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Abstrakt 

 

Od konce minulého století se na elektrické osvětlení spotřebovává stále více 

energie, a v poslední době se jedná téměř o 20% z celkové spotřeby elektrické energie. 

Z tohoto důvodu jsou neefektivní klasické žárovky a zářivky nahrazovány bílými světlo 

emitujícími diodami (LED), které představují novou generaci světelných zdrojů. 

Keramické materiály na bázi ternárních nitridů jsou v dnešní době intenzivně studovány 

zejména díky jejich dobrým mechanickým vlastnostem, chemické a tepelné stabilitě a 

zejména schopnosti sloužit jako hostitelská mřížka pro luminofory. Hlavním cílem této 

disertační práce je příprava ternárních nitridů křemíku dopovaných různými prvky 

vzácných zemin (Eu, Ce a Sm) a vyhodnocení jejich luminiscenčních vlastností. 

Optimalizací podmínek nitridace a vysokoteplotního žíhání kovových silicidů, 

křemíku, nitridu křemičitého a oxidu vzácných zemin byly připraveny účinné luminofory 

MgSiN2 a LaSi3N5. Fotoluminiscenční měření ukázala, že vhodnou kombinací hostující 

mřížky (MgSiN2 nebo LaSi3N5) a dopantů z řad kovů vzácných zemin (Eu, Ce, Sm) byly 

připraveny luminofory na bázi (oxy)nitridů, kterými lze pokrýt celou oblast viditelného 

záření: LaSi3N5:Ce luminofor – fialově-modrá oblast, MgSiN2:Ce – modro-zelená, 

LaSi3N5:Eu – zeleno-žlutá, MgSiN2:Eu – červená a LaSi3N5:Sm – červená oblast záření. 

Použitím těchto luminoforů může být připravena úsporná bílá LED. Kombinací našich 

vysoce intensivních červených a zelených luminoforů můžeme zkonstruovat vysoce 

účinnou bílou LEDku s nažloutlým nádechem, která připomíná „teplé“ denní světlo. Tyto 

LEDky mohou mít široké uplatnění na vnitřní osvětlení a významně přispět k úsporám 

elektrické energie. 
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Abstract 

Since the end of last century the electric lighting consumes more and more energy, 

recently about 20 % of total electric energy consumption. For that reason the non-efficient 

incandescent and fluorescent lamps are replaced by white light emitting diodes (LED) 

which represent the next generation of light sources. Recently ceramic materials based on 

ternary nitrides are intensively studied mainly due to their good mechanical properties, 

chemical and thermal stability, and especially ability to serve as a host lattice for the 

phosphors. The main objective of this Ph.D. thesis is the preparation of ternary silicon 

nitrides doped with different rare earth elements (Eu, Ce and Sm) and the evaluation of 

their luminescence properties. 

By the optimization of the nitridation conditions and high-temperature annealing of 

metal silicide, silicon, silicon nitride and rare earth oxide efficient MgSiN2 and LaSi3N5-

based phosphors were prepared. The photoluminescence measurements showed that by 

appropriate combination of host lattice (MgSiN2 or LaSi3N5) and rare earth dopant (Eu, Ce, 

Sm) (oxy)nitride-based phosphors can be prepared, which cover the whole visible light 

region: LaSi3N5:Ce phosphor – violet-blue light, MgSiN2:Ce – blue-green, LaSi3N5:Eu – 

green-yellow, MgSiN2:Eu – red and LaSi3N5:Sm – red light. By the combination of these 

phosphors white LEDs can be prepared. Moreover, the high intensity red and green 

phosphors allow the construction of highly efficient "warm" white LED with a yellowish 

daylight tinge. These LEDs can be widely used for indoor lighting and significantly 

contribute to energy saving. 
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1. Úvod 

Jednou z nejdůležitějších úloh materiálového výzkumu v oblasti keramických 

materiálů je vývoj a aplikace nových konstrukčních materiálů nejen ve strojírenském a 

leteckém průmyslu, elektronice atd., ale i v oblastech souvisejících s životním prostředím a 

energetikou. Aplikací nově vyvinutých materiálů v praxi, kde se uplatňují jejich vynikající 

mechanické vlastnosti a funkční vlastnosti jako je tepelná vodivost, elektrický odpor, 

optické vlastnosti apod., je snaha snížit spotřebu energie nejen při výrobě různých 

produktů, ale i po dobu jejich použití. V posledním desetiletí se mnoho výzkumných 

skupin po celém světě orientovalo i na vývoj nových zdrojů světla, neboť jen na osvětlení 

je spotřebováno přibližně 20% z celkové spotřeby energie. Předpokládá se, že s rychlým 

průmyslovým rozvojem zemí s vysokou populací jakými jsou Čína, Indie, Brazílie, 

Indonézie a další, se spotřeba energie na tyto účely ještě zvýší. Zejména z tohoto důvodu 

jsou neefektivní klasické žárovky a zářivky nahrazovány bílými světlo emitujícími diodami 

(light emitting diodes = LED), které představují novou generaci osvětlení. V USA 

odhadují, že nahrazením klasických zdrojů světla novými účinnými LEDkami se sníží 

spotřeba energie na osvětlení do roku 2025 na 45% současného stavu. Proto se mnoho 

výzkumných skupin po celém světě zabývá vývojem luminoforů na bázi oxidů, nitridů a 

oxynitridů, které je možno použít na výrobu LED. Nitridy a oxynitridy na bázi křemíku 

jsou také intenzivně studovány, jelikož jsou vhodnými kandidáty pro aplikace ve světlo 

emitujících diodách a také v jiných zobrazovacích zařízeních. Mají výborné funkční 

vlastnosti jako je dobrá tepelná vodivost, elektrický odpor, vysoká tvrdost a pevnost, 

výborné tepelně-mechanické a optické vlastnosti. Větší pozornosti se však dostává 

nitridům ternárním namísto binárních nitridů, protože poskytují širší škálu užitných 

vlastností a také větší variabilitu. Ternární nitridy křemíku mohou sloužit jako výborná 

hostitelská mřížka pro dopující prvky, protože mají výbornou chemickou a tepelnou 

stabilitu. LEDky konstruované z nitridových a oxynitridových luminoforů mají vysokou 

účinnost, dlouhou životnost a nízkou spotřebu elektrické energie. Nároky na jejich údržbu 

jsou zanedbatelné a jsou šetrné k životnímu prostředí ve srovnání s klasickými žárovkami a 

zářivkami.  

Předložená práce je zaměřená na přípravu ternárních nitridů křemíku (MgSiN2, 

LaSi3N5) dopovaných prvky vzácných zemin Eu, Ce a Sm s fotoluminiscenčními 

vlastnostmi.  
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2. Teoretická část 

2.1. Konstrukční keramické materiály 

2.1.1 Charakterizace a rozdělení keramických materiálů 

Žádnou specifickou normou není v dnešní době přesně stanoveno, jakým způsobem 

keramické materiály rozdělit, a proto se jako vhodné řešení nabízí dělení keramiky podle 

účelu použití. Z tohoto hlediska můžeme keramiku dělit na tradiční a progresivní.  

Tradiční keramika je vyráběna výhradně z přírodních surovin (např. kaolín, jíly, 

křemen, živec), které jsou dále upravovány spékáním. Tradiční keramika také obsahuje 

značný podíl skelné fáze, krystalů různého složení a pórů a proto ji můžeme nazývat také 

jako keramiku porézní popř. skelnou. Tradiční keramiku můžeme také rozdělit na stavební, 

uměleckou, užitkovou a žáruvzdornou. 

Progresivní keramika se na rozdíl od keramiky tradiční vyrábí pouze ze 

syntetických surovin. Jde o novější typ keramiky, jejíž výrazný rozvoj nastal od 

sedmdesátých let 20. století. Tato keramika je využívána v řadě technických aplikací, 

zejména za extrémních podmínek, kde díky svým výborným vlastnostem nahradí keramiku 

tradiční. Progresivní keramické materiály lze rozdělit do tří skupin na konstrukční, funkční 

a biokeramiku [1]. 

 

2.1.2.  Proč používat (oxy)nitridy? 

Zrychlení výzkumu a vývoje nových luminoforů, které mohou mít uplatnění, jako 

bílé LED se v dnešní době shoduje s vývojem LED na bázi polovodičů jako je GaN a 

InGaN, které vyzařují světlo v UV a modré oblasti s vysokou energetickou účinností. Od té 

doby co Nakamura v roce 1992 vyvinul první LED, počet článků v souvislosti se studiem 

luminoforů se neustále zvyšuje. Potřeba nových luminoforů, které emitují světlo ve 

viditelné oblasti s vysokou energetickou účinností, vysokou chemickou a tepelnou 

stabilitou přitáhla velkou pozornost k nitridům a oxynitridům. Nitridy a oxynitridy tak hrají 

velmi důležitou roli pro přípravu LED na rozdíl od ostatních sloučenin [2]. 
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V současné době musí luminofor na dnešním trhu splňovat minimálně tyto podmínky: 

- Široký emisní pás při delších vlnových délkách. Žluté, oranžové a červené 

luminofory přilákaly mnohem větší pozornost, zelené luminofory jsou však nutné 

pro světelné zdroje s vysokým rozlišením. 

- Vysoká vnější kvantová účinnost (external quantum efficiency), což je poměr 

celkového počtu fotonů emitovaného luminoforu k celkovému počtu dopadajících 

fotonů pocházejících z excitovaného zdroje vyjádřený v procentech. 

- Schopnost odolávat vyšším teplotám, které vznikají během fungování LED 

(typicky mezi 90 – 100°C). Při těchto teplotách musí být také stabilní 

luminiscenční vlastnosti. Klíčovým bodem je také schopnost odolávat tepelnému 

zhášení (thermal quenching). 

- LED musí být netoxické 

- Schopnost přesného vyladění emisních vlastností luminoforu, tím že se liší jeden 

parametr luminoforu. Obecně lze říci, že to souvisí se složením daného luminoforu. 

Může to být způsobeno poměrem mezi dvěma kationovými prvky nebo změnou 

koncentrace aktivátoru luminiscence. 

 

 

Obr. 1. Grafická závislost popisující vývoj normalizované emisní intenzity v závislosti na 

teplotě pro YAG:Ce
3+

 a Ca--SiAlON:Eu
2+

 [3]. 
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Některé sulfidy vykazují velmi dobré luminiscenční vlastnosti: CaS:Eu
2+

 a 

SrS:Eu
2+

 emitují v červené oblasti, SrGa2S4:Eu
2+

 emituje v zelené oblasti. Tyto luminofory 

však vykazují velmi nízkou chemickou stabilitu a to proto, že jsou velmi citlivé na vlhkost. 

Naproti tomu (oxy)nitridy dopované prvky vzácných zemin vykazují mnohem vyšší emisi 

při vyšších vlnových délkách a také mnohem vyšší teplenou stabilitu (obr.1) [3].  

 

2.1.3. Sloučeniny dusíku – nitridy 

Oxidy jsou stále velmi studovanou skupinou materiálů a patří do skupiny, která je 

nazývána tzv. “Solid Chemistry“ (pevná chemie). Známý počet oxidů stále překonává 

počet nitridových sloučenin, např. v roce 1993 bylo charakterizováno jen několik set 

nitridů, kdežto oxidů ve stejném čase již bylo více než deset tisíc [4]. Dusík je většinou 

zastoupen v atmosféře a v živých organismech na zemi, ne však v zemské kůře. Vzhledem 

k tomu, že atmosféra se skládá z 78% dusíku a 21% kyslíku, je dusík jen ve velmi malém 

zastoupení v zemské kůře ve srovnání s ostatním prvky jako je O, Si, Fe a Al. Je to 

zejména kvůli termodynamice trojité vazby dusíku N≡N. Navíc vysoká pozitivní entalpie 

tvorby N
3-

 ionů začíná atomem dusíku a vysvětluje tak vznik především neiontové vazby, 

s výjimkou elektropozitivních prvků. Tyto termodynamické faktory vysvětlují, proč je 

nitridů nedostatek a také proč mají sklon k tvorbě jiné ba dokonce jedinečné struktury. 

Výzkum nitridů a oxynitridů však v poslední době značně pokročil a bylo tak objeveno 

mnoho dalších sloučenin dusíku. 

Materiály s vysokou chemickou, tepelnou a mechanickou stabilitou mohou být 

tvořeny mezi dusíkem a dalšími prvky. Prvky s elektronegativitou blízkou dusíku pak 

mohou tvořit kovalentní vazby. Výsledné struktury těchto prvků jsou pak kovalentní a 

vysoce síťovány s velmi silnou vazbou. Oxynitridy křemíku, které představují velmi 

důležitou skupinu materiálů v oblasti luminoforů, tuto skutečnost velmi dobře potvrzují. 

Jsou totiž schopny tvořit s atomem dusíku jednu, dvě, tři nebo čtyři vazby s atomy křemíku 

a celkově jsou vysoce síťovány a tvoří silné vazby. Pro srovnání, kyslík tvoří maximálně 

dvě vazby s křemíkem. Sloučeniny takovýchto nitridů jsou stabilní a to až do teploty 

1600 °C. To je také důvod proč jsou ternární nitridosilikáty chemicky stabilní a vykazují 

velmi dobrou odolnost vůči tepelnému zhášení [2]. 



5 

 

2.1.4. Nitridy a jejich druhy 

Nitridy jsou sloučeniny, které jsou obvykle tvořeny dusíkem s prvky, které jsou 

méně elektronegativní, než je sám dusík. Mezi tyto prvky patří nekovové prvky (Si, P, B), 

prvky alkalických zemin a alkalických kovů, přechodové prvky a lanthanoidy. Ačkoliv 

stále převažuje více oxidů, nitridy mají v dnešní době také velké zastoupení a to zejména 

díky jejich termodynamickému faktoru. Podle typu vazby jsou nitridy členěny do tří 

hlavních skupin: iontové, kovové a kovalentní. 

Iontové nitridy  

Iontové nitridy jsou sloučeniny, které jsou tvořené kombinací dusíku s prvky 

alkalických zemin, alkalických kovů a kovů vzácných zemin. Hodnoty elektronegativity 

prvků alkalických zemin jsou 0,89 – 1,00, alkalických kovů 0,82 – 1,23 a kovů vzácných 

zemin 1,1 – 1,5. Velký rozdíl v elektronegativitě mezi dusíkem a jednotlivými prvky je 

vysvětlen velkou afinitou kovů k dusíku a tím je i vysvětlen převažující iontový charakter 

chemické vazby. Typické iontové binární a ternární nitridy jsou uvedeny v tabulce 1. 

Iontové nitridy obsahující ionty Li
+
 mají slibnou iontovou vodivost díky pohyblivosti Li

+
 

iontů a jsou velmi studovaným materiálem pro lithium-iontové baterie obsahující Li3N [5], 

Li7MnN4 [6], LiNiN [7] a další. 

Tabulka 1. Binární a ternární iontové nitridy. 

 Binární nitridy Ternární nitridy 

Prvky alkalických zemin a 

alkalických kovů 

Li3N, Be3N2, Mg3N2, 

Ca3N2, Sr2N, SrN 

LiMgN, LiZnN, Li3AlN2 

Li5SiN3, Li7MnN4, Li5TiN3 

Prvky kovů vzácných zemin LaN, CeN, EuN Li2ZrN2, Li2CeN2 

 

Kovové nitridy 

Kovové nitridy, někdy také zvané jako nitridy přechodných kovů, jsou tvořeny 

reakcí mezi dusíkem a přechodným kovem. Většina těchto nitridů je binárních jako TiN, 

TaN, ZrN, VN, NbN a CrN a v podstatě mají kovový charakter. Binární nitridy 

přechodných kovů jsou obvykle chemicky stabilní, vykazují vysoký bod tání, dobrou 

kovovou vodivost a vysokou tvrdost, což jim umožňuje, aby byly použity třeba jako 
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keramické povlaky, otěruvzdorné součástky, řezné nástroje a komponenty pro 

vysokoteplotní aplikace. 

Kovalentní nitridy a oxynitridy 

Kovalentní nitridy a oxynitridy jsou všeobecně tvořeny kombinací dusíku nebo 

kyslíku s nekovovými prvky (B, Si, C, P) nebo s přechodnými kovy, lanthanoidy a prvky 

kovů alkalických zemin. Ve skutečnosti jsou kovalentní nitridy a oxynitridy jen zřídka 

všechny kovalentně vázané, obvykle se skládají z kombinace iontových a kovalentních 

chemických vazeb. Například Si3N4 se skládá z 30% z vazby iontové a zbylých 70% je 

přisuzováno vazbě kovalentní. Kovalentní nitridy a oxynitridy vykazují velmi zajímavé 

chemické a fyzikální vlastnosti jako je výborná chemická stabilita, vysoké 

termomechanické vlastnosti a široké zakázané pásmo. Proto mohou mít kovalentní nitridy 

a oxynitridy velmi širokou škálu uplatnění například jako polovodiče, luminiscenční 

materiály, komponenty v turbínách nebo jako řezné nástroje [8]. 

 

2.1.5. Způsoby syntézy 

Silikáty obsahující kyslík jsou obvykle získány chemickou reakcí v pevném stavu 

z oxidu křemičitého (SiO2) s oxidy kovů nebo karbidy za vysokých teplot. Tato cesta je 

vhodná také pro nitridosilikáty a je všeobecně nazývána “solid-state reaction“ (reakce 

v pevném stavu). Výchozím materiálem pro přípravu nitridosilikátů je nitrid ve formě 

prášků nebo zdroje obsahující dusík, jako je například nitrid křemíku (Si3N4), diimid 

křemíku (Si(NH)2). Často jsou také využívány kovové nitridy. Protože v porovnání 

s kyslíkem nebo halogenidy molekula dusíku vykazuje mnohem větší stabilitu. Entalpie 

disociace N2 je 226 kcal/mol a je přibližně dvakrát vyšší než u molekuly kyslíku, což 

znamená, že nitridační reakce obecně vyžadují vyšší teplotu, než u silikátů obsahující 

kyslík. Chemické reakce je nutné uskutečnit v dusíkové atmosféře (N2, NH3). Syntéza 

materiálů na bázi nitridů je poněkud složitější než u oxidů a proto jsou metody syntézy 

nitridových materiálů dále studovány. Jejich přehled je pak znázorněn v tabulce 2. 
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2.1.5.1. Reakce v tuhé fázi v dusíkové atmosféře 

Reakce v tuhé fázi v dusíkové atmosféře je velmi častý a jednoduchý způsob jak 

připravovat luminofory na bázi nitridů. Tento způsob přípravy probíhá za vysokých teplot 

(1300 – 1600°C) ze slinutých pelet obsahujících stechiometrické směsi oxidů kovů, 

uhličitany nebo nitridy. Reakce probíhá za redukčních podmínek za vysokého tlaku plynu 

N2 nebo N2/H2 (většinou v poměru 90 : 10 nebo 95 : 5). Pro tento způsob přípravy jsou 

nejčastěji používány přetlakové pece. 

 

2.1.5.2. Karbotermická redukce a nitridace 

Tato metoda se používá pro přípravu keramiky na bázi nitridů (Si3N4, AlN) a také 

pro přípravuSiAlONů. Při tomto způsobu se směsi oxidových prášků, nitridů a uhlíku 

(aktivní uhlí, grafitový prášek) zpracují za vysoké teploty v průtokové atmosféře dusíku. 

Uhlíkový prášek zde funguje jako redukční činidlo a reaguje s oxidem kovů a tvoří CO. 

                                                                 (1) 

Spotřebované množství uhlíku se pohybuje mezi 60 – 120 mol% z celkového množství 

kyslíku z výchozího materiálu a proto je nutné optimalizovat množství uhlíku [9].  

Pokud nedojde k optimalizaci spotřeby uhlíku a neproběhne úplně karbotermická redukce, 

může dojít k výraznému ovlivnění fotoluminiscenční vlastností finálního luminoforu. 

 

2.1.5.3. Ammonotermální syntéza 

Jedná se o syntézu sloučenin na bázi kyslíku pomocí hydrotermální metody. 

Vzhledem k tomu, že amoniak má velmi podobné fyzikální vlastnosti jako voda, je 

termální syntéza amoniaku velmi vhodnou metodou pro syntézu sloučenin na bázi dusíku. 

Navíc růst krystalů z roztoků dovoluje již nízkoteplotní syntéza (600 – 800°C) a lze tak 

vyrobit materiály s velikostí částic v nanometrech (nanomateriály). Syntéza 

v superkritickém amoniaku může být použita pro získání různých kovových amidů, imidů 

a nitridů. Kapalný amoniak je dobré rozpouštědlo pro syntézu nitridových luminoforů, 

protože alkalické kovy a kovy alkalických zemin (s výjimkou Be) a také lanthanoidy jsou 

rozpustné pod atmosférickým tlakem. Z tohoto důvodu syntéza v superkritickém amoniaku 
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může být použita jako přímá syntéza nitridů nebo syntéza vysoce reaktivních prekurzorů 

např. Si(NH)2. Výsledné prekurzory jsou však velmi citlivé na vzduchu (kyslík, vlhkost) a 

proto je velmi obtížné tuto syntézu zvládnout [8]. 

 

2.1.5.4. Přímá nitridace 

Metoda přímé nitridace byla použita pro výrobu Si3N4 a AlN a nyní je tato metoda 

průmyslově využívána pro výrobu komerčního AlN prášku. Tato metoda spočívá v reakci 

mezi křemíkem nebo hliníkovým práškem a plynným dusíkem. Chceme-li reakci urychlit 

je prášek ještě smíchán s určitým množstvím katalyzátoru, jako jsou například fluoridy. 

Piao a kol. [10] [11] zkoumali syntézu červeně emitujících luminoforů 

CaAlSiN3:Eu
2+

 a Ba2Si5N8:Eu
2+

 , které byly připraveny metodou přímé nitridace. Práškové 

slitiny (Ca,Eu)AlSi nebo (Ba,Eu)2Si5 byly použity jako výchozí materiály a ty reagovaly 

v průtokové dusíkové atmosféře při teplotě okolo 1050 °C. Výsledný prášek byl 

kalcinován při teplotě 1350 – 1550°C. Po následném ochlazení byl získán finální 

luminofor. Příprava luminoforu CaAlSiN3: Eu
2+

 je dána následující rovnicí: 

                                     (x = 0 – 0.2)                  (2) 

Syntetizovaný CaAlSiN3:Eu
2+

 prášek se skládal z nepravidelných částic o velikosti 6 – 

9 m, které jsou větší, než když byl tento prášek připraven reakcí v tuhé fázi. Intenzita 

luminiscence takto připraveného luminoforu byla porovnatelná s intenzitou luminoforů 

připravených reakcí v tuhé fázi. 

Tabulka 2. Přehled používaných metod pro syntézu nitridosilikátů [8]. 

Metoda Výchozí materiál Plyn Teplota 

Reakce v tuhé fázi v N2 atmosféře Binární nitridy N2 1400 – 2050 °C 

Redukce a nitridace použitím plynu Oxidy NH3-CH4 1350 – 1550 °C 

Karbotermická redukce Oxidy, uhlík N2 1400 – 1600 °C 

Termický rozklad amoniaku Kovy, amidy, imidy NH3 600 – 800 °C 

Přímá nitridace Kovové silikáty N2 1350 – 1550 °C 
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2.1.6. Nitrid křemičitý a jeho modifikace  

Nitrid křemičitý byl poprvé zmíněn v roce 1857 Devillem a Wohlerem a později 

v roce 1910 Weissem a Engelhardtem, když pozorovali modravě-bílý povlak na křemíku 

po jeho zahřátí na 1320 °C v dusíkové atmosféře. Je to jeden z nejatraktivnějších 

syntetických keramických materiálů vhodný pro širokou škálu inženýrských aplikací. Patří 

mezi nejpevnější materiály a díky svým unikátním vlastnostem jako je nízká hustota, dobré 

termomechanické vlastnosti, odolnost vůči korozi a chemická stabilita je přibližně od roku 

1970 značně studovaným materiálem. 

Nitridy křemíku jsou polykrystalické materiály, které jsou tvořeny nejméně ze dvou 

fází, zrny nitridu křemičitého a z hranic zrn. Nitrid křemičitý existuje ve čtyřech 

strukturálních modifikacích: amorfní a tři krystalické (obr. 2), hexagonální -Si3N4, 

hexagonální -Si3N4 a kubická fáze-Si3N4. Hexagonální struktura fáze  a -Si3N4 je 

tvořena rohově sdílenými SiN4 tetraedry. Tyto tetraedry můžeme považovat za složené 

vrstvy atomů křemíku a dusíku v sestavě ABAB (fáze β), nebo ABCDABCD (fáze ). 

Parametr c základní buňky -Si3N4 je přibližně dvojnásobný v porovnání s β-Si3N4 

(Tabulka 3). -Si3N4 je nízkoteplotní fáze a při vyšších teplotách nad 1500 °C dochází k 

fázové transformaci . S tímto jevem souvisí potom změny mechanických vlastností 

jako je např. pevnost a lomová houževnatost, protože -Si3N4 má prodloužená zrna. U γ-

Si3N4 fáze jsou dva atomy křemíku, které jsou spojeny s šesti atomy dusíku oktaedricky, a 

jeden atom křemíku se čtyřmi atomy dusíku tetraedricky. Tento nitrid křemičitý -Si3N4 

byl poprvé experimentálně připraven v roce 1999 za použití vysokého tlaku (15 GPa) a 

vysoké teploty (1920 °C) Zerrem a kol. [12]. 

 

Tabulka 3. Prostorové grupy a parametry základní buňky -, - a -Si3N4. 

 

Krystalová modifikace Grupa a (nm) c (nm) 

-Si3N4  [13]  P31c 0,7818(3) 0,5591(4) 

-Si3N4  [14]  P63 0,7595(1) 0,2902(6) 

-Si3N4   [15]  Fd3m 0,7733(1)  
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Amorfní nitrid křemíku (a-Si3N4) je značně používán v mikroelektronickém 

průmyslu ve formě tenkých filmů, který je připravován normálním a reaktivním 

rozprašováním, chemickou depozicí par (CVD), iontovou depozicí nebo iontovým 

pokovením. a-Si3N4 obsahuje základní SiN4 a NSi3 strukturní jednotky krystalické formy, 

nemá však uspořádání na delší vzdálenost. Pří ohřívání a-Si3N4 dochází k tvorbě 

krystalického -Si3N4 a to při teplotě okolo 1400 °C s dobou výdrže 10 minut, nebo při 

1250 °C po hodinové výdrži, anebo při teplotě 1100 °C s dobou výdrže 4 hodiny. 

 

Většina keramických materiálů se vyrábí z prášků, u nichž kvalita (čistota, 

rozložení velikost zrn a reaktivita) výrazně ovlivňuje finální vlastnosti materiálů. 

V současné době se nitrid křemičitý připravuje nejčastěji těmito metodami: 

1) Přímá reakce prvků, tj. nitridace křemíku 

3Si + 2N2 = Si3N4                                                     (1300 – 1400°C)                  (3) 

2) Karbotermická redukce a nitridace oxidu křemičitého 

3SiO2+ 6C + 2N2 = Si3N4 + 6CO                              (1450 – 1500°C)                   (4) 

3) Teplotní rozklad diimidu křemíku  

3Si(NH)2 = Si3N4 (amorf.) + N2(g) + 3H2(g)                        (1000°C)                   (5) 

 

Metody přípravy nitridu křemičitého jsou pak detailněji popsány v pracích [1] [16]  
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Obr. 2. Krystalová struktura a) -Si3N4, b) -Si3N4 a c) -Si3N; Si – větší atomy, N – menší 

atomy [17]. 
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2.2. Ternární nitridy křemíku  

Ternární nitridy křemíku jsou v poslední době intenzivně studovány a to zejména 

díky tomu, že poskytují širokou škálu užitných vlastností v porovnání s nitridy binárními. 

Velká pozornost je v dnešní době věnována ternárním nitridům a oxynitridům křemíku 

díky jejich výborným mechanickým vlastnostem, chemické stabilitě a hlavně schopnosti 

sloužit jako hostitelská mříž luminoforů.  

 

2.2.1 Ternární nitrid MgSiN2 

Ternární nitrid MgSiN2 je v posledních letech značně studován, zejména díky jeho 

dobré chemické stabilitě, vysoké tvrdosti a pevnosti, vysokým elektrickým odporem při 

pokojové teplotě a také dobré tepelné vodivosti. Je také výbornou hostující mříží a tudíž je 

velmi vhodným kandidátem pro světlo emitující diody (LED). Všechny tyto dobré 

vlastnosti MgSiN2 lze využít v mnoha průmyslových aplikacích.  

 

2.2.1.1. Vlastnosti ternárního nitridu MgSiN2 

Dobré mechanické a termo-fyzikální vlastnosti MgSiN2 se odvíjejí od jeho 

struktury. Jedná se o typ neoxidové keramiky černošedé barvy, která krystalizuje 

v ortorombické struktuře s prostorovou grupou Pna21 a která je odvozena od struktury 

wurtzitu [18]. Tento keramický materiál má velmi dobrou odolnost vůči oxidaci na 

vzduchu do teploty 920 °C a velmi dobrou tepelnou vodivost při pokojové teplotě okolo 

20 W/m·K. Výrazné zlepšení tepelné vodivosti je však očekáváno zlepšením procesu 

zpracování. MgSiN2 má dobrou pevnost okolo 270 MPa a relativně dobrou lomovou 

houževnatost okolo 4,3 MPa·m
1/2

. Tvrdost těchto keramických materiálů je okolo 15 – 

18 GPa a Youngův modul pružnosti v rozmezí 235 – 280 GPa v závislosti od použité 

přísady spékání. Tyto keramické materiály tedy stále ukazují, že je v dnešní době možné 

připravit velmi dobrý materiál, který předčí klasickou oxidovou a neoxidovou keramiku 

[19].  

Vybrané vlastnosti kovalentního ternárního nitridu MgSiN2 jsou znázorněny 

v tabulce 4 a jsou porovnány s AlN a Al2O3. 
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Tabulka 4. Vlastnosti ternárního nitridu MgSiN2 v porovnání s Al2O3 a AlN [19]. 

Vlastnost Jednotka MgSiN2 Al2O3 AlN 

Pevnost  
MPa 240 – 270 450 340 

Lomová houževnatost KIC MPam
1/2
 3,1 – 4,3 4-5 2,7 

Tvrdost HV GPa 15-18 19,5 12 

Youngův modul pružnosti E GPa 235-280 398 315 

Poissonovo číslo  - 0,232 0,235 0,245 

Koeficient tepelné roztažnosti α 10
-6
K

-1
 5,8 7,9 4,8 

Relativní dielektrická konstanta εr - 10,5 9,0 9,1 

Tepelná vodivost  Wm
-1
K

-1
 17 20 150 

 

 

2.2.1.2. Příprava ternárního nitridu MgSiN2 

Ternární nitrid MgSiN2 je hodně studovaným materiálem, a proto také v posledních 

letech existuje více způsobů, jak tento materiál připravit. Jako první byl tento ternární 

nitrid připraven v roce 1965 Davidem a Langem, kteří na přípravu tohoto nitridu použili 

Mg2Si nebo směs binárních nitridů Mg3N2 a Si3N4. Tyto výchozí prášky pak zahřívali na 

teplotu 1200 °C za použití dusíkové atmosféry. Pomocí rentgenové difrakční analýzy 

(RTG) zjistili nově vzniklou fázi, která odpovídala MgSiN2 [20].  

Jako další se přípravou ternárního nitridu zabývali Groen a kol., kteří pro přípravu 

ternárního nitridu MgSiN2 použili jako výchozí prášek Mg3N2 a amorfní Si3N4. Výchozí 

směs byla umístěna do korundového kelímku a vložena do trubky z nerezové oceli, aby se 

zabránilo odpařování Mg3N2. Takto uložená směs byla zahřívána po dobu 16 hodin 

v dusíkové atmosféře při teplotě 1250 °C. Z takto připravených prášků pak byly tvořeny 

tabletky, které byly umístěny do molybdenového kelímku. Kelímek byl zahříván 

v atmosféře vodík/dusík (5% H2) při teplotě 1550 °C po dobu 5 hodin. Tímto způsobem 

přípravy se jim podařilo získat hodnotu tepelné vodivosti tohoto materiálu 17 W/m·K a 

přibližně stejná tvrdost pro všechny připravované vzorky byla 15 GPa [21].  
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Uchida a kol. se snažili připravit ternární nitrid MgSiN2 syntézou hořčíku a 

křemíku v poměru 1 : 1 při teplotě 1400 °C v dusíkové atmosféře. Tímto způsobem se jim 

však nepodařilo tento nitrid získat a to v důsledku vypařování hořčíku při ohřevu. Na 

základě informací, že Mg2Si vzniká jako meziprodukt, byl tento prášek použit jako výchozí 

pro nitridaci. Teplota ohřevu byla v rozmezí od 600 °C do 1600 °C v dusíkové atmosféře a 

dobou výdrže 1 hodinu. V teplotním rozmezí 900 °C až 1300 °C byly přítomny amorfní 

fáze Si a Mg3N2, ale homogenní fáze MgSiN2 vznikala pouze při teplotě 1400 °C. 

Chemické složení prášků zahřívaných při teplotě 1400 °C po dobu 1 hodiny bylo téměř 

stechiometrické a obsah kyslíku byl 0,76 mol%. Prášek sestával z aglomerátů o velikosti 

okolo 5 m a odolnost vůči oxidaci byla do teploty ~ 830 °C [22].  

Další způsob přípravy popsal Peng a kol., kteří pro přípravu MgSiN2 použili 

samovolně se šířící syntézu v dusíkové atmosféře a to z různých výchozích prášků (Mg+Si, 

Mg2Si, Mg+Si3N4) [23]. Prášek Mg2Si připravili reakcí z Mg a Si v molárním poměru 2 : 1 

při teplotě 700 °C v argonu. Obsah kyslíku takto připraveného Mg2Si byl 0,398 hm.%. 

Experiment sestával z různých reakčních systémů (1) Mg+Si, (2) Mg2Si, (3) Mg+Si3N4 a 

tyto směsi pak byly míchány v etanolu po dobu 24 hodin. Zhomogenizované suspenze byly 

vysušeny a dále přesítovány. Směsi pak byly umístěny do porézního grafitového kelímku, 

ve kterém pak byly umístěny do nádoby, kde probíhala syntéza za použití různých tlaků 

dusíku. Obsah kyslíku připraveného MgSiN2 z Mg a Si3N4 směsi byl 0,356 hm.% a 

velikost částic byla okolo 1 m.  

Lenčéš a kol. připravili ternární nitrid MgSiN2 přímou nitridací ze směsi 

Si/Mg2Si/Mg/Si3N4 [24]. Nitridace probíhala do teploty 1350 °C  v korundové trubkové 

peci v průtokové atmosféře dusíku. Obsah kyslíku takto syntetizovaného  MgSiN2 byl 0,9 

– 1,2 hm.%. Přidáním 2 hm.% CaF2 došlo ke snížení obsahu kyslíku v jednofázovém 

MgSiN2. Jestliže však byl přidaný do výchozí směsi uhlík, který funguje jako redukční 

činidlo, podařilo se obsah kyslíku snížit na 0,45 hm.%. Ukázalo se, že hořčík je ještě 

účinnější redukční činidlo než uhlík a jeho přidáním do výchozí směsi se podařilo obsah 

kyslíku v ternárním nitridu MgSiN2 snížit na 0,44 hm.% při nižších teplotách a doby 

žíhání. Na druhé straně také zjistili, že vyšší obsah křemíku ve výchozí směsi prodlužuje 

celkovou dobu nitridace a je poté obtížné získat jednofázový MgSiN2 prášek. 

Syntetizovaný MgSiN2 prášek obsahoval aglomeráty o velikosti ~ 1 m, avšak individuální 

velikost částic byla ~ 100 nm. 
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2.2.2. Ternární nitrid LaSi3N5 

Ternární nitrid LaSi3N5 je velmi atraktivní materiál, který je v posledních letech 

velmi studován pro různé elektrotechnické aplikace. Jeho schopnost sloužit jako 

hostitelská mříž pro luminofory je také využívána a tento materiál je vhodným kandidátem 

pro výrobu světlo emitujících diod, a také je využíván jako polovodič. Jeho dobré funkční 

vlastnosti jako je vysoká pevnost, lomová houževnatost a tvrdost činí tento materiál 

vhodný pro mnoho průmyslových aplikací. 

 

2.2.2.1. Vlastnosti ternárního nitridu LaSi3N5 

Ternární nitrid LaSi3N5 je poměrně nový typ neoxidové keramiky černošedé barvy, 

který se vyznačuje velmi dobrými vlastnostmi. Je odolný vůči vodnému prostředí do 

vysokých teplot (~900 C), roztoku kyselin HNO3 + 3HCl a může být použit při vyšších 

teplotách v prostředí obsahující flor na rozdíl od niklových slitin. V porovnání s binárními 

nitridy je tento ternární nitrid stabilní na vzduchu a to po dlouho dobu. Tvrdost tohoto 

materiálu je okolo 18 GPa a Youngův modul pružnosti je 246 GPa. Další vlastnosti tohoto 

hutného ternárního nitridu jsou uvedeny v tabulce 5. 

Tabulka 5. Vybrané vlastnosti ternárního nitridu LaSi3N5 [25].  

 

Vlastnost Jednotka LaSi3N5 

Tepelná vodivost  Wm
-1
K

-1
 4,1 

Youngův modul pružnosti E [GPa] 246 

Tvrdost HV [GPa] 18,3 ± 0,5 

Poissonovo číslo  - 0,238 

Lomová houževnatost KIC MPam
1/2
 4,2 ± 0,5 

Pevnost  [MPa] 426 ± 23 
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2.2.2.2. Příprava ternárního nitridu LaSi3N5 

Jako první se přípravou ternárního nitridu LaSi3N5 zabývali v roce 1980 Inoue a 

kol., kteří použili jako výchozích materiálů prášek Si3N4 a prášek La2O3. Tato výchozí 

směs byla vylisována ve válcové formě a dále byla syntetizována při teplotě 2000 °C po 

dobu 2 hodin v dusíkové atmosféře za přetlaku dusíku 50 atm. Díky tomuto tepelnému 

zpracování rostlo velké množství krystalů na povrchu. Tyto transparentní krystaly byly 

žluté barvy a měly obdélníkový tvar. Průměrná velikost byla 0,04 mm na délku a 0,02 mm 

byla tloušťka [26].  

Přípravou LaSi3N5 se také zabýval v roce 1990 Hatfield a kol., kteří připravili 

velice čistý LaSi3N5 prášek za relativně mírných podmínek. Pro přípravu tohoto ternárního 

nitridu použili dusíkovou atmosféru, teplotu 1400 °C a přetlak dusíku 1 atm. Získali tak 

velmi čistý prášek a chemickou analýzou zjistili, že obsah dusíku byl v průměru 

33,37 hm.%, což je velmi blízko hodnotě teoretické (33,88 hm.%). Analýza také ukázala, 

že obsah kyslíku v prášku byl méně než 1,5 hm.%. Takto připravený prášek je aglomerát 

s relativně širokou distribucí velikosti částic. Tento prášek však může být rozptýlen 

v tekutém médiu a může být mlet na mnohem jemnější částice. Průměrná velikost částic 

mletého prášku byla 2 m. Hustota takto připraveného prášku byla 4,18 gcm
-3

 a obsah 

pórů byl 0,35 cm
3
g

-1
 [27]. 

Lenčéš a kol. připravili ternární nitrid LaSi3N5 syntézou z výchozích prášků LaSi, 

Si a -Si3N4 [28]. Studovali dvě různé kompozice, binární (LaSi, Si3N4) a ternární (LaSi, 

Si, Si3N4). Tyto výchozí směsi nejprve míchali v planetárním kulovém mlýnu po dobu 2 

hodin s toluenem. Po vysušení a sítování byly vzorky umístěny do BN kelímku a tepelně 

zpracovány při teplotě 1400 °C v průtoku čistého dusíku v korundové trubkové peci. Na 

základě TG-DTA měření zjistili, že velmi záleží na tlaku dusíku a zejména na výchozím 

složení. V případě binárního systému bylo zjištěno, že je nutná ještě další nitridace při 

teplotě 1550 °C, aby došlo k vytvoření majoritní fáze LaSi3N5. Obsah kyslíku 

syntetizovaných prášků byl v rozmezí 1,0 – 1,2 hm.  
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2.3. Polovodičové osvětlení – SSL (solid state lighting) 

V dnešní době má osvětlení velký vliv na životní styl každého člověka, na 

architektonický vliv veškerých staveb a je nedílnou součástí každodenního života. 

“Osvětlení v tuhé fázi“ (solid-state lighting – SSL) je známo jako světelný zdroj nové 

generace a je stěžejní pro nově vznikající technologie, které využívají polovodičových 

materiálů a zařízení pro převod energie na světlo. První SSL zařízení bylo objeveno v roce 

1907 Henrym J. Roundem, který popsal emisi světla z uměle vytvořeného krystalu karbidu 

křemičitého, kdy na něj aplikoval vysoké napětí. V průběhu minulého století tak došlo 

k významnému pokroku v SSL a i dnes vědci vynakládají velké úsilí k tomu, aby zdroje 

světla byly spolehlivější, jasnější a hlavně účinnější s minimálními náklady na jejich 

provoz. 

 SSL nabízí mnoho výhod oproti tradičním zdrojům světla, jako jsou žárovky a zářivky. 

1. Úspora energie 

Na celém světě je spotřebováno na osvětlení přibližně 3 TWh, což je asi 20% 

z celkové spotřeby elektrické energie. Klasická žárovka převede pouze 5% 

elektrické energie na osvětlení a zářivka pouze 25%. Z těchto důvodů jsou tyto 

klasické zdroje osvětlení nahrazovány energeticky úspornějšími zdroji, jako je SSL 

(např. LEDky), které mají velmi významný podíl na energetické účinnosti a slibují 

tak mnohem vyšší úspory z celkové spotřeby elektřiny. Žádný jiný zdroj světla nám 

zatím v dnešní době nenabízí tak vysoký potenciál pro úsporu elektrické energie, 

která je tudíž klíčovou oblastí výzkumu. 

 

2. Šetrnost k životnímu prostředí 

LEDky vykazují mnohem delší životnost (~ 50 000 h) než klasické žárovky (~ 

1000 h) a zářivky (~ 10 000 h) a navíc neobsahují žádnou zdraví škodlivou rtuť. 

Mimo jiné bude mít úspora energie za následek dramatické snížení kyselých dešťů, 

které způsobují oxidy síry, oxidy dusíku, oxid uhličitý, rtuť a radioaktivní látky a 

jiné látky, které jsou vypouštěné z fosilních paliv elektráren. 
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3.  Rozsáhlé použití 

SSL zdroje osvětlení umožnují kontrolu a tzv. “naladění“ optických vlastností jako 

je teplota barev, podání barev a emisní spektrum s mnohem větší přesností což 

umožňuje použití v různých aplikacích včetně všeobecného osvětlení, zobrazovací 

technologie, lékařské ošetření, biotechnologie, doprava a komunikace. Navíc 

kontinuální pokroky ve světelné technice SSL budou přidávat stále nové funkce a 

spustí další širokou škálu aplikací. 

 

V širším slova smyslu SSL zdroje osvětlen zahrnují světlo emitující diody (LED) a 

organické světlo emitující diody (OLED). LED jsou na bázi anorganických materiálů 

včetně III. – V. skupiny polovodičových materiálů nebo anorganických světélkujících 

materiálů, které se nazývají polovodičové zařízení a produkují nekoherentní úzké spektrum 

světla, když přes ně protéká elektrický proud [8]. 
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2.3.1. LED – světlo emitující diody 

První LED patentoval Holonyak a Bevacqua v roce 1962 a tato LED emitovala 

světlo v infračervené oblasti (IR). Díky neustálému vývoji jsou však dnešní LED schopny 

emitovat světlo již z ultrafialové (UV) oblasti přes oblast viditelnou (VIS) až po 

infračervenou (IR). LED jsou polovodičové zařízení u nichž emise světla pochází z 

velmi tenké krystalické vrstvy, která je složená z polovodičových sloučenin. LED obsahují 

přechod p-n (obr. 3) a pokud tímto přechodem prochází elektrický proud v propustném 

směru tak tento přechod emituje nekoherentní světlo s úzkým spektrem. Pásmo spektra je 

pak dáno chemickým složením použitého polovodiče. 

 

 

 

Obr. 3. Schematický diagram LED s p-n přechodem [8]. 

 

2.3.1.1. Bílé světlo emitující diody 

Konečným cílem SSL je nahradit tradiční žárovky a zářivky pro všeobecné 

osvětlování. Proto bílé LED, které mají v porovnání s klasickými zdroji světla vynikající 

vlastnosti jako je vysoká světelná účinnost, dlouhá životnost, schopnost laditelnosti barev a 

vysoké podání barev (color rendering) jsou neustále předmětem výzkumu a vývoje. I když 

první červená LED byla vyvinuta již v roce 1968, první bílá LED byla na prodej až v roce 

1996, po vynalezení vysoce efektivní modré LED na bázi GaN Nakamurou v roce 1993. 
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Tato bílá LED byla zkonstruována kombinací modrého LED čipu a žlutě emitujícím 

luminoforem na bázi YAG:Ce (yttrium aluminium garnet) dopovaného cerem. Obecně pak 

platí, že bílé světlo může být pomocí LED tvořeno dvěma způsoby (obr. 4): 

1) Přístup multi-LED čipu: tento případ nastává, pokud zkombinujeme červenou, 

zelenou a modrou LED a excitujeme ji UV LEDkou. Tímto způsobem pak dochází 

k tvorbě bílého světla, jež je viditelné pro lidské oko. 

2) Konverze luminoforu: tento případ nastává, pokud máme červený a zelený 

luminofor a excitujeme ho modrou LED nebo pokud máme žlutý luminofor, který 

taktéž excitujeme modrou LED. Těmito způsoby nám opět vzniká viditelné bílé 

světlo. 

 

Obr. 4. Schematické znázornění možnosti sestrojení bílé LED. 

 

2.4. Luminiscence 

Slovo luminiscence pochází z latinského slova lumen = světlo. Luminiscence je 

obecně definována jako fyzikální jev, při kterém pevná nebo kapalná látka emituje světlo.  

Luminiscence je tedy fyzikální jev, při kterém dochází k emisi fotonů při dané vlnové 

délce. K emisi fotonů dochází při ději, kdy se elektrony vrací zpět do základního stavu ze 

stavu excitovaného, do kterého se dostaly absorpcí elektromagnetického záření. 

Luminiscence většinou trvá nějakou dobu, než se excitované atomy vrátí spontánní emisí 

do základního (původního) stavu. Znamená to, že radiační de-excitační proces probíhá po 

excitaci atomu a ten uvolňuje excitační energii většinou ve formě tepla (nezářivý proces). 

Proto také luminiscenční účinnost velmi úzce souvisí s dynamikou de-excitačního 

mechanismu atomu [8].  
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Luminiscenční složky mohou být organického původu (aromatické uhlovodíky, 

rhodamíny, polyeny, aminokyseliny), anorganického původu (uranylový ion, lanthanidové 

iony, dopované skla) a nebo organometalického původu (komplexy ruthenia, komplexy 

s lanthanidovými ionty). Luminiscenci lze také rozdělit na několik druhů, které jsou 

zobrazeny v tabulce 6. 

Tabulka 6. Typy luminiscence a způsob jejich excitace [29].  

 

Typ luminiscence Způsob excitace 

Fotoluminiscence (fluorescence, 

fosforescence, opožděná fluorescence) 
Absorpce světla (fotonů) 

Radioluminiscence Ionizační záření (X-paprsky, α, β, γ) 

Katodoluminiscence Katodové světlo (svazek elektronů) 

Elektroluminiscence Elektrické pole 

Termoluminiscence 
Okamžité ohřívání po nahromadění energie 

(např. radioaktivní záření) 

Chemiluminiscence Chemické procesy (oxidace) 

Bioluminiscence Biochemické procesy 

Sonoluminiscence Ultrazvuk 

Triboluminiscence Třecí a elektrostatické síly 

 

Fotoluminiscence je druhotné záření, které vzniká, pokud na vybranou látku dopadá 

elektromagnetické záření. Rozeznáváme dva typy fotoluminiscence: fluorescenci a 

fosforescenci. Fluorescence je sekundární záření, které je charakterizováno vyzářením 

energie ve velmi krátké době 10
-8

 až 10
-5

 s. Jedná se o spinový dovolený zářivý přechod 

z prvního vibračního singletového stavu (S1) do vibrační singletové hladiny (S0). 

Fosforescence je jev, při kterém luminiscence pokračuje podstatně déle, řádově 10
-2

 s. 

Elektrony se po excitaci dostávají do takových energetických hadin, z nichž se nemohou 

tak snadno vrátit do základního stavu. 
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Jablonského diagram (obr. 5) znázorňuje základní možné procesy probíhající po 

absorpci fotonu molekulou. Molekula látky absorbuje foton záření a elektrony přejdou do 

některého z excitovaného singletového stavu (S1, S2). Čas absorpce je 110
-15

 s a střední 

doba života excitovaného stavu je od 110
-7

 do 110
-9

 s. Při přechodu do vyššího stavu S2 

nejprve elektrony přejdou nezářivou vibrační relaxací do nejnižší vibrační hladiny stavu S2 

ze které vnitřní molekulovou konverzí (VK) přechází do stavu S1. Poté opět přechází 

nezářivou vibrační relaxací do nejnižší vibrační hladiny a deexcitace molekuly látky 

nastane vyzářením fotonu. Elektrony se z excitovaného stavu vrací na základní 

energetickou hladinu bez změny spinu [30] [31].  

 

Obr. 5. Jablonského energetický diagram. 
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Fluorescence může být i opožděná a v tomto případě se jedná o zářivý přechod ze 

stejného vibračního singletového stavu S1 jako při fluorescenci, ale s delší dobou 

dohasínání při kterém je molekula v metastabilním tripletovém stavu. Doba dohasínání 

opožděné fluorescence je přibližně stejná, jako je doba fosforescence měřená za stejných 

podmínek [30].  

Zhášení fluorescence lze definovat jako biomolekulární proces, který snižuje 

kvantový výtěžek fluorescence bez změny fluorescenčního emisního spektra. Zhášení 

může být důsledkem různých procesů a můžeme ho rozdělit na zhášení dynamické a 

statické. Dynamické někdy také zvané difusní zhášení nastává při interakci fluoroforu a 

molekuly zhášedla v excitovaném stavu, tzn. že fluorofor je v excitovaném stavu 

deaktivován a do svého základního stavu se vrací nezářivě. Statické zhášení nastává, kdy 

molekula zhášedla a fluoroforu vytváří nefluorescenční komplex. Samozhášení je jev, při 

kterém dochází ke zhášení fluoroforu sebou samotným a nastává při jeho vysokých 

koncentracích.  

Výsledkem měření luminiscence je získání různých spekter a druh těchto spekter 

závisí na použité technice měření. Můžeme získat spektra emisní, excitační, spektra 

synchronního fluorescenčního skenu (SFS) anebo spektra totální luminiscence. 

Fluorescenční proces je však charakterizován spektrem emisním a excitačním. 

Excitační spektrum představuje závislost intenzity fluorescence na vlnové délce 

(energii, vlnočtu nebo frekvenci) excitovaného záření při konstantní vlnové délce 

emitovaného záření.  

Emisní spektrum představuje závislost intenzity fluorescence na vlnové délce 

(energii, vlnočtu nebo frekvenci) při konstantní vlnové délce budícího záření.  

Fluorescenční emisní spektrum je ve většině případů posunuto k větším vlnovým 

délkám a tomuto jevu se říká Stokesův posun (obr. 6). Stokesův posun je definován jako 

rozdíl mezi energií fotonu odpovídajícího maximu absorpčnímu pásu a fotonu (s nižší 

energií) odpovídajícího maximu příslušného emisního pásu. Tento rozdíl energií je 

obvykle přeměněn na vibrační energii v důsledku relaxace elektronu v pevné látce po 

absorpci a emisi fotonu. Hodnota Stokesova posunu informuje o rozdílu energetických 

minim potenciálových křivek pro základní a emitující excitovaný stav a tím i o rozdílu 

v pevnosti vázání v obou stavech.  
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Obr. 6. Znázornění Stokesova posunu [32].  

 

2.4.1 Luminofory 

Luminofory mají více než stoletou historii a v dnešní době jsou každodenně 

využívány. Například dnes již skoro zapomenuté klasické žárovky nahradily LED zářivky, 

které mnohonásobně šetří elektrickou energii. Luminofory jsou rozsáhle studovány a 

pozoruhodný pokrok byl zaznamenán zejména v jejich účinnosti a kvalitě v posledních 

čtyřiceti letech [33] - [42]. 

Luminofory lze definovat jako látky, u nichž nastává luminiscence. Je to látka, 

která je schopna pohlcovat energii následně ji vyzářit ve formě světla. Luminofory mohou 

být rozděleny do různých skupin v závislosti na jejich chemickém složení, barvě emise 

anebo typu LED. V dnešní době existuje velké množství sloučenin, které mohou být 

vhodnou hostitelskou mříží pro luminofory. Podle chemického složení můžeme luminofory 

dělit následovně: 

 granáty  

 hlinitany 

 silikáty 

 sulfidy a oxysulfidy 
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 fosfáty 

 nitridy a oxynitridy 

 

Granátové luminofory jsou materiálem s granátovou strukturou a mají vhodnou 

hostující mříž pro dopující prvky a jsou tak materiálem vhodným pro LED aplikace. 

Obvykle mají silné krystalové pole, které obklopuje aktivátory iontů, jejichž emisní a 

excitační pásmo je výrazně posunuto do červené oblasti a to díky jejich velké krystalové 

oblasti štěpení jejich 5d energetických hladin. To dělá tyto luminofory velmi vhodnými pro 

kombinaci s modrou LED diodou. Několik luminoforů s granátovou strukturou bylo 

vyvinuto pro bílé LED diody a mezi nejznámější z nich patří cerem aktivovaný ytrito-

hlinitý granát Y3Al5O12:Ce
3+ 

(YAG:Ce). 

Hlinitanové luminofory mají výbornou chemickou, tepelnou stabilitu a vysokou 

účinnost emise. Jsou zajímavými luminiscenčními materiály, které jsou nejčastěji 

využívané v zářivkách nebo v plasmových displejích. Hlinitanové luminofory jsou 

nejčastěji aktivované ionty vzácných zemin, jako jsou europium, cer nebo terbium. Světlo 

emitují od modré až po zelenou barvu při ozáření ultrafialovým (UV) nebo blízkým 

ultrafialovým (NUV) světlem. Mezi nejznámější představitele hlinitanových luminoforů 

patří europiem aktivovaný BaMgAl10O17 a SrAlO4. 

Silikátové luminofory přilákaly velkou pozornost v posledních letech a to zejména 

díky své výborné chemické a tepelné stabilitě, různorodosti emisní barvy a nízké ceně. 

V posledních letech jsou také intenzivně studovány a to zejména proto, že mají vysoký 

potenciál uplatnit se v bílých světlo emitujících diodách. Ve skutečnosti luminiscenční 

vlastnosti silikátů dopovaných europiem byly popsány už mnohem dříve, ale v dřívějších 

publikacích tyto luminofory emitovaly světlo pouze v UV oblasti (em = 254 nm). Nyní 

jsou silikátové luminofory rozsáhle studovány zejména kvůli jejich potenciálu uplatnit se 

jako bílé LED, a proto bylo vyvinuto v posledních letech stále více nových sloučenin.  

Podle chemického složení můžeme silikátové luminofory rozdělit na binární a 

ternární. Binární silikátové luminofory jako je M3SiO5 a M2SiO4 (M = Ca, Sr, Ba) mají 

stabilní hostitelské mříže pro LED luminofory, protože mají silnou intenzitu krystalového 

pole a výrazně tak přispívají k posunu emise do červené oblasti. Na druhé straně europiem 

aktivované ternární silikátové luminofory jako jsou MMg2Si2O7, CaAl2Si2O8 a M3MgSi2O8 
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mají často nízkou absorpci modrého světla a světlo emitují v modrozelené oblasti po 

excitaci UV světlem. 

Sulfidové luminofory jsou hojně využívány v oblasti katodoluminiscence a 

elektroluminiscence zejména díky jejich vysoké světelné účinnosti a hojnosti emisní barvy. 

Za velmi výhodné byly považovány červený luminofor MS:Eu
2+

 a MGa2S4:Eu
2+

 (M = Ca, 

Sr, Ba) protože vykazují velmi široké emisní pásy v červené a zelené oblasti. Na druhou 

stanu jsou však chemicky nestabilní a mají velké tepelné zhášení a to tudíž brání jejich 

použití v LED. 

Fosfátové luminofory obecně emitují světlo v modré oblasti a mohou být 

ozařovány jen UV světlem (350 – 380 nm). Několik typů těchto luminoforů jako je 

KMPO4 (M = Ca, Sr, Ba) dopovaných europiem byly popsány v různých publikacích [43] 

[44], ale pro bílé LED diody nemají žádné reálné uplatnění. 

Nitridové a oxynitridové luminofory jsou velmi atraktivním materiálem pro 

aplikace v bílých LED. Nitridové luminofory můžeme rozdělit na nitridosilikáty (M-Si-N, 

M=kovy alkalických zemin nebo lanthanidové kovy), nitridoaluminosilikáty (M-Si-Al-N), 

oxynitridosilikáty (M-Si-O-N) a oxynitridoaluminosilikáty (M-Si-Al-O-N). Tyto 

sloučeniny jsou strukturálně tvořeny trojrozměrnými SiN4, Si(O,N)4, AlN4 nebo Al(O,N)4 

které tvoří čtyřbokou síť a M kovy jsou zabudované v kanálcích nebo dutinách čtyřboké 

sítě. Excitační spektra nitridových luminoforů obvykle vykazují velmi široké pásmo, které 

je rozšířeno až do oblasti viditelného světla, což těmto luminoforům umožňuje absorbovat 

blízké ultrafialové (NUV) světlo a modré světlo mnohem efektivněji. Hostitelské mříže 

těchto luminoforů jsou strukturně stabilní vůči chemickým a tepelným šokům a obecně 

mají kladný vliv na menší tepelné zhášení a celkovou degradaci nitridového luminoforu. 

Vzhledem k velmi zajímavým fotoluminiscenčním vlastnostem a vysoké chemické 

stabilitě si tyto nitridové luminofory získaly velkou pozornost zejména v posledních deseti 

letech [45] - [47]. 

Uheda a kol. připravili luminofor LaSi3N5 dopovaný europiem pomocí reakce 

v tuhé fázi z výchozích surovin LaN, Eu2O3 a Si3N4. Reakce probíhala při teplotě 1900 °C, 

v dusíkové atmosféře za použití tlaku 1,01 x 10
6
 Nm

-2
 a s dobou výdrže 2 hodiny. 

Připravili luminofor La0.9Eu0.1Si3N5~XOX, který měl široký emisní pás s maximem při 549 

nm a tento emisní pás byl přiřazen přechodu 4f
6
5d→4f

7
 pro ionty Eu

2+
. Pro fázi 

LaEuSi2N3O2  získali široký emisní pás s maximální intenzitou při 650 nm, což také ve 
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všeobecnosti přísluší přechodu 4f
6
5d→4f

7
 pro Eu

2+
. Ve všeobecnosti je emise iontů Eu

2+
 

již z oblasti ultra-fialové až po žlutou. V případě LaEuSi2N3O2 získali emisi v červené 

oblasti, což je přímým důsledkem přítomnosti N
3- 

kolem Eu
2+ 

v síťové struktuře Si-N-O 

[37].  

Cai a kol. připravili luminofor LaSi3N5:Ce
3+

 použitím kovového La a Ce a dále pak 

z prášku Si a Si3N4 s vysokou čistotou. Tyto výchozí suroviny byly syntetizovány při 

teplotě 1873 K v dusíkové atmosféře po dobu 2 hodin. Takto připravené luminofory 

vykazovaly široký emisní pás s maximem při 423 nm [38].  

Suehiro a kol. připravili luminofor LaSi3N5 dopovaný cerem z výchozího systému 

La2O3-CeO2-SiO2. Tyto výchozí materiály zahřívali na teplotu 1350 °C po dobu 2 hodin. 

v průtokové atmosféře NH3 (1,0 obj.%) a CH4. Následoval druhotný ohřev po dobu 1 

hodiny. na teplotu 1450 °C v atmosféře NH3 (0,5 obj.%) a CH4. V konečné fázi proběhla 

na vybraných vzorcích další syntéza při teplotě 1500 °C v dusíkové atmosféře po dobu 2 

hodin. Emisní spektra takto připravených luminoforů vykazovaly velmi široký emisní pás 

charakteristický pro 5d → 4f přechod pro Ce
3+

. Široký emisní pás byl v modré oblasti, 

přičemž jeho maximum bylo v oblasti vlnových délek od 464 – 475 nm. Excitační vlnová 

délka byla 355 nm. Excitační spektra jsou rozšířena již od 240 – 400 nm se dvěma 

zřetelnými píky při 255 nm a 355 nm [40]. 

Luminofor CaAlSiN3 dopovaný samariem připravili také Zhang a kol., kteří využili 

reakce v tuhé fázi[42]. Pro přípravu použili Ca3N2, AlN, -Si3N4 , Li3N a kovový prášek 

samaria. Výchozí materiály byly homogenizovány a dále spékány v horizontální trubkové 

peci při teplotě 1600 °C po dobu 2 hodin v atmosféře N2 – H2. Po ochlazení tyto vzorky 

lisovali do pelet za použití tlaku 170 MPa a opětovně je zahřívali při teplotě 1750 °C, 

2 hodiny v atmosféře N2 – H2.  

Druhy jednotlivých nitridových luminoforů jsou zobrazeny v tabulce 7 a to podle 

vyzařované barvy. 

První typickou vysoce účinnou modrou LED diodu vyvinul Nakamura v roce 1992 

a později vyprodukoval první komerčně dostupnou bílou LED diodu tím, že zkombinoval 

modrý LED čip se žlutě vyzařujícím luminoforem.  
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Tabulka 7. Přehled vybraných nitridových luminoforů. 

Modře emitující luminofory 

AlN:Eu
2+

 
Hirosaki a kol. (2007) [48] 

Dierre a kol. (2009) [49]  

Ln-Si-O-N:Ce
3+

  

(Ln=Y, La) 

Van Krevel a kol. (1998) 

[50] 

LaSi3N5:Ce
3+

 
Inoue a kol. (1980), [26] 

Hatfield a kol. (1990) [27] 

Ca--sialon:Ce
3+

 
Xie a kol. (2004,2005) 

[51][52] 

Zeleně emitující luminofory 

-sialon:Eu
2+

 
Hirosaki a kol. (2005) [53] 

Xie a kol. (2007) [54] 

Ba3Si6O12N2:Eu
2+

 
Uheda a kol. (2008) [55] 

Braun a kol. (2010) [56] 

Ca--sialon:Yb
2+

 Xie a kol. (2005)[57] 

Žlutě emitující luminofory 

Ca--sialon:Eu
2+

 
Xie a kol. (2002,2004) 

 [58][59] 

CaAlSiN3:Eu
2+

 Uheda a kol. (2006) [60] 

La3Si6N11:Ce
3+

 
Seto a kol. (2009) [61] 

 

Červeně emitující 

luminofory 

M2Si5N8:Eu
2+

  

(M=Ca, Sr, Ba) 

Hoppe a kol. (2000) [62] 

Li a kol. (2006) [63] 

CaAlSiN3:Eu
2+

 Uheda a kol.(2006) [64] 

SrAlSi4N7:Eu
2+

 Hecht a kol. (2009) [65] 
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3. Cíle práce 

Hlavním cílem této práce bylo připravit keramické luminofory na bázi MgSiN2 a 

LaSi3N5, které emitovaly světlo v červené a zelené oblasti s vysokou fotoluminiscenční 

intenzitou. 

K dosažení tohoto cíle bylo zapotřebí splnit tyto dílčí cíle: 

- vhodně zvolit dopující prvek (europium, cer, samarium), který ovlivňuje 

výslednou emisi luminoforů a navíc ovlivňuje i cenu konečného produktu 

- optimalizovat výchozí složení (množství dopujícího prvku) 

- optimalizovat podmínky nitridace výchozí směsi prášků na tvorbu ternárních 

nitridů MgSiN2 a LaSi3N5 

- optimalizovat podmínky žíhání na tvorbu luminoforů (teplota, tlak plynu a doba 

výdrže) 

- určit fázové složení všech připravených keramických luminoforů, naměřit 

fotoluminiscenční spektra (emisní a excitační) a charakterizovat mikrostrukturu 

připravených materiálů 

- z charakterizovaných a připravených vzorků vybrat nejvhodnější červený a zelený 

luminofor, který by mohl být vhodným kandidátem pro uplatnění v LED 

aplikacích. 
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4. Experimentální část 

4.1. Příprava luminoforů na bázi MgSiN2 

Výchozí práškové složení pro syntézu ternárního nitridu MgSiN2 bylo stanoveno 

pomocí následující rovnice [24]:  

                        yMg2Si + (1 - 3x - y) Si + xSi3N4 + (1 - 2x) N2 = MgSiN2,                     (6) 

kde x = 0,06 a y = 0,5. Europium bylo použito pro přípravu luminoforů jako dopující prvek 

a bylo přidáváno ve formě oxidu Eu2O3. Obsah europia byl počítán podle následující 

obecné rovnice:  

            (1 - z) MgSiN2 + z/2 Eu2O3 + z/3 Si3N4 = Mg1-zEuzSiN2-2/3zO3/2z                           (7) 

Obsah europia byl volen v rozmezí z  0,01; 0,06 s krokem 0,01. Složení výchozích 

směsí je uvedeno v tabulce 8. 

Jako další dopující prvek byl použit cer ve formě oxidu CeO2 a jeho obsah byl počítán 

podle rovnice:  

(1 - z) MgSiN2 + z CeO2 + z/3 Si3N4 = Mg1-zCezSiN2-2/3zO2z                               (8) 

přičemž obsah dopujícího prvku byl z = (0,02; 0,04; 0,06). Složení výchozích směsí je 

uvedeno v tabulce 9. 

 

Použité výchozí prášky: 

- Mg2Si (99%, dmax ≤ 150µm, Kojundo Chemical Laboratory, Saitama, Japonsko) 

- Si (grade 2C, SicoMill, Vesta Ceramics, Švédsko) 

- α-Si3N4 (grade SN-E10, Ube Industries, Ltd., Yamaguchi, Japonsko) 

- Eu2O3 (99,99%, Treibacher Industries AG, Rakousko) 

- CeO2 (99,99%, Treibacher Industrie AG, Rakousko) 
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Tabulka 8. Složení výchozích směsí (1,5 g) pro přípravu luminoforů MgSiN2 dopovaných 

europiem. 

Hodnota z * 
Mg2Si 

[g] 

Eu2O3 

[g] 

α-Si3N4 

[g] 

Si 

[g] 

0,02 1,0648 0,0634 0,2298 0,1420 

0,04 1,0086 0,1226 0,2343 0,1345 

0,06 0,9484 0,1861 0,2391 0,1264 

* viz. rovnice (7) 

Tabulka 9. Složení výchozích směsí (1,5 g) pro přípravu luminoforů MgSiN2 dopovaných 

cerem. 

Hodnota z * 
Mg2Si 

[g] 

CeO2 

[g] 

α-Si3N4 

[g] 

Si 

[g] 

0,02 1,0658 0,0621 0,2300 0,1421 

0,04 1,0104 0,1202 0,2347 0,1347 

0,06 0,9585 0,1746 0,2391 0,1278 

* viz. rovnice (8) 

Směs výchozích prášků byla homogenizována v achátové třecí misce v suchém 

stavu. Takto zhomogenizovaná směs byla následně lisována pomocí jednoosého lisování 

za studena do tabletek o průměru 8 mm. Použitý lisovací tlak byl 100 MPa a doba výdrže 

byla 3 minuty. Takto připravené tabletky byly umístěny do exsikátoru s vlhkostí 20%.  

 

4.2. Příprava luminoforů na bázi LaSi3N5 

Výchozí práškové složení pro syntézu ternárního nitridu LaSi3N5 bylo stanoveno 

pomocí následující rovnice:  

               y LaSi  +  (3-3x-y) Si  +  x Si3N4  + (5/2-2x) N2  =  LaSi3N5,                      (9) 

kde x = 0,55 a y = 1. Tyto hodnoty byly voleny na základě předchozí studie [28] [66]. Jako 

dopující prvky pro přípravu luminoforů byly použity oxidy vzácných kovů Eu2O3, CeO2 a 

Sm2O3. Obsah europia, ceru a samaria byl počítán podle následujících obecných rovnic:  

             (1-z) LaSi3N5  +  z/2 Eu2O3  +  z Si3N4  =  La1-zEuzSi3N5-zO1.5z                    (10) 
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             (1-z) LaSi3N5  +  z CeO2  +  z Si3N4  =  La1-zCezSi3N5-zO2z                                (11) 

             (1-z) LaSi3N5  +  z/2 Sm2O3  +  z Si3N4  =  La1-zSmzSi3N5-zO1.5z                    (12) 

Obsah europia byl volen v rozmezí z  0,01; 0,06 s krokem 0,01. Cer a samarium byly 

přidávány ve formě oxidu CeO2 a Sm2O3 v obsazích z = 0,02, 0,04 a 0,06.  

Použité výchozí prášky: 

- LaSi (Kojundo Chemical Laboratory, Saitama, Japonsko) 

- Si (grade 2C, SicoMill, Vesta Ceramics, Švédsko) 

- α-Si3N4 (grade SN-E10, Ube Industries, Ltd, Yamaguchi, Japonsko) 

- Eu2O3 (99,99%, Treibacher Industries AG, Rakousko) 

- CeO2   (99,99%, Treibacher Industrie AG, Rakousko) 

- Sm2O3  (99,99%, Treibacher Industrie AG, Rakousko) 

Složení výchozích směsí jsou uvedena v tabulkách 10-12. 

 

Tabulka 10. Složení výchozích směsí (1,5 g) pro přípravu luminoforů LaSi3N5 

dopovaných europiem. 

Hodnota z * 
LaSi 

[g] 

Eu2O3 

[g] 

α-Si3N4 

[g] 

Si 

[g] 

0,02 0,9650 0,0180 0,4602 0,0568 

0,04 0,9439 0,0359 0,4647 0,0556 

0,06 0,9196 0,0564 0,4699 0,0541 

* viz. rovnice (10) 

Tabulka 11. Složení výchozích směsí (1,5 g) pro přípravu luminoforů LaSi3N5 

dopovaných cerem. 

Hodnota z * 
LaSi 

[g] 

CeO2 

[g] 

α-Si3N4 

[g] 

Si 

[g] 

0,02 0,9767 0,0178 0,4658 0,0575 

0,04 0,9670 0,0360 0,4761 0,0569 

0,06 0,9570 0,0545 0,4866 0,0563 

* viz. rovnice (11)  
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Tabulka 12. Složení výchozích směsí (1,5 g) pro přípravu luminoforů LaSi3N5 

dopovaných samariem. 

Hodnota z * 
LaSi 

[g] 

Sm2O3 

[g] 

α-Si3N4 

[g] 

Si 

[g] 

0,02 0,9651 0,0178 0,4602 0,0568 

0,04 0,9441 0,0356 0,4648 0,0556 

0,06 0,9230 0,0533 0,4693 0,0543 

* viz. rovnice (12)  

Směsi výchozích prášků byly homogenizovány v achátové třecí misce v suchém 

stavu. Takto zhomogenizované směsi byly následně lisovány pomocí jednoosého lisování 

za studena do tabletek o průměru 8 mm. Použitý lisovací tlak byl 100 MPa a doba výdrže 

byla asi 3 minuty. Takto připravené tabletky byly poté umístěny do exsikátoru s vlhkostí 

20% a připraveny na další zpracování. 

 

4.3. Nitridace a spékání luminoforů na bázi MgSiN2 a LaSi3N5 

Zhomogenizované a vylisované tabletky výchozích směsí luminoforů MgSiN2 a 

LaSi3N5 byly dále připravovány metodou in situ, tzv. nitridací. Před samotnou nitridací 

byly tabletky umístěny do bornitridového (BN) kelímku na grafitový papír. Na grafitový 

papír byla ještě před vložením tabletek pomocí spreje nanesena tenká vrstva BN, aby se 

tabletky nepřilepily ke grafitovému papíru. Takto uložené tabletky pak byly umístěny do 

grafitové odporové pece (Centorr, USA), kde probíhala nitridace. Na základě předešlých 

výsledků TG – DTA analýzy byl zvolen optimalizovaný teplotní režim, který je uveden 

v tabulce 13 pro MgSiN2 a v tabulce 14 pro LaSi3N5.  

Nitridace probíhala při teplotě 1390 °C za mírného přetlaku dusíku po dobu 4 

hodin. Teplota byla volena tak, aby nedošlo k natavení křemíkových nebo silicidových 

částic v tabletkách. 

Po nitridaci byly vzorky dále žíhány v přetlakové peci (KCE, Německo) při teplotě 

1550 °C – 1650 °C po dobu 2 – 5 hodin v přetlaku dusíku 2,0 – 4,5 MPa. Teplotní režim 

pro luminofory MgSiN2 je uveden v tabulce 15 a pro luminofory LaSi3N5 v tabulce 16. 
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Na takto připravených vzorcích pak byla provedená fázová RTG analýza a dále byla 

měřena fotoluminiscenční spektra. 

Tabulka 13. Teplotní režim nitridace pro luminofory na bázi MgSiN2. 

Ohřev [°C/min] 20 15 5 5 10 10 10 20 

T [°C] 600 800 930 1070 1230 1350 1390 25 

Výdrž [min] 0 0 60 30 60 60 240 END 

P(N2) [MPa] 0,15* 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15  

*po vakuování dusík napuštěn od 300 °C 

Tabulka 14. Teplotní režim nitridace pro luminofory na bázi LaSi3N5. 

Ohřev [°C/min] 25 15 10 5 15 10 10 20 

T [°C] 600 740 880 1200 1280 1350 1390 25 

Výdrž [min] 0 20 0 60 20 60 240 END 

P(N2) [MPa] 0,15* 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15  

* po vakuování dusík napuštěn od 300 °C 

Tabulka 15. Teplotní režim žíhání pro luminofory na bázi MgSiN2. 

Ohřev [°C/min] 25 15 10 20 40 

T [°C] 1200 1500 1550 500 25 

Výdrž [min] 0 0 300 0 END 

P(N2) [MPa] 3 3 3 0  

 

Tabulka 16. Teplotní režim žíhání pro luminofory na bázi LaSi3N5. 

Ohřev [°C/min] 20 15 10 20 40 

T [°C] 1000 1400 1650 500 25 

Výdrž [min] 0 0 300 0 END 

P(N2) [MPa] 4,5 4,5 4,5 0  
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4.4. Luminiscenční vlastnosti 

Po žíhání byly vzorky podrceny ve WC kelímku a dále homogenizovány 

v achátové třecí misce. Na těchto jemných prášcích pak bylo provedeno měření 

fotoluminiscenčních vlastností (emisní a excitační spektra). Tento přístroj však také 

umožňuje měřit kvantové výtěžky a tak na vybraných reprezentujících vzorcích bylo 

provedeno ještě toto měření. 

Fotoluminiscenční vlastnosti byly měřeny na fluorescenčním spektrofotometru 

Fluorolog 3 (SPEX, Horiba Jobin Yvon), který je zobrazen na obr. 7. Tento přístroj 

představuje unikátní modulární systém, který umožňuje měření fluorescenčních spekter a 

spolu s dalšími přídavnými zařízeními umožňuje charakterizaci optických vlastností 

systémů v koloidním stavu, prášků ale umožňuje také měření tenkých vrstev. Mezi 

základní charakteristiky tohoto přístroje patří:  

- UV-VIS měření v plném rozsahu 

- Přídavný detektor pro blízkou IČ oblast 

- Vysoká citlivost přístroje 

Kvantové výtěžky byly měřeny za použití přídavného zařízení s názvem Quanta 

vyobrazeného na obr. 8. Přístroj se skládá z integrační sféry, díky níž je možno stanovit 

absolutní kvantový výtěžek. V této integrační kouli je možné měřit práškové vzorky ve 

speciálním teflonovém kelímku, popřípadě lze měřit vzorky kapalné ve speciální kyvetě 

z křemenného skla. Jako standard se v našem případě použil čistý bílý prášek BaSO4, který 

nemá žádnou emisi a proto jej lze využít jako standardní materiál pro tyto účely (BaSO4 – 

čistota 99,998% Sigma Aldrich). 
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Obr. 7. Fluorescenční spektrofotometr Fluorolog 3 (SPEX, Horiba Jobin Yvon). 

 

Obr. 8. Přídavné zařízení pro měření kvantových výtěžků. 

Kvantový výtěžek i je kineticko-statistická veličina, která je mírou účinnosti 

deaktivace excitovaných částic i-tým dějem. Pomocí kvantového výtěžku se dá hodnotit 

účinnost fluorescence. Kvantový výtěžek lze obecně vyjádřit jako frakci excitovaných 

molekul, které při deexcitačním procesu do stavu So emitují fluorescenční fotony. Tento 

výtěžek lze také jednoduše vyjádřit jako poměr počtu emitovaných fotonů k počtu fotonů 

absorbovaných. Kvantový výtěžek fluorescence zůstává úměrný době života excitovaného 

stavu, pokud k deexcitaci nedochází vlivem interakce s jinými molekulami. Příkladem kdy 
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kvantový výtěžek je ovlivněný beze změny života excitovaného stavu je tvorba 

nefluoreskujícího komplexu v základní stavu. Faktory, které ho nejčastěji ovlivňují, jsou 

teplota, pH, polarita prostředí, viskozita nebo vodíkové vazby. Čím vyšší je kvantový 

výtěžek, tím je jednodušší pozorování fluorescenční látky.  
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4.5. Rentgenová difrakční analýza 

Po nitridaci i po žíhání byly vzorky rozdrceny ve WC kelímku a dále byly 

v achátové třecí misce rozmělněny na jemný prášek tak, aby byla dosažena velikost částic 

pod 10 m. Na těchto jemných prášcích pak byla provedena rentgenová difrakční analýza 

na rentgenovém práškovém difraktometru (PANanalytical, EMPYREAN), který je 

zobrazen na obr. 9. Rozsah 2 při kterém byly vzorky měřeny, byl od 20 – 80°. Na tomto 

přístroji je možné měřit jednotlivé práškové vzorky, pevné vzorky, tenké filmy a vzorky 

citlivé na vzduchu. Poloměr goniometru je 240 mm a je možné zde použít RTG měděnou 

lampu Cu Kα= 0,1542 nm pro standardní vzorky a lampu kobaltovou Co Kα = 0,1791 nm 

pro vzorky s vysokým obsahem železa. U tohoto přístroje se dá měřit v transmisním a 

reflexním módě. Je také možno využít vysokoteplotní celu a to až do teploty 1600 °C a 

jako měřící prostředí můžeme využít vzduch, dusík, argon nebo vakuum. Na fázovou 

analýzu malých ploch vzorek je možné tak využít mikrodifrakci, kde je možné měřit 

plochy s velikostí nad 500 m. 

 

Obr. 9. Rentgenový práškový difraktometr (PANanalytical, EMPYREAN). 
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4.6. Skenovací elektronová mikroskopie (REM, SEM) 

Na vybraných vzorcích, které byly vyžíhány a podrceny, byla sledována pomocí 

rastrovacího elektronového mikroskopu EVO 40HV (Carl Zeiss, Německo, obr. 10) 

velikost částic, jejich morfologie a výsledná homogenita připraveného prášku. Skenovací 

elektronový mikroskop je unikátní přístroj, který umožňuje zobrazení povrchu vzorku 

pomocí sekundárních elektronů (SE) anebo pomocí zpětně odražených elektronů (BSE). 

Urychlovací napětí elektronů je nejčastěji od 0,1 – 30 kV. Vzorek musí být vodivý, a proto 

jsme vzorky napařovali tenkou vodivou vrstvou zlata. Skenování jednoho vzorku probíhalo 

přibližně 2,5 min a použité rozlišení bylo 1024768.  

 

Obr. 10. Skenovací elektronový mikroskop EVO 40HV. 
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5. Výsledky a diskuse 

Podmínky nitridace luminoforů MgSiN2 a LaSi3N5 byly optimalizovány podle 

předešlých výsledků z TG – DTA analýzy (obr. 11) a podle fázového složení připravených 

produktů. TG-DTA analýza vzorků LaSi3N5 ukázala, že první exotermická reakce začíná 

při 710 – 715 °C. Reakce zeslabuje okolo 863 °C a k opětovnému zrychlení kinetiky 

reakce dochází při teplotách 1185 – 1195 °C. Dvě pozorované exotermické reakce souvisí 

s největší pravděpodobností s tvorbou eutektika v binárním systému La – Si. První 

eutektická teplota binárního systému TE (La – La5Si3) je 722 ± 9 °C a druhá eutektická 

teplota binárního systému TE (LaSi2-x – Si) je 1205 ± 7 °C [67]. Je také dobře známo, že 

tvorba kapalné fáze podporuje nitridaci křemíku. Na druhé straně je však nutné, aby se 

zabránilo lokálnímu přehřátí v reakčním systému v důsledku exotermické reakce nitridace. 

DTA křivka zobrazuje další inflexní bod mezi 1335 – 1340 °C a poté následuje další 

exotermický efekt při 1360 – 1365 °C. Termogravimetrická křivka (TG) ukázala, že 

přírůstek hmotnosti začíná okolo 350 °C a postupně se zvyšuje až do maximální teploty, tj. 

1400 °C. Přibývání hmotnosti je až do teploty 1200 °C díky tvorbě LaN, což potvrdila i 

XRD analýza. Fázová analýza všech vzorků naznačuje následující formaci meziproduktů 

[28]: 

3LaSi + N2→ 2LaN + LaSi2 +Si     (13) 

2LaSi2 +N2→ 2LaN + 4Si     (14) 

3Si + 2N2→ Si3N4     (15) 

Po těchto dílčích reakcích následuje konečná reakce: 

LaN + Si3N4→ LaSi3N5     (16) 

 

Teplotní režim nitridace u luminoforu na bázi MgSiN2 byl nejobtížněji 

optimalizován v rozmezí teplot od 800 – 1100°C, protože zde probíhá nitridace silicidu 

Mg2Si. V tomto teplotním rozmezí se také nachází eutektická teplota binárního systému 

Mg2Si – Si (TE = 946 °C) a samotný bod tání Mg2Si (Tm = 1085 °C). Podmínky nitridace 

bylo nutno zvolit tak, aby docházelo k exotermické nitridaci Mg2Si, ale bylo zabráněno 

natavení a shluknutí silicidu a křemíku.  
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Obr. 11. TG-DTA křivka vzorků LaSi3N5 [28]. 

  

5.1. Luminiscenční vlastnosti luminoforů na bázi MgSiN2 a LaSi3N5 

5.1.1. Luminofory MgSiN2 dopované europiem a cerem 

Všechny luminofory dopované europiem v různých molárních koncentracích, které 

byly žíhány v přetlakové peci (KCE) 2 hodiny, emitovaly světlo v modré a zelené oblasti 

v rozsahu vlnových délek 450 – 600 nm a jsou zobrazeny na obr. 12 a obr. 14. Maximální 

intenzita byla v oblasti 455 – 520 nm. Excitační vlnová délka pro luminofor dopovaný 2 % 

europia byla 340 nm, 350 nm, 360 nm a 370 nm a pro luminofor dopovaný 6 % europia 

byla od 290 nm až po 370 nm s krokem 10 nm. Diskrétní emisní píky dokazují přítomnost 

Eu
3+

. Za účelem zredukovat Eu
3+

 na Eu
2+

 ve vzorcích MgSiN2 a za účelem vytvořit tuhý 

roztok typu Mg1-zEuzSiN2-2/3zO3/2z  byla prodloužena doba žíhání z 2 na 5 hodin při teplotě 

1550 °C v atmosféře dusíku. Graaf a kol. publikovali, že Eu
3+

 může být redukováno na 

Eu
2+

 v dusíkové atmosféře podle následující rovnice [68]: 

                                  6 Eu
3+

 + 2 N
3-

  6 Eu
2+

 + N2                                                          (17) 
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Emisní spektra luminoforu MgSiN2 dopovaného různými molárními koncentracemi 

europia a žíhaného po dobu 5 hodin jsou znázorněna na obr. 13 a obr. 15. Luminofory 

dopované 2 % europia emitovaly světlo v oblasti žlutočervené v rozsahu vlnových délek 

500 – 700 nm a maximální intenzita byla dosažena při 590 nm. Excitační vlnová délka byla 

od 400 nm do 450 nm. Luminofory MgSiN2 dopované 6 % europia emitovaly světlo 

v oblasti červené v rozsahu vlnových délek 600 – 800 nm a maximální intenzita byla 

dosažena při 710 nm. S porovnání těchto luminoforů vyplynulo, že optimální množství 

dopujícího prvku je 6 mol% europia u kterého byla dosažena maximální fotoluminiscenční 

intenzita. Při dalším dopování (zvýšení obsahu dopujícího prvku na 8 mol%) docházelo ke 

koncentračnímu zhášení. Dá se tedy říct, že došlo k překročení optimální koncentraci 

luminiscenčních center odpovídající vzdálenosti, při níž ještě dochází k přenosu energie. 

Delší doba žíhání měla velmi pozitivní vliv na emisní spektra a je vidět široké emisní 

pásmo, které je posunuto více do červené oblasti.  Dá se tedy říci, že prodloužení doby 

žíhání v grafitové peci a atmosféře dusíku mělo příznivý vliv na redukci Eu
3+

 na Eu
2+

. 

Ionty Eu
2+

 mají základní stav 4f
7
 (

8
S7/2) a v excitovaném stavu 4f

6
5d

1
. 

Luminiscence je silně závislá od typu hostitelské mřížky a barva emise se může měnit ve 

velmi širokém rozsahu, od ultra-fialové až po červenou. Změny emisních barev jsou 

zejména díky změnám kovalence a rozdělení krystalového pole v závislosti na hostující 

mřížce. Se zvyšující se kovalencí a nebo se štěpením krystalového pole je energetická 5d 

hladina Eu
2+

 iontů výrazně snížena, což způsobuje posun absorpčních a emisních pásů do 

červené oblasti [8]. 

Emise Eu
3+

 se často nachází v oblasti červené s ostrými spektrálními liniemi a to 

díky přechodům 5D0 → 7FJ. Červená emise okolo 600 nm pocházející z magnetického 

dipólového přechodu 5D0 → 7F1 dominuje, i když Eu
3+

 má opačnou symetrii. Na druhé 

straně, červená emise okolo 610-630 nm je od elektrického dipólového přechodu 5D0 → 

7F2 a je dominantní pokud Eu
3+

  nemá místo symetrie. Eu
3+

 dopovaný vanadičnany, 

molybdenany či wolframany jsou zajímavé červené luminofory pro bílé LED [69] - [71]. 

 Bondar a kol. připravili luminofory MgSiN2 a CaSiN2 které dopovali europiem. 

Jako první syntetizovali nitridy Mg3N2 a Ca3N2 použitím kovového Mg a Ca. V dalším 

kroku připravili syntézou MgSiN2 a CaSiN2, které zároveň dopovali přidáváním Eu2O3 

nebo MnC2O4. Zjistili, že takto připravené luminofory emitovaly světlo v oranžovo-

červené oblasti v rozsahu vlnových délek 550 – 700 nm a že tvar a intenzita emisních 
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spekter se výrazně nemění a to ani v případě změny dopujícího aktivátoru. Takovéto 

vlastnosti lze vysvětli za předpokladu, že samo-aktivační charakter luminiscenčních center 

a zavedení europia nebo manganu jako dopantu probíhá nepřímým mechanismem aktivace, 

při kterém dopující prvek ovlivňuje emisní centra sestávající se z přirozených mřížkových 

vad hostitelské mřížky [72]. 
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Obr. 12. Emisní spektra luminoforu MgSiN2:2% Eu (žíháno při 1550°C/2 h). 
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Obr. 13. Emisní spektra luminoforu MgSiN2:2% Eu (žíháno při 1550°C/5 h). 
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Obr. 14. Emisní spektra luminoforu MgSiN2:6% Eu (žíháno při 1550°C/2 h). 
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Obr. 15. Emisní spektra luminoforu MgSiN2:6% Eu (žíháno při 1550°C/5 h). 

Emisní spektra luminoforu MgSiN2 dopovaného různými molárními koncentracemi 

ceru a žíhaného po dobu 5 hodin jsou zobrazeny na obr. 16. Na rozdíl od luminoforu 

MgSiN2 dopovaného europiem, který emituje světlo v oblasti červené, tento luminofor 

emituje světlo v oblasti modré. Maximální intenzita emise byla dosažena pro 2 % Ce a 

vlnové délce 480 nm. Při dalším dopování a tudíž zvyšující se molární koncentraci 

docházelo ke koncentračnímu zhášení a PL intenzita významně klesla. Excitační vlnová 

délka byla 355 nm. U těchto luminoforů byl také měřen kvantový výtěžek. Největší 

kvantový výtěžek byl pro luminofor dopovaný 2 % Ce a to 2,29 %. Jelikož klesala i 

intenzita emise, klesal i kvantový výtěžek pro ostatní luminofory s vyšším obsahem ceru. 

Na rozdíl od našich výsledků Kulshreshtha a kol. připravili luminofor na bázi 

MgSiN2 se směsnými dopanty Ce
3+

 a Mn
2+

, který vykazoval emisi v červené oblasti 

s maximální intenzitou při 640 nm [33]. 
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Obr. 16. Emisní spektrum luminoforu MgSiN2:Ce (žíháno při 1550°C/5 h). 

 

5.1.2. Luminofory LaSi3N5 dopované europiem, cerem a samariem 

Po vyžíhání měly všechny luminofory LaSi3N5 dopované europiem žlutou barvu. 

Luminofory, které byly žíhány 2 hodiny, emitovaly světlo v rozsahu vlnových délek 450 – 

570 nm, tzn. v modrozelené oblasti. Luminofor LaSi3N5 dopovaný 4% europia je zobrazen 

na obr. 17. Excitační vlnové délky byly 350 nm, 360 nm a 370 nm. Luminofory LaSi3N5 

dopované různými molárními koncentracemi europia, které byly žíhány 5 hodin, jsou 

zobrazeny na obr. 18. Tyto luminofory emitovaly světlo v zeleno-žluté oblasti v rozsahu 

vlnových délek od 500 nm do 580 nm. Excitační vlnová délka byla 350 nm.  

Absorpční spektra luminoforů LaSi3N5 dopovaných různými koncentracemi 

europia jsou zobrazeny na obr. 19. Tyto luminofory měly široký absorpční pás od 310 – 

500 nm a použitá emisní vlnová délka byla 560 nm. Maximální intenzita byla přibližně 

okolo 410 nm u vzorků s obsahem 1% a 2% Eu. Tento vrchol můžeme přiřadit absorpci 

přechodu 4f
7
  4f

6
5d

1
 pro Eu

2+
 kationty. 
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Zhou a kol. studovali podobný systém, kdy vzorky připravovali samovolně se šířící 

vysokoteplotní syntézou (SHS) [39]. Maximální intenzita byla dosažena při 553 nm a tato 

emise byla popsána přechodem 5d4f
6
 → 4f

7
 pro Eu

2+
. V našem případě jsou emisní píky 

posunuty k vyšším vlnovým délkám, což lze vysvětlit rozdílnými podmínkami přípravy 

(nižší teplota a použití tlaku dusíku). Posun emisních píků lze také v našem případě 

vysvětlit vyšším obsahem Eu
2+

, které je lépe zabudováno v hostující mřížce. Na obrázku 

lze také vidět, že fotoluminiscenční intenzita vzrůstá a jejího maxima bylo dosaženo pro 

obsah europia 4%. Při vyšší koncentraci europia docházelo k poklesu fotoluminiscenční 

intenzity a to bylo způsobeno koncentračním zhášením. 

Uheda a kol. připravili luminofor La0.9Eu0.1Si3N5~XOX.  Získali široký emisní pás 

s maximem při 549 nm a tento emisní pás byl přiřazen přechodu 4f
6
5d→4f

7
 pro ionty Eu

2+
. 

Pro fázi LaEuSi2N3O2  získali široký emisní pás a maximální intenzita byla 650 nm, což je 

přímým důsledkem přítomnosti N
3- 

kolem Eu
2+ 

v síťové struktuře Si-N-O [37].  
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Obr. 17. Emisní spektra luminoforu LaSi3N5:4% Eu (žíháno při 1650°C/2 h). 



48 

 

400 450 500 550 600 650 700 750

0,0

5,0x10
5

1,0x10
6

1,5x10
6

2,0x10
6

2,5x10
6

 

 

In
te

n
z
it
a

 /
 a

.u
.


em

 / nm

 1% Eu

 2% Eu

 4% Eu

 6% Eu

540

570


exc

 = 350 nm

Obr. 18. Emisní spektra luminoforů LaSi3N5:Eu (žíháno při 1650°C/5 h). 

Obr. 19. Excitační spektra luminoforu LaSi3N5:Eu (1%, 2%, 4%, 6%). 
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Fotoluminiscenční spektra luminoforů LaSi3N5 dopované cerem jsou zobrazeny na 

obr. 20. Luminofory LaSi3N5:Ce emitovaly světlo v oblasti fialové až modré v rozsahu 

vlnových délek od 400 nm do 500 nm a maximální intenzita byla dosažena při 440 nm. 

Excitační vlnová délka byla 350 nm. Se vzrůstajícím obsahem ceru rostla 

fotoluminiscenční intenzita a její maximum bylo dosaženo pro obsah ceru 6%. U těchto 

práškových luminoforů byl rovněž stanoven kvantový výtěžek. Největší kvantový výtěžek 

byl dosažen pro luminofor dopovaný 6% Ce. Tento výtěžek byl 13,37%. Pro luminofor 

dopovaný 4% Ce byl kvantový výtěžek nižší, což je logické, protože i intenzita emise se 

snížila. Tato intenzita však nebyla výrazně nižší a proto byl kvantový výtěžek 13,10%, což 

není markantní rozdíl. Jinak je tomu však u luminoforu dopovaného 2% Ce, kde 

fotoluminiscenční intenzita výrazně klesla. U tohoto luminoforu byl stanoven kvantový 

výtěžek 8,64%.  

Pro luminiscenci Ce
3+

 iontů je typické široké absorpční a emisní spektrum, které je 

široké zejména díky 4f – 5d elektronovým přechodům. Široký emisní pás je typický pro 

Ce
3+

, protože Ce
3+

 ionty mají nejjednodušší elektronovou konfiguraci v porovnání s 

ostatními kovy vzácných zemin. Konfigurace 4f
1
 v základním stavu je rozdělena do dvou 

podhladin 
2
F5/2 a 

2
F7/2 a tyto dvě podhladiny jsou od sebe odděleny asi o 2000 cm

-1
 a 

v konečném důsledku to vede k spin-orbitálnímu spojování. Emise Ce
3+

 iontů je silně 

ovlivněna v závislosti na použité hostující mřížce a na štěpení krystalového pole. Z tohoto 

důvodu může být emise ceru od ultra-fialové až do modré oblasti, avšak silná kovalentní 

vazba a  prostředí silného krystalového pole způsobuje, že se 5d orbitaly výrazně 

přesouvají k nižším energiím, což může vést až ke žluté případně i červené emisi ceru. 

Typickým příkladem je zelený YAG:Ce
3+

 [73] žlutý CaAlSiN3: Ce
3+

 [74] a červený 

CaSiN2:Ce
3+

 [75]. 

V případě, že je hostující mřížka stejná (např. LaSi3N5), na polohu maxima emise 

(barvu záření) cerem dopovaných luminoforů má významný vliv i chemická forma ceru, 

v jakém je přidáván do hostující mřížky (kov, nitrid CeN, oxid CeO2, atd.), teplota syntézy 

a obsah kyslíku v produktu. Důkazem jsou výsledky Caie a kol. a Suehira a kol.[38] [40]. 

Na rozdíl od našich výsledků, kdy maximum emise luminoforu LaSi3N5:Ce bylo při 440 

nm,  Cai a kol. připravili luminofor LaSi3N5:Ce, který emitoval světlo v oblasti fialové 

s maximem při  423 nm [38], zatímco Suehiro a kol. připravili luminofor s maximem 

emise v oblasti vlnových délek od 464 – 475 nm. [40]. V prvním případě byla výchozí 

směs prášků Si3N4, Si a Ce, tzn. s velmi nízkým obsahem kyslíku nitridována při 1600 C, 
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v druhém případě Suehiro a kol. vycházeli ze směsi oxidů La2O3, SiO2, CeO2 a teplota 

syntézy luminoforu karbotermickou redukcí a nitridací byla poměrně nízká, 1500 C. Lze 

předpokládat, že obsah kyslíku v luminoforu LaSi3N5:Ce
3+

 připraveného Caiem je nižší a 

Suehirem a kol. vyšší, než v luminoforu připraveného v této práci. Z těchto výsledků 

vyplívá, že kyslík má určitý vliv na polohu maxima emise nitridových luminoforů [76].  

 

Obr. 20. Emisní spektra luminoforů LaSi3N5 dopovaných cerem (2%, 4%, 6%). 

Luminofory LaSi3N5 dopované samariem měly po vyžíhání světle šedou barvu a 

jejich emisní a absorpční spektra jsou zobrazeny na obr. 21. Byly excitovány vlnovou 

délkou 407 nm a to z toho důvodu že maximální intenzita u absorpčního spektra byla při 

této vlnové délce. Tyto luminofory emitují světlo již z oblasti zelené až po oblast červenou. 

Maximální intenzita v zelené oblasti je při 560 nm, v oblasti žluté až červené je maximální 

intenzity dosaženo při 600 nm, 645 nm a 720 nm, typická maxima pro Sm
3+

 (obr. 22 [8]). 

Nejvyšší intenzitu emise záření měl luminofor, který byl dopovaný 2% Sm, přičemž se 

zvyšující se koncentrací Sm docházelo k poklesu fotoluminiscenční intenzity a tudíž ke 

koncentračnímu zhášení.  
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Obr. 21. Excitační (a) a emisní (b) spektra luminoforů LaSi3N5 dopované samariem (2%, 

4%, 6%). 
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Podobné emisní spektrum s řadou vrcholů vykazoval i luminofor 

MgSrAl10O17:Sm
3+

, který připravili Singh a kol. vysokoteplotní samovolně se šířící 

syntézou [77]. Luminofor vykazoval čtyři emisní pásy v oranžovo-červené oblasti při 

vlnových délkách 565, 603, 651 a 703 nm a tyto emise byly přiřazeny 
4
G5/2→

6
HJ (J=5/2, 

7/2, 9/2, 11/2) přechodům Sm
3+

. Maximální intenzita byla dosažena při 603 nm a jedná se 

o přechod 
4
G5/2→

6
H7/2.  

Je známo, že barva emise Sm
3+

 je v oblasti oranžovo-červené a pochází z přechodů 

4
G5/2 → 

6
H7/2, který je okolo 610 nm a 

4
G5/2 → 

6
H9/2což je okolo 650 nm. Je-li energetická 

hladina  4f
5
5d

1
 pod úrovní hladiny 4f, vykazuje Sm

3+
 široké emisní pásmo v oblasti 

červené okolo 715 nm. Na druhé straně ostré linie emisního spektra jsou způsobeny 

v důsledku vnitřního konfiguračního přechodu 4f → 4f5d0 → 
7
F1 a ten je získán, pokud 

nejnižší 4f
5
5d

1
 hladina má vyšší energii než je na úrovni 4f hladiny [8]. 

 

 

Obr. 22. Excitační (200-500 nm) a emisní (550-750 nm) pásy Sm
3+

 [8]. 
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5.2. Fázová analýza luminoforů MgSiN2 a LaSi3N5 

Fázová analýza luminoforů MgSiN2 dopovaných europiem (2%, 4%, 6%) ukázala, 

že ve všech vzorcích je majoritní fází MgSiN2. V menším množství tyto vzorky 

obsahovaly také fázi -Si3N4 (obr. 23) což se projevilo přítomností difrakcí při úhlech 

226,69°, 30,91° a 40,38°. Při nižších koncentracích Eu (2%) bylo Eu plně zabudováno 

v hostitelské mříži luminoforu a nebyly tak identifikované jiné fáze než MgSiN2. Naopak 

při vyšších koncentracích Eu (6%) byla identifikovaná další fáze Eu2Si5N8, což naznačuje, 

že byla překročena maximální rozpustnost Eu v hostitelské mřížce MgSiN2. 
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Obr. 23. XRD záznamy luminoforů MgSiN2 dopovaných europiem (2%, 4%, 6%). 

Luminofory na bázi MgSiN2 dopované cerem vykazují rovněž, jako luminofory 

dopované europiem, jako majoritní fázi MgSiN2 (obr. 24). Minoritní krystalické fáze jako 

CeSiO2N (231.0°) a SiO2 (223,8°) byly identifikovány u luminoforu dopovaného 

4% a 6% ceru. Dvě velmi slabé difrakce při 225,3° a 27,1° se i při použití poměrně 

nové databáze PDF 4 z roku 2011 nepodařilo identifikovat. Může se však jednat o nově 

vzniklou fázi. Z difrakčních záznamů lze však také vidět, že s rostoucím obsahem ceru se 



54 

 

intenzita difrakčních píků fáze MgSiN2 snižovala, a tudíž je zde i více zastoupena fáze 

CeSiO2N, což je způsobeno vyšším obsahem ceru ve vzorku. 

Obr. 24. XRD záznamy luminoforů MgSiN2 dopovaných cerem (2%, 4%, 6%). 

 

Fázová analýza luminoforů LaSi3N5 dopovaných europiem (2%, 4%, 6%) ukázala, 

že ve všech vzorcích je majoritní fází LaSi3N5 (obr. 25). Byly také zjištěny velmi málo 

intenzivní difrakční píky na úrovni intenzit pozadí a tyto píky mohou poukazovat na 

přítomnost fáze LaEuSiO3N. 

Z difrakčních záznamů luminoforů LaSi3N5 dopovaných cerem (obr. 26) vyplívá, 

že došlo k tvorbě tuhého roztoku, který lze obecně označit La1-xCexSi3N5, kde x  0,06. 

U  těchto vzorků byla lepší shoda difrakcí s difrakcemi vypočítanými pro La0.9Ce0.1Si3N5, 

který je v XRD databázi PDF 4 pod číslem 01-078-4148, jako s čistým LaSi3N5. Majoritní 

fází je tedy tuhý roztok LaSi3N5 s cerem, jehož nejintenzivnější difrakce jsou při úhlech 

230,99°, 28,97° a 35,52°. V záznamu byla také detekována minoritní fáze La3Si8O4N11 

s velmi nízkými intenzitami difrakcí. 
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Obr. 25. XRD záznamy luminoforů LaSi3N5 dopovaných europiem (2%, 4%, 6%). 
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Obr. 26. XRD záznamy luminoforů LaSi3N5 dopované cerem (2%, 4%, 6%).  

 

Difrakční záznam luminoforů LaSi3N5 dopovaných samariem ukazuje opět, že jako 

v předešlých vzorcích je majoritní fáze LaSi3N5 (obr. 27). U těchto luminoforů byly 

detekovány málo intenzivní difrakce La3Si8O4N11. V porovnání s difrakčními záznamy 

předešlých vzorků je u těchto záznamů mírný posun difrakčních píků k nižším úhlům 2 

(obr. 28), což naznačuje (ale nepotvrzuje) tvorbu tuhého roztoku LaSi3N5 – Sm2O3. Na 

obrázku jsou znázorněny difrakce pro LaSi3N5, přiřazené podle databáze PDF 4, které se 

nacházejí při hodnotách 32,41; 30,49 a 33,93° 2. Hodnoty určené jako maxima našeho 

analyzovaného difrakčního záznamu, tzn. hodnoty určené jako minimum druhé derivace 

záznamu, jsou posunuté k nižším hodnotám úhlu 2přibližně o 0,12°. Tento posun se 

zvětšoval se zvětšujícím se úhlem difrakce. Díky tomuto posunu předpokládáme, že došlo 

k rozšíření elementární buňky a samarium je zabudováno do hostující mřížky ve formě 

Sm
2+

, jelikož má větší iontový poloměr než La
3+.
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Obr. 27. XRD záznamy luminoforů LaSi3N5 dopované samariem (2%, 4%, 6%). 

 

Obr. 28. Posun difrakčních píků luminoforu LaSi3N5 dopovaného 6 % Sm. 
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5.3. SEM analýza 

Na vybraných práškových vzorcích byla sledována velikost částic, jejich 

morfologie a celková homogenita pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu. 

Na obr. 29a je zobrazen luminofor LaSi3N5 dopovaný 2% ceru při zvětšení 2000. Tento 

prášek byl jemný a lze vidět, že se jedná o poměrně homogenní práškovou směs, která je 

rovnoměrně rozdistribuována. Velikost částic vyžíhaného prášku se pohybuje od 2-10 m 

(obr. 29b) a částice lze popsat jako uniformní. Jedná se o jemnozrnnou strukturu s menším 

výskytem shluků. 

 

a) 
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Obr. 29. Morfologie prášku LaSi3N5 dopovaného 2% ceru při zvětšení (a) 2000, (b) 

5000. 
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6. Závěr 

Hlavním úkolem disertační práce bylo připravit keramické luminofory na bázi 

MgSiN2 a LaSi3N5 dopovaných europiem a cerem. Ternární nitridy byly připravené 

metodou in situ tzv. nitridací při teplotě 1390 °C v atmosféře dusíku s dobou výdrže 4 

hodiny. Luminofory pak byly připraveny následným vysokoteplotním žíháním v přetlaku 

dusíku. Luminofory na bázi MgSiN2 byly žíhány při teplotě 1550 °C v přetlaku dusíku 3 

MPa po dobu 2 – 5 hodin a luminofory na bázi LaSi3N5 při teplotě 1650 °C v přetlaku 

dusíku 4,5 MPa s dobu výdrže 2 – 5 hodin. Na takto připravených vzorcích pak byla 

provedena fázová analýza, byly měřeny fotoluminiscenční vlastnosti jednotlivých vzorků a 

na vybraných vzorcích byla provedena SEM analýza na určení homogenity a velikosti 

částic připravených prášků.  

 

Fázová analýza luminoforů MgSiN2 dopovaných europiem ukázala, že majoritní 

fází ve všech vzorcích je fáze MgSiN2. Ternární nitrid Eu2Si5N8 byl v  minimálním 

množství detekován u vzorku dopovaného 6% Eu, což naznačuje překročení maximální 

rozpustnosti Eu v hostitelské mřížce MgSiN2. XRD analýza vzorků MgSiN2 dopovaných 

cerem ukázala, že majoritní fází je rovněž MgSiN2 a slabé difrakční píky byly 

identifikovány jako CeSiO2N. 

U luminoforů LaSi3N5 dopovaných europiem je majoritní fáze LaSi3N5, byly však 

identifikovány také slabé difrakce fáze LaEuSiO3N. U vzorků LaSi3N5 dopovaných cerem 

byla lepší shoda naměřeného difraktogramu s  difrakcí tuhého roztoku  La0.9Ce0.1Si3N5, 

který se nachází v PDF 4 databázi, než s čistým LaSi3N5 a proto můžeme konstatovat, že 

jedinou majoritní fází je tuhý roztok LaSi3N5 s cerem (La1-xCexSi3N5, kde x  0,06). 

V minimálním množství byla zastoupena fáze La3Si8O4N11. Fázová analýza luminoforů 

LaSi3N5 dopovaných samariem opět ukázala, že hlavní fází je ternární nitrid LaSi3N5, 

avšak u těchto luminoforů byl na difrakčním záznamu vidět mírný posun difrakčních píků, 

který naznačuje tvorbu tuhého roztoku, a tudíž lze předpokládat zabudování samaria do 

hostitelské mřížky. 
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Měřením luminiscenčních vlastností bylo zjištěno že, keramické luminofory 

MgSiN2 dopované europiem, které byly žíhány při teplotě 1550 °C po dobu 2 hodin, 

emitovaly světlo v modrozelené oblasti. Maximální fotoluminiscenční intenzita byla 

v rozmezí 450 nm – 520 nm. Luminofory MgSiN2 dopované europiem u kterých byla 

prodloužena doba výdrže při žíhání na 5 hodin, emitovaly světlo v oblasti červené a 

maximální intenzita byla dosažena pro luminofor dopovaný 6% europia a to při 710 nm. 

Prodloužení doby výdrže při žíhání umožnilo redukci Eu
3+

 na Eu
2+

 a došlo k zabudování 

europia do hostující mřížky MgSiN2. Naproti tomu luminofory MgSiN2 dopované cerem 

emitovaly světlo v oblasti modro-zelené a vykazovali velmi široký emisní pás typický pro 

Ce
3+

. Maximální fotoluminiscenční intenzity bylo dosaženo pro luminofor dopovaný 2% 

ceru při 480 nm.  

Keramické luminofory LaSi3N5 dopované europiem a žíhány při teplotě 1650 °C po 

dobu 2 hodin emitovaly světlo v oblasti modrozelené v rozmezí vlnových délek 450 nm – 

570 nm. Při prodloužení doby výdrže na 5 hodin tyto luminofory emitovaly světlo v oblasti 

zelenožluté v rozsahu vlnových délek 500 nm – 650 nm. Prodloužením doby výdrže došlo 

k posunutí emisního pásu blíže do červené oblasti a také ke zvýšení fotoluminiscenční 

intenzity. Maximální intenzity bylo dosaženo pro luminofor dopovaný 4% europia při 540 

nm. Luminofor dopovaný 6% europia měl stejnou pozici emise, ale jeho intenzita byla 

nižší, což je způsobeno koncentračním zhášením.  

Keramické luminofory LaSi3N5 dopované cerem emitovaly světlo v oblasti fialově 

– modré a maximální fotoluminiscenční intenzita byla dosažena při 440 nm. Se 

vzrůstajícím obsahem ceru docházelo ke zvyšování fotoluminiscenční intenzity, proto je 

maximální intenzity dosaženo pro 6% Ce. Kvantový výtěžek pro nejvíce intenzivní 

luminofor (LaSi3N5 + 6% Ce) byl 13,37%. Pro luminofor dopovaný 4% ceru nebyl tak 

výrazný rozdíl a kvantový výtěžek byl 13,10% a pro luminofor dopovaný 2% ceru byl 

tento pokles výraznější a kvantový výtěžek byl 8,64%. 

Luminofory na bázi LaSi3N5 dopované různými koncentracemi samaria byly 

excitovány vlnovou délkou 407 nm. Tyto luminofory emitovaly světlo již z oblasti zelené 

až po červenou. Maximální intenzity bylo dosaženo pro 2% samaria, přičemž se 

zvyšujícím se obsahem aktivátoru se fotoluminiscenční intenzita snižovala vlivem 

koncentračního zhášení. V oblasti zelené je maximální intenzita dosažena při 560 nm, 

v oblasti žluté až červené je maximální intenzity dosaženo při 600 nm, 645 nm a 720 nm.  
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Závěrem lze konstatovat, že vhodnou kombinací hostující mřížky (MgSiN2 nebo 

LaSi3N5) a dopantů z řad kovů vzácných zemin (Eu, Ce, Sm) byly připraveny luminofory 

na bázi (oxy)nitridů, kterými lze pokrýt celou oblast viditelného záření: LaSi3N5:Ce 

luminofor – fialově-modrá oblast, MgSiN2:Ce – modro-zelená, LaSi3N5:Eu – zeleno-žlutá, 

MgSiN2:Eu – červená a LaSi3N5:Sm – červená oblast záření. Použitím těchto luminoforů 

může být připravena úsporná bílá LED. Kombinací našich vysoce intensivních červených a 

zelených luminoforů můžeme zkonstruovat vysoce účinnou bílou LEDku s nažloutlým 

nádechem, která připomíná „teplé“ denní světlo. Tyto LEDky mohou mít široké uplatnění 

na vnitřní osvětlení a významně přispět k úsporám elektrické energie. 
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