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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 značně 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 significantly 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. 

 

Keywords: ternary silicon nitrides, luminescence, phosphors 
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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. 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.  

2.1. 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.  

2.1.1. 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 [1]. 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 [2]. 
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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. 

2.2.1. 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.  

3. 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. 1) 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. 
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Obr. 1. Schematický diagram LED s p-n přechodem [3]. 

 

3.1. 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. 

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. 2): 

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. 
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Obr. 2. Schematické znázornění možnosti sestrojení bílé LED. 

4. 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 [4] - [12].  

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 

 fosfáty 

 nitridy a oxynitridy 
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5. 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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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

6. Příprava luminoforů na bázi MgSiN2 a LaSi3N5 

Výchozí práškové složení pro syntézu ternárního nitridu MgSiN2 bylo stanoveno 

pomocí následující rovnice [13]:  

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

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 volen v rozmezí z  0,01; 

0,06 s krokem 0,01 a byl počítán podle následující obecné rovnice:  

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

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                               (3) 

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

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,                      (4) 

kde x = 0,55 a y = 1. Tyto hodnoty byly voleny na základě předchozí studie[14] [15]. 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                      (5) 

             (1-z) LaSi3N5  +  z CeO2  +  z Si3N4  =  La1-zCezSi3N5-zO2z                                  (6) 

             (1-z) LaSi3N5  +  z/2 Sm2O3  +  z Si3N4  =  La1-zSmzSi3N5-zO1.5z                      (7) 

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.  
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6.1. 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. 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. Na takto připravených vzorcích pak byla 

provedená fázová RTG analýza a dále byla měřena fotoluminiscenční spektra. 
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7. Výsledky a diskuse 

Podmínky nitridace luminoforů MgSiN2 a LaSi3N5 byly optimalizovány podle 

předešlých výsledků z TG – DTA analýzy (obr. 3) 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 [16]. 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[14]: 

 

3LaSi + N2→ 2LaN + LaSi2 +Si     (8) 

2LaSi2 +N2→ 2LaN + 4Si     (9) 

3Si + 2N2→ Si3N4     (10) 

Po těchto dílčích reakcích následuje konečná reakce: 

LaN + Si3N4→ LaSi3N5     (11) 

 

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. 3. TG-DTA křivka vzorků LaSi3N5 [14]. 

7.1. Luminiscenční vlastnosti luminoforů na bázi MgSiN2 a LaSi3N5 

 

Luminofory MgSiN2 dopované europiem a cerem 

Keramické luminofory na bázi MgSiN2 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. 

4. 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. 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[17]: 

                                  6 Eu
3+

 + 2 N
3-

  6 Eu
2+

 + N2                                                          (12) 
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Emisní spektra luminoforu MgSiN2 dopovaného různými molárními koncentracemi 

europia a žíhaného po dobu 5 hodin jsou znázorněna na obr. 5. 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. 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+

. 
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Obr. 4. Emisní spektra luminoforu MgSiN2 : 2% Eu (žíháno při 1550°C/2 h). 
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Obr. 5. 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. 6. 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. 
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Obr. 6. Emisní spektrum luminoforu MgSiN2:Ce (žíháno při 1550°C/5 h). 

 

Luminofory LaSi3N5 dopované europiem, cerem a samariem 

Keramické luminofory na bázi LaSi3N5, 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. 7. 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. 8. Tyto luminofory emitovaly 

světlo v zeleno-žluté oblasti v rozsahu vlnových délek od 500 nm do 580 nm. Excitační 

vlnová délka byla 350 nm.  
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Obr. 7. Emisní spektra luminoforu LaSi3N5:4% Eu (žíháno při 1650°C/2 h). 
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Obr. 8. Emisní spektra luminoforů LaSi3N5:Eu (žíháno při 1650°C/5 h). 
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Fotoluminiscenční spektra luminoforů LaSi3N5 dopované cerem jsou zobrazeny na 

obr. 9. 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%. 

Obr. 9. Emisní spektra luminoforů LaSi3N5 dopovaných cerem (2%, 4%, 6%). 

Emisní spektra luminoforů LaSi3N5 dopované samariem jsou zobrazeny na obr. 10. 

Tyto luminofory 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+

. 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. 10. Emisní spektra luminoforu LaSi3N5 dopovaných samariem (2%, 4%, 6%). 

 

7.2. 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. 11). 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. 11. 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. 12). Minoritní krystalické fáze jako 

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

4% a 6% ceru. 
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Obr. 12. 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. 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 vyplynulo, 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. 

Difrakční záznam luminoforů LaSi3N5 dopovaných samariem ukazuje opět, že jako 

v předešlých vzorcích je majoritní fáze LaSi3N5. 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. 13), 
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což naznačuje (ale nepotvrzuje) tvorbu tuhého roztoku LaSi3N5 – Sm2O3.Morfologie 

vzorku LaSi3N5 dopovaného cerem je zobrazena na obr.14. 

 

Obr. 13. Posun difrakčních píků luminoforu LaSi3N5 dopovaného 6 % Sm. 

 

Obr. 29. Morfologie prášku LaSi3N5 dopovaného 2% ceru při zvětšení 5000. 
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8. 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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