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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. За останні десятиліття складнооксидні сполуки на 

основі тетраедричних аніонів викликають підвищений інтерес 

фундаментальної та прикладної науки завдяки їх значному потенціалу як 

активних твердотільних матеріалів, що володіють поліфункціональними 

властивостями і допускають їх використання у полімерних та склоподібних 

матрицях у вигляді мікро/нанопорошків, керамік і монокристалів. Завдяки 

широким можливостям ізо- та гетеровалентного заміщення в межах 

фосфатних, ванадатних, молібдатних та вольфраматних каркасів досягається 

не тільки контрольована зміна складу, але й оптимізація фізико-хімічних 

властивостей одержаних сполук, що використовуються у багатьох галузях 

науки та техніки. 

Одним з найбільш перспективних напрямків є використання 

складнооксидних сполук як основи для створення люмінофорів для 

світлодіодів білого світіння, що володіють високою термічною та хімічною 

стабільністю, підвищеною інтенсивністю фотолюмінесценції в широкому 

інтервалі довжин хвиль. Особливе місце серед таких складнооксидних 

матеріалів посідають ізо- та гетеровалентно заміщені представники родини 

шеєліту, в яких завдяки високій упорядкованості з’являються додаткові 

важелі впливу на спектральні характеристики матеріалів при умові зміни 

заселеності катіонних позицій. 

З іншого боку, каркасні ванадати, молібдати та тверді розчини на їх 

основі володіють значною фотохімічною активністю в реакції розкладу води, 

що відкриває нові можливості для оптимізації процесів одержання анодів для 

фотохімічного та фотоелектрохімічного каталізу. Таким чином, поєднання в 

одній складнооксидній сполуці різних за своєю природою і розміром аніонів 

може призводити до покращення її функціональних властивостей і 

поглибити уявлення щодо природи процесів, які супроводжують підсилення 

фотокаталітичних властивостей і визначають вплив ізо- та гетеровалентного 

заміщення, контрольованих дефектів у вигляді вакансій та локальної симетрії 

каркасу на активні центри складнооксидних сполук. 

Тому пошук та оптимізація ефективних шляхів отримання нових 

складнооксидних сполук з цікавими структурними та функціональними 

особливостями є актуальною проблемою в області сучасної неорганічної 

хімії. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Представлений напрямок досліджень виконано на кафедрі неорганічної хімії 

хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка у рамках держбюджетних тем: “Синтез неорганічних та 

координаційних сполук для створення нових функціоналізованих матеріалів” 

(номер державної реєстрації 0111U005046, 2011-2015р.), «Матеріали на 

основі каркасних сполук перехідних елементів з функціональними 

флуоресцентними, магнітними, надпровідними та оптичними 



2 

властивостями» (номер державної реєстрації  0116U007405 , 2016-2018р.) та 

«Кристалохімічний дизайн і функціональні властивості нових 

складнооксидних сполук та гібридних наноструктур на їх основі» (номер 

державної реєстрації  0119U100316 , 2019-2021 р.) 

Дослідження, представлені в роботі, одержали додаткову підтримку у 

вигляді грантів від українських установ: грант ДФФД України №Ф64/44-2016 

«Фізичні та хімічні засади інженерії прозорих оксидних керамік, придатних 

для ефективної конверсії енергії випромінювання ультрафіолетового та 

ближнього інфрачервоного діапазонів у видиме світло» 2015 – 2016 рр. 

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи була розробка 

нового підходу до синтезу складнооксидних сполук на основі тетраедричних 

аніонів (фосфатів, молібдатів, ванадатів, вольфраматів та змішаноаніонних 

сполук), а також вивчення умов їх утворення, легування домішками, що 

обумовлюють їх функціональні властивості та встановлення впливу кількості 

та природи активатора на будову та люмінесцентні й каталітичні властивості 

одержаних твердих розчинів. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 

- дослідити взаємовплив фосфатів, молібдатів та вольфраматів як 

складових бінарних розплавів на області кристалізації відомих і нових 

складнооксидних сполук на основі одно- та тривалентних елементів в 

умовах розчин-розплавної кристалізації та встановити закономірності їх 

кристалоутворення; 

- знайти оптимальні умови одержання ряду фосфатів, молібдатів, 

ванадатів, фосфато-молібдатів та ванадато-молібдатів, що містять у 

своєму складі комбінації металічних елементів А
І
 + А

ІІІ
 та А

І
 + А

ІІ
, у 

вигляді монокристалів та мікро/нанопорошків; 

- з’ясувати критерії ізо- та гетеровалентного заміщення та концентраційні 

межі одержання сполук, легованих європієм(ІІІ) і празеодимом(ІІІ), а 

також можливості комбінованого зміщення Молібдену(VI) в аніонній 

підгратці з формуванням фосфатно-молібдатних та молібдатно-

ванадатних каркасів; 

- розробити методики легування складнооксидних сполук на основі 

тривалентих елементів рідкісноземельними катіонами, хромом(ІІІ) та 

молібденом(VI) та встановити вплив концентрації введеної домішки на 

будову та властивості одержаних твердих розчинів; 

- дослідити функціональні (люмінесцентні та фотокаталітичні) властивості 

одержаних сполук та твердих розчинів на їх основі. 

Об’єкти дослідження – комбіновані розплави на основі бінарних сольових 

систем; складнооксидні сполуки на основі фосфатів, ванадатів, молібдатів та 

вольфраматів одно-, дво- та тривалентних елементів; тверді розчини 

заміщення європієм(ІІІ), празеодимом(ІІІ), хромом(ІІІ) та молібденом(VI) 

складнооксидних сполук з тетраедричними аніонами. 
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Предмет дослідження – умови утворення та легування складнооксидних 

сполук; будова і властивості отриманих сполук та твердих розчинів на їх 

основі. 

Методи дослідження - рентгеноструктурний та рентгенофазовий аналізи, 

інфрачервона (ІЧ), електронна та люмінесцентна спектроскопії, 

термогравіметричний та диференціально-термічний аналізи (ТГ/ДТА), 

сканувальна електронна мікроскопія. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше систематично 

досліджено, проаналізовано та узагальнено закономірності утворення 

фосфатів, молібдатів, ванадатів, вольфраматів одно-, дво- та тривалентних 

елементів в умовах кристалізації із розчинів у розплаві. Встановлено, що 

визначальним фактором утворення острівкових, шаруватих та каркасних 

складнооксидних сполук із молібдатних розплавів є початкове 

співвідношення A
I
/Mo. Виявлено, що у випадку подвійних фосфатів складу 

K3A
III

(PO4)2 легування європієм(ІІІ) відбувається в широкому інтервалі 

концентрацій активатора без зміни структурного типу. На противагу, у 

випадку Na3Y(PO4)2:Eu
3+

 заміщення відбувається зі зміною структурного 

типу, при цьому максимальна інтенсивність фотолюмінесценції відповідає 

точці зміни структури з орторомбічної до моноклинної. Вперше показано, що 

квантова ефективність люмінесценції у випадку люмінофору 

Na3Y0,5Eu0,5(PO4)2 досягає 84 ±10 %. Виявлено, що інтенсивна червона 

люмінесценція з рівня
 3

P0 йону Pr
3+

 у спектрах фотолюмінесценції твердих 

розчинів Bi1- xPrxPO4, K2Bi1-xPrxPMoO8, KBi1-xPrx(MoO4)2, NaY1-xPrx(MoO4)2 та 

KPr(MoO4)2 спостерігається як при ультрафіолетовому збудженні, так і при 

прямому f-f збудженні. Для змішаноаніонних сполук K2Sc2-xEux(PO4)2(Mo1-

yWyO4) встановлено явище часткового ізоморфізму (х = 0,1 - 0,8 %) та 

підвищення інтегральної інтенсивності люмінесценції при зростанні вмісту 

молібдату (у = 0,2-0,9) від 0,3 до 0,8 у 8 разів. Показано, що завдяки зміні 

співвідношення Mo/W у складі K2Sc2-xEux(PO4)2(Mo1- yWyO4) реалізується 

контрольований перерозподіл інтенсивності люмінесценції в червоному 

діапазоні спектра. Встановлено, що легування рідкісноземельними катіонами 

та молібденом(VI) є одним із ключових факторів зміни не тільки локальної 

структури каркасу але і фактором впливу на формування катіонних дефектів, 

кількість та координаційне оточення яких визначає властивості отриманих 

матеріалів. При цьому особливого значення набувають локальні зміни не 

тільки в першій координаційній сфері координаційного поліедру, але і в 

другій, що включає змішані тетраедричні аніони. Вперше показано, що при 

сумісній кристалізації у молібдатно-ванадатних розплавах, що містять 

бісмут(ІІІ) шляхом керованої зміни співвідношення K/Mo = 0,25 – 0,50 у 

вихідному розплаві реалізується поступова зміна складу сполук зі 

структурою шеєліту: від моноклинного модульованого KBi(MoO4)2 до 

моноклинного BiVO4:Mo. При цьому концентрація молібдену в BiVO4:xMo 

варіюється від 1,4 до 9,6 % і визначається вмістом MoO3 у вихідному 
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розплаві. Показана закономірність розширює уявлення про можливості 

гетеровалентного заміщення в аніонній підґратці шляхом керованої зміни 

складу вихідного розплаву і дозволить отримати широке розмаїття 

складнооксидних сполук, архітектура та дефектність яких є основою для 

дизайну сучасних неорганічних матеріалів. 

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані основні 

критерії утворення складнооксидних сполук з тетраедричними аніонами при 

використанні бінарних сольових розплавів з формуванням острівкової 

архітектури арканіту й глазериту А
I
3A

III
(PO4)2, шаруватих А

I
2A

III
(PO4)(MoO4) 

(А
І
 – Na, K; A

III
 – La-Lu, Y, Bi), A

I
A

III
P2O7 (А

І
 –Na, K, Ag; A

III
 – Fe, In, Sc), та 

каркасних Bi1-x/3V1-xMoxO4, K2Sc2P2MoO12 структур. На їх основі розроблено 

ряд люмінофорів Bi1- xPrxPO4, K2Bi1-xPrxPMoO8, KBi1-xPrx(MoO4)2, KBi1-

xEux(MoO4)2, NaY1-xPrx(MoO4)2, K3Gd1-xEux(PO4)2 та Na3Y0,5Eu0,5(PO4)2 

придатних для використання як компоненти покриттів білих світлодіодів. 

Для керамік А
II

xBi1-xV1-xMoxO4 (А
II
 – Ca, Sr) показана можливість 

виготовлення фотоанодів для фотоелектрохімічного виділення кисню з води 

шляхом нанесення порошків твердих розчинів у розчині тетрафлуоретилену з 

наступним їх закріпленням на електропровідному склі, при цьому 

максимальні значення фотоструму досягають значень 44,78 µA/см
2
·для 

Ca0,1Bi0,9V0,9Mo0,1O4 та 65,75 µA/см
2
·для Sr0,1Bi0,9V0,9Mo0,1O4, що є одними з 

найвищих серед описаних в літературі. Результати узагальнення одержаних 

даних щодо закономірностей перебігу фотокаталітичних процесів за участю 

напівпровідникових оксидних систем зі структурою шеєліту є підґрунтям для 

створення нових та оптимізації відомих фотокаталітичних систем. 

За матеріалами дисертаційного дослідження оформлено два патенти 

України на корисну модель. Отримані результати використовуються в 

навчальному процесі при викладанні дисциплін «Хімія функціональних 

матеріалів», «Неорганічні люмінофори», та «Екологічні аспекти створення 

неорганічних матеріалів». 

Особистий внесок здобувача є визначальним на всіх етапах планування 

і виконання дисертаційної роботи. Вибір об’єктів та предмету дослідження, 

формулювання наукових задач, обґрунтування основоположних ідей, 

організації і виконанні експериментальних досліджень, інтерпретації, аналізі 

і узагальненні одержаних результатів проведено автором особисто. Основний 

обсяг експериментальних досліджень виконано за участю здобувачки. 

Постановку задач, формулювання наукових ідей та положень, що виносяться 

на захист, заключне узагальнення та обговорення результатів дослідження 

проведено за участю наукового консультанта, член-кор. НАН України, д.х.н., 

проф. Слободяника М.С. Окремі частини експериментальних досліджень 

виконано разом з асп. Кисельовим Д.В. та інж. Бичковим К.Л. (КНУ). 

Дослідження люмінесцентних властивостей проводилося в НДЛ 

«Спектроскопія конденсованого стану речовини» разом з д.ф.-м.н. Неділько 

С.Г., д.ф.-м.н. Хижним Ю.А. та к.ф.-м.н. Чорнієм В.П. та Інститутом 
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Богатського д.х.н. Доценко В.П. та к.х.н. Хоменко О.С. Рентгеноструктурний 

аналіз здійснено в НТК „Інститут монокристалів” (м. Харків) к.х.н., с.н.с. 

Баумером В.М. Дослідження каталітичної активності у реакції 

фотокаталітичного окиснення води виконано в університеті м. Уппсала 

(Швеція), результати опубліковано за участю Dr. М. Pavliuk та Dr. 

A. Thapper. Виготовлення фотоанодів та дослідження їх електрохімічних та 

фотокаталітичних властивостей виконано спільно з д.х.н. Затовським І.В., 

асп. D. Butenko та асп. S. Li в Дзилінському університеті (м.Чаньчунь, 

Китай). Дослідження синтезованих матеріалів методом електронної 

мікроскопії та EDS було проведено в центрах колективного користування: за 

участі к.б.н., с.н.с. Д. О. Клімчука та В. І. Сапсая (Лабораторія електронної 

мікроскопії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київ) та 

М. А. Скориком (НаноМедТех, Київ). Результати досліджень, що 

опубліковані у співавторстві, підготовлено здобувачкою особисто або за її 

безпосередньої участі. 

Апробація роботи. Результати дисертації були предметом обговорення на 24 

вітчизняних та міжнародних конференціях: International Conference on Oxide 

Materials for Electronic Engineering - fabrication, properties and application 

(OMEE) (Lviv, 2012, 2014, 2017); International Comnference on Nanomaterials 

NANO (2017, Chernivtsi та 2020, Lviv); Europhysical Conference on Defects in 

Insulating Materials (EURODIM, 2010, Pecs, Hugrary); First International 

Conference on Luminesence of Lanthanids ICLL-1, 2010, Odesa; International 

Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (IWASOM, 2011, 

Gdansk); International Conference "Functional Materiаls", Simferopol, 2011; 

Конференції РК СНГ-2012 (Харків, 2012); VIIth Scientific International 

Conference in Chemistry «Kyiv-Toulouse» (Kiev, 2013); Applied Physico-

Inorganic Chemistry, Simferopol, 2013; XIV, XV Наукових конференціях 

«Львівські хімічні читання» (Львів, 2013, 2015 р.); The XXth Internаtional 

Seminar on Physics and Сhemistry of Solids (Lviv, 2015), International Young 

Scientists Conference Optics an high Technology Materials SPO (2012 та 2014, 

Kyiv), XIX Українська конференція з неорганічної хімії за участю 

закордонних вчених (Одеса, 2014), Ukrainian - German Symposium on Physiscs 

and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology (Kyiv, 2015); 2018 

IEEE 8th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties 

(NAP - 2018, Sumy). 

Публікації. Основні результати роботи опубліковано в 1 монографії, 3 

розділах монографічних досліджень, 38 статтях, 2 патентах України та 24 

тезах доповідей на наукових конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, огляду 

літератури, опису методик проведення експериментів та методів досліджень 

(розділи 1 та 2), 5 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів, висновків, списку цитованої літератури (477 найменувань) та 
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додатків. Робота викладена на 387 сторінках друкованого тексту і містить 142 

рисунка і 47 таблиць. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі аргументовано актуальність роботи, визначено мету та задачі 

дослідження, показано наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів, наведено інформацію про особистий внесок здобувача та 

апробацію результатів дисертації. 

У першому розділі наведено огляд літератури стосовно направленого 

синтезу оксидних функціональних матеріалів зі структурою шеєліту, 

глазериту та арканіту, а також взаємозв’язку структури з люмінесцентними 

та фотокаталітичними властивостями. Описано кристалохімічні критерії та 

принципи ізо- та гетеровалентного заміщення для прогнозування  

функціональних властивостей матеріалів на їх основі. Встановлення і 

систематизація взаємозв’язків між будовою та властивостями фосфатів, 

молібдатів, ванадатів та вольфраматів тривалентних елементів є основним 

завданням дисертаційної роботи. Показано, що введення домішок катіонів 

рідкісноземельних елементів не тільки визначає спектральні властивості 

отриманих складнооксидних сполук, але й стабільність структурних типів та 

надає можливість направленої зміни структури та функціональних 

властивостей при легуванні. 

У другому розділі наведено перелік використаних у роботі реактивів та 

матеріалів, висвітлено основні підходи до одержання складнооксидних 

сполук у вигляді монокристалів, мікро- і нанопорошків, композитів та фото 

анодів; описано методики їх одержання, викладена загальна методика 

експериментів та використані у роботі фізико-хімічні методи дослідження.  

Третій розділ присвячено основним закономірностям утворення 

фосфатів та фосфато-молібдатів одно- та тривалентних елементів із 

комбінованих молібдатно-фосфатних та фторидно-фосфатних розчинів – 

розплавів. Показано, що ключовим фактором утворення фосфатів з 

шаруватою чи каркасною будовою є початкове співвідношення A
I
/Mo у 

розплаві (А
І
 – Na, K, Ag). Для ілюстрації закономірностей кристалоутворення 

в комбінованих фосфатно-молібдатних розплавах отримані результати 

наносили на концентраційні діаграми складу вихідного розплаву (рис. 1). 

Кожна точка на діаграмі відповідає складу початкового розплаву, що 

спочатку гомогенізувався при 1000
◦
С протягом 2 год, а далі охолоджувався зі 

швидкістю 70-80 град/год до 450-600
◦
С. Отримані кристалічні продукти 

взаємодії відмивали від залишків розплаву дистильованою водою та 

аналізувалися ІЧ спектроскопією та рентгенофазовим аналізом. Склад 

продукту наносили на концентраційну діаграму складу (рис. 1). Нами 

детально встановлені умови кристалоутворення для систем K – А
ІІІ

 –P – Mo – 

O (А
ІІІ

 - La - Lu). Наприклад, у розплавах K – Gd – P – Mo – O, що містять 

10 % мол. Gd2O3 виділено чотири типи кристалічних фаз: GdPO4, 

KGd(MoO4)2, K2Gd(PO4)(MoO4) та K3Gd(PO4)2. 
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Збільшення спів-

відношення K/Mo 

від 0,5 до 3,0 у 

молібдатно-фосфат-

них розчинах –

розплавах, 

обумовлює чергу-

вання полів 

кристалізації від 

A
III

PO4 у випадку 

K/Mo = 0,5 – 1,2, до 

K3A
III

(PO4)2 у 

випадку K/Mo = 1,6 

– 3,0. Якщо у розрiзi 

KPO3−K2Mo2O7−A
III

2

О3 (А
ІІІ

 – La-Lu), що 

відповідає най-

нижчому спів-

відношенню K/Mo 

кристалізуються ортофосфати монацитового та ксенотимового типу A
III

PO4, 

то при переході до K/Mo = 1,2 – 1,5 (рис. 1) характер кристалоутворення 

змінюється. Для A
III 

=
 
La − Nd зберігається тенденція до утворення LnРO4 

(монацитовий структурний тип), однак вже у випадку самарію(ІІІ) додатково 

з’являється нова кристалічна фаза K2Sm(PO4)(MoO4). У випадку A
III 

=
 
 Eu−Er 

фосфато-молiбдати видiленi у чистому вигляді в iнтервалi температур 730 - 

640
º
С, а при переході до тулію(ІІІ) знову спостерігається сумісна 

кристалізація TmPO4 + K2Tm(PO4)(MoO4). Для кінцевих представників ряду 

лантаноїдiв (iтербiй i лютецiй) змiшаноанiоннi сполуки не утворюються, а 

єдиними продуктами кристалiзацiї є ортофосфати, якi належать до 

ксенотимового структурного типу. Таким чином, при збільшенні йонного 

радіусу рідкісноземельного катіону спостерігається зміна ролі молібдатної 

компоненти з інертного розчинника, який понижує температуру плавлення 

шихти, до безпосереднього учасника взаємодії (рис. 2). Систематичні 

дослідження у наведених системах виявили, що формування фосфато-

молібдатів відбувається при умові вихідного співвідношення K/Mo =1,2 – 1,5 

для одно- і тризарядних катіонів, йонні радіуси яких відповідають умові 

R(K)/R(A
ІІІ

) = 1,40 - 1,52. При збільшенні цього співвідношення для всіх 

катіонів рідкісноземельних елементів кристалізується подвійний ортофосфат 

K3A
III

(PO4)2 де А
ІІІ 

= La – Lu, Y. 

При переходi вiд метафосфатного розрiзу до дифосфатного у випадку 

молiбдатних розплавiв спостерiгається поступова змiна типу кристалічного 

каркасу за принципом: А
ІІІ

PO4 → К2А
ІІІ

(PO4)(MoO4) → K3А
ІІІ

(PO4)2 з 

 

Рис. 1. Поля кристалізації сполук в системі K – Gd 

– P – Mo – O нанесені на концентраційну діаграму 

складу вихідних розплавів 
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поступовим зменшенням ступеня конденсації відповідного поліедра A
III

On, де 

n = 7 або 8. 

Так, при найнижчому співвідношенні K/Mo формування ксенотимової 

або монацитової фази супроводжується утворенням структур, де кисневі 

поліедри А
ІІІ

 конденсуються спільними вершинами та ребрами у 

тривимірний каркас. При зростанні K/Mo до 1,2 – 1,5 у випадку A
III 

= Sm − 

Tm утворені змішаноаніонні сполуки характеризуються шаруватою 

структурою (рис. 2), в якій поліедри A
III

О8 поєднуються у ланцюжки 

спільними ребрами. Найвище значення співвідношення K/Mo = 1,6 – 3,0 

відповідає шаруватим каркасам, основою якого є ізольовані один на 4,7-5,0 Å 

фрагменти A
III

О7. Таким чином, співвідношення K/Mo є важливим кількісним 

показником ступеня полімеризації структуроутворюючих поліедрів у 

розплавах та одержаних із них кристалічних фаз. Отримані закономірності 

розширюють уявлення про особливості формування складнооксидних сполук 

у бінарних розчинах у розплаві і можуть бути використані для прогнозування 

кристалоутворення в інших комбінованих системах. 

Розглянемо детальніше будову подвійних фосфатів K3А
ІІІ

(PO4)2 на 

прикладі K3La(PO4)2, який кристалізується в моноклинній сингонії пр.гр. 

 

Рис. 2. Закономірності кристалізації у розплавах K – А
ІІІ

– P – Mo – O та 

зміна ступеня конденсації поліедрів A
III

On, де n = 7 або 8 в структурах 

отриманих сполук 



9 

P21/m (№11), a = 7,5087(1)Å, b = 5,6636(1)Å, c = 9,6356(1)Å, β = 90,934(1)º, Z 

=2. 

Каркас подібний за 

будовою до арканіту і 

утворений поєднанням 

ізольованих один від 

одного фосфатних груп 

поліедрів LaO7 (рис. 3). 

Кристалічний каркас 

описується як 

шаруватий вздовж осі а, 

де шари з [А
III

(PO4)2] 

розділені катіонами 

калію (рис. 3). 

Найменша відстань 

між сусідніми La–La 

становить 4,9Å, що 

дозволяє розглядати 

таку архітектуру як 

перспективну матрицю 

для дизайну не-

органічних люміно-

форів. На основі 

отриманих результатів 

нами було одержано 

ряд твердих розчинів, 

що містять 

рідкісноземельні 

елементи як 

активатори. Для K3La1-

xEux(PO4)2, де х = 0,1 – 

0,9 встановлено 

формування твердих 

розчинів заміщення зі 

збереженням 

структурного типу 

арканіту. На рис. 4. 

представлено спектри люмінесценції досліджених твердих розчинів та їх 

віднесення з відповідними електронними переходами в йоні європію(ІІІ). 

Спектри люмінесценції містять вузькі лінії в області 593 нм, 618 нм, а також 

на ділянках 642–668 та 673–716 нм, що відповідають електронним переходам 
5
D0→

7
FJ (J = 1, 2, 3 та 4 відповідно) в йоні Eu(III). Смуги, що відповідають 

електронному переходу 
5
D0→

7
F0 спостерігаються для х = 0,1 – 0,9, що вказує 

 

Рис. 3. Проєкція структури К3La(PO4)2 вздовж 

осі а 

 

Рис. 4. Спектри фотолюмінесценції K3La1-

хEuх(PO4)2, де х = 0,1 (крива 1), 0,5 (крива 2), та 

0,8 (крива 3) при λзб = 473 нм 
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на відсутність центру симетрії (точкові групи Cs, Cv та Cnv) для локального 

оточення центру люмінесценції. 

Штарківське розщеплення переходу 
5
D0→

7
F1 вказує на присутність 

принаймні двох центрів люмінесценції (п’ять компонент на рис. 4). Перехід 
5
D0→

7
F2 традиційно вважається «надчутливим», і він спостерігається за 

наявності низької симетрії та за відсутності операції інверсії для позиції 

йона. Слід відмітити, що люмінесценція в переважно померанчевій частині 

спектру (інтенсивна лінія, що відповідає 
5
D0→

7
F1 переходу) спостерігається 

для найвищої концентрації, тоді як для усіх інших твердих розчинів домінує 

червона лінія (відповідає
 5
D0→

7
F2). Такий розподіл інтенсивності зумовлений 

високосиметричним оточенням Eu
3+

, який перебуває в позиції А
ІІІ

. 

У випадку твердих розчинів K3Gd1-хEuх(РО4)2, де х = 0,01 – 0,10 при 

зростанні вмісту європію(ІІІ) спостерігається зростання інтенсивності 

фотолюмінесценції. Обчислені значення інтегральної інтенсивності наведено 

в Таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Значення інтегральної інтенсивності люмінесценції, ступінь 

асиметричності та координати колірності K3Gd1-хEuх(РО4)2 при λзб = 473 нм та 

Т = 300 К 

х Інтегральні інтенсивності, у.о. 

R 

Координати 

колірності 

Іtotal I(
5
D0→

7
F1) I(

5
D0→

7
F2) Х Y 

0,01 33,9 6,8 10,9 1,60 0,603 0,386 

0,03 65,6 15,1 24,4 1,62 0,617 0,375 

0,07 73,6 17,7 28,9 1,63 0,622 0,371 

0,10 100,0 25,6 43,9 1,71 0,626 0,370 

 

Інтенсивність Іtotal одержано шляхом знаходження площі під бовідною 

спектру в діапазонах довжин хвиль 525-725 нм, а інтенсивності I(
5
D0→

7
F1) та 

I(
5
D0→

7
F2) – це площі під обвідними на ділянках 585-600 та 600-635 нм 

відповідно. Виходячи з обчислених значень Іtotal можна стверджувати, що 

концентраційне гасіння не спостерігається для K3Gd1-хEuх(РО4)2 при х < 

10 мол. %. При цьому зі збільшенням х зростають інтенсивності як переходу 
5
D0→

7
F1, так і 

5
D0→

7
F2. Ці інтенсивності можна використати для обчислення 

ступеня асиметричності оточення йона Eu
3+

, який розраховують як R= 

I(
5
D0→

7
F2)/I(

5
D0→

7
F1). Для серії твердих розчинів, що досліджуються в 

цьому розділі, значення R зростають при зростанні вмісту Eu
3+

, що вказує на 

пониження симетрії домішкових йонів. При цьому залежність між R та х є 

нелінійною, як і залежності інтенсивності від х, що може бути пов’язане з 

наявністю двох типів центрів. 

В таблиці 1 наведено значення координат кольору випромінювання 

K3Gd1-хEuх(РО4)2. Збільшення вмісту Eu
3+

 призводить до зсуву координат в 
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сторону стандарту NTSC для червоного кольору, де Х = 0,67 та Y = 0,33. На 

наш погляд, за інтегральною інтенсивністю випромінювання та колірними 

характеристиками найперспективнішим для застосування є 

K3Gd0,9Eu0,1(PO4)2. Таким чином, серія твердих розчинів K3Gd1-хEuх(РО4)2 з х 

= 0,01 – 0,10 одержаних методом твердофазної взаємодії, характеризується 

інтенсивною червоною фотолюмінесценцією, яка пов’язана з 

випромінювальними 
5
D0→

7
F0-4 переходами в іонах Eu

3+
. Особливості спектрів 

люмінесценції та її збудження вказують на наявність двох типів центрів 

випромінювання, які можуть бути віднесені до йонів європію(ІІІ), що 

локалізовані на поверхні та всередині зерен. 

Важливо відмітити, на відміну від K-вмісних систем, Na3A
III

(PO4)2 при 

формуванні твердих розчинів на основі європію(ІІІ) не зберігають свій 

структурний тип при зміні кількості активатора. У випадку Na3Y1-хEuх(PO4)2 

при х = 0,1 % - 50,0 % тверді розчини кристалізуються у моноклинній 

сингонії, а при досягненні ступеня заміщення х = 0,5 відбувається зміна 

симетрії до більш високосиметричної орторомбічної модифікації. При цьому 

Na3Y0,5Eu0,5(PO4)2 охарактеризовано як найперспективніший люмінофор у 

червоній області спектру з квантовою ефективністю люмінесценції 84 ±10 % 

у порівнянні із стандартом Y2O3:0,5 % Eu. 

Використання бінарних сольових розплавів на основі фосфато-

молібдатів лужних елементів розширило можливості щодо одержання 

фосфатів K3А
III

(PO4)2 та А
I
А

III
P2O7 (А

I 
– Na, K, Ag; А

ІІІ
 – La-Lu, In, Fe), 

шарувата структура яких містить ізольовані один від одного поліедри А
III

O6 

або А
III

O7. В роботі виділено області формування А
I
FeP2O7 (А

I 
– Na, K, Ag) та 

структурно охарактеризовані фосфати KInP2O7, AgFeP2O7 та Ag3Fe2(PO4)3. 

Ключовий вплив складу молібдатного компонента підтверджено 

експериментально завдяки проведенню повного перетворення кристалічного 

EuPO4 в K3Eu(PO4)2 після заміни відповідного розплаву – розчинника. 

Встановлено особливості легування K3La(PO4)2, Na3Y(PO4)2 та K3Gd(PO4)2 

європієм(ІІІ) в широких концентраційних межах та досліджено спектри 

фотолюмінесценції та збудження фотолюмінесценції легованих фосфатів. 

Визначено мінімальний вміст активатора у складі наведених фосфатних 

каркасів для досягнення оптимальний люмінесцентних характеристик. 

У четвертому розділі описано результати досліджень, спрямованих на 

пошук умов синтезу ізо- та гетеровалентнозаміщених фосфатів на основі 

бісмуту(ІІІ) та скандію. Детально вивчено закономірності взаємовпливу пари 

катіонів K
+
 + Na

+
 на кристалоутворення у фосфатно-вольфраматних 

розплавах. Визначено поля формування Bi2WO6, Na3Bi2(PO4)2 та KBi(WO4)2 в 

умовах кристалізації із розчинів у розплаві. На прикладі розплавленої 

системи Na – K – Bi – P – W – O з’ясовано, що радіус катіону лужного 

елемента відіграє вирішальну роль у кристалоутворенні. У наведених 

розплавах натрій виступає катіоном – компенсатором заряду, а лужний 

елемент більшого радіусу, калій, визначає топологію каркасу решти 
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кристалічних фаз. Фундаментальна зміна в принципах кристалізації 

складнооксидних сполук зі змішаних фосфатно-вольфраматних розплавів 

полягає у відмінностях будови молібдатних та вольфраматних фрагментів. 

Ключовим моментом такої відмінності є зміна координаційного числа 

молібдену та вольфраму: якщо молібден(VI) у розплавах описується КЧ=4 і 

переважним формуванням тетраедричних фрагментів, то вольфрам(VI) у 

широкому діапазоні концентрацій характеризується КЧ = 6 як у складі 

вихідних розплавів, так і у отриманих кристалічних фазах. 

Для дослідження 

особливостей впливу на 

фотолюмінесценцію замі-

щення в катіонній та 

аніонній підгратці BiPO4 на 

першому етапі дослідження 

було визначено оптимальну 

концентрацію активатора 

(Eu
3+ 

та Pr
3+

). Встановлено, 

що при легуванні бісмут 

ортофосфату катіонами 

рідкісноземельних елемен-

тів спостерігається 

формування двох 

кристалічних фаз: високо- 

та низькотемпературної 

модифікації BiPO4. На 

рис. 5. наведено спектри 

люмінесцеції BiPO4, що 

леговано йонами Pr
3+

 та 

PrPO4 для випадку прямого 

збудження емісії з 

основного рівня 
3
H4 на 

3
P1 

електронний рівень йонів 

Pr
3+

 (λзб = 473 нм). 

Найінтенсивніші смуги 

фотолюмінесценції відпові-

дають електронним переходам йонів Pr
3+

 з рівнів 
3
P0 на 

3
H4 (484 нм), 

3
H6 (~ 

611 нм), 
3
F2 (639 нм), 

3
F4 (728 нм), а також з 

1
D2 на 

3
H4 (~ 594 нм). Смуги 

випромінювання, що відносяться до переходів 
1
D2→

3
H4 значно 

перекриваються зі смугами, які віднесено до переходів 
3
P0→

3
H6, формуючи 

структуровану широку смугу в області 570 – 635 нм. Частину цієї смуги в 

області 570-600 нм можна віднести до переходів 
1
D2→

3
H4. 

 Для збудження фотолюмінесценції шляхом поглинання йонів Pr
3+

 з 

основного рівня на рівень 
3
P1 спочатку має місце безвипромінювальний 

 

Рис. 5. Спектри фотолюмінесценції 

BiPO4:xPr
3+

 (x = 0,1% 1 (1); 0,3 % (2); 0,5% 

(3); 1,0 % (4); 3,0 % (5); 5,0 % (6); 10 % (7)) 

та PrPO4 (8); λзб = 473 нм, T = 300 K 
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перехід, який призводить до заселення рівня 
3
P0. Подальше зменшення 

заселеності рівня 
3
P0 може призвести до випромінювання світла або до 

збільшення заселеності рівня 
1
D2. Найбільш ймовірними механізмами 

заселення електронного рівня 
1
D2 з рівня 

3
P0 зазвичай вважають 

багатофононні релаксації та крос-релаксаційні процеси [
3
P0, 

3
H4] → [

3
H6, 

1
D2] 

за участю фононів (енергія фонона ≈ 200 см
-1

). У зв’язку із відносно 

невеликою різницею енергій рівнів 
3
P0 та 

1
D2 (~3800 см

-1
) та наявність 

асиметричних коливань зв’язків P–O з енергіями фононів до 1160 см
-1

 

ймовірною є багатофононна релаксація з випромінюванням 4 фононів. В той 

же час, для низьких концентрацій празеодиму в ВіРО4 відстані між сусідніми 

катіонами рідкісноземельних елементів досить великі для ефективного 

процесу крос-релаксації Важливо відмітити, що гасіння фотолюмінесценції, 

яке пов’язане із переходами 
1
D2 → 

3
H4, спостерігається для концентрацій 

3 % мол. та вище. Зважаючи на досить велику енергетичну щілину (близько 

6800 см
-1

) між рівнем 
1
D2 та найближчим до нього рівнем 

1
G4, багатофононна 

релаксація є малоймовірною. Тобто, зменшення заселеності рівня 
1
D2 

повинно відбуватись переважно за рахунок крос-релаксаційного процесу 

[
1
D2, 

3
H4] → [

1
G4, 

3
F3,4]. Зменшення інтенсивності смуг, пов’язаних із 

переходом 
3
P0 →

3
H6 при концентраціях празеодиму(ІІІ) вище 1 мол. % 

відбувається за крос-релаксаційною схемою [
3
P0, 

3
H4] → [

3
H6, 

1
D2]. 

У випадку твердих розчинів BiVxP1-xO4 на основі рентгенофазового 

аналізу та використанні активатора Eu
3+

 як люмінесцентного зонда 

встановлено обмежений ізоморфізм з появою домішок при досягненні х = 0,1. 

Особливість структурного типу лангбейніту полягає в тому, що для 

нього характерно утворення як фосфатних, так молібдатних каркасів, у 

випадку структури K2Sc2(PO4)2(MoO4) поєднуються обидва тетраедричні 

аніони (рис. 6). При цьому у структурі існує лише одна кристалографічна 

позиція для атома в тетраедричному оточенні, тобто Mo і P статистично розу-

порядковані за нею у співвідношенні Mo:P = 1:2. Відомо, що для 

моделювання люмінофорів активованих європієм(ІІІ) важливим є питання 

максимальної віддаленості сусідніх центрів світіння. Адже, чим більш вони 

віддалені, тим менша імовірність концентраційного гасіння. В нашій роботі 

поставлена мета встановити, яким чином вміст вольфрамату як найбільшого 

аніону в структурі зі змішаними тетраедричними аніонами впливає на 

інтенсивність люмінесценції при однакових концентраціях активатора та 

умовах реєстрації спектрів люмінесценції. Для реалізації поставленої задачі 

одержано ряд твердих розчинів K2Sc2-хEuх(PO4)2(MоO4) та K2Sc2-

хEuх(PO4)2(Mo1-yWyO4). 

Спектри дифузного відбиття для твердих розчинів 

K2Sc2(PO4)2(MoO4):xEu було перетворено в спектри поглинання згідно 

формули Кубелки-Мунка, а ширину забороненої зони оцінено методом 

побудов Тауца. 
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Експериментальні 

значення ширини 

забороненої зони для 

досліджуваних зразків 

лежать в межах 3,7 – 

3,8 еВ, а крайні точки 

відповідають концен-

траціям європію 0,1 та 

1,0 мол. %. Отримані в 

умовах високо-

температурного спікан-

ня тверді розчини 

характеризуються 

октаедричним габі-

тусом кристалітів з 

розміром зерна 1-10 μм 

(рис. 6а,б). Появу 

додаткової фази ScPO4 

зафіксовано у випадку 

вмісту активатора 0,8 

% мол. Вузький 

інтервал заміщення 

скандію на европій(ІІІ) 

може бути пояснений 

значною різницею у 

йонних радіусах цих тризарядних катіонів, а також тим, що входження Eu
3+

 в 

октаедр ScO6 в структурі лангбейніту відповідає за формування нетипового 

координаційного оточення лантаніду. З іншого боку, завдяки активації 

каркасу саме за цією позицією очікується зняття заборони електронних 

переходів за електродипольним, магнітнодипольним та 

електроквадрупольними механізмами (рис. 6в). 

Фотолюмінесцентні властивості твердих розчинів 

K2Sc2(MoO4)(PO4)2:xEu вивчались для двох типів збудження 

фотолюмінесценції: a) пряме f – f збудження йонів Eu
3+

 в результаті 

внутрішніх електронних переходів 
7
F0→

5
L6 (λзб = 398 нм, hν = 3,12 еВ) та б) 

на краю зона-зонного поглинання фотонів з енергією hν ≈ Eg (λзб = 331 нм) 

(рис. 6в). У випадку прямого збудження (λзб = 398 нм) найбільш інтенсивні 

смуги пов’язані із випромінювальними магнітодипольними переходами 
5
D0→

7
F1. Ці переходи мають основний максимум при 595,5 нм та 

представлені у вигляді однієї інтенсивної смуги. В області електродипольних 

переходів 
5
D0→

7
F2 виділено як мінімум 6 складових компонент смуги. 

Кількість цих ліній перевищує теоретично можливу кількість компонент (до 

5 компонент) для одного центру фотолюмінесценції йонів Eu
3+

. Таким чином, 

 

Рис. 6. СЕМ твердих розчинів 

K2Sc2(MoO4)(PO4)2:xEu x =0,1 % (a) 0.6 % (б); та 

спектри фотолюмінесценції (в), λзб = 331 нм 
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існує як мінімум дві нееквівалентні позиції, які можуть бути зайняті йонами 

Eu
3+

 в сполуці K2Sc2(MoO4)(PO4)2:xEu. Суттєво інша ситуація реалізується 

для збудження фотолюмінесценції поблизу краю поглинання (λзб = 331 нм) 

(рис. 6в). Найбільш інтенсивні смуги фотолюмінесценції пов’язані з 

переходами 
5
D0 → 

7
F2 з максимумами при 606, 612, та 615,5 нм. Дві смуги 

магнітодипольного переходу 
5
D0 → 

7
F1 мають максимуми при 591 та 595,5 нм 

та інтенсивність приблизно у 20 разів меншу в порівнянні зі смугами 

переходів 
5
D0 → 

7
F2. 

На прикладі BiPO4:Pr
3+

, BiP1-xVxО4:Pr
3+

, K2BiPMoO8:Pr
3+

 та 

K2Sc2P2MoO12: Eu
3+

 показано можливості обмеженого ізоморфізму при ізо- та 

гетероваленому заміщенні в аніонній підгратці та визначено шляхи 

оптимізації люмінесцентних властивостей складнооксидних сполук 

керованим кристалохімічним дизайном не тільки першої, але й другої 

координаційної сфери. Так, для твердих розчинів K2Sc2-xEux(PO4)2(Mo1-yWyO4) 

встановлено явище часткового ізоморфізму (y = 0,1 - 1,0) та підвищення 

інтегральної інтенсивності люмінесценції при зростанні вмісту молібдену(VI) 

від 0,3 до 0,8 у 8 разів. Показано, що колір люмінофорів на основі твердих 

розчинів K2Sc2-xEux(PO4)2(Mo1-yWyO4) може бути контрольовано змінений 

співвідношенням Mo/W, що впливає на розподіл інтегральної інтенсивності 

люмінесценції. 

Таким чином, у четвертому розділі встановлено закономірності 

утворення складнооксидних сполук у комбінованих фосфато – 

вольфраматних та фосфато-молібдатних розплавах, що містять бісмут(ІІІ) та 

скандій(ІІІ), а також визначено основні фактори впливу на характер 

кристалоутворення молібдатів, вольфраматів, ванадатів та змішаноаніонних 

сполук. В роботі докорінно переглянуто усталену роль вольфраматних та 

молібдатних розплавів у вирощуванні функціоналізованих фосфатів: від 

інертного розчинника до безпосереднього реагента, який не тільки модифікує 

координаційну ємність та ступінь конденсації поліедрів полівалентних 

елементів у розплаві, але й впливає на характер поведінки реакційного 

середовища на безпосереднього учасника взаємодії, який напряму закладає 

передумови кристалізації нових складнооксидних сполук. Встановлені 

закономірності дозволяють закласти підвалини нового розуміння щодо 

взаємовпливу тетраедричних аніонів у межах оксидних сполук як важелів 

пониження локальної симетрії кристалічних каркасів, які визначають межі 

стабільності функціоналізованих твердих розчинів на їх основі і розширюють 

можливості їх застосування як люмінесцентних матеріалів та каталізаторів. 

У п’ятому розділі систематизовано особливості одержання подвійних 

молібдатів A
I
A

III
(MoO4)2 (A

I
 – Li, Na, K, А

ІІІ
 – рідкісноземельний елемент або 

бісмут) та твердих розчинів на їх основі. При сумісній кристалізації у 

молібдатно-ванадатних розплавах, що містять бісмут(ІІІ) виділено два поля 

кристалізації, що відповідають сполукам зі структурою, спорідненою до 

шеєліту при умові K/Mo = 0,25 – 0,50, а також спостерігається перехід від 
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моноклинного модульованого KBi(MoO4)2 до моноклинного BiVO4, що 

леговано молібденом(VI) у широкому діапазоні концентрацій. Для твердих 

розчинів K0,5xВі1-0,5x(MoxV1-x)O4 показано, що гетеровалентне заміщення 

ванадію(V) молібденом(VI) призводить до пониження симетрії структури від 

тетрагональної до моноклинної. При цьому має місце розупорядкування 

відповідних замісників за позиціями (K/Bi)O8 та (Mo/V)O4. 

Особливості будови KA
III

(MoO4)2, (M
III

- Ce, Pr) встановлені методом 

рентгеноструктурного аналізу монокристалів. Кристалічний каркас 

ізоструктурний до основоположника групи шеєліту, CaWO4, тетрагональна 

сингонія, пр.гр. I41/a. Тривимірний каркас побудовано завдяки поєднанню 

антипризм (K/Ce)О8 або (K/Pr)О8 та тетраедрів MoO4
2-

. Поліедри (Ce/K)O8 

формують тривимірний каркас поєднуючись між собою спільними ребрами. 

Кожен (Ce/K)O8 або (K/Pr)О8 оточений чотирма аналогічними поліедрами з 

восьми атомів оксигену, при цьому кожна вершина також з’єднана з 

молібдатним тетраедром (рис. 7а). 

Для каркасу 

характерне шахове 

чергування поліед-

рів (Ce/K)O8 або 

(K/Pr)О8 з MoO4 

так, що в 

площинах, пара-

лельних граням 

катіонного куб-

октаедра спостері-

гається чергування 

атомів Ce/K - K/Pr 

та Mo (рис. 7б). 

Геометрія криста-

лічного каркасу 

(рис.7в) за 

принципами поєд-

нання поліедрів та 

загальною архітек-

турою не відрізняється від основоположника родини шеєліту CaWO4. 

У розділі детально досліджено спектри фотолюмінесценції KPr(MoO4)2 

та твердих розчинів NaY1-xPrx(MoO4)2 (х =0,01 - 0,15). Кристали KPr(MoO4)2 

характеризуються червоною фотолюмінесценцію при збудженні в 

ультрафіолетовій та видимій спектральних ділянках. У випадку прямого 

збудження іонів Pr
3+

 в області переходу 
3
H4→

3
P2 (λзб = 448 нм) в спектрі 

фотолюмінесценції наявні лише смуги випромінювальних переходів з рівня 
3
P0. Найінтенсивніша смуга пов’язана із надчутливим електронним 

переходом 
3
P0→

3
F2, в той час як інші смуги мають значно меншу пікову 

 

Рис. 7. Будова поліедру (K/Ce)O8 (а) та кристалічний 

мотив KCe(MoO4)2  вздовж осі с(б) та b (в) 
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інтенсивність. Для подвійних молібдатів NaY1-xPrx(MoO4)2 (х =0,01 - 0,15) 

найбільш інтенсивною виявилася люмінесценція в синій області. Для 

низьких концентрацій (х = 0,01) червона люмінесценція пов’язана із 

переходами 
1
D2-

3
H4 та 

3
P0-

3
H6. Починаючи з концентрації х = 0,05 

найінтенсивніша смуга в червоній спектральній області відповідає переходу 
3
Р0-

3
F2 (максимум при 651 нм). 

В роботі вперше встановлено можливості одержання нанокомпозитів 

NaAl(MoO4)2:Сr
3+

/Al2O3:Сr
3+

, де наночасточки Al2O3:Cr
3+

 виступають 

центрами кристалізації в результаті охолодження розплаву для матриці 

композиту – подвійного молібдату натрію – алюмінію. Отримані матеріали 

демонструють температурно-чутливу люмінесценцію. В спектрах емісії 

виявлено характерні R-смуги, що свідчать про легування хромом(ІІІ) як 

молібдату, так і оксиду алюмінію, а температурна залежність люмінесценції 

обумовлена присутністю обох фаз в кристалічному стані. 

 

Рис. 8. Поля кристалізації сполук в системах K – Bi – V – Mo – O 

нанесені на концентраційну діаграму складу вихідних розплавів 

Для розплавів системи K–Bi–Mo–V–O (рис. 8) при зростанні 

співвідношення K/Mo зміна полів кристалізації відбувається у послідовності 

BiVO4:Мо–K3Bi2(VO4)3–K5Bi(MoO4)4 без утворення твердих розчинів між 

ними. Однак, завдяки присутності молібдатної компоненти вдається значно 

понизити температурний інтервал кристалізації і стабілізувати моноклинну 

модифікацію BiVO4 шляхом легування молібденом(VI) у кількості 1,0 – 

10,3 % мол. Важливо відмітити, що співіснування ванадату і молібдату в 

одній кристалічній підгратці було встановлено тільки для шеєлітових 

каркасів складу KBi(MoO4)2 та BiVO4:Мо. Серед отриманих сполук зі 
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структурної точки зору найбільш перспективними є люмінофори на основі 

подвійного молібдату калію - бісмуту. 

Тверді розчини KBi1-

xEux(MoO4)2 виявля-

ють спектри 

фотолюмінесценції, 

що містять лише 

смуги, які пов’язані із 

переходами 
5
D0→

7
FJ 

(J=0-4) в йонах Eu
3+

 

при збудженні на λзб 

= 462,5 нм при 

кімнатній темпе-

ратурі. Дві най-

інтенсивніші смуги 

(λмакс = 611,7 та 614,5 

нм) цих спектрів 

пов’язані із пере-

ходом 
5
D0→

7
F2 

(рис. 9). Третя, дещо 

слабша смуга цього 

переходу розта-

шована в спектраль-

ному діапазоні 618 - 

630 нм. Інші смуги, 

які розташовані в 

областях 581 - 600 

(
5
D0→

7
F1), 645 - 670 

(
5
D0→

7
F3) та 680 - 710 

нм (
5
D0→

7
F4) мають 

суттєво меншу 

інтенсивність в 

порівнянні із смугами 

переходу 
5
D0→

7
F2. Смуга переходу 

5
D0→

7
F0 (λmax = 578 нм) чітко 

спостерігається лише для зразків з концентрацією європію x ≥ 1,0 %. Висока 

інтенсивність смуг фотолюмінесценції надчутливого переходу 
5
D0→

7
F2 в 

порівнянні із інтенсивністю смуг магнітодипольного переходу 
5
D0→

7
F1 

вказує на досить низьку симетрію поліедру активатора, який займає 

домішковий катіон європію(ІІІ). В межах смуги переходу 
5
D0→

7
F1 можна 

виділити як мінімум 5 компонент (при 584,0; 585,9; 588,6; 591,6 та 594,9 нм, 

відповідно), що перевищує теоретичний ліміт для Eu
3+

 в одній позиції 

(максимум 3 піки). Таким чином, Eu
3+

 займає мінімум дві нееквівалентні 

позиції в матриці KBi(MoO4)2. 

 

Рис. 9. Спектри фотолюмінесценції  

KBi1-xEux(MoO4)2 при λзб = 462,5 нм, x = 0,1% (1), 

0,5% (2), 1,0 % (3), 5,0 % (4), 10,0 % (5); T = 300 K. 

Вставка: збільшена частина спектра 3 в області 

переходу 
5
D0→

7
F0,1. 
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Фотолюмінесценція твердих розчинів KBi1-yPry(MoO4)2 (y = 0,1 – 10 %) 

досліджувалась при збудженні на 473 нм при кімнатній температурі, при 

цьому усі смуги випромінювання в отриманих спектрах пов’язані із 

переходами в іонах Pr
3+

. Найбільш інтенсивні смуги відповідають переходам 
3
P0,1-

3
H5 (525-565 нм), 

1
D2-

3
H4 (602,8 нм), 

3
P0-

3
H6 (610-635 нм) та 

3
P0-

3
F2 (648,8 

нм). Смуга на 602,8 нм домінує у спектрі при y < 0,5 %, в той час як при 

вищих концентраціях Pr
3+

 смуга при 648,8 є найбільш інтенсивною. 

Тверді розчини A
I
0,5xВі1-0,5x(MoxV1-x)O4 (х = 0,1- 0,9; A

I
 – Na, K) одержані 

твердофазною взаємодією шляхом гетеровалентного заміщення за схемою: А
І
 

+ Bi
ІІІ

 = Mo
VI

 + V
V
 в межах структурного типу шеєліту. Гетеровалентне 

заміщення в K0,5xВі1-0,5x(MoxV1-x)O4 ванадію(V) молібденом(VI) та бісмуту(III) 

калієм призводить до пониження симетрії структури від тетрагональної до 

моноклинної. При цьому має місце розупорядкування відповідних замісників 

за позиціями (K/Bi)O8 та (Mo/V)O4. Збільшення вмісту молібдену(VI) в 

твердих розчинах K0,5xВі1-0,5x(MoxV1-x)O4 призводить до збільшення 

інтенсивності видимої люмінесценції, яка пов’язана з молібдатними та 

ванадатними молекулярними аніонами. Власна фотолюмінесценція A
I
0.5xBi1-

0.5x(MoxV1-x)O4 за кімнатної температури не спостерігається, а при 

температурі рідкого азоту в спектрах фотолюмінесценції нелегованих зразків 

можна виділити дві компоненти з максимумом на 620 та 705 нм, які пов’язані 

переважно із молібдатними групами. 

 Збільшення вмісту ванадію(V) веде до загального зменшення 

інтенсивності власної люмінесценції. У випадку Na0,5xBi1-0,5x(MoxV1-x)O4 

спостерігається стабілізація тетрагональної шеєлітової структури в межах х = 

0,1-0,9. Збільшення вмісту ванадію(V) в твердих розчинах A
I
0.5xBi1-0.5x(MoxV1-

x)O4, (A
I 

= Na, K), де х = 0,1-0,9 призводить до зменшення ширини 

забороненої зони від 2,67 до 2,28 еВ для A
I 
= Na, та від 2,72 до 2,33еВ для A

I 

= K. Тверді розчини K0.5xBi1-0.5x(MoxV1-x)O4, які леговані йонами європію(ІІІ) 

виявляють інтенсивну фотолюмінесценцію, яка пов’язана із переходами 
5
D0 

→ 
7
FJ (J = 1 - 4) в цих рідкісноземельних іонах. Найбільш інтенсивні смуги 

пов’язані із надчутливим переходом 
5
D0 → 

7
F2, що вказує на низько-

симетричне оточення йонів Eu
3+

. 

У шостому розділі комплексно розглянуто можливість використання 

складнооксидних сполук на основі змішаних ванадато-молібдатів як 

каталізаторів розкладу води у випадку суспензій та виготовлених 

композитних фотоанодів. Для серії твердих розчинів Bi1−x/3V1-хMoхO4, ( х = 

0,05, 0,08, 0,10, 0,15, 0,20) одержаних твердофазною взаємодією показано 

зміну кристалічної будови від тетрагональної до моноклинної (пр. гр. I2/a) 

при х =0,1 та знов до тетрагональної сингонії (пр.гр. I41/a) при х > 0,15 при 

збільшенні концентрації молібдену(VI) (рис. 10). 
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Перехід до моноклинної 

модифікації підтверд-

жено рентгено-

структурним аналізом 

порошку та КР 

спектроскопією. На 

рис. 10 наведено характер 

зміни параметрів 

елементарної комірки а, с 

та кристалографічної 

густини й об’єму 

елементарної комірки. 

При зростанні вмісту 

молібдену(VI) параметр а 

поступового зростає, а 

параметр с зменшується, 

доки ці значення в точці х 

= 0,15 не зливаються в 

єдиний параметр 

тетрагональної комірки. 

Величина кута моноклин-

ності β зменшується при 

збільшенні частки 

молібдену(VI) у складі 

фаз, але лишається 

максимально наближеним до значення 90º. І тетрагональний, і моноклинний 

шеєліт мають подібну організацію кристалічного каркасу. Так, елементарна 

комірка включає поєднання додекаедрів BiO8, поєднаних між собою 

спільними вершинами та ребрами. Атоми молібдену(VI) та ванадію(V) 

займають одну кристалографічну позицію в тетраедричному кисневому 

оточенні (Mo/V)О4 (рис. 11). 

За даними рентгеноструктурного аналізу, у структурі Bi0,98Mo0,05V0,95O4 

виявлено одну спеціальну позицію Bi з заселеністю 0,98. Атоми Mo і V 

статистично розупорядковані в одній кристалографічній позиції відповідно 

до співвідношення V/Mo = 0,95/0,05. При цьому підвищення заряду в 

аніонній позиції Ванадію(V)
 

за рахунок введення Mo(VI) компенсується 

вакансією по катіонній позиції Bi
3+

. Таким чином, утворюється твердий 

розчин віднімання, що, ймовірно, має широкі межі заміщення. Поліедри BiO8 

поєднуються між собою спільними ребрами і вершинами таким чином, що 

кожен з них оточений чотирма аналогічними поліедрами, як наслідок, 

утворюючи цикл з восьми таких поліедрів (рис. 11). 

 

Рис. 10. Розрахований та експериментальний 

профіль рентгенограми Bi0,99V0,95Mo0,05O4 та зміна 

кристалографічних параметрів Bi1-х/3V1-хMoхO4  

( х = 0,05 – 0,20) 
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Для структури 

характерно шахове чергуван-

ня катіонів та аніонів так, що 

в площинах, паралельних 

граням катіонного 

кубоктаедра, спостерігається 

почергове розміщення атомів 

Bi та V/Mo. У випадку 

гетервалентного заміщення 

ванадію(V) на молібден(VI) 

виникають деформації як у 

катіонній, так і в аніонній 

підгратці, при чому 

змінюється організація як 

першої, так і другої 

координаційної сфери 

змішаних тетраедрів 

(Mo/V)О4. Так, точкова група 

тетраедра при переході від 

тетрагональної до 

моноклинної модифікації понижується від Td до C2v, при цьому відбувається 

стиснення відповідних тетраедрів до площини (1 2 1). У тетрагональному 

шеєліті всі довжини зв’язків Mo/V – O рівновіддалені і дорівнюють 

1,935(1)Å, тоді як при х = 0,05; 0,08; 0,10 відстані від найближчого атома 

Бісмуту до площини (1 2 1) скорочується до 1,7776(1) Å, а відстані до V/Mo 

змішаних позицій видовжується до 1,9575(1) Å. Розраховані зі спектрів 

дифузного відбиття значення ширини забороненої зони одержаних твердих 

розчинів знаходяться в межах Eg = 2,25-2,28 еВ. При збільшенні концентрації 

молібдену(VI) у складі твердого розчину форма часточок стає менш 

сферичною і зливається у агломерати з розміром від 1 мкм до 5 мкм при 

початковому середньому розмірі зерна в 100-150 нм. 

Отримані тверді розчини досліджені у процесах фотокаталітичного 

окиснення води. Для дослідження у комірці Кларка як фотосенсибілізатор 

використовували [Ru(bpy)3](ClO4)2, а як акцептор електронів – Na2S2O8. 

Суспензії порошків попередньо стабілізували у деіонізованій та дегазованій 

воді в присутності боратного буфера. Встановлено, що при умові однакового 

синтетичного підходу, відпалу зразка, морфології мікропорошків 

максимальна кількість кисню, що зафіксована у комірці становить 18-

21 мкмоль/л після 30-50 с опромінення у випадку ступеню заміщення х = 0,08 

- 0,10. Максимальне значення ефективності фотокаталітичного розкладу води 

спостерігається для зразка, що відповідає пограничній області між 

моноклинною та тетрагональною шеєлітоподібною структурою. Таким 

 

Рис. 11. Найближче координаційне 

оточення атомів Bi та Mo/V та 

елементарна комірка Bi0,98V0,93Mo0,07O4 
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чином, концентрація молібдену(VI) у кількості 10 % мол показала себе 

найкраще у реакції генерації кисню. 

Для фотоелектрохімічних 

досліджень виготовлено фото-

аноди на основі керамік А
II

xBi1-

xV1-xMoxO4 (А
II
 – Ca, Sr). У 

випадку заміщення х = 0,1 – 0,9 

всі тверді розчини 

кристалізуються в тетра-

гональній структурі шеєліту. 

Монокристал, вирощений із 

розчину у розплаві, з 

емпіричною формулою 

Ca0,13Bi0,87V0,87Mo0,13O4 за 

даними рентгеноструктурного 

аналізу індексується в 

тетрагональній сингонії, пр.гр. 

I41 та належить до родини 

шеєліту CaWO4. 

У його структурі є одна змішана позиція для Bi/Ca катіонів з розподілом 

0,87/0,13, що відповідає тригональному додекаедру (Сa/Bi)O8. Міжатомні 

відстані (Bi/Ca) - O знаходяться в межах від 2,4095(1) до 2,4822(1) Å 

(рис. 12). Структуру Sr0,5Bi0,5V0,5Mo0,5O4 визначено рентгеноструктурним 

аналізом порошка методом Рітвельда та індексовано в просторовій групі I41/a 

зі статистичним упорядкуванням катіонних Sr/Bi та V/Mo аніонних позицій 

приймаючи за основу модель, одержану з Са-вмісного монокристалу. 

Аналіз зміни радіусів при комбінованому гетеровалентному заміщенню 

показує, що довжини зв'язків (Bi/Sr) - O в межах (Bi/Sr)O8 додекаедрів стали 

довшими, і структура в цілому може бути описана як більш симетрична, ніж 

відповідна для Ca/Bi. 

Одним із шляхів покращення фотокаталітичної активності оксидних 

каталізаторів є кристалохімічний дизайн сполук бісмуту з молібденом та 

вольфрамом. Перевагами таких каталізаторів є оптимальна ширина 

забороненої зони (2,3 – 3,2 еВ). У випадку фотокаталізатора BiVO4:Mo 

встановлено, завдяки легуванню цієї матриці молібденом(VI) або 

вольфрамом(VI) відбуваються зміни не тільки в будові каркасу, але й в 

фотокаталітичній активності. Для дослідження фотоелектрокаталітичної 

активності в нашій роботі каталізатор наносили на фотопровідне скло FTO 

(фтор –легований SnO2). 

Розглянемо детальніше можливість виготовлення фотоанодів за 

допомогою фотокаталізаторів на основі твердих розчинів А
II

xBi1-xV1-xMoxO4 

(А
II
 – Ca, Sr). Спочатку високодисперсні порошки каталізаторів диспергували 

в розчині полімеру на основі тетрафлуоретилену Nafion: для виготовлення 

 

Рис. 12. Локальне кисневе оточення 

структурних фрагментів M
II

xBi1-xV1-

xMoxO4, M
II 

- Ca (а),  Sr(б) 
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суспензії 50 мг зразка А
II

xBi1-xV1-xMoxO4 (А
II

 – Ca, Sr) в 1 мл Nafion 

гомогенізували з використанням ультразвуку, відстоювали та наносили 

крапельним методом на поверхню скла фтор-легованого SnO2. 

Отримані електроди спочатку висушували у сушильній шафі при 60℃ 

протягом 2 годин, та піддавали термообробці у муфельній печі при різних 

температурах в інтервалі від 350 до 500℃. Нами встановлено, що 

оптимальною температурою термообробки є 500℃, найвищі значення 

фотоструму зареєстровано у випадку значень х = 0,1 (рис. 13), при цьому 

максимальні значення фотоструму після стабілізації досягають значень 

44,78 µA/см
2
·для Ca0,1Bi0,9V0,9Mo0,1O4 та 65,75 µA/см

2
·для Sr0,1Bi0,9V0,9Mo0,1O4. 

 

У сьомому розділі систематично досліджено особливості легування 

молібденом(VI) BiVO4 зі структурою шеєліту та показано дефектний 

механізм його входження в аніонну підгратку. 

Детальний розгляд взаємовпливу аніонів VO4
3-

 та MoO4
2-

 на прикладі 

сполук бісмуту(ІІІ) дозволив встановити взаємозв’язки між будовою та 

властивостями складнозаміщених по аніону сполук, структура яких є 

спорідненою до шеєліту (Таблиця 2). У випадку твердих розчинів 

Bi1−x/3V1−xMoxO4 та (K0.5xBi1-0.5x)(MoxV1-x)O4 встановлено область моноклинної 

фази при х < 0,10, яка підтверджена КР спектроскопією, рентгенофазовим 

аналізом та люмінесцентними властивостями при використанні Eu
3+

 у якості 

спектроскопічного зонда. На відміну від твердофазної взаємодії, де 

заміщення в межах твердих розчинів Bi1−x/3V1−xMoxO4 відбувається в 

широких межах із переходом в тетрагональну фазу, в умовах кристалізації із 

розчинів у розплаві максимально можлива кількість молібдену(VI) в 

отриманих кристалах за методом EDS визначена в значно вужчому діапазоні 

 

Рис. 13. Фотокаталітична активність в координатах I – t для 

твердих розчинів А
II

xBi1-xV1-xMoxO4 (А
II 

– Ca (а), Sr) та зміни в 

значеннях фотоструму для х = 0,1-0,9 
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1,4 – 9,6 % мол, що відповідає тільки моноклинній модифікації бісмут 

ванадату. 

Таблиця 2. 

Межі існування ванадато-молібдатів зі структурою шеєліту 

Формула Межі твердих 

розчинів 

Аніонна позиція 

Bi1−x/3V1−xMoxO4 0 ≤ x ≤0,10 

(моноклинна) 

0,15≤ x ≤0,20 

(тетрагональна) 

Статистично 

розупорядкована 

V/Mo  

(Na0.5xBi1-0.5x)(MoxV1-x)O4 0 ≤ x ≤0,90 

(тетрагональна) 

Статистично 

розупорядкована 

V/Mo 

(K0.5xBi1-0.5x)(MoxV1-x)O4 0 ≤ x ≤0,10 

(моноклинна) 

0,15≤ x ≤0,90 

(тетрагональна) 

Статистично 

розупорядкована 

V/Mo 

Ca1-xBix(MoxV1-x)O4 0,10≤x≤0,70 

(тетрагональна) 

Статистично 

розупорядкована 

V/Mo 

Sr1-xBix(MoxV1-x)O4 0,10≤x≤0,90 

(тетрагональна) 

Статистично 

розупорядкована 

V/Mo 

Концентрація легуючої домішки в межах одного кристала та для 

кристалів, одержаних у різних умовах (співвідношення компонентів, 

швидкість охолодження) визначена за допомогою EDS аналізу. Встановлено 

рівномірний розподіл домішки не тільки в межах одного кристалу, так і в 

масиві усіх кристалів отриманих в ході експерименту. Визначено, що 

збільшення вмісту MoO3 у вихідному розплаві та збільшення швидкості 

охолодження системи контрольовано збільшують вміст легуючої домішки 

від х = 1,4 до 9,6%  в межах одержаних кристалів BiVO4:хMo розміром до 

5 см. 

Вперше продемонстровано можливості рівномірної зміни складу 

твердих розчинів зі структурою шеєліт у молібдатно-ванадатних розплавах з 

K/Mo = 0,25 – 0,50, що містять бісмут(ІІІ) оксид, та виділено два поля 

кристалізації, що відповідають сполукам зі структурою, спорідненою до 

шеєліту: BiVO4:хMo та KBi(MoO4)2, при цьому спостерігається рівномірний 

перехід від моноклинного шеєліту до подвійного молібдату з модульованою 

структурою і широкою областю існування композитних кристалів типу 

ядро(BiVO4:Mo) – оболонка (KBi(MoO4)2) (рис. 14). 

Для легованих європієм(ІІІ) представників родини шеєліту CaMoO4, 

KBi(MoO4)2, K0,45Bi0,55Mo0,9V0,1O4, Ca0,1Bi0,9Mo0,1V0,9O4, Bi0,93V0,2Mo0,8O4 та 
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BiVO4 проведено порівняльний аналіз спектрів люмінесценції та встановлено 

взаємозв’язки між їх будовою та люмінесцентними властивостями. 

Для ряду гетеро-

валентно заміщених 

представників родини 

шеєліту можна виділити 

такі спільні риси у 

спектральних характе-

ристиках легованих 

європієм(ІІІ) каркасах: 

1) червона 

люмінесценція усіх 

досліджених матриць 

ізоструктурних до 

шеєліту зумовлена 

переважаючим випро-

мінюванням в області, 

що відповідає електрон-

ному переходу 
5
D0→

7
F2 

поблизу 620 нм;  

2) координаційне 

оточення центрів 

світіння є значно більш 

деформованим, ніж це можна очікувати для тетрагональної фази шеєліту 

навіть в моноклінному наближенні. 

 Відомо, що відношення інтенсивностей смуг переходів 
5
D0 → 

7
F2 та 

5
D0 → 

7
F1 є чутливим до локального оточення Eu

3+
 і, відповідно, може 

використовуватися для оцінки симетрії координаційного оточення 

активатора. В нашій роботі показано, що загальна інтенсивність 

люмінесценції, інтенсивність електронного переходу 
5
D0→

7
F2 та значення R= 

I(
5
D0→

7
F2)/ I(

5
D0→

7
F1) є тим вищими, чим вищий ступінь деформації 

змішаного тетраедра (Mo/V)О4. Показано, що легування рідкісноземельними 

катіонами та молібденом(VI) є одним із ключових факторів зміни не тільки 

локальної структури каркасу, але і шляхом впливу на люмінесцентні 

властивості оксидних люмінофорів. При цьому особливого значення 

набувають локальні зміни не лише в першій координаційній сфері, але і в 

другій, яка включає змішані тетраедричні аніони (Mo/V)О4. Дана 

закономірність може бути основою для контрольованого впливу на 

співвідношення інтенсивностей ліній люмінесценції (координат кольору) та 

підвищення ефективності світіння кристалофосфорів оксидної природи. 

 

 

 

 

Рис. 14. Області кристалізації сполук у 

розплавах системи K – Bi – V – Mo –O, що 

містять Bi2O3 10 % мол.нанесені на 

концентраційну діаграму вихідних розплавів. У 

вставці – СЕМ зображення поверхні 

композитного кристала 
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ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі вирішено ряд фундаментальних та прикладних 

задач щодо закономірностей одержання та функціоналізації складнооксидних 

сполук з тетраедричними аніонами, що містять одно-, дво- та тривалентні 

елементи. Досліджено умови утворення більш ніж 90 фосфатів, молібдатів, 

ванадатів, вольфраматів й змішаноаніонних сполук та встановлено фактори, 

що впливають на зміну полів їх кристалізації в умовах розчин-розплавної 

взаємодії. Оптимізовано умови одержання легованих європієм(ІІІ), 

празеодимом(ІІІ), хромом(ІІІ) та молібденом(VI) люмінофорів та досліджено 

їх люмінесцентні властивості. Запропоновано ряд перспективних для реакції 

розкладу води фотокаталітично активних керамік, оптимізовано методики 

виготовлення фотоанодів на їх основі та окреслено перспективи їх 

практичного використання. 

1. Ключовим фактором утворення складнооксидних сполук 

рідкісноземельних елементів з комбінованих молібдатно-фосфатних 

розплавів є співвідношення А
І
/Mo (А

І
 – Na, K) у вихідному розчині – 

розплаві, що також визначає ступінь конденсації відповідних поліедрів 

тризарядних катіонів:  

- при А
І
/Mo = 0,5 – 1,0 формуються кристали ортофосфатів А

ІІІ
PO4 (А

ІІІ 
– 

La-Lu, Y, In, Sc), що характеризуються каркасною структурою з 

мереживних сіток на основі конденсованих у тривимірний каркас 

поліедрів А
ІІІ

O7/А
ІІІ

O8; 

- при А
І
/Mo = 1,0 – 1,3 кристалізуються змішаноаніонні сполуки складу  

А
І
2А

ІІІ
(PO4)(MoO4) (А

ІІІ
 – Gd- Tb) з шаруватою будовою, де додекаедри 

А
ІІІ

О8 утворюють зигзагоподібні ланцюжки; 

- при А
І
/Mo = 1,5 – 2,5 утворюються подвійні ортофосфати K3А

ІІІ
(PO4)2 (А

ІІІ 

– La-Lu, Y) з острівковою структурою, а визначальну роль у 

каркасоутворенні саме співвідношення А
І
/Mo підтверджено повним 

перетворенням полікристалічного EuPO4 в Na3Eu(PO4)2 при заміні 

розплаву - розчинника з А
І
/Mo = 1,0 до 2,5. 

2. Набули розвитку уявлення щодо каркасоформуючої ролі молібдатної та 

вольфраматної компоненти у складі бінарних розплавів, що ґрунтується 

на врахуванні координаційної ємності лужного та тривалентного катіону. 

На прикладі фосфатів феруму(ІІІ) показано, що завдяки зміні вихідних 

співвідношень A
I
/Mo від 0,5 до 3,5 значно розширюється область 

формування A
I
FeP2O7 (А

I 
– Na, K, Ag), де молібдатна компонента 

виступає у ролі розчинника, а у випадку К-вмісних систем виділено поля 

кристалізації змішаноаніонної сполуки K2Fe2P2MoO12, що значно 

розширює можливості одержання функціональних матеріалів з 

комбінованих сольових розплавів. 

3. Сформульовано основні закономірності одержання люмінесцентних 

матеріалів на основі подвійних фосфатів рідкісноземельних елементів, які 

базуються на введенні люмінесцентної домішки до складу люмінофору 
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твердофазним або розплавним методом. Завдяки ізовалентному 

заміщенню по катіону в сполуках K3A
III

(PO4)2 (А
ІІІ

 – La, Gd) при 

збільшенні вмісту активатора відбувається зсув координат кольору 

випромінювання одержаних люмінофорів в бік стандарту NTSC для 

червоного кольору. 

4. Встановлено, що для твердих розчинів Na3Y1-xEux(PO4)2 при збільшенні 

вмісту Eu
3+

 від x = 0,01 до 0,50 спостерігається зміна структурного типу з 

моноклинного до орторомбічного арканіту. Серед наведених твердих 

розчинів Na3Y0,5E0,5(PO4)2 має квантову ефективність люмінесценції 

84±10% і є найперспективнішим люмінофором у червоній області 

спектра. 

5. Вперше продемонстровано можливості рівномірної зміни складу твердих 

розчинів зі структурою шеєліт у молібдатно-ванадатних розплавах з 

K/Mo = 0,25 – 0,50, що містять бісмут(ІІІ) оксид, та виділено два поля 

кристалізації, що відповідають сполукам зі структурою, спорідненою до 

шеєліту: BiVO4:Mo та KBi(MoO4)2, для яких спостерігається рівномірний 

перехід від моноклинного шеєліту до подвійного молібдату з 

модульованою структурою і широкою областю існування композитних 

кристалів типу ядро(BiVO4:Mo) – оболонка (KBi(MoO4)2). 

6. Вперше встановлено, що в умовах кристалізації із розчинів у розплаві K-

Bi-Mo-V-O кількість молібдену в складі фотокаталізатора BiVO4 

визначається на рівні 1,4 – 9,6 % мол, що відповідає моноклинній 

модифікації шеєліту і найвищій фотокаталітичній активності. При цьому, 

активатор розподіляється по кристалу рівномірно, а його кількість в 

кристалічній фазі тим більша, чим більша швидкість охолодження і чим 

вищий вміст MoO3 у вихідному розплаві. 

7. Тверді розчини на основі ванадато-молібдатів одно- та тризарядних 

катіонів охарактеризовані як перспективні люмінофори червоного 

світіння, яке зумовлене електронними переходами 
5
D0 → 

7
FJ (J = 1 - 4) в 

йоні європію(ІІІ). Найбільш інтенсивні смуги пов’язані із надчутливим 

переходом 
5
D0 → 

7
F2, що вказує на низькосиметричне координаційне 

оточення центрів світіння. Для досліджених твердих розчинів 

продемонстровано наявність двох механізмів збудження люмінесценції: 

1) пряме збудження люмінесцентних центрів (катіонів Eu
3+

) та 2) 

перенесення енергії від тетраедричних груп MoO4
2−

 та VO4
3-

 до йонів 

Eu
3+

. При цьому вищою інтенсивністю фотолюмінесценції 

характеризуються тверді розчини, які кристалізуються в моноклинній 

сингонії, що пояснюється розупорядкуванням катіонів за позиціями 

(А
І
/Bi)O8. Встановлено, що збільшення вмісту ванадію(V) в твердих 

розчинах A
I
0.5xBi1-0.5x(MoxV1-x)O4, (A

I 
= Na, K), де х = 0,1-0,9 призводить до 

зменшення ширини забороненої зони від 2,67 до 2,28 еВ для A
I 
= Na, та 

від 2,72 до 2,33еВ для A
I 
= K. 
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8. У спектрах фотолюмінесценції K2Bi1-xPrxPMoO8, KBi1-xPrx(MoO4)2 та 

KPr(MoO4)2 інтенсивна червона люмінесценція з рівня
 3

P0 йону Pr
3+

 

спостерігається як при ультрафіолетовому збудженні так і при прямому f-

f збудженні. 

9. Для твердих розчинів Bi1-x/3V1-xMoxO4 (х = 0,05-0,20) показано, що при х 

=0,05-0,10 утворюється моноклинна модифікація, що має підвищену 

фотокаталітичну активність щодо виділенню кисню з води у комірці 

Кларка, а при збільшенні х = 0,15-0,20 відбувається стабілізація більш 

симетричної тетрагональної структури з порівняно нижчою каталітичною 

активністю. 

10. Розроблено ряд нових ефективних фотокаталітичних систем для 

одержання кисню з води на основі складнозаміщених ванадато-молібдатів 

зі структурою шеєліт. Встановлено, що фотокаталітична активність 

керамік А
II

xBi1-xV1-xMoxO4 (А
II
 – Ca, Sr) зростає до досягнення х = 0,1, а 

максимальні значення фотоструму становлять 44,78 µA/см
2
·для 

Ca0,1Bi0,9V0,9Mo0,1O4 та 65,75 µA/см
2
·для Sr0,1Bi0,9V0,9Mo0,1O4. 
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АНОТАЦІЯ 

Теребіленко К. В. Складнооксидні сполуки одно-, дво- та 

тривалентних елементів з тетраедричними аніонами: синтез, будова та 

властивості. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена встановленню закономірностей 

одержання ізо- та гетеровалентно заміщених фосфатів, молібдатів, ванадатів 

та змішаноаніонних сполук на основі одно-, дво- та тривалентних елементів, 

узагальненню їх структурних особливостей та вивченню їх люмінесцентних 

та фотокаталітичних властивостей. Запропоновано використання 

комбінованих сольових розплавів для керованого одержання 

складнооксидних сполук та здійснення їх контрольованого легування 

люмінесцентними домішками. На основі запропонованих підходів одержано 

близько 60 нових сполук, для яких встановлено умови їх одержання із 

розчинів у розплаві та в умовах твердофазної взаємодії. На основі масиву 

одержаних даних розширено та збагачено уявлення щодо факторів впливу 

першої та другої координаційної сфери у світлі ізо- та гетеровалентного 

заміщення в катіонній та аніонній підгратці на люмінесцентні властивості 

легованих змішаноаніонних сполук. Встановлені взаємозв’язки між умовами 
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одержання та властивостями сполук із острівковою, шаруватою та каркасною 

будовою. 

Для фосфатів з шаруватою будовою A
I
3A

III
(PO4)2 ( де A

I
 – лужний, а A

III
 

– рідкісноземельний елемент) показано можливість одержання ізоморфних 

твердих розчинів з європієм(ІІІ) в широкому діапазоні концентрацій. 

Показано, що ванадато-молібдати на основі бісмуту(ІІІ) мають 

фотокаталітичні властивості у реакції розкладу води як в умовах проведення 

експерименту для суспензій, так і у випадку виготовлених композитних 

фотоанодів. 

Ключові слова: фосфат, молібдат, бісмут, європій, ванадат, 

твердофазний синтез, кристалічна будова, шеєліт, розплавний синтез, тверді 

розчини, ізоморфізм, люмінесценція, фотокаталіз. 

АННОТАЦИЯ 

Теребиленко Е.В. Сложнооксидные соединения одно-, двух- и 

тверхвалентный элементов с тетраэдрическими анионами: синтез, 

строение и свойства. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора химических наук по 

специальности 02.00.01 – неорганическая химия. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2021. 

Диссертация посвящена изучению закономерностей получения изо- и 

гетеровалентно замещенных фосфатов, молибдатов, ванадатов и 

смешаноанионных соединений одно-, двух- и трехвалентных элементов, 

обобщению их структурных особенностей и изучению их люминесцентных и 

фотокаталитических свойств. Предложено использование комбинированных 

солевых расплавов для контролируемого получения сложнооксидних 

соединений и их допирования люминесцентными добавками. На основе 

предложенных подходов получено около 60 новых соединений, для которых 

установлены условия их получения из растворов в расплаве и твердофазным 

взаимодействием. Основываясь на массиве систематизированных данных 

расширены представления о факторах влияния первой и второй 

координационной сферы в свете изо- и гетеровалентного замещения в 

катионной и анионной подрешетке на люминесцентные свойства 

допированных сложнооксидных соединений. Установлены взаимосвязи 

между условиями получения и свойствам соединений с островковым, 

слоистым и каркасным строением. 

Для фосфатов со слоистым строением A
I
3A

III
(PO4)2 (где A

I
 - щелочной, а 

A
III

 - редкоземельный элемент) показана возможность получения 

изоморфных твердых растворов с европием (ІІІ) в широком интервале 

замещения. Показано, что ванадат-молибдаты висмута(ІІІ) имеют 

фотокаталитические свойства в реакции разложения воды как в условиях 

проведения эксперимента для суспензий, так и в случае изготовленных 

композитных фотоанодов. 
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Ключевые слова: фосфат, молибдат, висмут, европий, ванадат, 

твердофазный синтез, кристаллическое строение, шеелит, розплавний синтез, 

твердые растворы, изоморфизм, люминесценция, фотокатализ. 

SUMMARY  

Terebilenko K.V., Complex oxides based on uni-, bi- and trivalent metals 

with tetrahedral anions: synthesis, structure and properties. - Manuscript. 

Thesis for Doctor's degree by 02.00.01 speciality - Inorganic Chemistry. - 

Taras Schevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kyiv, 2021. 

This thesis is devoted to comprehensive analysis of iso- and aliovalent 

substitution within complex phosphate, vanadate, molybdate and mixed 

frameworks based on trivalent metals, comparison of their structural peculiarities, 

luminescent properties and photoelectrochemical performance in water splitting 

reaction. The concept of binary high-temperature solutions application toward 

crystal growth of tailored complex oxides has been shown to be successful tool for 

doping with luminescent moieties within different oxides framework in a wide 

range of concentration. Based on the synthetic procedures proposed over 60 novel 

compounds, their structure has been established by single crystal and powder X-

Ray diffraction methods. Structure-property analysis has widened the ideas of first 

and second coordination environment design in a light of iso- and aliovalent 

substitution within cationic and anionic sublattices as key factors in tailoring 

luminescent properties of complex oxides doped with rare-earth metals. The 

relationships between the synthetic peculiarities and properties of island-like, 

layered and three-dimensional structures have been established.  

The possibility of full isomorphism within trivalent metal position without 

luminescence concentration quenching has been shown for a group of phosphates 

with formula A
I
3A

III
(PO4)2:Eu

3+
 ( where A

I
 – alkaline and A

III
 – rare-earth metal). 

The difference in luminescence spectra of single crystals and micro/nanopowders 

has been associated with the surface defects’ influence. The catalytic performance 

toward water splitting reaction under light irradiation has been shown for solid 

solutions based on bismuth vanadate - molybdate in a form of a suspension or 

acting as a photoanode composite component. 

The thesis completely revises the role of tungstate and molybdate molten salts 

in tailored crystal growth of complex phosphates synthesis and shifts the function 

from an inert solvent to a direct reagent, which not only modifies the coordination 

capacity and the degree of condensation of polyvalent metals’ polyhedra in the 

melt, but also affects the structural peculiarities of compounds prepared. 

Thus, the relationships between melt and solid state composition established 

allow widening the understanding level of the interaction of molten systems 

containing tetrahedral anions. On the basis of the relationships established, it can 

be concluded that tetrahedral unit substitution can serve as lowering local 

symmetry tool and widener the stability regions of solid solutions based on them as 

functional luminescent materials and catalysts. 
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The limited isomorphism in case of iso- and aliovalent substitution has been 

studied for BiPO4:Pr
3+

, BiP1-xVxО4:Pr
3+

, K2BiPMoO8:Pr
3+

 and K2Sc2P2MoO12: Eu
3+

 

solid solutions showing prominent luminescence properties suitable for light 

emitting diodes. The anionic substitution has been proved to influence spectral 

characteristics not only in the first coordination environment but also the second 

one. Thus, solid solutions K2Sc2-xEux(PO4)2(Mo1-yWyO4) represent tailored 

emission spectra with enchased intensity by 8 times by changing y = 0.3 to 0.8. 

The defect-producing mechanism of this aliovalent substitution in anionic 

sublattice has been shown. It was found that in case of molten salts crystallization 

the amount of molybdenum(VI) is determined at the level of 1.4 - 9.6 % mol, 

which corresponds to the monoclinic form of bismuth vanadate. It is important to 

note the uniform distribution of impurities not only within one crystal, but 

throughout the whole sample. It has been determined that the increase in the MoO3 

content in the initial melt and the increase in the cooling rate are the important 

tools in doping concentration level found in BiVO4:Mo crystals. 

 

Keywords: phosphate, molybdate, bismuth, europium, vanadate, solid state 

reaction, crystal structure, scheelite, flux growth, solid solutions, isomorphism, , 

luminescence, photocatalysis. 


