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АНОТАЦІЯ 

Сліпець А. А. Синтез та фізико-хімічні властивості ізоморфнозаміщених 

ортованадатів рідкісноземельних елементів.– Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 02.00.01 «Неорганічна хімія» – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2019.  

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню методів синтезу 

ортованадатів рідкісноземельних елементів (РЗЕ), а також встановленню 

взаємозв’язків в системі синтез – структура – властивості. В роботі детально 

описано оптимізовані методики синтезу нових складнооксидних матеріалів 

типу (La, Eu, Er, Sm)-(Ca)-V-O на основі матричного ортованадату. Було 

вивчено процеси фазоутворення та встановлено області гомогенності 

синтезованих матеріалів. Встановлено закономірності впливу природи 

замісників на будову синтезованих речовин та досліджено особливості фізико-

хімічних властивостей заміщених ортованадатів рідкісноземельних елементів.  

Ортованадати рідкісноземельних елементів та складні сполуки на їх 

основі перспективні матеріали, що можуть використовуватися в різних галузях 

сучасної науки та техніки. Змінюючи вихідну структуру таких матеріалів, 

можна отримати нові речовини, які можуть проявляти і нехарактерні для 

попередників властивості. Ортованадати РЗЕ використовуються в 

різноманітних сферах. Завдяки їх люмінесцентним властивостям, їх 

використовують для детектування структур біологічних макромолекул, для 

визначення хімічного складу живих клітин, для розрізнення злоякісних пухлин 

та живої тканини. В лазерній техніці ортованадати можна знайти у складі 

твердотільних та волоконних лазерів. Клас цих досліджуваних речовин 

володіє і каталітичними властивостями, завдяки чому активно 

використовується в ролі фотокаталізаторів під час окисного дегідрування 

олефінів.   
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Використовуючи три методи синтезу: твердофазний метод, осадження та 

золь-гель метод було одержано серії сполук: R1-xCaxVO4-δ 0  x  0,2, де 

R = La, Eu;, La1-xRxVO4 0  x  0,2, де R = Eu, Sm; La1-x–yRyCaxVO4-δ (0 ≤ x, y ≤ 

0,2), де R = Eu, Sm; La1 - xEu1/4xEr1/4xCa1/2xVO4-δ (0 ≤ x ≤ 0,2). Під час 

твердофазного методу використовували порошки оксидів РЗЕ R2O3, ванадій 

(V) оксиду V2O5 та кальцій карбонату СаCO3. Початкова температура 

нагрівання складала 200 ºС з кроком нагріву 100 ºС до кінцевої температури 

680 ºС. При використанні методу співосадження розчини нітратів відповідних 

металів з попередньо чітко визначеною концентрацією зливали у стакан 

відповідно до розрахованих співвідношень. Значення рН доводили до 7,0-8,0 

розчином аміаку. Після додавали розчин амоній метаванадату. Отриманий 

осад промивали великою кількістю дистильованої води та висушували на 

повітрі, після чого прокалювали при 630 ºС декілька годин з проміжним 

перетиранням. В результаті золь-гель метода синтезу після зливання нітратів 

відповідних металів та амоній метаванадату, осад розчиняли у лимонній 

кислоті зі співвідношенням  вихідні речовини лимонна кислота 1:1. Спочатку, 

розчин концентрували повільним випаровуванням при 80 – 90 ºС до утворення 

гелю, з якого потім отримували дрібнозернистий порошок, який прожарювали 

протягом 5 годин при 630 ºС та ретельно гомогенізували в агатовій ступці.  

Фазовий склад одержаних зразків визначали методами рентгенофазового 

аналізу (РФА). Для визначення продуктивності проходження обраного методу 

синтезу використовували елементний аналіз синтезованих зразків. ІЧ-

спектроскопія та термогравіметричний аналіз (ТГА) використовували для 

дослідження процесів розкладу шихти і фазоутворення. Морфологію та 

розміри частинок синтезованих ортованадатів визначали за допомогою 

скануючої електронної мікроскопії (СЕМ). 

Термогравіметричне дослідження показало, що кінцева температура 

прожарювання ортованадатів при використанні твердофазного методу 680 ºC, 

а при методі співосадження та золь-гель – 630 ºC.  
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Незалежно від обраного методу синтезу та складу ортованадатів рідко-

земельних елементів, ІЧ-спектри мають абсолютно подібну структуру. Смуги 

поглинання при 1018-1020 см
-1

 і 822-828 см
-1

 характерні для валентних 

коливань (V-O), а при 600-640 см
-1

 і 478-480 см
-1

 спостерігаються 

деформаційні коливання групи (O-V-O). Легування LaVO4 іонами Ca
2+

 

призводить до незначних змін спектральних смуг та положень піків. Ці зміни 

не такі значні, як можна було б очікувати. Під час додавання Eu
3+

 та Er
3+

 іонів до 

сполук La1-xCaxVO4-δ валентні коливання стають більш складними і в більшій мірі 

перекриваються. Допування іонами кальцію викликає так зване «спотворення» 

піків. У результаті цього в спектрі з'являються додаткові піки.  

Згідно даних СЕМ аналізу, частинки досліджуваних речовин мають 

однорідну кулясту  форму і досить часто агреговані у невеликі скупчення. При 

збільшенні концентрації домішок, збільшується і розмір наночастинок від 

0,1- 0,2 мкм (10-20-нм) до ~ 100 нм. Зміна розміру зерен, підтвердила і зміну 

морфології частинок.  

Елементний аналіз підтвердив очікуване співвідношення атомів у 

речовині La0.80Ca0.20VO4-δ. Для серії La1-x–yEuyCaxVO4-δ (0 ≤ x, y ≤ 0,2) 

експериментально вимірювані дані загального вмісту іонів РЗЕ досить близькі 

до очікуваного співвідношення, але заплановане одночасне чотирикратне 

збільшення іонів Eu
3+ 

і вмісту Са
2+

 (від 0,05 до 0,20 ат.%) не реалізовано для 

фактично синтезованих зразків.  

Проведений рентгенофазовий аналіз показав, що зразки La1-xEuxVO4 

(0 ≤ x ≤ 0,3) однакового складу, але отримані різними методами, мають 

однакову структуру кристалічної гратки. Зразки без європію (LaVO4) 

характеризуються  моноклінною структурою. Під час заміщення лантану на 

європій, відбувається перехід від моноклінної до тетрагональної структури. 

Симетрія заміщених ортованадатів La1-xEuxVO4 0  x  0.3 відповідає 

структурному типу циркону, з просторовою групою I41/amd. 

Зразки типу La1-xCaxVO4-δ кристалізуються у вигляді моноклінної  

структури; просторова група - P21/n. Для зразків La1-xSmxVO4 структурний 
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вигляд елементарної кристалічної комірки досліджуваних речовин дещо 

відрізняється залежно від обраного методу синтезу.  

Збільшення концентрації іонів Ca
2+

 у зразках Eu1-xCaxVO4-δ (0  x  0,2) 

призводить до утворення фазової суміші EuVO4 та поліванадату CaV2O6 

моноклінної структури з просторовою групою C21/n. Кількість CaV2O6 фази 

зростає зі збільшенням концентрації іонів кальцію.  

Для серії зразків La1-x–yEuyCaxVO4-δ (0 ≤ x, y ≤ 0,2) при незначному вмісту 

замісника характерна моноклінна структура типу монациту з просторовою  

групою P21/n, а при х, у = 0,10 та 0,15, зафіксовано суміш 

моноклінної m-LaVO4 та тетрагональної t-LaVO4 (JCPDSPDF2 32-0504) 

структур зразків. 

Каталітичну активність вивчали в реакції окиснення метанолу в установці 

проточного типу на прикладі двох серій зразків La1-xCaxVO4-δ та Eu1-xCaxVO4-δ 

(0  x  0,2) та ортованадатних матриць типу LaVO4 та EuVO4. Встановлено, що 

продуктом перетворення метанолу є метан. Диметиловий ефір також є 

продуктом перетворення метанолу, але у незначній кількості. Найкращі 

каталітичні властивості при перетворені метанолу серед ортованадатних 

матриць належать LaVO4 з виходом метану в 14,57 %. Серед зразків двох 

досліджуваних серій La1-xCaxVO4-δ та Eu1-xCaxVO4-δ (0  x  0,2) найкраще в ролі 

каталізаторів себе проявили зразки типу Eu1-xCaxVO4. Можна зробити 

припущеня, що в даному випадку важливу роль відіграє структура поверхні 

зразків та наявність домішок у вигляді поліванадату CaV2O6 у зразках Eu1-

xCaxVO4-δ (0  x  0,2).  

Люмінесцентні властивості вивчали за допомогою станції SUPERLUMI 

(області 50 - 200 нм) та в лабораторії HASYLAB (синхротрон DESY), м. Гамбург, 

Германія. Ультрафіолетовий діапазон (250 - 350 нм) і збудження у видимому 

діапазоні 350 - 600 нм досліджували на базі НДЛ «Спектроскопія конденсованого 

стану речовини», фізичний факультет, КНУ імені Тараса Шевченка. Всі зразки 
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ортованадатів мають люмінесцентні властивості, які можна пояснити 

виходячи з попередньо встановленої структури кристалічної гратки.  

Зафіксовано, що смуги в області 205 і 310 нм є результатом електронних 

переходів в ортованадатній матриці. Смуга при 250 нм відсутня в спектрі 

збудження світіння матриці, але з’являється у спектрах зразків, що містять 

іони Eu
3+

. Дана смуга пояснюється переходом з переносом заряду O – Eu
3+

. 

Зменшення інтенсивності смуги при 205 нм в спектрах зразків синтезованих 

методом сумісного осадження є більш значним порівняно до спектрів зразків 

отриманих твердофазним синтезом, адже внесок поверхневих ефектів вищий 

для зразків синтезованих методом сумісного осадження.  

Спектри люмінесценції сполук La1-xEuxVO4 містять вузькі спектральні 

лінії в діапазоні 580 - 720 нм. Структура спектрів залежить від концентрації 

іонів Eu
3+

 і не залежить від довжини хвилі збуджуючого світла в діапазоні 

збуджень від 90 до 330 нм. Положення максимумів спектральних ліній 

однакове для зразків, отриманих різними методами, однак відносні 

інтенсивності деяких ліній залежать від концентрації європію.  

Люмінесцентні властивості серії ортованадатів La1-x-yEuyCaxVO4-δ 

проявляються в області 550-730 нм, яка складається з вузьких спектральних 

ліній, які, безсумнівно, викликані перенесом електронів в іонах Eu
3+

. 

Інтенсивність випромінювання збільшується, якщо вміст легуючих речовин 

збільшується в діапазоні (0 ≤ x ≤ 0,15).   

В роботі показано, якщо іони Eu
3+

 займають положення іонів La
3+

 в 

тетрагональній кристалічній решітці LaVO4, вони мають симетрію D2d. У 

такому випадку, може бути спрогнозовано відсутність піків люмінесценції від 

переходу 
5
D0 → 

7
F0, двох піків від 

5
D0 → 

7
F1 і трьох від 

5
D0 → 

7
F2 переходів. 

Якщо іони Eu
3+

 займають положення іонів La
3+ 

в моноклінній кристалічні 

решітці LaVO4, вони мають симетрію С1. У такому випадку можливі переходи: 

один пік люмінесценції від 
5
D0 → 

7
F0, три лінії від 

5
D0 → 

7
F1 і п'ять ліній від 

5
D0 → 

7
F2 переходів.  
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Уточнено координати кольоровості для сполук типу LaVO4:Eu, які  

залежать від ступеня заміщення і є максимально близькими до стандартних 

значень координат кольору CIE стандарту NTSC для червоного 

випромінювання (x = 0.63, y = 0.36) у випадку EuVO4 і Eu0.9Ca0.1VO4-δ.  

Ключові слова: ортованадати РЗЕ, золь-гель метод, метод осадження, 

твердофазний метод, ІЧ-спектроскопія, рентгено-фазовий аналіз, 

тетрагональна структура, моноклінна структура, каталізатори, люмінесценція. 

 

SUMMARY 

Slepets A. A. Synthesis and physico-chemical properties of isomorphically 

substituted ortovannadats of rare earth elements. – Manuscript. 

Thesis for scientific degree of candidate degree in chemistry speciality 

02.00.01 – Inorganic chemistry, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

MES of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The thesis paper is devoted to the improvement of synthesis methods of rare 

earth orthovanadates, as well as the establishment of interconnections in the system 

of synthesis - structure - properties. The paper describes in detail the optimization of 

the synthesis methods of new complex oxide materials based on matrix 

orthovanadate (La, Eu, Er, Sm) - (Ca) -V-O. The processes of phase formation were 

studied and the homogeneity of the synthesized materials was determined. The 

regularities of the influence of the substituents nature on the structure of synthesized 

substances and the features of the physicochemical properties of substituted rare-

earth orthovanadates were investigated. 

Rare-earth (RE) orthovanadate and their compounds according to the 

properties can be used in various fields of modern science and technology. Changing 

the initial structure of such materials, it is possible to obtain new substances that 

may exhibit and not characteristic of the precursor properties. RE orthovanadates are 

used in a wide variety of spheres: as luminophores, as fluorescent lamps and 

scintillation counters. Due to its fluorescence properties, they are used to detect the 

structures of biological macromolecules, to determine the chemical composition of 
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living cells, to distinguish malignant tumors and living tissue. In laser technology, 

the orthogonal can be found in solid and fiber lasers. The class of these 

investigational substances also possesses catalytic properties, which is used as a 

photocatalyst during oxidative dehydrogenation of olefins. 

Using three synthesis methods: solid-phase method, precipitation and sol-gel 

method, a series of compounds was obtained: R1-xCaxVO4-δ 0  x  0.2,  R = La, Eu;, 

La1-xRxVO4 0  x  0.2, R = Eu, Sm; La1-x-yRyCaxVO4-δ (0 ≤ x, y ≤ 0.2), R = Eu, Sm; 

La1 - xEu1/4xEr1/4xCa1/2xVO4-δ (0 ≤ x ≤ 0,2). During the solid-phase method, reagent 

powders of R2O3 oxides, vanadium (V) oxide V2O5 and calcium carbonates СаCO3 

were used. The initial heating temperature was 200 ºС with a heating step of 100 ºС 

to a final temperature of 680 ºС. When using the method of co-precipitation of 

solutions of nitrates of the corresponding metals with a precisely defined 

concentration, they were poured into a glass in accordance with the calculated ratios. 

The pH was adjusted to 7.0-8.0 by ammonia solution. A solution of ammonium 

meta-vanadate was added. The resulting precipitate was washed with a large amount 

of distilled water and air dried, and then calcined at 630 ºС for several hours with 

intermediate rubbing. As a result of the sol-gel method of synthesis after the 

distillation of the nitrates of the corresponding metals and ammonium metavanadate, 

the precipitate was dissolved with a solution of citric acid in the ratio of the starting 

materials citric acid 1: 1. Initially, the solution was concentrated by slow 

evaporation at 80-90 ºС before formation of a gel, from which then a fine-grained 

powder was made and was calcined for 5 hours at 630 ºС. and carefully 

homogenized in an agate mortar. 

Phase composition of the obtained samples was determined by X-ray 

diffraction analysis (XRD). To determine the performance of the selected synthesis 

method, atomic analysis of synthesized samples was used. IR spectroscopy and 

thermogravimetric analysis (TGA) were used to study the processes of the 

decomposition of the charge and phase formation. Morphology and particle size of 

synthesized ortovannadates were determined using scanning electron microscopy 

(CEM). 
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A thermogravimetric study showed that the final temperature of burning 

ortovannadates using a solid-phase method is 680 ºC, while in the combination 

method and sol-gel - 630 ºC. 

Irrespective of the chosen method of synthesis and the composition of 

ortovanadats of rare-earth elements, the IR spectra have a completely similar 

structure. The absorption bands at 1018-1020 cm
-1

 and 822-828 cm
-1

 are 

characteristic of the valence stretching oscillations of the group (V–O), at 600-640 

cm
-1

 and 478-480 cm
-1

 about deformation (bending) oscillations of the group         

(O – V–O). Doping of LaVO4 by Ca
2+

 ions leads to minor changes in spectral bands 

and peak positions. These changes are not as significant as one might expect, but it 

should be noted that the composition of the peaks is a little different. When adding 

Eu
3+ 

and Er
3 +

 ions to the La1-xCaxVO4-δ compounds, tension fluctuations become 

more complex and more closely overlap each other. Doping with calcium ions 

causes the so-called "distortion" of the number of oscillation groups. As a result, in 

the spectrum and there are additional peaks. 

According to the CEM analysis, the particles of the studied substances have a 

homogeneous spherical shape and are often aggregated into small clusters. With an 

increasing of the impurities concentration, the size of the nanoparticles is increased 

from 0.1-0.2 mm (10-20 nm) to ~ 100 nm. Changing the size of the grains, 

confirmed toe change in the morphology of the particles. 

The atomic analysis confirmed the expected ratio of atoms in La0.80Ca0.20VO4-

δ. For a series of La1-x-yEuyCaxVO4-δ (0 ≤ x, y ≤ 0.2), experimentally measured data 

on the total content of RE ions are quite close to the expected ratio, but the planned 

simultaneous fourfold increase of Eu
3+

 ions and the content of Ca
2+

 (from 0.05 to 

0.20 at .%) is not implemented for actually synthesized samples. 

The X-ray diffraction analysis showed that the samples of La1-xEuxVO4 

(0 ≤ x ≤ 0.3) of the same composition, but obtained by different methods have the 

same structure of the crystalline lattice. Samples without europium (LaVO4) are 

characterized by a monoclinic structure. When replacing lanthanum in europium, 

there is a transition from monoclinic to tetragonal structure. The symmetry of 
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substituted orthovanadates La1-xEuxVO4 (0 ≤ x ≤ 0.3) corresponds to the structural 

type of zirconium, with the space group I41/amd. 

Samples of the type La1-xCaxVO4-δ crystallize in the form of a monoclinic 

structure; space group - P21/n. For samples of La1-xSmxVO4, the structural form of 

the elementary crystalline cell of the test substances differs slightly depends on the 

synthesis method. 

An increase in the concentration of Ca
2+

 ions in Eu1-xCaxVO4-δ (0  x  0.2) 

samples leads to the formation of a phase mixture of EuVO4 and a CaV2O6 in a 

monoclinic structure with a space group C21/n. The amount of CaV2O6 phase 

increases with increasing concentration of calcium ions. 

For a series of samples La1-x–yEuyCaxVO4-δ (0 ≤ x, y ≤ 0.2), the monoclinic 

structure of the monazite type with space group P21/n is characteristic with 

insignificant contents of the substituent, and for x, y = 0.10 and 0.15, is recorded a 

mixture of monoclinic m-LaVO4 and tetragonal t-LaVO4 (JCPDSPDF2 32-0504) 

structures. 

Catalytic activity vivchali in the reaction of oxidized methanol in the 

installation of flow type on the application of two gray lines La1-xCaxVO4-δ and Eu1-

xCaxVO4-δ or orthovanes of the type LaVO4 and EuVO4 It is established by the 

product of exchanging methanol є methane. DME is also a product of methanol. 

Finding the most powerful authorities in the process of converting methanol to the 

middle of orthovanadate matrices to detect LaVO4 with a methane input of 14.57%. 

The best catalytic properties of transformed methanol among the orthogonable 

matrixes belong to LaVO4 with a methane release of 14.57%. Among samples of the 

two studied series La1-xCaxVO4-δ and Eu1-xCaxVO4-δ, samples of the Eu1-xCaxVO4-δ 

type were best shown as catalysts. It can be assumed that in this case the structure of 

the surface of the samples plays an important role and the presence of impurities in 

the form of polyvalonate CaV2O6 in the samples Eu1-xCaxVO4-δ.  

Luminescence properties were studied using the SUPERLUMI station (region 

50 - 200 nm) and in the HASYLAB synchrotron DESY laboratory in Hamburg, 

Germany. The ultraviolet range (250-350 nm) and excitation in the visible range of 
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350 - 600 nm were investigated in "Spectroscopy of Condensed Matter" laboratory, 

Physics Department, Taras Shevchenko National University. All samples of 

orthovanadate showed good luminescence properties and confirmed the pre-

established structure of the crystalline lattice. 

It was recorded that the bands in the region 205 and 310 nm are the result of 

transitions with the absorption of light by the orthogonal matrix. The band at 250 nm 

is absent in the spectrum of excitation of the proper luminosity of the matrix, but 

appears in the spectra of samples containing Eu
3 +

 ions. This band is explained by 

the transition with charge transfer O - Eu
3 +

. The decrease of the contribution of the 

band 205 nm in the spectra of the samples synthesized by the method of joint 

deposition is more significant compared to the spectra of the samples obtained by 

the solid phase synthesis, since the contribution of surface effects is higher than the 

samples synthesized by the co-precipitation method. 

The luminescence spectra of La1-xEuxVO4 compounds contain narrow spectral 

lines in the range of 580 - 720 nm. The structure of the spectra depends on the 

concentration of Eu
3 +

 ions and does not depend on the wavelength of the exciting 

light in the excitation range from 90 to 330 nm. The positions of the maxima of the 

spectral lines are the same for samples obtained by different methods, but the 

relative intensities of some lines depend on the concentration of europium. 

The luminescence properties of the orthovanadates series La1-x-yEuyCaxVO4-δ 

appear in the region of 550 - 730 nm, which consists of narrow spectral lines, and, 

undoubtedly, they are caused by the transfer of electrons in Eu
3 +

 ions. The intensity 

of radiation increases if the content of doping substances increases in the range 

(0 ≤ x ≤ 0,15). 

It is shown that if Eu
3 +

 ions occupy the position of La
3 + 

ions in the tetragonal 

crystalline lattice LaVO4, they have the symmetry D2d. In this case, the absence of 

luminescence peaks from the transition 
5
D0 → 

7
F0, two peaks of 

5
D0 → 

7
F1 and three 

of the 
5
D0 → 

7
F2 transitions can be predicted. If the Eu

3 + 
ions occupy the position of 

La
3 +

 ions in the LaVO4 monoclinic crystalline lattice, they have a symmetry С1. In 
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this case, possible transitions: one peak of luminescence from 
5
D0 → 

7
F0, three lines 

from 
5
D0 → 

7
F1 and five lines from 

5
D0 → 

7
F2 transitions. 

The color coordinates are specified for LaVO4: Eu compounds, depends on 

the degree of substitution, as closely as possible to the standard CIE color 

coordinates of the NTSC standard for red radiation (x = 0.63, y = 0.36) in the case of 

EuVO4 and Eu0.9Ca0.1VO4-δ. 

Key words: rare-earth orthovanadate, sol-gel method, coprecipitation method, 

solid-phase method, IR spectroscopy, X-ray difraction analysis, tetragonal structure, 

monoclinic structure, catalysts, luminescence. 
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Перелік умовних позначень 

РЗЕ – рідкісноземельні елементи; 

РФА – рентгенофазовий аналіз;  

 ІЧ – інфрачервона спектроскопія; 

ТГА – термогравіметричний аналіз;  

СЕМ – скануюча електронна спектроскопія; 

ТЕМ – трансмісійна електронна мікроскопія; 

 (t-) – тетрагональна сингонія; 

(m-) – моноклінна сингонія; 

TA – тартратна кислота; 

CA – лимонна кислота; 

ЕДТА – етілендіамінтетраацетат; 

КО –  ксиленовий оранжевий; 

УФ-область – ультрафіолетова область; 

ОДГ  – окиснювальне дегідрування насичених вуглеводнів; 

ДМЕ (DME) – диметиловий ефір. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Завдяки унікальним фізико-хімічним властивостям 

ортованадати рідкісноземельних елементів (РЗЕ) та складні сполуки на їх 

основі мають перспективу широкого практичного використання в різних 

галузях сучасної науки та техніки. Змінюючи вихідну структуру таких 

матеріалів, можна отримати нові речовини, які, інколи, проявляють і не 

характерні для попередників властивості.  

Ортованадати РЗЕ використовуються в найрізноманітніших сферах: як 

люмінофори, в ролі люмінесцентних ламп та сцинтиляційних лічильників. 

Завдяки своїм люмінесцентним властивостям, їх використовують для 

детектування структур біологічних макромолекул, для визначення хімічного 

складу живих клітин, для розрізнення злоякісних пухлин та живої тканини. В 

лазерній техніці, ортованадати можна знайти у складі твердотільних та 

волоконних лазерів. Клас цих досліджуваних речовини володіє і 

каталітичними властивостями, завдяки чому активно використовується в ролі 

фотокаталізаторів та під час окисного дегідрування олефінів.   

Інформація про фазові рівноваги в багатокомпонентних системах на 

основі допованих ортованадатів РЗЕ вкрай необхідна для розтлумачення як 

люмінесцентних так і каталітичних властивостей цих речовин. 

Більша частина інформації про синтез та властивості ортованадатів РЗЕ 

присвячена дослідженню зразків європій (EuVO4) і лантан (LaVO4) 

ортованадатів через їх переваги, такі як чудові люмінесцентні властивості, 

хімічна стабільність та нетоксичність. Попередні дослідження показали, що 

допування молекули ортованадату РЗЕ іонами лужноземельних елементів 

призводять до різних змін їх фізичних і хімічних характеристик, зокрема 

збільшується інтенсивність люмінесценції та виникає додаткова смуга 

збудження у фіолетовому спектральному діапазоні світла. Виникнення 

широкої смуги збудження в області 350 - 450 нм має велику цінність для 

практичних застосувань люмінесцентних наночастин. Спектральні 

характеристики цієї додаткової групи збудження залежать від складу, 
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концентрації і типу катіонів допування. Наразі достеменно не вивчено 

причини виникнення смуги та не представлено повноцінної інформації щодо 

ефектів, що впливають на її спектральні властивості. 

Незважаючи на величезну кількість досліджень в області можливих 

методів синтезу ортованадатів рідкісноземельних елементів та вивчення їх 

властивостей, областей застосування, мало енергоємних, багаторазово 

відтворюваних та низьковитратних методів їх синтезу у кількостях, придатних 

для широкого використання, практично не розроблені. Не в повній мірі 

досліджено будову та властивості нових представників такого класу сполук, 

зокрема, спектральні характеристики та каталітичні властивості.   

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

Дисертаційну роботу виконано на кафедрі неорганічної хімії 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.) та ―Cинтез та дослідження складнооксидних та різнометалічних 

координаційних сполук як основи нових поліфункціональних матеріалів‖ 

(номер державної реєстрації 0116U002560, 2016-2018р.). 

Мета та задачі дослідження. Удосконалити методики синтезу 

ортованадатів рідко-земельних елементів та синтезувати нові складно оксидні 

матеріали на основі матричного ортованадату, котрий допований різними 

представниками РЗЕ, а також кальцієм – металом ІІ групи головної підгрупи 

Періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Вивчити процеси 

фазоутворення та встановити закономірності між складом, метод синтезу, 

будовою та фізико-хімічними властивостями досліджуваних речовин. 

Для досягнення поставленої мети нам необхідно було вирішити такі 

задачі: 

1) удосконалити методики синтезу ортованадатів рідко-земельних 

елементів; 

2) синтезувати нові складно оксидні матеріали на основі матричного 
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ортованадату загального вигляду (La, Eu, Er, Sm)-(Ca)-V-O; 

3) вивчити процеси фазоутворення та знайти області гомогенності 

синтезованих матеріалів; 

4) визначити вплив природи замісників на будову синтезованих речовин;  

5) дослідити особливості фізико-хімічних властивостей заміщених 

ортованадатів рідко-земельних елементів. 

Об’єкти дослідження: складнооксидні матеріали в системі загального 

вигляду (La, Eu, Er, Sm)-(Ca)-V-O.  

Предмет дослідження: синтез та хімічні перетворення, що відбуваються 

під час процесу синтезу ортованадатів РЗЕ, фазовий склад, структурні 

особливості, каталітичні та люмінесцентні властивості досліджуваних зразків. 

Методи дослідження. Фазовий склад одержаних зразків визначали 

методами рентгенофазового аналізу (РФА). Для визначення продуктивності 

проходження обраного методу синтезу використовували елементний аналіз 

синтезованих зразків. ІЧ-спектроскопія та термогравіметричний аналіз (ТГА) 

використовували для дослідження процесів розкладу шихти і фазоутворення. 

Морфологію та розміри частинок синтезованих ортованадатів визначали за 

допомогою скануючої електронної спектроскопії (СЕМ). 

Каталітичну активність вивчали в реакції окиснення метанолу в установці 

проточного типу. 

Люмінесцентні властивості вивчали за допомогою станції SUPERLUMI 

(області 50 - 200 нм) та в лабораторії HASYLAB синхротрон DESY, м. Гамбург, 

Германія. Ультрафіолетовий діапазон (250 - 350 нм) і збудження у видимому 

діапазоні 350 - 600 нм досліджували на базі НДЛ «Спектроскопія конденсованого 

стану речовини», фізичний факультет, КНУ імені Тараса Шевченка. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в знаходженні нових 

перспективних матеріалів на основі ортованадатів РЗЕ. 

В результаті виконанням дисертаційної роботи отримано наступні 

результати: 

– вперше проведено системні дослідження по вивченню впливу методу 
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синтезу на будову та властивості ортованадатів рідко-земельних елементів;  

– вивчено процеси фазоутворення та встановлено області гомогенності 

синтезованих матеріалів;  

– визначено вплив природи замісників на будову синтезованих речовин та 

їхні фізико-хімічні властивості; 

– удосконалено ефективну методику золь-гель синтезу ортованадатів; 

– вперше було детально досліджено люмінесцентні властивості 

ортованадатів РЗЕ; 

– вперше досліджено каталітичні властивості досліджуваних серій 

сполук. Отримали подальший розвиток: нові каталітичні та люмінесцентні 

матеріали на основі ортованадатів РЗЕ.  

Практичне значення одержаних результатів.  

Удосконалено методику синтезу ортованадатів РЗЕ, що 

характеризується низькими питомими витратами енергії та реагентів, багато 

відтворюваністю, можливістю задати необхідний вихід синтезованої речовини 

і може бути використана для створення нових оптичних матеріалів із заданими 

властивостями.  

На основі результатів дослідження будови нових матеріалів, 

обґрунтовано їхні люмінесцентні властивості. Такого типу люмінесцентні 

матеріали можна використовувати в різних областях науки і техніки. В даний 

час, все більше і більше пошуків в області лікування раку, де ортованадати, 

завдяки своїм люмінесцентним властивостям, використовують для 

детектування структур біологічних макромолекул, для визначення хімічного 

складу живих клітин, для розрізнення злоякісних пухлин та живої тканини 

Встановлені каталітичні властивості на прикладі окисного дегідрування 

олефінів,  може стати поштовхом для розширення областей застосування 

ортованадатів як каталізаторів та пошуку нових матеріалів оптимізованої 

структури. 

Особистий внесок здобувача. Автор роботи приймав безпосередню 

участь у визначенні проблем та постановці задач. Основна частина 
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експериментальної роботи: обрання методу синтезу, підготування розчинів чи 

твердих речовин для синтезу, проведення обрахунків кількісних 

співвідношень реагуючих речовин, контроль процесу синтезу; обробка і аналіз 

одержаних результатів зроблені особисто автором роботи. Обговорення та 

інтерпретація результатів досліджень проводились спільно з науковим 

керівником – д.х.н., професором Неділько С. А. та старшим науковим 

співробітником к.х.н. Войтенко Т. А. Каталітичні властивості було досліджено 

спільно з колективом відділу каталітичних синтезів на основі одновуглецевих 

молекул під керівництвом член-кореспондента НАН України, професора, 

д.х.н. Є. П. Стрижака (Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН 

України). Люмінесцентні властивості було досліджено спільно з колективом 

під керівництвом д.х.н., професора С. Г. Неділько (фізичний факультет 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка). 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи доповідалися на наукових конференціях: Шістнадцята міжнародна 

конференціястудентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії», Київ, Україна, 

20 – 22 травня, 2015; «Львівські хімічні читання», Львів, Україна, 24 – 27 

травня, 2015; The XX
th 

International Seminar on Physics and Chemistry of Solids 

(ISPCS), Lviv, Ukraine, 12-15 September, 2015;  International research and practice 

conference: Nanotechnology and nanomaterials, Lviv, Ukraine, 24 – 27 August, 

2016; XIII International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic 

Compounds, Lviv, Ukraine, 25 – 29  September, 2016; 7th International Conference 

on Nanomaterials: Applications and Properties (NAP), Odesa, 2017; 8th 

International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties (NAP), 

Zatoka, Odesa region, Ukraine, 2018; V-th International conference Modern 

problems of Condensed Matter, 3 – 6 October 2018, Kyiv; International conference 

"Nanotechnology and nanomaterials" (NANO-2018); The 19th International Young 

Scientists Conference Optics and High Technology Material Science - SPO 2017 

October 25 – 28, 2018, Kyiv; 10
th
 International Conference on Luminescent 

http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/201700/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/201700/
http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/201700/
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Detectors and Transformers of Ionizing Radiation, 9 – 14 September 2018, Prague, 

Czech Republic.  

Публікації. За темою дисертації опубліковано 6 наукових статтей та 3 

праці конференції, а також 9 тез доповідей на конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

вступу, основних розділів, висновків та списку цитованої літератури (121 

найменувань). Матеріали дисертації викладено на 154 сторінках, які 

включають 14 таблиць та 51 рисунків, 3 яких 3 рисунки в додатках та 4 

додатки. 
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РОЗДІЛ 1. СУЧАСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВИ, МЕТОДІВ СИНТЕЗУ 

ТА ВЛАСТИСТИВОСТЕЙ ОРТОВАНАДАТІВ РЗЕ. ЗАСТОСУВАННЯ 

ЦИХ МАТЕРІАЛІВ. 

Серед елементів ІІІ групи Періодичної таблиці Д.І. Менделєєва зазвичай 

розрізняють елементи головної підгрупи – підгрупа бора, та елементи побічної 

підгрупи – d- і f-елементи. Підгрупа скандію - скандій, ітрій та лантан це  d-

елементи. До f-елементів входять всі лантаноїди (Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, 

Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb та Lu). Під назвою «рідкісноземельні елементи (РЗЕ)» 

мають на увазі ітрій, лантан та 14 лантаноїдів, що мають близький за своєю 

величиною іонний радіус та володіють подібними хімічними властивостями 

[1]. 

Оксидні матеріали, в яких ортованадат іон виступає в ролі матричної 

частинки, навколо якої розташовуються іони рідкісноземельних елементів, є 

об’єктом довготривалих досліджень вчених в галузі неорганічної, фізичної, 

органічної хімії, та навіть біохімії. Зміна структури таких матеріалів, дозволяє 

отримати нову речовину як з видозміненими, так і цілком новими 

властивостями, що не характерні для попередників. 

Ванадій (V) оксид володіє досить цікавими властивостями: в незначній 

мірі розчиняється у воді та перетворюється в метаванадієву кислоту HVO3, при 

цьому розчин набуває блідо-жовтого кольору та має кисле середовище. Оксид 

ванадію (V) проявляє амфотерні властивості з переваго кислотних, хоча й 

досить повільно розчиняється взаємодіючи з лугами: 

V2O5 + 2NaOH = 2NaVO3 + H2O; 

V2O5 + H2SO4 = (VO2)2SO4 + H2O (рН<3). 

При взаємодії з лугами утворюються солі ванадієвої кислоти, які 

залежно від рН середовища існують або з аніоном ортованадієвої кислоти 

(VO4
3-

) або, як похідні полімеризованої ортованадієвої кислоти - 

ізополіванадати. Співвідношення різних форм ванадію (V) в залежності від рН 

і концентрації ванадію зображено на рис. 1.1. 
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Рис. 1.1.Співвідношення різних форм ванадію (V) в залежності від рН і 

концентрації ванадію. 

1.1. Фазовий перехід в системі R2O3–V2O5 

Під час вибору певного методу синтезу речовини з заданою структурую 

та підбираючи умови проведення процесу синтезу, потрібно детально вивчити 

взаємодії в системі R2O3 – V2O5. В роботі [2] проведено повноцінний огляд 

всіх існуючих систем заданого типу, де R - Y, La або інші представники групи 

лантаноїдів. Утворення необхідного продукту синтезу може відбуватися в 

декілька стадій. Можна отримати продукт синтезу в одну стадію, але це досить 

рідко зустрічається та залежить від обраного методу аналізу та інших чинників 

(умови проведення процесу синтезу, чистота та склад вихідних речовин, 

властивості вихідних речовин та ін.). Інший варіант полягає в отриманні 

продукту синтезу через утворення проміжних сполук. 

Умовно розділяють системи складу R2O3 – V2O5, за кількістю можливих 

проміжних сполук на три групи: 

1) системи з двома проміжними сполуками (R = Се, Gd, Тb, Dy, Ho, Er, 

Tm, Yb, Lu); 

2) системи з трьома проміжними сполуками (R = La, Рr, Sm, Eu, Y);  

3) система з Nd (відомо п’ять проміжних сполук) [2]. 
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Фазові діаграми систем R2O3 – V2O5(R = Се, Gd, Тb, Dy, Але, Er, Tm, Yb, 

Lu) однотипні та характеризуються утворенням двох проміжних продуктів: 

RVO4 (плавиться конгруентно) і R8V2O17 (розкладається при нагріванні). 

Фазова діаграма системи R2O3 – V2O5, на прикладі діаграми стану системи 

Gd2O3 – V2O5 зображено на рис. 1.2. [2, 3]. 

 

Рис. 1.2. Фазова діаграма системи стану системи Gd2O3 – V2O5 

 

Для другої групи систем R2O3 – V2O5, яким характерно три типи 

проміжних сполук, фазові діаграми мають різний вигляд. Наприклад, для 

системи Y2O3 – V2O5 крім ортованадата типу YVO4, що має конгруентний 

характер плавлення, характерно ще два типи ванадатів: 4Y2O3 · V2O5 і 5Y2O3 · 

V2O5, що плавляться інконгруентно [2,3]. В системі La – V – О  утворюються 

сполуки LaVO4 та LaV3O9 [2, 4]. В системах з празеодимом та європієм, окрім 

ортованадатів загальної формули RVO4, де  R = Pr, Eu, також утворюються  

0,81Pr2O3 · 0,19V2O3 і 3Pr2O3 · V2O3, Eu8V2O17 і Еu10V2О20. Для системи Sm2O3 –

 V2O5 характерні такі сполуки: Sm2V4O13, SmVO4 і Sm3VO7 (плавляться 

конгруентно) (рис. 1.3а) [2]. 
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a б 

Рис. 1.3. Фазові діаграми систем R2O3 – V2O5, на прикладі:  

а) діаграми стану системи Sm2O3 – V2O5; 

б) діаграми стану системи Nd2O3 – V2O5. 

 

Діаграма стану системи Nd2O3 – V2O5 зображено на рис. 1.3б. При 

взаємодії оксидів неодиму та ванадію утворюються Nd2V4O13, NdVO4, 

Nd4V12O11, Nd8V2O17 і Nd12V2O23 [2]. 

Зрозуміло, що системи R2O3 – V2O5 мають велике різноманіття 

варіацій складу системи, але потенційно важливими системами вважаються 

ортованадати РЗЕ загальної формули RVO4, адже вони володіють цікавими 

фізичними та хімічними властивостями, високою стабільністю. 

 

1.2. Кристалічна будова ортованадатів 

Широко відомо, що для ортованадатів рідко-земельних елементів 

(РЗЕ) харектерно два структурні типи. За даними [5,6] більшість 

ортованадатів d-і f-металів ІІІ групи кристалізується зі структурою циркону 

(ZrSiO4) з просторовою групою І41/amd, Z = 4, (t-) тетрагональна сингонія. 



30 

Однак для деяких інших представників цього класу, зокрема для лантан 

ортованадату характерна і структура монациту (CePO4) P21/n, Z = 4, (m-) 

моноклінна сингонія. 

Структуру тетрагонального LaVO4 цирконового типу зображено на 

рис.1.4 та складається з ізольованих один від одного тетраедрів групи VO4, 

що паралельні осі с та атомам La [7].   

 

Рис. 1.4. Фрагмент будови молекули LaVO4 тетрагональної структури. 

 

Кожний атом ванадію в структурі оточений чотирма атомами 

оксигену, в результаті чого і утворюється рівносторонній тетраедр постійної 

форми. Довжина зв’язку V – O 1.713(3) Å, а величина кута O – V – O рівна 

113,9(1)º. Атом лантану координується вісьмома атомами оксигену, 

утворюючи викривлений куб (тетрагональний додекаедр) LaO8. Атом 

лантану кожного додекаедру утворює зв'язок з вершинами VO4. Довжина 

зв’язку La з чотирма найближчими атомами оксигену La – O = 2,468 Å і 

чотирма дальніми атомами оксигену La – O = 2,550 Å. Симетрія іонів 

лантану D2d [8]. Штрих діаграма рентгенологічного дослідження молекули 

LaVO4 тетрагональної структури (JCPDSPDF2 32-0504) [9] представлена в 

Додатку 1.  
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Моноклінну структуру LaVO4 типу монациту зображено на рис. 1.5, а 

штрих діаграма рентгенологічного дослідження в Додатку 2 (JCPDSPDF2 50-

0367) [10]. 

Багатогранники LaO9, з яких складається дана структура, є спільними з 

тетраедрами VO4 вздовж осі c [11]. Довжина зв’язку V – O 1,709(3) Å, а 

величина кута O – V – O рівна 115,1(1)º. Довжина зв’язку La з атомами 

оксигену La – O варіюється в області від 2,497 до 2,886 Å. Фазова стабільність 

ортованадату лантаноїду LaVO4 залежить від катіонного радіусу. Як правило, 

зі зростанням іонного радіусу, іони La
3+ 

проявляють більшу схильність до 

формування структури монациту, адже вони мають більший коефіцієнт 

координації – 9, ніж 8 для цирконової структури.  

 

Рис. 1.5. Фрагмент будови молекули LaVO4 моноклінної структури. 

 

Саме в структурі монациту іони РЗЕ займають тільки одне положення 

низької симетрії – С1. Радіус іона лантану на 13% більший порівняно з 

радіусом іона ітрія. Радіуси інших іонів РЗЕ відрізняються лише на 8 - 9%.  

Саме тому структура монациту є термодинамічно більш стабільною 

структурою LaVO4, тоді як структура циркону є метастабільною фазою. 

Моноклінна структура m-LaVO4, на  відміну від тетрагональної t-LaVO4, не 

підходить для легування люмінесцентними активаторами завдяки своїй 

моноклінній структурі монациту [8, 11, 12]. 
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Досить розповсюджена для допування інша матриця ортованадату РЗЕ 

EuVO4, має аналогічну будову до тетрагональної структури LaVO4 з 

просторовою групою І41/amd, Z = 4 (рис. 1.6., Додаток 3 JCPDSPDF2 15-0809) 

[13, 14].  

.  

Рис. 1.6. Фрагмент будови молекули EuVO4 тетрагональної структури. 

 

Дані щодо параметрів елементарних комірок кристалічної решітки 

молекули [10,17] та EuVO4 [13,14] зі структурою циркону з просторовою 

групою І41/amd та LaVO4 [9,18] структури монациту, просторова група P21/n, 

представлено в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1. 

Параметри елементарної комірки кристалічної решітки матричних основ 

LaVO4 та EuVO4 для допування елементами РЗЕ  

LaVO4 EuVO4 

Просторова 

група P21/n 

[10] 

P21/n 

[15] 

І41/amd 

[9] 

І41/amd 

 [16] 

І41/amd 

 [13] 

І41/amd 

 [14] Параметри 

комірки 

a, Å 7.0434(1) 7.0434(1) 7.49 7.4578(7) 7.2381(4) 7.2365(1) 

b, Å 7.2793(1) 7.2801(1)     

c, Å 6.7211(1) 6.7224(1) 6.590 6.5417(9) 6.3676(4) 6.3675(1) 

βº 104.861(1) 104.865(1) - - - - 
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Допування матриці ортованадату іншими іонами РЗЕ призводить як до 

деяких змін структурної організації, так і до змін властивостей молекули. 

Наприклад, ортованадати до складу яких входять катіони РЗЕ з малим 

радіусом, серед яких можна виділити YVO4 та LuVO4, під дією тиску зазнають 

структурних змін. Спочатку спостерігається незворотний перехід цирконової 

структури в структуру шеєліту, а потім відбувається і, безпосередній, фазовий 

перехід типу шеєліт → Фергюсон. Ортованадати, що утворені катіонами 

відносно більшого радіусу, такими як церій Ce, схильні до фазового переходу 

типу циркон – монацит [19, 20]. 

Вплив температури на структурні властивості ортованадатів не має 

такого яскравого вираження, але, в деяких випадках,  при нагріванні може 

спостерігатися анізотропія теплового розширення [20, 21]. 

Для сполук зі структурою монациту характерна дещо інша поведінка. 

Найбільш ймовірна послідовність поліморфних перетворень при підвищенні 

тиску і температури може бути представлена у вигляді деяких закономірних 

схем: монацит → шеєліт → циркон та циркон → монацит, де останній процес 

зміни структури більш відомий як ізобарний перехід. Структура типу 

монацита стійка або при низькій температурі і середньому тиску, або при 

низькому тиску і середній температурі [20]. 

 

1.3. Методи синтезу ортованадатів  

Серед різноманіття хімічних методів синтезу нанокристалів 

ортованадатів рідкісноземельних елементів варто виділити: синтез в 

мікроемульсії [22], золь-гель синтез [23, 24], хімічне співосадження [25, 26], 

гідротермальний синтез [27-31], твердо-фазний метод [32 - 36], мікро-

хвильовий синтез [37 - 39], комплексонатна гомогенізація [40 - 42]. 

Одним з методів синтезу є хімічний метод співосадження. Процес 

співосадження з розчину наночастинок ортованадатів досить простий у 

виконанні. Але на результат використання даного методу впливає безліч 
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чинників, тому надзвичайно  важливо досягти відтворюваності складу, 

розподілу за розмірами одержуваних наночастинок. Ініціювання хімічної 

реакції та контроль над взаємодією реагуючих частинок та продуктом реакції є 

головним принципом хімічного синтезу будь-яких наночастинок. Зазвичай для 

синтезу ортованадатів використовують розчинні солі рідкісноземельних 

елементів (це можуть бути нітрати або хлориди) та натрій  ортованадат: 

Re (NO3) + Na3VO4 = ReVO4 ↓ + 3NaNO3. 

Продуктом таких реакцій виступають нерозчинні солі ортованадатів 

РЗЕ. Одним із факторів, від якого досить залежить дана реакція є рН. У роботі 

Huignard зі співавторами [25], практично доведена залежність процесу синтезу 

ітрій ортованадату від рН і встановлено, що діапазон рН досить вузький і 

знаходиться в межах 12.5 ÷ 13. 

Під час детального розгляду механізму реакції, стає зрозуміло, що вона 

відбувається в декілька етапів. На першому етапі утворюється малорозчинний 

РЗЕ гідроксид: 

Re
3 + 

+ 3OH
-
 → Re(OH)3 ↓. 

А вже на другому етапі  утворюється термодинамічно стабільний нерозчинний 

ортованадат: 

Re(OH)3 + VO4
3-

 → ReVO4 ↓ + 3OH
-
. 

При значенні рН > 13, утворені на  першому етапі гідроксиди випадають 

в осад і практично не реагують з іонами ортованадатів. При значенні рН < 12.5 

реакція з ортованадат іонами проходить, але продуктами реакції виступають 

поліванадати.  

Основним недоліком процесу співосадження є те, що контроль розподілу 

часток за розміром обмежений. Процес співосадження відбувається в два 

етапи: спочатку процес швидкого зародкоутворення, а коли концентрація 

речовини досягає критичного перенасичення, відбувається повільне зростання 

зародків шляхом дифузії розчинених речовин до поверхні кристала. Для 

отримання монодисперсних наночастинок ортованадатів РЗЕ, ці дві стадії 

мають бути розділеними. У перенасиченому розчині, коли зародки 
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формуються одночасно, наступне їх зростання призводить до утворення 

частинок найрізноманітнішого розміру. Контроль над розміром та 

монодисперсністю продукту, зазвичай, можливий лише протягом дуже 

короткого періоду, адже остаточне число частинок визначається лише на 

першій стадії процесу, тобто під час зародкоутворення, і змінити це число під 

час росту частинок практично не можливо [26]. 

Для гідротермального методу синтезу, необхідно змішати розчини 

реагентів в еквівалентних співвідношеннях та помістити отриману суміш в 

тефлоновий реактор. Внутрішній тиск в автоклаві залежить від температури та 

кількості доданого розчину. Зазвичай, реакцію проводять при температурах 

120 - 220 ºС з витримкою в декілька годин до моменту утворення кристалічної 

фази. Отриманий продукт промивають від домішок та висушують або 

розчиняють в розчинниках з використанням стабілізуючих агентів [27-31]. 

Перша згадка про синтез тетрагонального LaVO4 гідротермальним методом, 

зустрічається в роботах Роппа та Керрола [49] за реакцією: 

La
3+

 + VO
2+

 + NH4OH + Cl
-
 + H2O2 → LaVO4 + NH4Cl + H2O. 

Пізніше, Ескобар і Баран [9] користуючись цим самим методом, в ролі 

вихідних речовин, на відміну від своїх попередників, використали NH4VO3 та 

LaVO4. Чумакос, Абрахан та інші продовжували вдосконалювати 

гідротермальний метод [50]. 

Під час традиційного твердофазного методу [32 - 36], відбувається 

механічна гомогенізація вихідних речовин, після чого отримана суміш у 

вигляді порошку чи таблетки прокалюється  при високих температурах. В 

області 200 - 600 ºС суміш позбавляють від  летких компонентів. Після 

багаторазової та ретельної гомогенізації, синтез завершується прокалюванням 

при поступовому наборі температури. Процес синтезу відбувається на повітрі. 

Велика різниця температур плавлення вихідних компонентів, оксиду РЗЕ та 

ванадій (V) оксиду,  (943 K для V2O5 і ~ 2000 K для R2O3) пояснює потребу 

ступеневого підвищення температури. Найбільш поширеним режимом є 

нагрівання до 923 - 1270 K з витримкою від 2 до 32 год, потім підвищення 
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температури до 1273 - 1620 K з витримкою від 6 до 32 год [43, 44]. У ряді 

інших робіт синтез проводився при одній температурі: від 1073 K до 1323 K за 

12 - 48 год [45, 46]. Вважається, що саме твердо-фазний метод отримання 

ортованадатів металів є найбільш розповсюдженим. В основі даного процесу 

лежить реакція взаємодії відповідного оксиду РЗЕ та ванадій (V) оксид: 

Re2O3 + V2O5 = 2ReVO4. 

Часто замість оксиду ванадію для синтезу ортованадатів 

використовують метаванадат амонію NH4VO3. Автори робіт [47,48] 

стехіометричну кількість NH4VO3 змішували з оксидами R2O3 і прокалювали 

за такою температурно-часовою  схемою: по 24 год при 570, 770 і 1170 K. 

Однак, великої популярності поступово набуває метод мікрохвильової 

обробки. Суть цього методу синтезу ортованадатів РЗЕ полягає в тому, що 

реагуючі речовини розчиняють в деіонізованій  воді, а потім розкладання солі 

та термічна обробка відбувається в мікрохвильовій печі. Головні переваги 

мікрохвильового методу, на відміну від традиційного твердофазного, 

полягають в швидкості та рівномірності нагріву реакційної суміші. Саме 

використання високих температур в обмеженому обсязі є обов’язковою 

умовою утворення кристалічної фази [38, 39]. 

Досить розповсюдженим та результативним методом отримання 

наночастинок ортованадатів РЗЕ - золь-гель метод на основі комплексонатної 

гомогенізації. Процес синтезу відбувається, безпосередньо, в рідкому 

середовищі. Розчини відповідних реагуючих речовин, з відомою 

концентрацією та необхідною кількістю поступово зливаються у єдину 

гомогенну систему. Серед розчинів РЗЕ більшу перевагу надають нітратам цих 

елементів. Матричну основу ортованадату найчастіше отримують з розчину 

амоній метаванадату NH4VO3. Для збереження гомогенності, тобто 

запобіганню попереднього утворення продукту реакції, використовують 

різноманітні комплексоутворюючі агенти, серед яких лимонна кислота (CA), 

тартратна кислота (TA), натрій цитрат або натрієва сіль 

етілендіамінтетраацетат (ЕДТА) та інші. Під час приготування розчинів тих чи 
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інших РЗЕ та для регулювання рН утвореної під час синтезу суміші, 

використовують нітратну кислоту HNO3 та дистильовану воду. Амоній 

метаванадат розчиняють в концентрованому розчині аміаку при нагріванні 

близько 70-80 ºС. Після повного розчинення матричної основи, додають 

завчасно приготований  розчин лимонної кислоти. Після додавання 

комплексоутворюючого агента, до суміші, не великими кількостями додають 

розчини РЗЕ. Отриманий прозорий розчин з усіма необхідними компонентами 

поступово випаровують при температурі 80 - 90 ºС. Після повного 

випаровування, гель висушують та відпалюють близько 5 годин при 

температурі 150 - 630 ºС. В результаті утворюються порошки з 

нанокристалічною фазою.  

Золь-гель метод є зручним завдяки варіюванню різних параметрів 

синтезу за досить «м'яких умов»: 

- водне середовище,  

- невеликий температурний діапазон,  

- pH середовища, 

- можна отримувати кристали з різною структурою, розміром і 

морфологією [23, 24].  

Отримані частинки диспергують як у водному середовищі так і 

неполярних розчинниках. 

 

1.4. Люмінесцентні властивості ортованадатів 

З метою розробки люмінесцентних матеріалів, що широко 

використовуються в області оптики та фотоніки, кристали ортованадатів із 

загальною формулою ReVO4 (Re = Sc, Y, La, Gd, Lu) легують тривалентними 

іонами лантанідів та представниками ІІ групи Періодичної таблиці 

Менделєєва. На сьогоднішній день більшість науковців описує Y-, Gd- і Lu-

активатори ортованадатів, адже вони вважаються одними з найбільш 

важливих вузлів кристала для лазерів та інших оптичних пристроїв. Іони Eu
3+

 

широко використовуються як активатори, адже вони створюють центри 
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випромінювання в червоній області, в якій автолюмінесценція біологічних 

об’єктів мінімальна. 

Рідкісноземельні іони у вигляді домішок в речовинах, формують 

енергетичні рівні всередині забороненої зони діелектрика. Їх люмінесценція 

відноситься до внутрішньоцентрової. Випромінювання таких іонів найчастіше 

зображується у вигляді певного набору характеристичних ліній. Спектральне 

положення цих ліній мало відрізняється від спектрального положення ліній 

вільних рідкісноземельних іонів (наприклад, в іонізованих парах), що не 

характерно для твердих розчинів. Це явище пов’язане з тим, що у 

рідкісноземельних елементів існує незавершена 4f електронна оболонка, яка 

екранується "вищими" оболонками. Для кожного рідкісноземельного іона 

існує свій характеристичний спектр, який залежить від ступеня заповненості 

цієї оболонки.  

Вплив кристалічного поля діелектрика проявляється в розщепленні 

енергетичних рівнів, внаслідок чого з’являються тонкі структурні смуги 

спектра. Оптичні спектри РЗЕ визначаються переходами f-електронів, які 

порівняно добре екрановані. Починаючи з церію, у ряду рідкісноземельних 

елементів поступово заповнюються глибоко розміщені оболонки 4f електронів, 

число електронів на якій у лютецію досягає 14. У РЗЕ при переході від 

елемента до елементу в бік збільшення атомного номера число електронів 

збільшується на 1. В іонів, що мають частково заповнені 4f-оболонки, 

електрони здатні до переходів усередині неї.  Завдяки екрануванню 4f-

оболонки під впливом навколишніх полів заповненої зовнішньої оболонки 5s
2
 

5p
6
 можлива поява в спектрі вузьких смуг лінійчастої структури. Число рівнів 

збільшується до середини кожного напівперіоду, тому і спостерігається 

ускладнення спектрів відповідних елементів.  У церію та ітербію є всього по 

одному збудженому рівню, порівняно з простим спектром сусідніх з ними 

елементів, а також у елемента гадолінію, що знаходиться посередині ряду.  

Смуги люмінесценції виникають при переході РЗЕ зі збудженого в 

основний стани. Положення і число збуджених станів залежить від числа 
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електронів на 4f-оболонці.  Переходи між рівнями електронів 4f-оболонки (4f 

→ 4f), що відбувається без зміни головного і азимутального квантових чисел, є 

строго забороненими згідно з правилом Лапорта. Однак, при входженні РЗЕ в 

кристал, іон займає місце, що не є центром сферичної симетрії, і, внаслідок 

цього, частково знімається заборона. У РЗЕ крім 4f → 4f спостерігаються 

дозволені електродипольні переходи 5d → 4f.  Внаслідок того, що ці переходи 

дозволені, інтенсивність відповідних їм смуг порівняно з 4f → 4f лініями 

висока (а час випромінювання - малий). Оскільки кристалічне поле має на 5d-

оболонку більший вплив (ніж на 4f), то смуги будуть широкими, а їх 

положення буде залежати від матриці. При малій концентрації 

рідкісноземельного елемента, його можна розглядати як незалежний набір 

випромінюючих центрів. Зрозуміло, що в цьому випадку інтенсивність 

люмінесценції буде лінійно пов'язана з концентрацією самого елемента. 

Однак, при перевищенні деякої концентрації, іони починають взаємодіяти і 

відбувається резонансна передача енергії між іонами. В ході резонансної 

передачі зростає ймовірність безвипромінювальної втрати енергії, тому 

інтенсивність люмінесценції РЗЕ спадає.  

Перехід із збудженого стану РЗЕ в основний може мати різну природу.  

Один з можливих процесів - спонтанний радіаційний перехід з характерним 

часом випромінювання. При малих концентраціях РЗЕ можна вважати, в 

першому наближенні, що спонтанні випромінювальні переходи визначають 

динаміку згасання люмінесценції. При високій концентрації РЗЕ додатковий 

внесок в загасання люмінесценції дають безвипромінювальні переходи з 

характерним часом, причому, при збільшенні концентрації РЗЕ цей 

характерний час зменшується, тому що збільшується ймовірність 

безвипромінювального переходу. 

Спектри поглинання ортованадатів мають інтенсивну смугу поглинання 

з максимумом в області  210 - 300 нм. Ця область характеризується 

перенесенням заряду від оксигеновмісних лігандів до центрального атома 

ванадію іону VO4
3-

. Положення цього максимуму залежить від розміру 
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частинок, та збільшується чи зменшується залежно від збільшення чи 

зменшення розміру. Автори [51, 52] пояснюють цю залежність з точки зору 

квантового ефекту,  адже при зменшенні розміру частинок ширина 

забороненої зони збільшується, а це в свою чергу, викликає зміщення смуги 

поглинання в області більш високої енергії. 

За оптичними властивостями ортованадати ІІІ групи поділяють на два 

умовних класи [53]. До першого класу належать ті ортованадати, катіони яких 

не додають смуг поглинання і випромінювання у ближній УФ- і видимій 

спектральних областях: скандію, ітрію, лантану, церію, гадолінію, лютецію, 

індію й алюмінію. До другого класу належать ті сполуки, у яких 

спостерігаються лінії, обумовлені катіоном ортованадату. 

Власна люмінесценція обумовлена переходами в іонах лантаноїдів та 

описана у ряді робіт [54]. Інтенсивність власної люмінесценції внаслідок 

високої концентрації активних іонів порівняно низька. 

Спектр збудження ортованадату РЗЕ допованого європій іоном має 

інтенсивну та широку смугу в області 220 -350 нм та смуги в довгохвильовій 

області. Широка смуга, як і в не допованого ортованадату РЗЕ, зумовлена 

перенесенням заряду від оксигеновмісних лігандів до центрального атома 

ванадію іону VO4
3-

. Смуги низької інтенсивності обумовлені електронними 

переходами всередині 4f-оболонки іонів-активаторів, в даному випадку 

йдеться мова про f → f перехід іонів Eu
3+

 в конфігурації 4f
6 

[55]. Збудження 

іонів Eu
3+ 

відбувається саме через групи VO4
3-

, підтвердженням цього є смуги 

слабкої інтенсивності в довгохвильовій області. 

Широка смуга в області 350 нм обумовлена перенесенням заряду O
2-

– Еu
3+

 

в широку смугу. Але, на думку більшості авторів, ця смуга належить 

ортованадат іону  VO4
3-

 [24, 29, 56]. В молекулі європій ортованадату EuVO4, 

перенесення заряду O
2-

–
 
V

5+
 в іоні VO4

3-
 відбувається набагато легше, ніж в 

парі O
2-

– Еu
3+

, що можна пояснити великою відмінністю зарядів іонного 

радіусу між V
5 +

 ( r = 0.0355 нм) і Eu
3 +

 ( r = 0.107 нм). 
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Люмінесцентні властивості наноматеріалів на основі РЗЕ обумовлені 

переходами між енергетичними рівнями 4f-електронів рідкісноземельних 

іонів. Після допування матричної основи іонами РЗЕ, кардинальних змін в 

будові спектра не спостерігається, адже незаповнені внутрішні електронні 

оболонки іону рідкісноземельного елемента екрануються валентними 

електронами зовнішнього оточення. Вплив кристалічного поля призводить до 

незначного розщеплення енергетичних рівнів. Внаслідок цього енергія 

переходу не так залежить від типу матриці і від розміру наночастинки. Лінії 

люмінесценції досить вузькі (як правило, до 10 нм) порівняно зі смугами 

органічних барвників або квантових точок. 

На рис.1.3 зображено типовий механізм люмінесценції на прикладі 

європій ортованадату. Процес люмінесценції іонів РЗЕ, як відомо, може 

відбуватися в результаті поглинання випромінювання матрицею та наступною 

передачею енергії іону РЗЕ або шляхом безпосереднього збудження іона РЗЕ 

(рис. 1.7). 

 

 

Рис. 1.7. Механізм люмінесценції іону РЗЕ в матриці ортованадату на 

прикладі Eu
3+

 іону 

 

Пряме збудження Eu
3+

 у видимій або ближній УФ області не є 

ефективним, тому що не велика кількість поглинених фотонів, а механізм 

Re
3+
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4

3-
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4

3-
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збудження за участю ванадатної матриці з подальшим перенесенням енергії 

між групою VO4
3-

 і Eu
3+ 

іонами надає таким речовинам властивостей 

ефективних червоних  люмінофорів. 

На рис 1.8 зображено спектр люмінесценції ортованадату лантану 

допованого європієм. Під час УФ збудження, в області близько 280 нм, 

спостерігається декілька вузьких ліній, що обумовлені 4f - 4f переходам Еu
3+

 

іона. Найбільш інтенсивними є  лінії, що відповідають переходам з рівня 
5
D0 

[57]. Збудження з рівнів 
5
D1 і

 5
D2 на рівень 

5
D0 зазнають безвипромінювальну 

мультифононну релаксацію. 

 

Рис. 1.8. Спектр люмінесценції ортованадату лантану допованого 

європієм. 

 

В оточенні іона Eu
3+

 в матриці ReVO4 відсутній центр інверсії, тому 

електродипольні переходи не є строго забороненими. Надчутливий 
5
D0 - 

7
F2 

перехід складається з двох основних компонентів: 

 5D0 (A1) - 
7
F2 (В2) в області 615 нм; 

 5D0 (A1) - 
7
F2 (E) в області 619 нм.  

Перехід 
5
D0 (A1) - 

7
F2 (E) є домінуючим. Варто зазначити, що перехід 

5
D0 - 

7
F0 

має дуже низьку інтенсивність і практично не спостерігається в спектрах, адже 
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він є абсолютно забороненим (вважається як 0 - 0 перехід) відповідно до 

правил відбору. Однак, правила відбору в деяких випадках можуть дещо 

змінюватися. Наприклад, при зміні симетрії оточення цей перехід перестає 

бути забороненим. Саме цей перехід 
5
D0 - 

7
F2 надзвичайно важливий в області 

спектроскопії з використанням іонів європію в ролі зонду кристалічної 

структури. 

Інтенсивність найяскравіших ліній випромінювання деяких 

рідкісноземельних іонів залежить від особливості матриці ортованадату [58]. 

За даними [59], найбільш інтенсивна домішкова люмінесценція 

спостерігається у тривалентного європію. 

Диспрозій – другий за ефективністю активатор у гратці ортованадатів. 

Спектр домішкової люмінесценції в області 400 - 700 нм складається з трьох 

мультиплетів. Як і для європію, ефективність випромінювання диспрозію в 

матрицях ортованадатів зі структурою циркону приблизно однакова і на 

порядок вища, ніж у LaVO4, і навіть вища за європій ортованадат [60]. 

Як відомо іони Sm
3+

 і Sm
2+

 в оксидних матрицях можуть проявляти 

інтенсивну люмінесценцію у видимій області спектра. Це дозволяє розглядати 

їх як відповідні активатори для лазерів видимого діапазону і для оптичних 

носіїв надщільної інформації. Однак існують деякі недоліки при застосуванні 

цих іонів таким чином. Наприклад, для іонів самарію характерні дуже слабо 

інтенсивні "робочі" смуги поглинання. 

Досить відомі структура та люмінесцентні властивості люмінофорів 

сполук Y(V,P)O4:Eu
3+

, Bi
3+

:YVO4:Eu
3+

, що проявляють властивості люмінофора 

червоного світіння, та використовуються в багатьох областях, наприклад, для 

виготовлення електронно-променевих трубок, флуоресцентних ламп, 

рентгенівських детекторів [44]. Тому YVO4:Eu
3+ 

люмінофори досліджувалися 

більш ніж 40 років, і деякі з досліджень проводяться і по сьогоднішній день. 

Аналізуючи кристалічну гратку, системи MVO4 (M=Ce, Pr, Nd, Tb, Ho, Er, 

Tm, Yb, та Lu) кристалізуються у той самій тетрагональній структурі, що й 

YVO4 і можуть бути описані просторовою групою I4l/amd і Z=4. З пошуком 
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нових люмінофорів пов’язаний, наприклад, той факт, що фосфати та ванадати 

мають дуже схожі хімічні та фізичні властивості і вони можуть бути 

взаємозамінені. Як приклад, було встановлено, що Eu
3+

-леговані 

Y(As,Nb,P,V)O4 люмінофори мають кращі характеристики. Деякі звіти 

показують, що люмінофори типу Y(V1-xPx)O4:Eu
3+ 

можуть бути 

потенціальними люмінофорами червоного світіння для плазмових панелей з 

чудовими фізичними та хімічними властивостями [44]. Враховуючи те, що Bi
3+ 

і Ln
3+ 

мають майже однакові йонні радіуси, (r(Bi
3+

)
 

= 0,102 нм, r(Y
3+

)
 

 
= 0,1019 нм, r(Eu

3+
)

 
= 0,1066 нм), Bi

3+ 
може замінити Y

3+ 
у гратці типу YVO4, 

що призведе до незначних змін середнього іонного радіусу та сталих гратки. 

Більш важливим є те, що йони Bi
3+ 

можуть використовуватися як активатори 

люмінесценції Eu
3+

, що може призвести до розширення та збільшення 

інтенсивності ближніх УФ смуг. 

 

1.5. Каталітичні властивості ортованадатів 

Полімерна, хімічна та фармацевтична промисловість активно 

використовує різноманітні органічні сполуки, серед яких користуються 

популярністю алкани, алкени та алкіни. Враховуючи безперервний попит у 

використанні цих речовин, надзвичайно актуальним постає і питання 

екологічності та енергоефективності сучасних виробництв, а також проблема 

раціонального природокористування. Саме тому, актуальними є роботи по 

дослідженню і розробці екологічно безпечних і ефективних способів їх 

отримання. Окиснювальне дегідрування насичених (ОДГ) вуглеводнів є 

привабливим альтернативним методом отримання олефінів, проте низька 

селективність каталізаторів залишається основною проблемою для його 

реалізації. 

Серед великого числа каталізаторів ОДГ вуглеводнів, найбільш детально 

був вивчений клас ванадієвих каталізаторів. Підвищена увага до 

ванадіймістких каталізаторів зумовлена здатністю ванадію утворювати 

оксидні структури різного складу і будови, в яких він може перебувати в 
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різному кисневому оточенні, утворюючи місткові зв'язки через оксиген з 

сусідніми атомами ванадію або з типовими металами з утворенням ванадатів 

або поверхневих структур. Завдяки цій можливості ванадієві каталізатори 

виявляють високі каталітичні властивості в різних процесах, таких як окисне 

дегідрування [61], селективне окислення [62] і відновлення [63], та ін. 

Більшість дослідників вважають, що активними центрами ванадій-оксидних 

каталізаторів є іони ванадію, що входять до складу полімерних і / або 

мономерних VxOy поверхневих структур або кристалічних ванадатів. При 

цьому наголошується, що ступінь полімеризації таких структур не впливає на 

їх каталітичну активність, що зумовлена оксигеном групи V = O. Зрозуміло, 

що на активність нанесеного ванадій-оксидного каталізатору, як і на будь-який 

інший каталізатор,  впливає природа оксидного носія, що збільшується в ряду 

носіїв ZrO2 > TiO2 > Al2O3 > SiO2. Катіони оксидного носія виступають в ролі 

лігандів у другій координаційній сфері ванадію, змінюючи окисно-відновний 

потенціал VxOy структур. 

Селективність перетворення насичених вуглеводнів в ненасичені, на 

думку більшості дослідників, залежить від ступеня полімеризації VxOy 

структур. Однак єдиної думки, мономерні, олігомерні або полімерні структури 

є більш селективними в ОДГ вуглеводнів, в даний час немає. Відповідно до 

більшості кінетичних досліджень, утворення продуктів повного окислення при 

ОДГ пропану відбувається по послідовному механізму: в результаті окиснення 

утворюється більш реакційно здатний олефін, а внеском паралельного прямого 

окиснення пропану до CO2 і H2O нехтують. У зв'язку з цим відзначається, що 

вплив носія на окиснювально-відновний потенціал поверхневих ванадій-

оксидних фаз зумовлює не тільки зміну їх реакційної здатності щодо активації 

молекули алкану, але і по відношенню до наступних реакцій глибокого 

окиснення олефіну. 

З метою підвищити селективність ванадій-оксидних каталізаторів 

використовують різноманітні домішки: 
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- домішки, що взаємодіють переважно з носієм і не впливають на 

молекулярну структуру поверхневих ванадій-оксидних фаз; 

- домішки, що взаємодіють з поверхневими ванадій-оксидними 

центрами, змінюючи їх молекулярну структуру.  

Серед різноманіття бінарних дисперсних систем, велику увагу 

приділяють системам, що містять зв'язки V – O – Cr, V – O – Mo, V – O – Ti,   

V – O – Mg. 

Всі відомі каталізатори на основі ванадію можна класифікувати на 

масивні каталізатори і каталізатори нанесення. 

Згідно з літературними даними, масивні ванадієві каталізатори особливо 

важливі та популярні  в процесах окисного дегідрування граничних 

вуглеводнів і селективного окислення [64]. Так, авторами [65] були вивчені 

каталітичні характеристики піро, мета- і ортованадатів магнію в реакції ОДГ 

пропану. Згідно з отриманими результатами, Mg2V2O7 показав більш високу 

селективність і активність порівняно з Mg3(VO4)2 і MgV2O6. Такі високі 

каталітичні показники пірованадату автори пояснюють присутністю рухомої, 

поверхневої молекули кисню О2 [65, 66]. Схожу каталітичну активність в 

реакції ОДГ пропану показали ортованадати рідкісноземельних елементів, 

зокрема SmVO4, LaVO4 і YVO4 [67]. Owen і Kung [68] показали, що 

ортованадати магнію, цинку, нікелю, хрому, міді та заліза мають високу 

каталітичну активність в реакції окисного дегідрування бутану. Згідно з 

даними каталітичних досліджень, найвищу селективність по 1-бутенілу 

проявляє Mg3(VO4)2. Авторами [69] були вивчені каталітичні властивості 

стехіометричних і не стехіометричних магній ванадатів в реакції ОДГ бутану, 

де найвищу селективність проявив стехіометричний магній ванадат складу 

Mg2V2O7. 

Автори [70] на прикладі реакції селективного окиснення метанолу в 

формальдегід, вивчили цілий ряд потужних ванадієвих каталізаторів, до 

складу яких входять такі металічні елементи, як Mg, Nb, Cr, Fe, Ni, Co, Mn,Al, 

Ag, Cu, Zn та ін. В. Усі ванадати проявили високу активність і селективність в 
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досліджуваному процесі. Їх активність варіювалася в інтервалі 80-100%, а 

селективність близько 90 - 96%. 

Нанокристали SmVO4 мають високу активність і селективність при 

окислювальному дегідруванні алканів, олефінів, етилбензолу [71]. HoVO4 

характеризується найкращими каталітичні властивості для окисного 

дегідрування етану в порівнянні з іншими каталізаторами на основі ванадатів 

РЗЕ [72]. 

Сполуки загального складу RVO4, де R - Ce, Pr, Nd, можна  

використовувати для фотоперетворення циклогексану і бензену. В роботі [73], 

досліджено процес фотоказаталізу під дією NdVO4, що відбувається в діапазоні 

видимого світла. Також було досліджено процес отримання водню при 

розкладанні води використовуючи InVO4 в ролі фотокаталізатора. 

Ау, Зханг і Ван [74] досліджували поведінку каталізаторів на основі 

різних ортованадатів РЗЕ (рис.1.9.) при контрольованому окисному 

дегідруванні пропану за температури 500 ºС. 

Було зафіксовано, що основними продуктами цього процесу є пропен, 

CO та CO2. Вміст карбону близько 97,5 - 102%. Перетворення пропану 

варіюється від 2,31 до 16,6%. Селективність пропену відмічається в області від 

57,0 до 75,8%. Найвища активність серед досліджуваних каталізаторів 

належить SmVO4 (конверсія пропану досягла 16,6%), тоді як CeVO4 найменш 

активний в даному процесі (перетворення пропану становило лише 2,31%).  На 

рис. 1.9 зображено закономірності між селективністю та перетворюваністю 

пропану залежно від обраного каталізатора ортованадату РЗЕ. Показано, що за 

аналогічних умов перетворення пропану селективність каталізаторів YVO4, 

SmVO4 і LaVO4 вище порівняно з каталізаторами NdVO4, CeVO4 і EuVO4. 
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Рис. 1.9. Залежність між селективністю та перетворюваністю пропану з 

використанням каталізаторів на основі ортованадатів РЗЕ. 

Умови: вага каталізатора m = 0,05 г, Т = 500 ºС, C3H8:О2:He = 20:10:70, 

загальні втрати варіюються від 20 до 130 мл/хв [74]. 

 

Рис. 1.10. Залежність між селективністю пропану та температурою в 

області 680 - 760 ºС при перетворенні пропану близько 8% при 500 ºС [74]. 
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У реакціях окиснення каталізатори на основі ванадію містять 

відновлювальні пари V
5+

/V
4+

 та V
4+

/V
3+

. Наприкінці реакції початковий колір 

каталізаторів змінюється з білого або жовтувато-білого до сірого кольору. 

Встановлено, що структура каталізаторів після реакційного процесу не зазнає 

змін. Каталітична активність і селективність оксиду в селективному окисленні, 

пов'язані зі зменшенням швидкості самого процесу окиснення. Кореляція між 

селективністю та температурою для кожного з досліджуваних каталізаторів 

зображено на рис.1.10.  

Піки активності, що належать EuVO4, SmVO4, YVO4 та LaVO4 

каталізаторам знаходяться за нижчої температури порівняно з відповідними 

даними NdVO4 і CeVO4 каталізаторів. Селективність пропену над цими 

чотирма каталізаторами вища, ніж у останніх двох, що свідчить про те, що чим 

легше відновити ортонанадати, тим вища вибірковість. 

 

1.6. Використання ванадатів рідкісноземельних елементів 

Ортованадати РЗЕ завдяки своїм особливим фізичним та хімічним 

властивостям використовуються в різноманітних областях науки і техніки. 

Узагальнені відомості щодо використання цих речовин зображено на рис.1.11. 

Люмінофори [75, 76] широко використовуються в електроніці, наприклад, 

ними покривають екран електропроменевої трубки, де їхнє світіння при 

бомбардуванні електронами формує зображення, в сцинтиляційних 

лічильниках тощо. 

Неорганічні люмінофори застосовують в люмінесцентних лампах, 

електронно-променевих трубках, для виготовлення рентгенівських екранів, 

служать індикаторами радіації тощо. 

Фотолюмінофори стійкі до різних типів опромінення і мають 

післясвітіння до 28 годин. Люмінофори нетоксичні, пожежо вибухово 

безбезпечні, небезпечне радіоактивне випромінювання відсутнє (порівнянне з 

фоновим). 
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Рис. 1.11. Деякі області використання ортованадатів рідко-земельних 

елементів 

 

Фотолюмінофор є малонебезпечною речовиною за впливом на організм, 

клас небезпеки за компонентами - 4. Впливає в основному на слизову 

оболонку верхніх дихальних шляхів, не подразнює здорову шкіру, при 

потраплянні на ушкоджену шкіру може викликати сухість, почервоніння, 

свербіж. 
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Люмінесцентна лампа є газорозрядним джерелом світла, світловий потік 

якого визначається в основному світінням люмінофорів під впливом 

ультрафіолетового випромінювання розряду: широко застосовується для 

загального освітлення, оскільки світлова віддача і термін служби в кілька разів 

більший, ніж у ламп з ниткою розжарювання того ж призначення. 

Сьогодні, саме люмінесцентні лампи  найрозповсюдженіше й економне 

джерело світла для створення розсіяного освітлення у приміщеннях 

нежитлових будинків: офісах, школах, навчальних і дослідницьких інститутах, 

лікарнях, магазинах, банках, підприємствах. З появою сучасних компактних 

люмінесцентних ламп, призначених для встановлення в звичайні патрони E27 

або ж E14 замість ламп з ниткою розжарювання, вони стали завойовувати 

популярність і в побуті. 

Багато людей вважають світлове випромінювання люмінесцентних ламп 

грубим і неприємним. Колір предметів освітлених такими лампами може бути 

трохи незвичним. Частково це відбувається через сині і зелені лінії в спектрі 

випромінювання газового розряду в парах ртуті, частково через тип 

застосовуваного люмінофора. 

У багатьох дешевих лампах застосовується галофосфатний люмінофор, 

що випромінює здебільшого жовте і синє світло, у той час як червоного і 

зеленого випромінюється набагато менше. Така суміш кольорів для ока 

здається білим, однак при відображенні від предметів світло може містити 

неповний спектр, що сприймається як перекручування кольору. Однак такі 

лампи як правило мають дуже високу світлову віддачу. 

У дорожчих лампах використовується «трилінійний» і «п'ятилінійний» 

люмінофор. Це дозволяє домогтися рівномірного розподілу випромінювання у 

видимому спектру, що приводить до натуральнішого відтворення світла. 

Однак такі лампи, як правило, мають нижчу світлову віддачу. 

Також існують люмінесцентні лампи, призначені для освітлення 

приміщень, у яких утримують птахів. Спектр цих ламп містить ближній 

ультрафіолет, що дозволяє створити для них комфортніше освітлення, 
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наблизивши його до природного, тому що птахи, на відміну від людей, мають 

чотирикомпонентний зір. 

Фітолампи – це різновид люмінесцентних ламп, які створені та 

використовуються спеціально для освітлення рослин. Фітолампи мають більш 

червоний та синій спектри, ніж звичайні люмінесцентні лампи. Ці спектри 

необхідні для фотосинтеза рослин. Саме вони забезпечують ріст та розвиток 

рослин. 

Сцинтиляційні лічильники – детектори радіоактивного випромінювання, 

принцип дії яких оснований на люмінесценції. 

Сцинтиляційні лічильники використовують для детектування 

радіоактивного випромінювання речовини, що світяться при поглинанні 

гамма-кванта, нейтрона або зарядженої частинки, люмінофори. В сучасних 

приладах світло за допомогою світловодів передається на фотопомножувачі. 

Використовуючи послідовно кілька фотопомножувачів можна добитися 

підсилення в мільярди разів. 

Сучасний «офісний» папір набагато біліший за свого радянського 

попередника завдяки додавання речовин, що поглинають в УФ діапазоні, а 

випромінюють в фіолетово-голубому, створюючи оптичне доповнення до 

натурального жовтуватого кольору паперу. 

Флуоресценція знайшла широке застосування у різноманітних 

прикладних біологічних та біомедичних дослідженнях. Це фізичне явище, суть 

якого полягає в короткочасному поглинанні кванта світла флуорофором 

(речовиною, що здатна флуоресціювати) із наступною швидкою емісією 

іншого кванту, що має властивості, відмінні від вихідного. Багато напрямків у 

біофізиці, молекулярній та клітинній біології виникли та розвиваються саме 

завдяки впровадженню нових методів, що базуються на флуоресценції. Варто 

відзначити декілька прикладів. 

 Для біофізиків флуоресценція стала швидким та чутливим методом 

дослідження структури, динаміки та функцій біологічних макромолекул — 

нуклеїнових кислот та білків. 
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Флуоресценція дала новий поштовх для розвитку клітинної біології. 

Завдяки конфокальній флуоресцентній мікроскопії та розробці нових 

флуоресцентних міток на базі зеленого флуоресцентного білка (GFP) та його 

аналогів з'явилась можливість отримувати специфічні контрастні забарвлення 

та робити фотознімки з високим розділенням багатьох внутрішньоклітинних 

білкових структур. Розробка нових флуоресцентних зондів – речовин що 

змінюють флуоресценцію коли до них приєднується певна молекула – дала 

можливість детально досліджувати хімічних склад живих клітин та навіть 

організмів, а також його зміни у часі і просторі, що поклало початок 

флуоресцентній молекулярній візуалізації. 

Активно розроблюються методи флуоресцентної діагностики in vivo. 

Зокрема створені флуоресцентні зонди, що селективно забарвлюють злоякісні 

утворення та допомагають виявляти їх під час ендоскопічного обстеження або 

томографії. Також на основі флуоресцентного забарвлення тканин були 

розроблені новітні методики проведення хірургічних операцій для видалення 

злоякісних пухлин. Перед операцією ракова пухлина селективно 

забарвлюється флуоресцентним барвником. Під час самої операції спеціальне 

обладнання реєструє флуоресцентний сигнал, дозволяючи хірургу більш точно 

розрізняти злоякісну та здорову тканину. 

Важливим показником методу детекції, що базується на певному явищі, 

є його чутливість — те, яка кількість вихідного матеріалу достатня для його 

однозначної ідентифікації. За своєю чутливістю флуоресценція є абсолютним 

рекордсменом, перевершуючи методи детекції, що базуються на поглинанні 

світла або використанні радіоактивного розпаду. Сучасні інструменти можуть 

ідентифікувати окремі флуоресцентні молекули. Це сприяло розвитку 

окремого напрямку — одномолекулярної флуоресцентної спектроскопії (ОФС, 

англ.: Single Molecule Fluorescence Spectroscopy). 

Одномолекулярна флуоресцентна спектроскопія відкрила нові 

можливості для вивчення біологічних систем на молекулярному рівні. 

Наприклад, класичні методи дослідження біомолекул, такі як спектроскопія 
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ядерного магнітного резонансу, мають справу з великими зразками, що містять 

велику кількість молекул, тому весь час доводиться мати справу з 

усередненим сигналом. Інші методи, такі як електронна мікроскопія, 

дозволяють фізично спостерігати за окремими молекулами; проте такі методи 

не дають можливість вивчати їх у біологічно-релевантних умовах. 

 Одномолекулярна флуоресцентна спектроскопія (ОФС) стала важливим 

методом дослідження, що поєднує можливість спостерігати за окремими 

молекулами з можливістю досліджувати їх у динаміці та за біологічно-

релевантних умов. Наприклад, саме завдяки ОФС стало можливим вивчати 

згортання та динаміку білків та ДНК на рівні окремих молекул. Також на 

основі ОФС були створені методи для секвенування окремих молекул ДНК та 

для спостереження за окремими флуоресцентними молекулами у клітині з 

використанням флуоресцентної мікроскопії надвисокої роздільної здатності. 

За допомогою сучасних методів одномолекулярної мікроскопії вдається не 

тільки визначити положення окремих молекул у клітині з точністю до 

декількох десятків нанометрів (що значно перевершує можливості традиційної 

світлової мікроскопії), але і слідкувати за їх перетвореннями у реальному часі. 

Існує велика кількість флуорофорів, кожен з яких характеризується 

певним максимумом емісії (кольором флуоресценції). Це відкриває 

можливість для мультиплексної детекції, тобто для спостереження за 

декількома об'єктами одночасно, якщо вони закодовані флуорофорами з 

різними кольорами емісії. Спектри емісії флуорофорів повинні при цьому не 

перекриватись. Якщо використовувати флуорофори з вузькими спектрами, такі 

як квантові точки, можливо спостерігати навіть за п'ятьма 

внутрішньоклітинними цілями одночасно. 

Існує можливість проводити дослідження із використанням 

флуоресценції на живих клітинах і навіть цілих організмах. Видиме 

флуоресцентне світло не поглинається біологічними макромолекулами, водою 

та іншими компонентами живих клітин та не впливає на процеси, що 

відбуваються в клітині. 
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За останні роки були розроблені численні біосумісні флуорофори та 

флуоресцентні зонди. Серед них особливо виділяються флуоресцентні білки. 

Завдяки генній інженерії флуоресцентні білкові маркери різних кольорів 

можуть бути приєднані до протеїнів у різних лабораторних організмах. 

Флуоресцентні властивості притаманні деяким катіонам металів із групи 

лантаноїдів (Ln
3+

). За поглинання і випромінювання світла цими атомами 

відповідають переходи електронів f-підрівня, які в більшості випадків є 

квантово-механічно забороненими. Через це флуоресценція лантаноїдів має 

певні особливості, зокрема дуже довгі часи життя збудженого стану, які що на 

3-4 порядки вище ніж часи життя органічних флуорофорів. Через наявність 

декількох можливих електронних переходів із різними енергіями, у спектрах 

флуоресценції лантаноїдів спостерігається набір окремих смуг, характерних 

для кожного елементу. Колір емісії може змінюватись від блакитного (Tm) до 

інфрачервоного (Er). Зазвичай лантаноїди використовують у формі комплексів 

з органічними лігандами, які підвищують ефективність збудження атомів 

металу (сенсибілізація). 

Ортованадати РЗЕ мають свої переваги і в області лазерної техніки, адже 

вони  виступають у ролі замінників традиційних лазерних матеріалів. 

Наприклад, Ортованадати РЗЕ мають  більшу ширину та вищу інтенсивність 

ефективного поглинання порівняно з традиційним ітрій-алюмінієвим гранатом 

Y3Al5O12. Окрім цього, для них також характерно анізотропне 

випромінювання, що, в результаті, призводить до високо поляризованого 

вихідного сигналу лазера [77, 78]. Завдяки ортованадатам РЗЕ з’явилися 

твердотільні та волоконні лазери, в основі яких лежить ефект комбінаційного 

розсіяння (ВКР-лазери) [ 79 - 81].  

Біологія та медицина є дуже важливими областями застосування таких 

лазерів, завдяки впливу комбінаційного багатохвильоваго випромінювання в 

ультрафіолетовому, видимому та інфрачервоному діапазонах довжин хвиль на 

різні мікроорганізми. Ці ефекти вже використовуються в медичних лазерних 
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системах для лікування важких гнійних форм туберкульозу та інших 

інфекційних захворювань [82]. 

Іншим перспективним матеріалом є ScVO4. Ортованадат скандію має 

одні з найбільш широких і інтенсивних смуг випромінювання серед 

ортованадатів, що робить його найбільш перспективною матричною основою 

для іоно-активаторів. Також ScVO4 володіє найбільшим модулем об'ємного 

розширення і щільністю енергії кристалічної решітки [79]. 

Ортованадати РЗЕ використовуються для очищення стічних вод і 

повітря [82]. Колоїдні розчини нанолюмінофорів на основі ортованадатів РЗЕ 

можуть бути використані в якості біологічних люмінесцентних зондів [83]. 

Багато досліджень [80, 84] відзначають важливість магнітних 

властивостей RVO4. Автори [84] встановили наявність метамагнітного 

переходу в DyVO4, який призводить до гігантського негативного зміни 

ентропії. Крім цього DyVO4 володіє значними магнітокалоричними 

параметрами, завдяки чому він застосовується як охолоджуючий матеріал. 
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1.7. Висновки до розділу 1. Обгрунтування мети та завдань 

досліджень 

Отже, ортованадати РЗЕ завдяки своїм особливим фізичним та хімічним 

властивостям використовуються в різноманітних областях науки і техніки. 

Системи R2O3 - V2O5 мають велике різноманіття варіацій складу, але 

потенційно важливими вважаються ортованадати РЗЕ загальної формули 

RVO4, де R = La, Eu з двома структурними типами: структура циркону (ZrSiO4) 

з просторовою групою І41/amd, Z = 4, (t-) тетрагональна сингонія та структура 

монациту (CePO4) P21/n, Z = 4, (m-) моноклінна сингонія. Найбільш 

розповсюдженими матрицями для допування є LaVO4 з термодинамічно більш 

стабільною структурою типу монациту та EuVO4 тетрагональної структури.  

Існують різноманітні хімічні методи синтезу нанокристалів 

ортованадатів рідкісноземельних елементів, кожний з яких має як переваги, 

так і недоліки. Недоліком методу співосадження  є те, що контроль розподілу 

часток за розміром обмежений, традиційний твердофазний метод вимагає 

високих температур. Найбільш зручним методом синтезу є золь-гель метод.  

Спектри оптичного поглинання ортованадатів мають інтенсивну смугу 

поглинання з максимумом в області 210 - 300 нм. Ця область характеризується 

перенесенням заряду від оксигеновмісних лігандів до центрального атома 

ванадію іону VO4
3-

. Положення цього максимуму залежить від розміру 

частинок, та збільшується чи зменшується залежно від збільшення чи 

зменшення розміру. Інші смуги поглинання обумовлюються катіонами 

ортованадатів. 

Ванадієві каталізатори, в яких атоми ванадію вважають активним 

центром, виявляють високі каталітичні властивості в різних процесах, таких як 

окисне дегідрування, селективне окиснення і відновлення, та ін. 

Інформація про фазові рівноваги в багатокомпонентних системах на 

основі допованих ортованадатів РЗЕ відсутня, адже досліджувані речовини 

синтезовані вперше.  Незважаючи на значну кількість досліджень в області 

синтезу ортованадатів рідкісноземельних елементів, вивчення їх властивостей, 
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та областей застосування, малоенергоємних, багаторазово відтворюваних та 

низьковитратних методів їх синтезу у кількостях, придатних для широкого 

використання на сьогодні практично не розроблено. Не в повній мірі 

досліджено будову та властивості нових представників цього класу сполук, 

зокрема, спектральні характеристики та каталітичні властивості.  Саме тому, 

пред нами постали такі задачі: 

1) удосконалити методику синтезу ортованадатів рідкісноземельних 

елементів; 

2) синтезувати нові складнооксидні матеріали на основі матричного 

ортованадату типу (La, Eu, Er, Sm)-(Ca)-V-O; 

3) вивчити процеси фазоутворення та знайти області гомогенності 

синтезованих матеріалів; 

4) визначити вплив природи замісників на будову синтезованих речовин;  

5) дослідити особливості фізико-хімічних властивостей заміщених 

ортованадатів рідкісноземельних елементів. 
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РОЗДІЛ 2. ВИХІДНІ РЕАГЕНТИ, МЕТОДИ СИНТЕЗУ ТА 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

В даному розділі описано реактиви, що використовувалися під час 

синтезу досліджуваних сполук та методику їх попередньої підготовки, 

методики синтезу досліджуваних сполук та їх властивостей, обладнання, яке  

використовувалося в ході експерименту. 

Методику синтезу підбирали відповідно до поставленої мети 

дослідження. Процеси, що відбуваються під час синтезу та дослідження 

властивостей ортованадатів РЗЕ аналізували за допомогою методів 

диференціально-термічного, рентгенофазового (РФА) та хімічного аналізу, 

ІЧ-спектроскопії.  

 

2.1 . Реактиви, що використовувалися в ході синтезу та дослідження 

сполук ортованадатів РЗЕ 

Під час експериментів використовувалися різні реактиви, які, залежно 

від обраного методу синтезу, виконували роль розчинника: дистильована вода, 

нітратна кислота; роль комплексоутворювача належала лимонній кислоті; під 

час титрування використовувалися розчини трилону Б ЕДТА. Перелік 

реагуючих речовин наведено в таблиці  2.1. 

Таблиця 2.1. Характеристика використаних реактивів 

Сполука Марка Сполука Марка Сполука Марка 

La2O3 ч.д.а. Er2O3 ч.д.а. CaCO3 ч.д.а. 

Eu2O3 ч.д.а. V2O5 ч.д.а. Ca(NO3)26H2O ч.д.а. 

Sm2O3 ч.д.а. NH4VO3 ч.д.а.   

Ванадій (V) оксидV2O5 отримували [85, 86] прожарюванням на повітрі в 

температурному дыапазоны 500 - 550 °С метаванадат амонію: 

4NH4VO3 + 3O2 = 2V2O5 + 2N2 + 8H2O. 
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2.2. Підготовка та аналіз  реагуючих речовин 

Для  отримання нових матеріалів на основі ортованадатів РЗЕ 

використовували три різні методи синтезу. В ході найрозповсюдженішого 

твердофазного методу синтезу використовували оксиди відповідних атомів 

рідкісноземельних елементів та ванадій (V) оксид, а також кальцій карбонат. 

Для золь-гель методу та методу співосадження використовували нітратні 

розчини відповідних атомів РЗЕ та кальцію, амоній метаванадат. Всі речовини, 

що використовувалися кваліфікації не нижче  "ч.д.а.". Розчини солей атомів 

елементів  РЗЕ мали концентрацію 1-2 моль/л та готувалися на дистильованій 

воді. Загальна реакція перетворення оксидів РЗЕ в нітратні розчини виглядає 

наступним  чином: 

Ln2O3 + 6HNO3 = 2Ln(NO3)3 + 3H2O. 

Кальцій карбонат розчиняли у дистильованій воді при нагріванні 

додаючи по краплям концентрований розчин нітратної кислоти HNO3 та 

перемішували: 

СаСO3 + 2HNO3 = Са(NO3)2 + СО2 + H2O. 

Амоній метаванадат добре розчиняється у воді при нагріванні та 

додаванні невеликої кількості розчину амоніаку NH4OH. 

Аналіз розчинів на вміст іонів металів проводили трилонометричним 

методом: розчин кальцій нітрату - прямим титруванням з мурексидом [87, 88]; 

концентрацію йонів рідко-земельних елементів у їх відповідних нітратних 

розчинах встановлювали за допомогою прямого титрування з ксиленоловим 

оранжевим (КО) [87]. Розчин NH4VO3 титрували за допомогою гідрохінону з 

сірчаною кислотою з індикатором фероїн до переходу від блакитно-зеленого 

до червоного.  

Вихідні розчини мали концентрацію близько 0,25 - 0,5 моль/л. 
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2.3. Методика синтезу зразків 

Твердофазний метод 

В основі одного з найбільш розповсюджених методів синтезу - 

твердофазного методу, лежить взаємодію вихідних речовин в еквівалентних 

кількостях при ступінчастому нагріванні за високої температури з проміжним 

перетиранням (рис. 2.1). Як вихідні речовини використовували порошки РЗЕ 

оксидів R2O3, ванадій (V) оксиду V2O5 та кальцій карбонату СаCO3. Початкова 

температура нагріву складала 200 ºС з кроком нагріву 100 ºС
 
до кінцевої 

температури 680 ºС. Синтез твердих розчинів заміщення проводився протягом 

4 - 8 годин при ступінчатому нагріві, починаючи з 200 ºС до 500 ºС з 

проміжним перетиранням та витримуючи при кінцевій температурі 4 години. 

Загальна реакція синтезу має вигляд: 

(1-x)R2O3 + V2O5 + xМеCO3 = 2R1-xМеxVO4 (+CO2). 

 
 

Рис. 2. 1. Схема твердофазного методу синтезу досліджуваних зразків. 

 

Метод сумісного співосадження 

При використанні методу співосадження розчини нітратів відповідних 

металів з попередньо чітко визначеною концентрацією зливали у стакан 
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відповідно до розрахованих співвідношень. Отриманий розчин постійно 

перемішували. Значення рН доводили до 7,0-8,0 розчином аміаку. Після чого 

додавали розчин амоній метаванадату необхідної кількості. Суміш 

знаходилася на магнітній мішалці при постійному перемішуванні впродовж 

декількох годин після осадження для гомогенізації системи. Після чого 

залишали реакційні суміші на три доби для завершення процесу старіння 

осадів. Отриманий осад промивали великою кількістю дистильованої води та 

висушували на повітрі. Одержану шихту ретельно гомогенізували в агатовій 

ступці та прокалювали при 630 ºС декілька годин з проміжним перетиранням. 

Золь-гель метод 

На рис. 2.2, схематично зображено весь процес синтезу використовуючи 

золь-гель метод, починаючи з етапу розчинів та закінчуючи утворенням 

кінцевого порошкоподібного продукту реакції. 

 

Рис. 2. 2. Схема золь-гель методу синтезу досліджуваних зразків. 

 

На першому етапі розчини вихідних речовин змішуються відповідно до 

розрахований еквівалентних співвідношень. Після додавання амоній ванадату 

утворюється осад. Отримана суміш витримувалася протягом 2 годин при 

кімнатній температурі, після чого додавали розчин лимонної кислоти. 
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Співвідношення між розчинами вихідних речовин та лимонної кислоти 

становить 1:1. Отриманий прозорий розчин концентрували повільним 

випаровуванням при 80 - 90 ºС у графітовій чашці на піщаній бані до 

утворення гелю. Після висушування в печі при 150 ºС отримали 

дрібнозернистий порошок, який прожарювали протягом 5 годин при 630 ºС та 

ретельно гомогенізували в агатовій ступці.  

 

2.4. Фізико-хімічні методи дослідження 

2.4.1. Рентгенографічні дослідження. 

Фазовий склад і параметри кристалічних граток визначали 

рентгенографічним методом на дифрактометрах Shimadzu LabX XRD-6000 

(CuK-випромінювання, = 0,154178 нм, 5 ≤ 2 ≤ 90
o
), ДРОН-3М(CuK-

випромінювання,  = 0,154178 нм, 11 ≤ 2 ≤ 74
o
). Зйомку проводили зі 

швидкістю 1 - 4 
о
/хв.  

Під час рентгенографічного аналізу, кристалічна решітка досліджуваної 

речовини виступає в ролі розсіювача рентгенівського випромінювання, 

інтенсивність піків розсіювання спостерігаються за умови Вульфа - Брегга 

(рис.2.3): 

2d ∙ sin 2θ = n λ, 

де d - відстань між сусідніми кристалографічними площинами, м; 

θ - кут, під яким спостерігається дифракція, градус; 

n - порядок дифракції; 

λ - довжина хвилі монохроматичних рентгенівських променів, що 

падають на кристал, м. 

Обробка та аналіз одержаних дифрактограм зразків (віднесення 

дифрактограм, розрахунок та уточнення параметрів кристалічної гратки) 

проводилася  за допомогою програм Match (http://www.crystalimpact.com) та 

X-ray. Результати проведених розрахунків порівнювали з літературними даними 

і, таким чином, аналізували фазовий склад і структуру досліджуваних речовин . 
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Рис. 2. 3. Схема падіння (θ) і відбивання рентгенівського променя. 

 

Для ідентифікації фаз систем ортованадатів РЗЕ також використовували 

базу даних Міжнародного комітету порошкових дифракційних стандартів 

(JCPDS PDF-2). 

 

2.4.2. Термогравіметричні дослідження. 

Термогравіметричні дослідження шихти проводили на дериватографі 

МОМ Q-1000 в інтервалі температур 200 – 900 ºС зі швидкістю нагрівання 5 ºС 

на хвилину. Наважка досліджуваної речовини 0,2 – 0,4 грами.  

Наважку поміщували у кварцовий тигель, а як стандарт використовували 

порошок алюміній оксиду. Всі вимірювання проводилися на повітрі.  

Термогравіметричний аналіз дає змогу вивчити процеси, що 

відбуваються під час розкладу шихти, встановити температуру утворення 

продуктів реакції та допомагає підібрати необхідні режими термообробки 

вихідних речовин.  

 

2.4.3.  ІЧ-спектроскопічні дослідження. 

Процес утворення кінцевого продукту контролювали за допомогою 

ІЧ-спектроскопії. ІЧ-спектри поглинання зразків записували на 

спектрофотометрі PerkinElmer в області 400 - 1400 см
-1 

після кожного етапу 

прокалювання за відповідної температури. 
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Для досліджень зразки змішували з калій бромідом KBr, ретально 

гомогенізували суміш та пресували таблетки. ІЧ-спектроскопію 

використовували для встановлення наявності карбонатних груп у шихті, та для 

підтвердження утворення ортованадатної групи VO4
3-

. 

 

2.4.4. Електронно-мікроскопічні дослідження. 

За допомогою методів скануючої електронної мікроскопії (СЕМ) та 

трансмісійної електронної мікроскопії (ТЕМ) визначали морфологію та 

розміри зерен отриманих зразків. Для цього використовували електронний 

мікроскоп JEOL JSM 5900LV та SELMI TEM-125K відповідно (прискорююча 

напруга становила 100 кВ). Морфологію деяких зразків та поатомний аналіз 

проводили на мікроскопі Tescan Mira 3 LMU, діаметр електронного променя 

якого 20 нм. 

 

2.4.5. Дослідження люмінесцентних властивостей  

Спектри збудження люмінесценції одержували у широкому діапазоні 

довжин хвиль збуджуючого випромінення. Області 50 – 200 нм (вакуумний 

ультрафіолет і 200 - 330 нм: синхротронне випромінювання досліджували на 

станція SUPERLUMI, лабораторія HASYLAB синхротрон DESY, м. Гамбург, 

Германія. Ультрафіолетовий діапазон (250 - 350 нм) і збудження у видимому 

діапазоні 350 - 600 нм досліджували на базі НДЛ «Спектроскопія конденсованого 

стану речовини», фізичний факультет, КНУ ім. Т.Г. Шевченка. 

Для отримання оптичних спектрів в ультрафіолетовому та видимому 

діапазоні використовували лазер «ИЛГИ» з довжиною хвилі збуджуючого 

випромінювання 337,1 нм, що  з подвійним призмовим монохроматором ДМР-

4 оснащений кварцовою диспергуючою системою. Реєстрація люмінесценції 

проводилася за допомогою спектрометра ДФС-12 (зворотна лінійна дисперсія 

10 А/мм). Схема спектрального устаткування для реєстрації спектрів 

люмінесценції зображена на рис. 2.4. 
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Pис. 2.4. Схема спектрального устаткування для реєстрації спектрів 

люмінесценції та збудження люмінесценції. 

Джерела збуджуючого випромінювання: 1- напівпровідникові лазери, 2 - ИЛГИ-501,  

3 - ксенонова лампа ДксЭл-1000, 4 - фотопомножувачі, 5 - підсилювачі постійного струму,7 

- генератор імпульсів, 6 – комп’ютер, 8 - джерело запираючої напруги, 9 - електронний 

затвор. 

Спектральні прилади: МДР-2 (М1), ДФС-12 (М2), ДМР-4 (М3), Д - діафргагми, Дз- 

дзеркала поворотні, Л - лінзи-конденсори, Фільтри: Ф1 - ЖС-12 або ОС-11, Ф2 - УФС-2, Ф3 - 

СЗС-22. 

 

2.4.6. Дослідження каталітичної активності. 

Вивчення каталітичних властивостей ортованадатів РЗЕ було проведено 

на спеціальному експериментальному обладнанні, розробленому в лабораторії 

каталізу Інституту фізичної хімії ім. Писаржевського.  

Каталітичну активність синтезованих зразків досліджували на прикладі 

реакції перетворення метанолу у вуглеводні. Дослідження проводили у 

проточному кварцовому реакторі за атмосферного тиску. Реактор має форму 

трубки довжиною 100 мм із внутрішнім діаметром 10 мм. На рис. 2.5. 

зображено схему експериментальної установки для дослідження каталітичної 

активності.  
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Перед проведенням каталітичного експерименту досліджувані зразки 

прожарювали у кварцовому реакторі при 500 ºС протягом 1 год у атмосфері 

аргону. Після цього, порошкоподібні зразки ортованадатів РЗЕ разом 

поміщали до реактора між шарами частинок кварцового скла (розміри 

частинок 1 - 3 мм) по 1 см
3
 насипного об’єму. Наважка досліджуваного 

каталізатора 0,1 - 1,1 грам. Реакція проводилася в області температур 100 - 500 

ºС. Аргон використовували в ролі газа-носія, витрати якого становлять 

50 см
3
/хв. Швидкість руху газового потоку метанолу 3,2 см

3
/хв. Продукти 

реакції аналізували в режимі он-лайн на газовому хроматографі CHROM-5 із 

полум’яно-іонізаційним детектором та капілярною колонкою Hewlett-Packard 

DB-1 довжиною 30 м і внутрішнім діаметром 0,25 мм. 

 

Рис. 2.5. Схема експериментальної установки для дослідження 

каталітичної активності ортованадатів РЗЕ: 

 1 – балон із газом-носієм (аргон), 2 – термостат, 3 – сатуратор, 4 – 

реактор, 5 – хроматограф. 

Ступінь конверсії метанолу обчислювали за формулою: 

 

де С
0

МеОН – початкова концентрація метанолу, СМеОН – концентрація метанолу 

на виході із реактора. 

Швидкість утворення продуктів реакції, віднесену до одиниці поверхні 

каталізатора, розраховували за формулою: 
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де Ci – концентрація i-го компонента, F – сумарна швидкість потоку 

вихідної газової суміші, см
3
/хв., m – маса каталізатора, г; S0 – питома площа 

поверхні, м
2
/г. 

Швидкість утворення продуктів реакції, віднесену до одиниці маси 

каталізатора, розраховували за формулою: 

 

Для перевірки відтворюваності результатів кожне експериментальне 

визначення здійснювали не менше трьох разів за умови, що одержані значення 

не відрізнялись між собою більш як на 10 %. 

 

Використана література до розділу 2 

85. Н. С Ахметов Общая и неорганическая химия. Учеб. для Вузов. – 4-е 

изд., испр. – Москва: «Высшая школа». – 2001. – 743 с. 

86. А. А. Ивакин Химия пятивалентного ванадия в водных растворах / А. 

А. Фотиев // Труды ин-та химии УНЦ АН СССР . – Свердловск. – 1971. – вып. 

24. – 191 с.  

87. Г. Шварценбах Комплексометрическое титрование / Г. Флашка. – М.: 

Химия. –  1970. – 360 с. 

88. Пришбл Р. Комплексоны в химическом анализе / М.: Изд-во иностр. 

Литературы. –  1955. – 188 с. 
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РОЗДІЛ 3. СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРІЇ ЗРАЗКІВ 

ОРТОВАНАДАТІВ РЗЕ. 

3.1. Методика синтезу досліджувних зразків. 

Нами  було обрано три методи синтезу: твердофазний та золь-гель 

методи, метод співосадження. Кожна методика синтезу певним чином 

видозмінювалася відповідно до наявних реагуючих речовин та обладнання 

[89, 90].  

Недоліками використання твердофазного методу синтезу є: значна 

тривалість процесу (до 3 – 4 діб) та використання високих температур 

(понад 830 ºС), необхідність використання спеціального жаростійкого 

обладнання, постійна та ретельна гомогенізація реагуючих речовин, 

частинки утвореного продукту агломеруються, найчастіше окрім основної 

фази утворюється декілька побічних продуктів синтезу, що не можливо 

відділити одне від одного.  

До недоліків процесу співосадження можна віднести: довга 

тривалість процесу (до 3 діб осадження та старіння осаду, до 2 діб 

висушування та, за необхідності, прокалювання осаду), різна швидкість 

осадження компонентів розчину, відсутня можливість контролю розмірів 

частинок утвореного продукту,  для повноцінного їх осадження. 

Золь-гель метод синтезу ортованадатів РЗЕ також має свої недоліки, 

зокрема: необхідно використовувати комплексоутворювач для запобігання 

процесу осадження та підтримувати постійний рівень рН.  

Вибір вихідних речовин для синтезу ортованадатів РЗЕ, залежно від 

обраного метода синтезу, базувався на наступних принципах: 

а) для твердофазного методу: 

- стійкість речовин при високих температурах; 

- доступність реагентів; 

б) для методу осадження: 

- розчинність вихідних речовин у воді; 

- здатність розчинів солей утворювати з осаджувачем важкорозчинні 
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сполуки; 

- стійкість до гідролізу; 

- відсутність іонів, які заважають процесу синтезу; 

- доступність реагентів; 

в) для золь-гель методу: 

- розчинність вихідних речовин у воді; 

- здатність розчинів солей утворювати розчинні комплекси з 

комплексоутворювачем; 

- відсутність іонів, які заважають процесу синтезу; 

- доступність реагентів. 

 

Система R1-xCaxVO4-δ 0   x  0,2, де R = La, Eu 

Серія зразків типу R1-xCaxVO4-δ 0  x  0,2 при R = La, Eu синтезована 

твердофазним методом, методом сумісного осадження та золь-гель 

методом.  

Для синтезу твердофазним методом вихідними речовинами були 

порошкоподібні оксиди лантану (ІІІ) La2O3 чи європію (ІІІ) Eu2O3, ванадію 

(V) V2O5 та кальцій карбонату СaCO3. В таблиці 3.1. наведено масові 

співвідношення між реагуючими компонентами. Вихідні компоненти 

ретельно гомогенізували та прожарювали використовуючи ступінчастий 

нагрів з проміжними перетираннями та відбором проб. Початкова 

температура нагрівання складала 200 ºС з кроком нагріву 100 ºС до 

кінцевої температури 680 ºС. 

Синтез твердих розчинів заміщення проводився протягом 10 годин 

при ступінчатому нагріванні починаючи з 200 ºС до 680 ºС, з проміжним 

перетиранням. 

Для синтезу систем складу R1-xCaxVO4-δ 0  x  0,2, де R = La, Eu 

використовуючи методи осадження та золь-гель метод були взяті 

стехіометрично розраховані кількості розчинів La(NO3)3 та Eu(NO3)3, 

NH4VO3, Сa(NO3)2. У стаканах на 250 мл поступово змішували відібрані 
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піпетками на 100, 20, 10 і 5 мл необхідні кількості реагуючих речовин, що 

зазначені в таблиці. 3.1. Система розчинів гомогенізувалася за допомогою 

магнітної мішалки [89].  

Таблиця 3.1.  

Стехіометричні співвідношення реагуючих речовин систем 

La1-xCaxVO4-δ та Eu1-xCaxVO4-δ 0  x  0,2 при використанні твердофазного 

методу синтезу 

LaVO4 / EuVO4 

Вихідні речовини La2O3/ Eu2O3 CaCO3 V2O5 

Концентрація вих. реч., % 99,99 / 99,99 97,78 99,99 

Маса вих. реч., г 1,7597/1,6291 - 1,8185 

La0.95Ca0,05VO4-δ / Eu0,95Ca0,05VO4-δ 

Маса вих. реч., г 3,3434/ 3,0953 0,1023 1,8185 

La0,90Ca0,10VO4-δ / Eu0,90Ca0,10VO4-δ 

Маса вих. реч., г 3,1674/ 2,9324 0,2047 1,8185 

La0,85Ca0,15VO4-δ / Eu0,85Ca0,15VO4-δ 

Маса вих. реч., г 2,9915/ 2,7695 0,3070 1,8185 

La0,80Ca0,20VO4-δ / Eu0,80Ca0,20VO4-δ 

Маса вих. реч., г 2,8155/ 2,6066 0,4093 1,8185 

 

При синтезі методом осадження, рН розчинів підтримували в інтервалі 

близько 7,0 - 8,0 додаючи по краплях розчин амоніаку. Після цього, реакційну 

суміш залишали на три доби для завершення процесу старіння осадів. 

Отримані осади промивали великою кількістю дистильованої води та 

висушували на повітрі, а далі прокалювали ступінчасто з кроком 100 °С до 

температури 630 ºС протягом 3 годин з проміжним перетиранням. 

Використовуючи золь-гель метод, для запобігання процесу осадження до 

реакційної суміші додавали комплексоутворювач. Лимонну кислоту масою 5 г 
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розчиняли у стакані на 100 мл дистильованою водою при нагріванні і додавали 

до реагуючих речовин. рН розчину підтримували близько 6,0 - 7,0.  

Таблиця 3.2.  

Стехіометричні співвідношення реагуючих речовин системи  

La1-xCaxVO4-δ та Eu1-xCaxVO4-δ 0  x  0,2 при використанні методів 

осадження та золь-гель 

LaVO4 / EuVO4 

Вихідні речовини La(NO3)3 / Eu(NO3)3 Ca(NO3)2 NH4VO3 

Концентрація вих. реч., моль/л 0,2500 / 0,2500 0,5130 0,1020 

Об’єм вих. реч., мл 42,75 / 44,96 - 106,73 

La0,95Ca0,05VO4-δ / Eu0,95Ca0,05VO4-δ 

Об’єм вих. реч., мл 40,61 / 40,47 0,60 106,73 

La0,90Ca0,10VO4-δ / Eu0,90Ca0,10VO4-δ 

Об’єм вих. реч., мл 38,47 / 36,27 1,19 106,73 

La0,85Ca0,15VO4-δ / Eu0,85Ca0,15VO4-δ 

Об’єм вих. реч., мл 36,34 / 34,21 1,79 106,73 

La0,80Ca0,20VO4-δ / Eu0,80Ca0,20VO4-δ 

Об’єм вих. реч., мл 34,20 / 32,15 2,38 106,73 

 

Таку суміш переливали в графітову чашку та ставили на піщану баню. 

Розчин поступово випаровувався та перетворювався на гель, а потім порошок. 

Дрібнозернистий порошок прожарювали протягом 5 годин при ступінчастому 

нагріванні з кроком 100 ºС до температури 630 ºС з проміжним перетиранням 

при 680 ºС. 

 

Система La1-xRxVO4 0  x  0,2, де R = Eu, Sm 

Зразки системи La1-xRxVO4 0  x  0,2, де R = Eu, Sm також були 

сиентезовані трьома різними методами: високотемпературним твердофазним 

методам, методом осадження та золь-гель методом.  
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Як вихідні речовини під час твердофазного методу, використовували 

порошки лантан (ІІІ), самарій (ІІІ) або європій (ІІІ) та ванадій (V) оксиди.  

 

Таблиця 3.3.  

Стехіометричні співвідношення реагуючих речовин системи 

La1-xRxVO4 0  x  0,2, де R = Eu, Sm при використанні твердофазного 

методу синтезу 

La1-xRxVO4 0  x  0,2, де R = Eu, Sm 

Вихідні речовини La2O3 Eu2O3 / Sm2O3 V2O5 

Концентрація вих. реч., % 99,99 99,99 / 99,99 99,99 

La0,95Eu0,15VO4 / La0,95Sm0,15VO4 

Маса вих. реч., г 3,0953 0,3520 / 0,3482 1,8185 

La0,90Eu0,10VO4 / La0,90Sm 0,10VO4 

Маса вих. реч., г 2,9324 0,7039 / 0,6978 1,8185 

La0,85Eu0,15VO4 / La0,85Sm 0,15VO4 

Маса вих. реч., г 2,7695 1,0559 / 1,0471 1,8185 

La0,80Eu0,20VO4 / La0,80Sm 0,20VO4 

Маса вих. реч., г 2,6066 1,4078 / 1,3992 1,8185 

 

В таблиці 3.1. наведено масові співвідношення між реагуючими 

компонентами. Синтез твердих розчинів заміщення проводився протягом 

10 годин при ступінчатому нагріванні починаючи з 200 ºС до 680 ºС, з 

проміжним перетиранням. 

Для синтезу системи складу La1-xRxVO4 0  x  0,2, де R = Eu, Sm 

методом осадження та золь-гель методом, використовували 

стехіометрично розраховані кількості розчинів La(NO3)3, Eu(NO3)3 чи 

Sm(NO3)3 та NH4VO3, що зазначені у табл. 3.4. Процес синтезу, чи то 

методом осадження чи золь-гель методом аналогічний як і в попередньому 

випадку. Кінцева температура прокалювання досліджуваних зразків 630 ºС, 
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з проміжним перетиранням протягом 3 годин синтезуючи методом 

осадження та 5 годин для зразків отриманих золь-гель методом [90]. 

 

Таблиця 3.4.  

Стехіометричні співвідношення реагуючих речовин системи  

La1-xRxVO4 0  x  0,2, де R = Eu, Sm при використанні методів осадження 

та золь-гель 

La1-xRxVO4 0  x  0,2, де R = Eu, Sm 

Вихідні речовини La(NO3)3 Eu(NO3)3 / Sm(NO3)3 NH4VO3 

Концентрація вих. реч., моль/л 0,2500 0,2500 / 0,2500 0,1020 

La0,95Eu0,05VO4 / La0,95Sm0,15VO4 

Об’єм вих. реч., мл 40,61 4,05 / 3,98 106,73 

La0,90Eu0,10VO4 / La0,90Sm 0,10VO4 

Об’єм вих. реч., мл 38,47 8,11 / 7,90 106,73 

La0,85Eu0,15VO4 / La0,85Sm 0,15VO4 

Об’єм вих. реч., мл 36,34 10,24 / 10,12 106,73 

La0,80Eu0,20VO4 / La0,80Sm 0,20VO4 

Об’єм вих. реч., мл 34,20 12,39 / 11,35 106,73 

 

Система La1 - x –yRyCaxVO4-δ (0 ≤ x, y ≤ 0,2), де R = Eu, Sm 

Зразки в системі La1-x–yRyCaxVO4-δ (0 ≤ x, y ≤ 0,2), де R = Eu, Sm 

синтезували золь-гель методом.  

Вихідними речовинами були розчини нітратів відповідних сполук 

La(NO3)3, Eu(NO3)3, Sm(NO3)3, Сa(NO3)2 та NH4VO3, які використані у 

стехіометричній кількості, відповідно до розрахункових значень, що 

зазначені у табл. 3.5. Методика синтезу відповідала методиці, що описана 

для синтезу попередніх серій досліджуваних ортованадатів РЗЕ. Кінцева 

температура прокалювання зразків досліджуваної системи 630 ºС, з 

проміжним перетиранням. 
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Таблиця 3.5.  

Стехіометричні співвідношення реагуючих речовин системи  

La1 - x –yRyCaxVO4-δ (0 ≤ x, y ≤ 0,2), де R = Eu, Sm при використанні методів 

осадження та золь-гель 

La1 - x –yRyCaxVO4-δ (0 ≤ x, y ≤ 0,2), де R = Eu, Sm 

Вихідні речовини La(NO3)3 Eu(NO3)3 / Sm(NO3)3 Ca(NO3)2 NH4VO3 

Концентрація вих. 

реч., моль/л 
0,2500 0,2500 / 0,2500 0,5130 0,1020 

La0,90Eu0,05Ca0,05VO4-δ / La0,90Sm0,05Ca0,05VO4-δ 

Об’єм вих. реч., мл 36,01 2,10 / 2,00 0,56 106,73 

La0,80Eu0,10Ca0,10VO4-δ / La0,80Sm0,10Ca0,10VO4-δ 

Об’єм вих. реч., мл 32,01 4,21 / 4,10 1,11 106,73 

La0,70Eu0,15Ca0,15VO4-δ / La0,70Sm0,15Ca0,15VO4-δ 

Об’єм вих. реч., мл 28,01 6,31 / 6,22 1,67 106,73 

La0,60Eu0,20Ca0,20VO4-δ / La0,60Sm0,20Ca0,20VO4-δ 

Об’єм вих. реч., мл 24,01 8,42 / 8,31 2,23 106,73 

 

Система La1 - x Eu1/4xEr1/4xCa1/2xVO4-δ (0 ≤ x ≤ 0,2) 

Зразки в системі La1-xEu1/4xEr1/4xCa1/2xVO4-δ (0 ≤ x ≤ 0,2) синтезували 

золь-гель методом. Вихідними речовинами були розчини нітратів 

відповідних сполук La(NO3)3, Eu(NO3)3, Er(NO3)3, Сa(NO3)2 та NH4VO3, які 

використані у стехіометричній кількості, відповідно до розрахункових 

значень, що наведені у табл. 3.6. Методика синтезу відповідала  методиці, 

що описана для синтезу попередніх серій досліджуваних ортованадатів 

РЗЕ. Кінцева температура прокалювання зразків досліджуваної системи 

630 ºС. 
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Таблиця 3.6.  

Стехіометричні співвідношення реагуючих речовин системи  

La1 - x Eu1/4xEr1/4xCa1/2xVO4-δ (0 ≤ x ≤ 0,2) при використанні методів 

осадження та золь-гель 

La1 - x Eu1/4xEr1/4xCa1/2xVO4-δ (0 ≤ x ≤ 0,2) 

Вихідні речовини La(NO3)3 Eu(NO3)3 Er(NO3)3 Ca(NO3)2 NH4VO3 

Концентрація вих. 

реч., моль/л 
0,2500 0,2500 0,2500 0,5130 0,1020 

La0,90Eu0,025Er0,025Ca0,05VO4-δ 

Об’єм вих. реч., мл 38,47 1,12 1,18 0,60 106,73 

La0,80Eu0,05Er0,05Ca0,10VO4-δ 

Об’єм вих. реч., мл 34,20 2,25 2,37 1,19 106,73 

La0,65Eu0,1Er0,1Ca0,15VO4-δ 

Об’єм вих. реч., мл 27,79 4,50 4,73 1,79 106,73 

La0,50Eu0,15Er0,15Ca0,20VO4-δ 

Об’єм вих. реч., мл 21,37 6,74 7,10 2,38 106,73 

 

3.2. Термогравіметричний аналіз зразків системи 

R1-xCaxVO4-δ 0  x  0.2, де R = La, Eu 

Для встановлення оптимальної температури прокалювання шихти 

використовували термогравіметричний аналіз. На рис. 3.1. наведена 

дериватограма шихти зразка La0,8Ca0,2VO4-δ отриманого твердофазним 

методом. Термогравіметричне дослідження показало, що в інтервалі 

температур 300-340 ºС шихта інтенсивно втрачає масу (крива TG на рис. 

3.1.). Процес супроводжується поглинанням теплоти внаслідок виділення 

води та відновлення деяких реагуючих сполук. Подальше підвищення 

температури вище 500 ºС супроводжується зменшенням маси зразка. На 

кривій DTA фіксуються піки, що обумовлені процесом розкладу CaCO3 та 

формуванням ванадат іону VO4
3-

.  
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При температурі 670 ºС ванадій (V) оксид починає плавитися і краще  

взаємодіяти з реагуючими речовинами. У температурному інтервалі 620 - 720 ºС 

протікають наступні твердофазні реакції: 

(1-x)R2O3 + V2O5 = 2R1-xVO4, 

xCaCO3 = xCaO + xCO2, 

а за температури близько 680 ºС спостерігається взаємодія компонентів з 

утворенням кінцевого продукту за загальною реакцією: 

(1-x)R2O3 + V2O5 + xCaCO3 = 2R1-xCaxVO4-δ (+CO2). 

 

Рис. 3.1. Термогравіметричне дослідження зразка La0,8Ca0,2VO4- 

отриманого твердофазним методом синтезу. 

 

На рис. 3.2 зображено дериватограму зразка Eu0,9Ca0,1VO4-δ, 

синтезованого золь-гель методом. Аналізуючи криву термографічного аналізу 

(TГ) у інтервалі температур 40 - 150 ºC спостерігаються перші втрати маси, що 

пов'язані з видаленням води із поверхні зразка. З підвищенням температури від 

150 до 200 ºС маса зразка продовжує зменшуватися. Це можна пояснити 

процесом розкладу лимонної кислоти та нітратів металів, що 

використовувалися під час синтезу. Останні втрати маси спостерігаються в 
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області температур 200 - 630 ºC, що обумовлені остаточним процесом 

розкладу лимонної кислоти, цитратів та нітратів металів, міжмолекулярною 

перебудовою органічних сполук. При подальшому підвищенні температури на 

термографічній кривій вже не фіксуються втрати маси. 

ТГ аналіз зразка Eu0,9Ca0,1VO4-δ показав, що однофазна кристалічна 

сполука утворюється при температурі 630 ºC. Загальна реакція утворення 

кінцевого продукту використовуючи золь-гель метод синтезу має такий 

вигляд: 

(1-x)Eu(NO3)3+xСа(NO3)2 +NH4VO4 

+NH4OH, pH=6-7 

Eu1-xСаxVO4-δ + NH4OH + nH2O. 

 
Рис. 3.2. Термогравіметричне дослідження зразка Eu0,9Ca0,1VO4-δ 

отриманого золь-гель методом синтезу. 

 

3.3. Інфрачервона спектроскопія досліджуваних серій зразків 
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Дослідження процесів фазоутворення є важливим етапом при аналізі 

твердих розчинів заміщення на основі ортованадатів рідкісноземельних 

елементів. За допомогою термогравіметричного аналізу можна встановити 

оптимальний температурний інтервал для одержання однофазного зразка 

потрібного складу, а також спостерігати стадії перетворення вихідних речовин 

у кінцевий продукт. Метод ІЧ-спектроскопії не лише підтверджує дані 

термографічного аналізу, але і дає змогу оцінити повноту проходження 

процесу синтезу та попередньо визначити приблизну структуру отриманої 

речовини. 

Відомо, що клас ортованадатів характеризується згинальними (ν2 і ν4) та 

розтягувальними коливаннями (ν1 і ν3) зв'язків O – V – O аніонної групи VO4
3-

, 

шо фіксуються на інфрачервоному спектрі поглинання в діапазоні 400 - 700 і 

700 - 1100 см
-1

,відповідно [91 - 92]. Присутність таких двох видів піків в 

зазначеному діапазоні свідчить про повноту формування частинок 

ортованадатів та, найчастіше, добре узгоджується з результатами 

рентгенофазового аналізу. 

Спектр ортованадату містить відокремлені слабкі смуги, розташовані в 

діапазоні 400 - 700 см
-1

, тоді як більш інтенсивні та щільніші смуги 

знаходяться в діапазоні 700 - 1100 см
-1

. Незалежно від обраного методу 

синтезу та складу ортованадатів рідко-земельних елементів, ІЧ-спектри мають 

абсолютно подібну структуру [93-95]. Cпектри досліджуваних ортованадатів 

дуже схожі на інфрачервоні спектри інших ортованадтів типу LnVO4, де 

Ln = Y, Ce-Yb [93, 96], мультиметалічних сполук типу M3Ln(VO4)2 і 

M2M*Ln(VO4)2, де M, M* = Na, K, Rb [97] та ванадатів складу M**3V2O8, в 

яких M** = Mg, Ca, Sr, Ba, Zn [98]. Схожість всіх цих спектрів обумовлена 

коливаннями кристалічної решітки тетраедричної молекулярної групи VO4
3-

. 

 На рис. 3.3. зображено ІЧ-спектри різних ортованадатів, отриманих 

різним методом синтезу: крива 1 відповідає La0,9Sm0,1VO4, що отриманий 

твердофазним методом; на кривій 2 зображено La0,95Eu0,05VO4, одержаний 
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методом співосадження; золь-гель методом синтезовано La0,8Ca0,2VO4-δ, що 

зображено на кривій 3.  

 

Рис. 3.3. ІЧ-спектри зразків: 

1- La0,8Ca0,2VO4-δ; 2- La0,95Eu0,05VO4; 3 - La0,9Sm0,1VO4. 

 

Смуги поглинання при 1018 - 1020 см
-1
 і 822 - 828 см

-1
 характерні для 

валентних коливань (V – O), а при 600 - 640 см
-1
 і 478 - 480 см

-1
 спостерігаються 

деформаційні коливання групи (O – V – O). 

На ІЧ-спектрі зразка LaVO4 спостерігається різкий пік при 434 см
-1

 і 

розмиті смуги, розташовані поблизу 550 см
-1

. Широка смуга поглинання 

складається із основного піку при ~ 778 см
-1

 і трьох інших піків ~ 820, 850, 

880 см
-1

, що сильно перекриваються один одним (рис.3.4, крива 1). Положення 

піків наведено в табл. 3.7. 

Легування LaVO4 іонами Ca
2+

 призводить до незначних змін 

спектральних смуг та положень піків, але ці зміни не такі значні, як можна 

було очікувати, але слід зазначити, що склад піків дещо змінюється. 

На кривій 2 і 3 рис. 3.4. можна знайти шість піків максимумів у заданому 

діапазоні поглинання. Під час додавання Eu
3+

 та Er
3+

 іонів до сполук La1-

xCaxVO4-δ розтягувальні коливання стають більш складними і в більшій мірі 

перекривають одне одного (Рис.3.4, криві 4,5 та 6,7 відповідно).  
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Рис.3.4. ІЧ-cпектри досліджуваних речовин: 

1 - LaVO4; 2 - La0,9Ca0,1VO4-δ; 3 - La0,8Ca0,2VO4-δ; 4 - La0,8Eu0,1Ca0,1VO4-δ; 

5 - La0,6Eu0,2Ca0,2VO4-δ; 6 - La0,8Eu0,05Er0,05Ca0,1VO4-δ; 7 - La0,6Eu0,1Er0,1Ca0,2VO4-δ. 

 

На таких спектрах можна зафіксувати шість, або сім піків, що 

відрізняються формою та групою, якою обумовлені коливання. Точно 

визначити тип коливання важко, особливо у випадку накладання піків. Завдяки 

ортованадат аніону VO4
3-

 в спектрі моноклінного LaVO4, можна зафіксувати 

чотири піки, шо розташовані поруч.  

Згідно із зазначеним вище фактом, відбувається дублювання піків, і, 

саме тому, вони фіксуються у вигляді однієї складної широкої смуги. 

Допування іонами кальцію викликає так зване «спотворення» кількості 

коливальних груп. У результаті цього в спектрі з'являються додаткові піки.  

Симетрія групи VO4
3- 

в тетрагональному LaVO4   D2d. Отже, Eu зумовлює 

два піки на спектрі погливання в діапазоні розтягувальних коливань у тому 

випадку, якщо морфологія групи VO4
3
 відповідає ідеальній тетрагональній 

структурі. У випадку допування іншими атомами. сусіднє середовище і 
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симетрія деяких груп VO4
3- 

в тетрагональній решітці також деформуються, 

внаслідок чого виникають внутрішні коливання. 

Таблиця 3.7. 

Положення піків (см
-1

), що відображають  коливання ортованадатної 

групи згідно аналізу відповідних ІЧ спектрів досліджуваних серій зразків 

 

Деформаціні 

коливання групи 

 (O – V – O) 

Валентні коливання групи 

(V – O) 

LaVO4 434 778 820 850 880 1026 

La0,9Ca0,1VO4-δ 438 
780  

802 
822 

836 

850 
874 976 

La0,8Ca0,2VO4-δ 
436  

570 

777 

801 
824 

835 

850 
875 975 

La0,8Eu0,1Ca0,1VO4-δ 
439  

553 

783 

802 
821 

835 

854 
875 

918 

978 

La0,6Eu0,2Ca0,2VO4-δ 
440  

553 

780 

801 

811 

820 
836 

852 
874 975 

La0,8Eu0,05Er0,05Ca0,1VO4-δ 
438 

550 

780 

805 
821 

832 

852 
875 

915 

980 

La0,6Eu0,1Er0,1Ca0,2VO4-δ 
440  

553 

780 

802 

810 

820 
834 

852 
874 972 

 

Як повідомлялося раніше, розташування теоретичних [99] і 

розрахованих [96] піків на ІЧ-спектрах поглинання для тетрагонального LaVO4 

близькі до моноклінного LaVO4. Таким чином, в досліджуваному діапазоні 

можна зафіксувати до восьми піків коливань. Зміна складу досліджуваної фази 

призводить до зазначених змін форми ІЧ спектру та розташуванню піків. 
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Аналогічна ситуація прослідковується і при детальному аналізі ІЧ 

спектрів серій зразків типу La1-xSmxVO4 (0  x  0.2) та La1 – x - ySmyCaxVO4-δ 

(0 ≤ x, y ≤ 0,2) (рис. 3.5.). Смуги поглинання при 1020 см
-1

 і 790 - 830 см
-1

 

характерні для валентних коливань групи (V – O), а при 440 см
-1

 

спостерігаються деформаційні коливання групи (O – V – O). 

  

Рис. 3.5. ІЧ-cпектри досліджуваних речовин: 

1- La0,9Sm0,1VO4; 2-La0,8Sm0,2VO4; 

3 -La0,8Sm0,1Ca0,1VO4-δ; 4 - La0,6Sm0,2Ca0,2VO4-δ. 

 

3.4. SEM аналіз досліджуваних ортованадатів 

Метод скануючої електронної мікроскопії SEM дає змогу визначити 

морфологію та розміри часточок, що можуть складатися з одного або 

кількох кристалітів, а також містити аморфну часточку. Даний метод 

використовували і з метою визначення впливу обраного методу синтезу на 

розміри і будову часточок досліджуваної речовини. На рис. 3.6 зображено 

SEM фотографії La0,9Eu0,1VO4, що синтезували трьома різними методами. 

За результатами СЕМ-аналізу встановлено, що поверхня 

досліджуваних часточок більш рихла і пориста у випадку методу 

співосадження компонентів та золь-гель методу. Розміри часточок при 

цьому, в порівнянні з твердофазним методом, зменшуються приблизно в 4 

рази. На СЕМ-фотографіях об’єктів видно часточки різної форми і, 

здебільшого, середнього розміру, зокрема, 2 мкм для часточок отриманих 
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твердофазним методом та 0,5 мкм після використання методу сумісного 

осадження компонентів. 

  

 

Рис.3.6. SEM фотографії сполуки La0,9Eu0,1VO4-δ: 

а) синтезованої твердофазним методом; 

b) синтезованої методом співосадження; 

c) синтезованої золь-гель методом. 

 

Таким чином, використовуючи метод сумісного осадження компонентів 

або золь-гель метод вдається одержувати матеріал з меншим розміром 

частинок (приблизно сотні нанометрів), що в подальшому, можливо, матиме 

вплив на люмінесцентні властивості одержаних сполук. 
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a - LaVO4 b - EuVO4 

Рис.3.7. SEM фотографії а) лантан та b) європій ортованадату 

 

Найчастіше частинки досліджуваних речовин мають однорідну 

кулясту  форму і досить часто агреговані у невеликі скупчення, що можна 

спостерігати на рис. 3.7, де представлено вигляд поверхні кристалів 

матричних основ, що отримані золь-гель методом синтезу. (На всіх 

наступних рисунках зображено СЕМ фотографії речовин, що синтезували 

золь-гель методом.) 

На рис. 3.8 візуалізовано морфологію синтезованих серій зразків серії 

зразків R1-xCaxVO4-δ (0  x  0,2), R = La, Eu. На рисунках чітко показано, 

що поверхня зразків має як великі площі до ~ 5 x 5 мкм, так і малі 

відокремлені ділянки до ~ 0,5x0,5 μ. Для Eu1-xCaxVO4-δ розміри 

наночастинок збільшуються з 15 - 20 нм при х = 0,05 до 50 - 60 нм при х = 

0,2 (рис.  3.8., a` - d`). Всі зразки складаються з зерен різних розмірів від 

десятків нанометрів до одного мікрона (рис. 3.8).Ці зерна утворюються 

шляхом агломерації наночастинок. Агломеровані частинки можуть мати як 

пори так і порожнини між складовими частинками (рис. 3.8, с, d). Кожен із 

зразків складається з наночастинок аналогічних форм і розмірів.  
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a-La0,95Ca0,05VO4-δ b-La0,9Ca0,1VO4-δ 

  

c-La0,85Ca0,15VO4-δ d-La0,8Ca0,2VO4-δ 

  

a` - Eu0,95Ca0,05VO4-δ b` - Eu0,90Ca0,10VO4-δ 
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c` - Eu0,85Ca0,15VO4-δ d` -Eu0,80Ca0,20VO4-δ 

Рис. 3.8. SEM фотографії серії зразків R1-xCaxVO4-δ (0  x  0,2), R = La, Eu: 

a - La0,95Ca0,05VO4-δ; b - La0,9Ca0,1VO4-δ; c - La0,85Ca0,15VO4-δ; d - La0,8Ca0,2VO4-δ; 

 a  ̀- Eu0,95Ca0,05VO4-δ; b  ̀- Eu0,90Ca0,10VO4-δ; c  ̀- Eu0,85Ca0,15VO4-δ; d  ̀-Eu0,80Ca0,20VO4-δ. 

 

На рис. 3.9. зображено СЕМ фотографіїї зразків типу 

La1-xRxVO4 (0  x  0,2), де R = Eu, Sm. На рис. 3.10. зображено СЕМ 

фотографіїї зразків La1-x–yEuyCaxVO4-δ (0 ≤ x, y ≤ 0,2).  Частинки 

ортованадатів мають різний розмір та однорідну кулясту форму і, як і 

попередні досліджувані речовини, агреговані у невеликі скупчення. 

На поверхні досліджуваних речовин зафіксовано ділянки розмірами 

приблизно 5 × 5 мкм та ~ 0,5 × 0,5 мкм. Зразки складаються з зерен від 

десятків нанометрівдо 1 мкм. Зерна більшого розміру (0,2 - 1,0 мкм), що не 

мають однієї певної форми, є агломератами менших зерен. 

Зразок типу La0,9Eu0,05Ca0,05VO4-δ (рис. 3.10 а), маючи невелику 

концентрацію домішок Eu і Ca складається з зерен розміром 0,1 - 0,2 мкм (10 - 

20-нм). При збільшенні концентрації домішок, збільшується і розмір 

наночастинок до  ~ 100 нм. Більшість частинок представлені у вигляді фігури з 

чітко визначеними краями та кутами між ними. Можна зробити висновок про 

те, що частинки мають форму, що нагадує циліндр або стрижень. Таку саму 

форму має і останній представник досліджувальної серії зразків 
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La0,6Eu0,2Ca0,2VO4-δ, а розмір частинок значно менший, порівняно з попередніми 

представниками і складає 30 - 60 нм. Таким чином, можна сказати, що зміна 

розміру зерен, підтверджує і зміну морфології частинок. 

  

a-La0,90Eu0,10VO4 b-La0,80Eu0,20VO4 

  

c-La0,90Sm0,10VO4 d-La0,80Sm0,2VO4 

Рис. 3.9. SEM фотографії зразків La1-xRxVO4 (0  x  0.2), де R = Eu, Sm: 

a - La0,90Eu0,10VO4; b - La0,80Eu0,20VO4; c - La0,90Sm0,10VO4; d - La0,80Sm0,2VO4. 

 

Дані SEM аналізу можуть свідчити про те, що зразки з вищою 

концентрацією домішок складаються з суміші моноклінної та тетрагональної 

фази. Вміст тетрагональної фази поступово збільшується зі збільшенням 

вмісту іонів європію і кальцію.  
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а - La0,9Eu0,05Ca0,05VO4-δ b - La0,8Eu0,1Ca0,1VO4-δ 

 

c -  La0,6Eu0,2Ca0,2VO4-δ 

Рис. 3.10. SEM фотографії зразків La1 - x - yEuyCaxVO4-δ (0 ≤ x, y ≤ 0,2): 

а - La0,9Eu0,05Ca0,05VO4-δ; b - La0,8Eu0,1Ca0,1VO4-δ; c -  La0,6Eu0,2Ca0,2VO4-δ. 

 

3.5. Елементний аналіз досліджуваних речовин 

Для перевірки результативності золь-гель методу використовували 

елементний аналіз синтезованих речовин серії La1 - x - yEuyCaxVO4-δ (0 ≤ x, y ≤ 

0,2) та La0,80Ca0,20VO4-δ представника іншої серії. 

Аналіз вмісту хімічних елементів проводився на 3-5 різних 

агломерованих частинках або зернах для кожного зразка з використанням 

інструментів SEM. Область моніторингу, з якої взято інформацію про вміст 
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атомів більша, ніж розмір електронного пучка, і складає близько (30 - 40) × (30 - 

40) мкм. Встановлено, що основними компонентами зразків є La, Eu, Ca, V та O. 

В крайніх зернах або зернах невеликої товщини  зафіксовано невеликий вміст 

атомів вуглецю, що можна пояснити специфікою СЕМ аналізу: порошкові 

зразки фіксуються на спеціальних карбонових скотчах для вимірювань SEM. 

Усереднині дані поатомного аналізу представлено в таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8. 

Елементний аналіз представників ортованадатів РЗЕ 

Теоретична 

формула 

Вміст відповідного атому (%) Дійсна 

формула La Eu Ca 

La0,80Ca0,20 41,2 - 3,04 La0,81Ca0,21 

La0,90Eu0,05Ca0,05 26,60 0,73 1,76 La0,92Eu0,02Ca0,06 

La0,80Eu0,10Ca0,10 20,81 2,34 1,11 La0,86Eu0,10Ca0,04 

La0,70Eu0,15Ca0,15 12,30 3,30 1,73 La0,71Eu0,19Ca0,10 

La0,60Eu0,20Ca0,20 12,88 7,07 2,97 La0,56Eu0,31Ca0,13 

 

Варто відзначити, що дані СЕМ аналізу щодо вмісту іонів La
3+

 у 

синтезованих зразках (перша колонка таблиці 3.8.) цілком відповідають 

очікуваному співвідношенню атомів у речовині La0,80Ca0,20VO4-δ. 

Для серії La1 - x - yEuyCaxVO4-δ (0 ≤ x, y ≤ 0,2) експериментально 

вимірювані дані загального вмісту іонів РЗЕ досить близькі до очікуваного 

співвідношення. Проте легко помітити, що заплановане одночасне 

чотирикратне збільшення кількості іонів Eu
3+ 

і вмісту Са
2+

 (від 0,05 до 0,20 

ат.%) не реалізовано для фактично синтезованих зразків. Спостерігається при 

збільшенні кількості  іонів Eu
3+

 у~ 10 раз, вміст іонів Са
2+ 

збільшується лише у 

~ 2-3 рази. Це пов'язано і з специфікою зразків (неоднорідність розмірів, 

форм,і товщина зерен порошку і т. д.) і особливостями методу (істотна 

помилка для легких елементів,ефект електронного пучка на оксидних 

поверхнях і т. д.). 
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Проте цей результат слід враховувати описуючи інші властивості 

синтезованих сполук. Перш за все це стосується їхніх люмінесценцентних 

властивостей.  

 

3.6. Фазоутворення і рентгенографічні властивості досліджуваних 

ортованадатів 

На рис. 3.11.а-с зображено рентгенограми зразків типу 

La1-xEuxVO4 0  x  0,3, що одержані твердофазним, золь-гель методами і методом 

сумісного осадження компонентів. Встановлено, що всі зразки  є однофазними. 

Проведений нами рентгенофазовий аналіз показав, що зразки 

La1-xEuxVO4 0  x  0,3 однакового складу, але отримані різними методами 

мають однакову структуру кристалічної гратки. Зразки без європію (LaVO4) 

характеризуються  моноклінною структурою. Під час заміщення лантану на 

європій, відбувається перехід від моноклінної до тетрагональної структури. 

Симетрія заміщених ортованадатів La1-xEuxVO4 0  x  0,3 відповідає 

структурному типу циркону, з просторовою групою I41/amd. 

 

Рис. 3.11 а. Дифрактограми зразків, одержаних твердо фазним методом, 

складу La1-xEuxVO4, де 1) х = 0, 2) х= 0,1, 3) х=0,3. 
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Рис. 3.11 b. Дифрактограми зразків, одержаних методом сумісного 

осадження компонентів складу La1-xEuxVO4, де 1) х=0, 2) х=0,1, 3) х=0,3. 

 

Рис. 3.11 c. Дифрактограми зразків складу La1-xEuxVO4, одержаних золь-

гель методом. 

 

В таблиці 3.9 наведено параметри кристалічної решітки зразків    

La1-xEuxVO4 (0  x  0,3), що отримані трьома різними методами синтезу. У 

випадку заміщення La1-xEuxVO4 спостерігається деяке зменшення об’єму 
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елементарної комірки в порівнянні з чистою фазою LaVO4 при збільшенні 

значення ступеня заміщення х, що узгоджується з різницею йонних радіусів 

лантану та європію La
3+ 

= 0,118 нм, Eu
3+ 

= 0,107 нм. 

Таблиця 3.9. 

Параметри кристалічної решітки зразків La1-xEuxVO4 (0  x  0,3) 

 

Рентгенографічні дослідження виявили, що тверді розчини у системах 

La1-xCaxVO4-δ та La1-xSmxVO4утворюються в інтервалі концентрацій кальцію та 

самарію(0  x  0,2). Рентгенограми цих серій речовин у порівнянні з 

незаміщеним ортованадатом лантану зображено на рис. 3.12 та 3.13 

відповідно. Зразки типу La1-xCaxVO4-δ кристалізуються у вигляді моноклінної  

структури; просторова група - P21/n. Цей результат добре співпадає зі 

стандартною карткою моноклінного m-LaVO4 (JCPDSPDF2 50-0367) (див. 

Рис.3.12.). 

На рис. 3.13 зображено рентгенограму серії зразків типу La1-xSmxVO4, 

синтезованих двома різними методами: зразки, отримані золь-гель методом, 

позначено однією зірочкою *, а зразки, що отримали методом осадження 

позначено двома зірочками **. Як видно з рис. 3.13, структурний вигляд 

елементарної кристалічної комірки досліджуваних речовин дещо 

відрізняється залежно від обраного методу синтезу. Таку особливість 

Зразок 
Параметр 

a, нм с, нм 

t-LaVO4 0,7490(1) 0,6590(1) 

 Метод 

 
твердо-

фазний 

осадже

ння 

золь-

гель 
тверд. осадж. 

золь-

гель 

LaVO4 0,7045(1) 0,7043(3) 0,7046(3) 0,6725(1) 0,6722(2) 0,6728(2) 

La0,9Eu0,1VO4 0,7043(1) 0,7041(1) 0,7044(1) 0,6723(1) 0,6723(1) 0,6726(1) 

La0,8Eu0,2VO4 0,7039(1) 0,7038(1) 0,7042(1) 0,6722(1) 0,6724(2) 0,6724(2) 

La0,7Eu0,3VO4 0,7037(1) 0,7035(1) 0,7039(1) 0,6722(1) 0,6724(2) 0,6722(2) 
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зафіксовано виключно для цієї серії, а зразки інших серій мають однаковий 

структурний характер незалежно від обраного методу синтезу.  

 

Рис. 3.12. Рентгенограма зразків серії La1-xCaxVO4-δ (0  x  0,2). 

 

Використовуючи метод осадження, отримано однофазні зразки, що 

відповідають тетрагональній структурі з просторовою групою типу I41/amd та 

повністю узгоджуються зі стандартною карткою тетрагонального t-LaVO4 

(JCPDSPDF2 32-0504). Після синтезу золь-гель методом, отримано суміш 

зразків тетрагональної та моноклінної структур. Під час збільшення вмісту 

іонів самарію, вміст фази тетрагональної структури зростає і, при 

максимальному заміщенні х = 0,2, вміст тетрагональної структури t-
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La0,80Sm0,20VO4
* 

переважає над вмістом моноклінної структури m-

La0,80Sm0,20VO4
*
 (рис. 3.13).  

 

Рис. 3.13. Рентгенограма зразків серії La1-xSmxVO4 (0  x  0,2). 

 

В таблиці 3.10 наведено параметри елементарної комірки досліджуваних 

ортованадатів допованих кальцієм та самарієм. 

При заміщенні частини La на Ca чи Sm зі збільшенням ступеня 

заміщення х спостерігається деяка зміна параметрів кристалічної гратки, в 

порівнянні з чистим LaVO4, що, можливо, пов’язано із різницею в йонних 

радіусах відповідних замісників та лантану (La
3+ 

= 0,118 нм, Ca
2+

 = 0,112 нм, 

Sm
3+

 = 0,108 нм [100]).Встановлено, що для систем La1-xCaxVO4-δ та 

La1-xSmxVO4 (0  x  0.2) зі збільшенням ступеня заміщення х спостерігається 

зменшення параметрів a, b, c, , адже йонні радіуси введених замісників дещо 

менші порівняно з радіусом йону лантану.  
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На рис. 3.14 зображено дифрактограму серії зразків типу           

Eu1-xCaxVO4-δ (0  x  0.2). Як видно зі спектрів, більшість високо інтенсивних 

рентгенодифракційних піків належать до тетрагональної фази EuVO4 з 

просторовою групою I41/amd, і вони добре узгоджуються зі стандартними 

картками чистого t-EuVO4 (JCPDSPDF2 15-0809). 

Таблиця 3.10. 

Параметри кристалічної решітки зразків La1-xCaxVO4-δ 

та La1-xSmxVO4 (0  x  0,2). 

Зразок 
Параметр 

a, нм b,нм с, нм β, ° 

t-LaVO4 0,7490(1) - 0,6590(1) - 

t-La1-xCaxVO4-δ (0  x  0,2) 

La0,95Ca0,05VO4-δ 0,7488(1) - 0,6587(1)  

La0,90Ca0,10VO4-δ 0,7486(1) - 0,6587(1)  

La0,85Ca0,15VO4-δ 0,7483(1) - 0,6585(1)  

La0,80Ca0,20VO4-δ 0,7481(1) - 0,6580(2)  

t-La1-xSmxVO4 (0  x  0,2) 

La0,95Sm0,05VO4 0,7486(1) - 0,6585(1)  

La0,90 Sm 0,10VO4 0,7483(1) - 0,6584(1)  

La0,85 Sm 0,15VO4 0,7479(2) - 0,6580(2)  

La0,80 Sm 0,20VO4 0,7478(2) - 0,6579(2)  

m-LaVO4 0,7043(1) 0,7279 (1) 0,6721(1) 104,861(1) 

m-La1-xSmxVO4 (0  x  0,2) 

La0,95Sm0,05VO4 0,7042(1) 0,7273(3) 0,6723(1) 104,854(2) 

La0,90 Sm 0,10VO4 0,7038(1) 0,727(1) 0,6724(2) 104,856(2) 

La0,85 Sm 0,15VO4 0,7036(1) 0,7269(1) 0,6724(2) 104,856(2) 

La0,80 Sm 0,20VO4 0,7040(1) 0,7272(3) 0,6723(1) 104,854(2) 
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Зразки Eu0,85Ca0,15VO4-δ та Eu0,80Ca0,20VO4-δ на відповідних рентгено-

дифракційних спектрах характеризуються набором певних додаткових піків з 

низькою інтенсивністю, що позначено стрілками на рис. 3.14.  

 

Рис. 3.14. Рентгенограми зразків серії Eu1-xCaxVO4-δ (0  x  0,2). 
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Встановлено, що ці піки відповідають поліванадату CaV2O6 моноклінної 

структури з просторовою групою C21/n. Підтвердженням цього факту є 

відповідність даних знайденої домішкової фази з даними стандартної картки 

монокліного CaV2O6 (JCPDSPDF2 01-073-0186). Таким чином, збільшення 

концентрації іонів Ca
2+

 призводить до утворення фазової суміші Eu1-xCaxVO4-δ 

(0  x  0,2) та CaV2O6. Кількість CaV2O6 фази зростає і з збільшенням 

концентрації іонів кальцію. Йонні радіуси Ca
2+ 

(0,112 нм) та Eu
3+

 (0,107 нм) 

мають досить близькі значення і тому  іони Ca
2+ 

в досліджуваних композиціях 

можуть замістити іони Eu
3+

 в кристалічній структурі досліджуваних речовин. 

Таблиця 3.11. 

Параметри кристалічної решітки зразків Eu1-xCaxVO4-δ (0  x  0,2) 

Та La1-x-yEuyCaxVO4-δ (0 ≤ x, y ≤ 0,2) 

Зразок 
Параметр 

a, нм b,нм с, нм β, ° 

t-EuVO4 0,7236(1) - 0,6367(1) - 

t-Eu1-xCaxVO4-δ (0  x  0,2) 

Eu0,95Ca0,05VO4-δ 0,7236(1) - 0,6368(1)  

Eu0,90Ca0,10VO4-δ 0,7238(1) - 0,6367(1)  

Eu0,85Ca0,15VO4-δ 0,7240(1) - 0,6369(1)  

Eu0,80Ca0,20VO4-δ 0,7242(1) - 0,6371(2)  

m-La1-x–yEuyCaxVO4-δ (0 ≤ x, y ≤ 0,2) 

m-LaVO4 0,7043(1) 0,7279 (1) 0,6721(1) 104,861(1) 

La0,90Eu0,05Ca0,05VO4-δ 0,7040(1) 0,7274(3) 0,6722(1) 104,855(2) 

La0,80Eu0,10Ca0,10VO4-δ 0,7032(1) 0,7270(1) 0,6720(2) 104,857(2) 

La0,70Eu0,15Ca0,15VO4-δ 0,7035(1) 0,7267(1) 0,6721(2) 104,854(2) 

t-La1-x–yEuyCaxVO4 (0 ≤ x, y ≤ 0,2) 

t-LaVO4 0,7490(1) - 0,6590(1) - 

La0,80Eu0,10Ca0,10VO4-δ 0,7482(1) - 0,6585(2) - 

La0,70Eu0,15Ca0,15VO4-δ 0,7479(2) - 0,6588(2) - 

La0,60Eu0,20Ca0,20VO4-δ 0,7481(2) - 0,6586(2) - 
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Якщо в структуру кристалічної решітки зразків Eu0,95Ca0,05VO4-δ та 

Eu0,90Ca0,10VO4-δ і можуть входити невеликі кількості іонів Ca
2+

, то домішкові 

іони практично не змінюють кристалічну структуру матричної основи EuVO4. 

Домішки поліванадату CaV2O6 можуть бути присутніми і в цих зразках серії, 

але, скоріш за все, їхня концентрація нижча межі виявлення використаним 

обладнанням.  

У сполуках серії Eu1-xCaxVO4-δ (0  x  0,2) спостерігаються незначні зміни 

параметрів кристалічної решітки, які можна розглядати як результат заміщення 

іонів Eu
3+

 (0,107 нм), що мають менший радіус, на іони Ca
2+ 

(0,112 нм) 

більшого радіусу. Зі збільшенням вмісту замісника збільшуються і параметри 

решітки досліджуваних речовин (таблиця 3.11). 

На рис. 3.15. зображено дифрактограму серії зразків типу 

La1-x-yEuyCaxVO4-δ (0 ≤ x, y ≤ 0,2). Як видно зі спектрів, залежно від вмісту 

замісників утворюється суміш зразків моноклінного та тетрагонального типу 

структур.  

При незначному вмісту замісника для зразка La0,90Eu0,05Ca0,05VO4-δ 

характерна моноклінна структура типу монациту з просторовою  групою 

P21/n, що співпадає зі стандартною карткою моноклінного m-LaVO4 

(JCPDSPDF2 50-0367) (див. Рис. 3.15). При х, у = 0,10 та 0,15, зафіксовано 

суміш моноклінної m-LaVO4та тетрагональної t-LaVO4 (JCPDSPDF2 32-0504) 

структур зразків. 

Структура останнього зразка заміщення La0,6Eu0,2Ca0,2VO4-δ відповідає 

тетрагональній структурі з просторовою коміркою I41/amd t-LaVO4. В даному 

зразку також можлива присутність і моноклінної фази, але її кількість може 

знаходитися у межах нижче межі визначення обладнання. Як і для зразків 

Eu1-xCaxVO4-δ (0  x  0.2), в досліджуваній серії можливо також присутність і 

фази, що відповідає поліванадату CaV2O6 (рис. 3.14). 

Параметри a, b, c,  кристалічної решітки зразків La1-x-yEuyCaxVO4-δ 

(0 ≤ x, y ≤ 0,2), що представлені в таблиці 3.11, зі збільшенням ступеня 

заміщення х зменшуються, адже йонні радіуси введених замісників, як і у 
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випадку La1-xCaxVO4-δ та La1-xSmxVO4,дещо менші порівняно з радіусом йону 

лантану.  

 

Рис. 3.15. Рентгенограми зразків серії La1-x–yEuyCaxVO4-δ (0 ≤ x, y ≤ 0,2). 
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3.7. Короткі висновки до розділу 3 

Використовуючи три методи синтезу: твердофазний метод, осадження та 

золь-гель метод було синтезовано серії сполук: R1-xCaxVO4-δ 0  x  0,2, де R = La, 

Eu; La1-xRxVO4 0  x  0,2, де R = Eu, Sm; La1-x–yRyCaxVO4-δ (0 ≤ x, y ≤ 0,2), де R = Eu, 

Sm; La1 - x Eu1/4xEr1/4xCa1/2xVO4-δ (0 ≤ x ≤ 0,2). 

Методом термогравіметричного дослідження встановлено, що кінцева 

температура обпадювання ортованадатів при використанні твердофазного 

методу 680 ºC, а при методі співосадження та золь-гель –  630 ºC.  

Незалежно від обраного методу синтезу та складу ортованадатів рідко-

земельних елементів, ІЧ-спектри їх повністю ідентичні. Смуги поглинання при 

1018 - 1020 см
-1

 і 822 - 828 см
-1

 характерні для валентних розтягувальних 

коливань (V – O), а при 600 - 640 см
-1

 і 478 - 480 см
-1

 спостерігаються 

деформаційні (згинальні) коливання групи (O – V – O). 

Згідно даних СЕМ аналізу, частинки досліджуваних речовин мають 

однорідну кулясту  форму і досить часто агреговані у невеликі скупчення.  

Елементний аналіз підтвердив очікуване співвідношення атомів у 

речовині La0,80Ca0,20VO4-δ. Для серії La1-x-yEuyCaxVO4-δ (0 ≤ x, y ≤ 0,2) 

експериментально вимірювані дані загального вмісту іонів РЗЕ досить близькі 

до очікуваного співвідношення, але заплановане одночасне чотирикратне 

збільшення іонів Eu
3+ 

і вміст у Са
2+

 (від 0,05 до 0,20 ат.%) не відбувається для 

фактично синтезованих зразків.  

Проведений рентгенофазовий аналіз показав, що зразки 

La1-xEuxVO4 (0 ≤ x ≤ 0,3) однакового складу, але отримані різними методами 

мають однакову структуру кристалічної гратки. Зразки без європію (LaVO4) 

характеризуються  моноклінною структурою. Під час заміщення лантану на 

європій, відбувається перехід від моноклінної до тетрагональної структури. 

Симетрія заміщених ортованадатів La1-xEuxVO4 0  x  0.3 відповідає 

структурному типу циркону, з просторовою групою I41/amd. 
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 Зразки типу La1-xCaxVO4-δ кристалізуються у вигляді моноклінної  

структури; просторова група - P21/n. Для зразків La1-xSmxVO4 структурний 

вигляд елементарної кристалічної комірки досліджуваних речовин дещо 

відрізняється залежно від обраного методу синтезу.  

Зразки серії Eu1-xCaxVO4-δ 0  x  0,2 мають домішки поліванадату CaV2O6 

моноклінної структури з просторовою групою C21/n.  

Для серії зразків La1-x–y Eu yCaxVO4-δ (0 ≤ x, y ≤ 0,2) при незначному 

вмісту замісника характерна моноклінна структура типу монациту з 

просторовою  групою P21/n, а при х, у = 0,10 та 0,15, зафіксовано суміш 

моноклінної m-LaVO4 та тетрагональної t-LaVO4 (JCPDSPDF2 32-0504) 

структур зразків.  
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РОЗДІЛ 4. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

ДОСЛІДЖУВАНИХ ОРТОВАНАДАТІВ РЗЕ 

4.1. Дослідження каталітичної активності зразків системи 

La1-xCaxVO4 (0  x  0,2) у процесі перетворення метанолу 

Як зазначалося в попередніх розділах, орторванадати мають 

найрізноманітніші властивості і використовуються в різних областях науки і 

техніки. Однією з властивостей цих сполук є здатність проявляти каталітичні 

властивості.  

Перевірка каталітичної активності зразків відбувалася на прикладі 

реакції перетворення метанолу, що проводиться у проточному кварцовому 

реакторі за атмосферного тиску. В ролі каталізатора використовували серію 

зразків La1-xCaxVO4-δ (0  x  0,2) та Eu1-xCaxVO4-δ (0  x  0,2).  

Реактор має форму трубки довжиною 100 мм із внутрішнім діаметром 10 

мм. Гранули синтезованих каталізаторів та таблетованого цеоліту попередньо 

подрібнюють до розмірів зерна 0,1 - 2 мм. Зразок каталізатора поміщують до 

реактора між шарами частинок кварцового скла (розміри частинок 1 - 3 мм) 

об’ємом 1 см
3
. Наважка каталізатора 1 грам. Реакція проводилася в 

температурному діапазоні 200 - 600 ºС. Аргон, витрата якого становила 50 

см
3
/хв, використовували у ролі газу-носія. Газовий потік метанолу складав 3,2 

см
3
/хв. Продукти реакції аналізували в режимі он-лайн на газовому 

хроматографі CHROM-5 із полум’яно-іонізаційним детектором та капілярною 

колонкою Hewlett-PackardDB-1 довжиною 30 мм і внутрішнім діаметром 0,25 

мм. Зразки каталізатора перед проведенням експерименту попередньо 

прожарювали у кварцовому реакторі при 500 °С протягом 1 год у атмосфері 

аргону.  

Щоб перевірити відтворюваність результатів кожне експериментальне 

визначення здійснювали не менше трьох разів за умови, що одержані значення 

не відрізнялись між собою більш як на 10%. Загальна швидкість потоку 

складала 50 мл/хв. Швидкість потоку метанолу складає 3,2 мл/хв, а початкова 

концентрація с(СН3ОН) = 0,064 моль/л. 
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Зазвичай, метанол під час каталітичного процесу, перетворюється в 

диметилкетон (диметиловий ефір, ДМЕ) за реакцією: 

2СН3ОН = СН3–О–СН3 + Н2О. 

Однак, було встановлено, що в результаті використання ортованадатів РЗЕ в 

ролі каталізаторів під час перетворення метанолу відбувається реакція: 

2СН3ОН = СН4 + СО2 + Н2. 

На рис. 4.1 - 4.3 у вигляді діаграм зображено відсотковий вміст 

продуктів перетворення метанолу. Основними продуктами є метан, ДМЕ, а 

також вуглекислий газ, вода та водень, як супровідні продукти. Як видно з 

кожної діаграми, зі зміною температурного режиму реакції, змінюється і 

відсотковий вміст продуктів реакції.  

Ступінь перетворення метанолу розраховано за формулою: 

 

де С
0

МеОН – початкова концентрація метанолу, СМеОН – концентрація метанолу 

на виході із реактора. 

 

Рис. 4.1a. Вихід продуктів перетворення метанолу під час використання 

в ролі каталізатора LaVO4. 
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Рис. 4.1b. Вихід продуктів перетворення метанолу під час використання 

в ролі каталізатора регенерованого LaVO4. 

 

Для порівняльного аналізу спочатку було досліджено матричні основи в 

ролі каталізаторів. Отримані дані щодо LaVO4 зображено на рис 4.1а, b. 

(Регенерований LaVO4 означає вихідний LaVO4, який перед реакцією був 

прокалений при температурі вище 500 ºС.) На рис. 4.1с зображено вихід 

продуктів перетворення метанолу під час використання в ролі каталізатора 

EuVO4.  

 

Рис. 4.1с. Вихід продуктів перетворення метанолу під час використання 

в ролі каталізатора EuVO4. 
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В таблиці 4.1. представлено дані щодо максимального відсоткового 

вмісту продуктів перетворення метанолу та в дужках зазначено температуру 

при якій зафіксоване відповідне значення. Згідно цих даних найбільший вихід 

метану серед досліджуваних ортованадатних матриць в 14,57 % зафіксовано в 

разі використання LaVO4. Це значення для регенерованого LaVO4 дещо менше 

і склдає 14,10 %. Такі зміни можуть бути пов’язані зі зміною структури 

поверхні досліджуваних ортованадатів під час прожарювання. Однак, EuVO4 

як каталізатор проявив найменшу активність при перетворенні метанолу з 

виходом метану як кінцевого продукту в 13,92 %. Найбільший вихід ДМЕ в 

1,49% спостерігається при використанні каталізатора EuVO4. 

Таблиця 4.1. 

Максимальний вихід продуктів перетворення метанолу під час використання у 

ролі каталізаторів ортованадатів РЗЕ 

 СН4 ДМЕ  СН4 ДМЕ 

LaVO4 
14,57% 

(410 ºС) 

1,1% 

(530 ºС) 
La0,90Ca0,10VO4-δ 

13,99% 

(450 ºС) 
- 

EuVO4 
13,92% 

(400 ºС) 

1,49% 

(400 ºС) 
La0,80Ca0,20VO4-δ 

11,2% 

(410 ºС) 

0,15% 

(480 ºС) 

LaVO4 рег 
14,10% 

(450 ºС) 

0,08% 

(500 ºС) 
Eu0,90Ca0,10VO4-δ 

17,05% 

(490 ºС) 

0,05% 

(410 ºС) 

La0,95Ca0,05VO4-δ 
10,81% 

(430 ºС) 

0,19% 

(400 ºС) 
Eu0,80Ca0,20VO4-δ 

14,88% 

(430 ºС) 

0,04% 

(410 ºС) 

 

На рис. 4.2 a – c представлено дані, щодо використання в ролі 

каталізатора речовин серії La1-xCaxVO4-δ (0  x  0,2). Серед цих речовин 

найбільший показаник виходу метану під час перетворення метанолу 

зафіксовано при використанні La0,90Ca0,10VO4-δ близько 13,99% (табл.4.1). ДМЕ 

відсутній в продуктах перетворення метанолу під час використання  

La0,90Ca0,10VO4-δ (рис. 4.3).   
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a b 

 
 

c d 

 

e 

Рис. 4.2. Вихід продуктів перетворення метанолу під час використання в ролі 

каталізатора: а) La0,95Ca0,05VO4-δ; b) La0,90Ca0,10VO4-δ; c) La0,80Ca0,20VO4-δ; 

d)Eu0,90Ca0,10VO4-δ; e) Eu0,80Ca0,20VO4-δ. 
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На рис. 4.2 d – e дані щодо використання зразків Eu1-xCaxVO4-δ (0  x  0,2) 

у ролі каталізаторів. Серед цієї серії найбільший вихід метану при перетворенні 

метанолу зафіксовано для  Eu0,90Ca0,10VO4-δ близько 17,05%. Серед зразків двох 

досліджуваних серій La1-xCaxVO4-δ та Eu1-xCaxVO4-δ (0  x  0,2) (рис. 4.3) 

найкраще в ролі каталізаторів себе проявили зразки типу Eu1-xCaxVO4-δ. Це 

дозволяє зробити припущеня, що в даному випадку важливу роль відіграє 

структура поверхні зразків та наявність домішок у вигляді поліванадату 

CaV2O6 моноклінної структури з просторовою групою C21/n у зразках Eu1-

xCaxVO4-δ. 

 

Рис. 4.3. Максимальний вихід продуктів перетворення метанолу під час 

використання в ролі каталізатора ортованадатів РЗЕ. 

 

4.2. Люмінесцентні властивості досліджуваних ортованадатів. 

Люмінесцентні властивості зразків серії La1-xCaxVO4-δ, як показано в 

роботі [89] досліджували в  широкому спектральному діапазоні від 400 до 

800 нм. Спектри фотолюмінесценції містять дві широкі смуги, які сильно 

перекриваються в положенні їхніх максимумів близько ~ 570 і 

630 нм (Рис. 4.4).  
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Як відомо, в моноклінній кристалічній гратці ортованадатів атоми 

лантанідів скоординовані дев’ятьма атомами кисню з дев’ятьма різними 

відстанями Ln – O і точковою симетрією C1 навколо позиції лантану, а атом 

ванадію знаходиться в центрі деформованого тетраедру з чотирма різними 

відстанями V – O. Тетрагональна ж гратка містить іони лантанідів в 

октаедричному кисневому оточенні з двома типами відстаней Ln – O і 

точковою симетрією D2d навколо позиції лантану, атом ванадію знаходиться в 

центрі правильного тетраедра  з однаковими відстанями V – O.  

 

Рис. 4.4. Спектр люмінесценції La1-xCaxVO4-δ, λех = 310(1-3) і 290 нм (4); х 

= 0 (1), 0.2 (2) і 0.1 (3,4), Т = 77 К. 

 

Зафіксовані смуги можна віднести до електронних переходів у групах 

VO4
3-

. Природа такого роду люмінесценції полягає в перенесенні електронів з 

3d орбіталі іона V
5+ 

на 2p орбіталь O
2- 

іона всередині групи VO4
3- 

[101]. За 

енергетичною схемою ванадієвого тетраедра, смуги випромінювання при 570 і 

630 нм належать переходам з 
3
T2 і 

3
T1 відповідно на 

1
A1 в групах VO4

3-
 [101-

102]. Ці переходи заборонені в ідеальній симетрії Td групи VO4
3-

. Викривлення 

тетраедрів VO4
3- 

від ідеальної симетрії в кристалічній решітці LaVO4 посилює 

спін-орбітальну взаємодію і робить ці переходи частково дозволеними [103].  
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Люмінесцентні властивості сполук La1-xEuxVO4, 0 ≤ x ≤ 0,2 обумовлені 

внутрішніми f - f електронними переходами 
5
D0  

7
FJ (J = 1, 2, 3, 4) в іонах 

Eu
3+

, що відображається люмінесцентними лініями в діапазоні 580 – 720 нм 

[90]. Рівень 
5
D0 синглетний, кількість ліній випромінювання, що може 

спостерігатись на ділянках, які відповідають певним J визначається саме 

величиною J і симетрією локального оточення іонів Eu
3+

. Кількість ліній 

найбільша для низькосиметричного оточення (наприклад в моноклінного 

LaVO4). В цьому випадку спостерігається повне зняття виродження для 
7
FJ 

рівнів і максимальна кількість ліній становить 3, 5, 7 і 9 піків для J = 1, 2, 3 і 4, 

відповідно. У випадку високої симетрії, коли розщеплення не максимальне 

(характерно тетрагональному LaVO4), очікується максимум 2, 4, 5 і 7 ліній для 

J = 1, 2, 3 і 4, відповідно.Рис. 4.5 – 4.8 підтверджують дане припущення.  
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Рис. 4.5. Спектри люмінесценції сполук La0,7Eu0,3VO4 отриманих 

методом сумісного осадження; T = 10 K, λзб = 90 (1), 200 (2), 250 (3) і 320 

(4) нм. 

 

Для зразків із низьким вмістом європію (La1-xEuxVO4, x ≤ 0,05) 

спостерігається три лінії для діапазону J = 1 і п’ять ліній для діапазону J = 2 
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(позначено стрілочками на рис. 4.7 і 4.8, криві 1). (Лінії діапазону J = 3 

характеризуються низькою інтенсивністю, лінії діапазону J = 4 сильно 

перекриваються, що ускладнює виділення усіх спектральних ліній для цих 

діапазонів.) Отже, властивості спектрів люмінесценції ванадатів 

вищезгаданого складу вказують на моноклінну структуру їхньої гратки. Таким 

чином, при низькій концентрації фактично домішкові іони Eu
3+

 заміщують 

іони лантану La
3+

 без зміни кристалічної гратки.  
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Рис. 4.6. Спектри люмінесценції сполук La0,7Eu0,3VO4 отриманих 

методом твердофазного синтезу; T = 10 K, λex = 90 (1), 200 (2), 250 (3) 

і 320 (4) нм. 

 

З підвищенням вмісту європію відбувається зміна структури 

кристалічної гратки з моноклінної на тетрагональну. Це відображається у зміні 

спектрів, структура яких для 0.1 ≤ x ≤ 0.3 відповідає високосиметричній 

координації іонів Eu
3+

 іонами оксигену.   
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Рис. 4.7. Спектри люмінесценції сполук La1-xEuxVO4 отриманих 

a) методом сумісного осадження, b) твердофазним методом; T = 10 K, λex = 300 

нм, x = 0,05 (1), 0,1 (2) і 0,3 (3). 

 

Слід зауважити, що з підвищенням концентрації іонів Eu
3+

, спектри 

люмінесценції видозмінюються залежно від обраного методу синтезу. Для 
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сполук отриманих твердофазним синтезом вже при x = 0,1 ми спостерігаємо 

спектри, які повністю відповідають розміщенню іонів Eu
3+

 в тетрагональній 

ванадатній структурі (Рис. 4.7 а і b, криві 2).  

Для сполук цього ж складу синтезованих методом сумісного осадження 

спектри, що характерні для моноклінної структури, проявляються іще і при 

x = 0.1. Більш того, при збільшенні концентрації від x = 0,05 до x = 0,1 в J –

 діапазоні відбувається перерозподіл інтенсивностей ліній позначених * 

порівняно з іншими лініями даного діапазону (Рис. 4.7 а і b, криві 1 і 2).  

Якщо перше спостереження може бути пояснене за допомогою 

припущення, що реальний вміст іонів Eu
3+

 у ванадатах отриманих методом 

сумісного осадження нижчий ніж у вихідній шихті (x = 0.1), то перерозподіл 

інтенсивностей ліній з нашої точки зору має інше пояснення. Згідно 

зображень, отриманих за допомогою скануючої електронної мікроскопії, 

розміри зерен порошків отриманих методом сумісного осадження значно 

менші, ніж у випадку порошків отриманих твердофазним синтезом. Саме 

тому, має очікуватися підвищення ролі поверхневих ефектів із  збільшенням 

співвідношення поверхні наночастинок до їх об’єму, яке має місце із 

зменшенням розмірів зерен цих порошків. Кількість іонів Eu
3+

 у поверхневому 

шарі, де їх локальне оточення відрізняється від оточення моноклінної гратки, 

має бути вищою для зразків отриманих методом сумісного садження і при 

підвищенні концентрації іонів Eu
3+ 

до x = 0.1. Тому цим ефектом і можна 

пояснити прояви описаних вище змін в спектральних розподілах. Розмірні 

ефекти спостерігаються також і в спектрах збудження.  

Походження смуг збудження власного свічення бездомішкових 

ванадатів лантану (Рис. 4.8., криві 1) і смуг збудження випромінювання 

європію в досліджених сполуках ванадатів (Рис. 4.8., криві 2 і 3) має просте 

пояснення.  
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Рис. 4.8. Спектри збудження люмінесценції порошків La1-xEuxVO4 

отриманих методом твердофазного синтезу (a) і методом сумісного осадження 

(b), x = 0 (1), 0,1 (2) і 0,3 (3); T= 10 K, λрег = 550 (1) і 618 (2, 3) нм. 
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Зокрема, смуги в області 205 і 310 нм є результатом переходів з 

поглинанням світла ортованадатною матрицею. Дійсно, вони спостерігаються 

як в спектрах збудження власного свічення матриці, так і в спектрах 

збудження свічення європію. Крім того, ширина забороненої зони моноклінної  

(3,4 eВ, 365 нм) і тетрагональної (3,01 eВ, 412 нм) фаз менша ніж енергія 

довгохвильового збудження (3.65 eВ, 340 нм).  

Смуга при 250 нм відсутня в спектрі збудження власного свічення 

матриці (Рис. 4.8., криві 1), але з’являється у спектрах зразків, що містять іони 

Eu
3+ 

(Рис. 4.8., криві 2 і 3). Дана смуга пояснюється переходом з переносом 

заряду O - Eu
3+

. Дві із трьох смуг виникають в результаті локалізованих 

електронних переходів. Це смуги при 250 і 310 нм. В першому випадку 

переходи з переносом заряду O - Eu
3+ 

відбуваються між сусідніми іонами 

оксигену і європію, а смуга при 310 нм утворюється внаслідок електрон-

вібронних переходів в молекулярному ванадатному аніоні VO4
3-

. Також в 

області 300 – 350 нм можуть давати додатковий внесок локалізовані на іонах 

Eu
3+ 

електронні f - f переходи 
7
F0

5
H3 і 

7
F0

5
L7. Отже, ця смуга формується 

двома типами локалізованих переходів і зафіксовані положення її максимуму з 

підвищенням вмісту Eu
3+

 може бути результатом збільшення внеску f – f 

переходів у загальний спектр.  

Разом з тим, якщо порівняти спектри a і b на рис. 4.8., то легко побачити, 

що зменшення внеску смуги 205 нм в спектрах зразків синтезованих методом 

сумісного осадження є більш значним порівняно до спектрів зразків 

отриманих твердофазним синтезом, і ця відмінність є найпомітнішою 

особливістю цих спектрів. Оскільки зона-зонні переходи в межах смуги при 

205 нм призводять до утворення вільних електронів і дірок, то описане 

спостереження означає, що в поверхневому шарі йде активне захоплення 

носіїв заряду та енергії. А оскільки внесок поверхневих ефектів вищий для 

зразків синтезованих методом сумісного осадження, то процеси захоплення 

більш виражені саме для цих зразків. 
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Рис. 4.9. Спектри збудження люмінесценції порошків La1-xEuxVO4 

отриманих методом твердофазного синтезу (a) і методом сумісного осадження 

(b), x = 0 (1), 0,1 (2) і 0,3 (3); T= 300 K, λрег = 550 (1) і 618 (2, 3) нм. 

 

Спектри люмінесцеції сполук La1-xEuxVO4 містять вузькі спектральні 

лінії в діапазоні 580 – 720 нм. Структура спектрів залежить від концентрації 
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іонів Eu
3+

 і не залежить від довжини хвилі збуджуючого світла в діапазоні 

збуджень від 90 до 330 нм (рис. 4.5 – 4.7). Положення максимумів 

спектральних ліній однакове для зразків, отриманих різними методами, однак 

відносні інтенсивності деяких ліній залежать від концентрації європію, 

наприклад, лінії з максимумами 587, 621, 687 та 698 нм. Всі такі лінії 

позначені зірочками на рис. 4.7.  

Відмічені лінії проявляються найкраще для зразків з найнижчою 

концентрацією Eu (x = 0,05, криві 1 на рис. 4.7). Вони зникають при x = 0,1 для 

зразків отриманих твердофазним синтезом (крива 2 на рис. 4.7 а), тоді як для 

зразків отриманих сумісним осадженням вони чітко спостерігаються при 

x = 0,1 (крива 2 на рис. 4.7 b). При x = 0,3, ці лінії зникають для зразків 

отриманих обома методами синтезу.  

Спектри збудження в УФ області складаються з трьох добре виражених 

смуг з максимумами в області 205, 250 і 310 нм. Відносні внески цих смуг 

залежать від методу синтезу і концентрації європію (рис. 4.8, 4.6). Крім того, 

для зразків отриманих методом сумісного осадження смуга при 310 нм 

зсувається в довгохвильову область на 12 нм із зростання концентрації Eu
3+

 від 

x = 0 до x = 0,3, тоді як для зразків отриманих твердофазним синтезом її 

положення не змінюється (рис. 4.8 b). 

Люмінесцентні властивості серії ортованадатів La1-x-yEuyCaxVO4-δ 

проявляються в області 550 - 730 нм, яка складається з вузьких спектральних 

лінії, і, безсумнівно, вони викликані перенесенням електроннів в іонах Eu
3+

 

(рис. 4.10 і 4.11). Інтенсивність випромінювання збільшується, якщо вміст 

легуючих речовин збільшується в діапазоні (0 ≤ x ≤ 0,15) (рис.4.11) .   

Спектри збудження всіх синтезованих зразків характерні для спектра 

люмінесценції збудження нелегованого і легованих іонами LaVO4 [101, 103 -

106]. Вони містять широку смугу з положенням піку приблизно 320 нм (Рис. 

4.12.) та дві вузькі, слабкої інтенсивності смуги при ~ 405 і ~ 475 нм. 

Структура спектрів випромінювання залежить від довжини хвилі, λex (рис. 

4.10), і концентрація домішок Ca
2+

 та Eu
3+

 (рис. 4.11).  
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Рис. 4.10. Спектр люмінесценції La0,80Eu0,10Са0.10VO4-δ (1-4) і 

La0,90Eu0,10VO4 (5), λех = 532 (1-5), 473 (2), 405 (3) і 337 нм (4). 

 

Для зразку La0,80Eu0,10Са0,10VO4-δ, який є сумішшю моноклінної та 

тетрагональної фаз (див. рис. 3.15), лінії ФЛ при 586, 592.5, 607, 611, 614, 618, 

649, 697 та 702 нм (позначені за допомогою стрілок на рис. 4.10, крива 2) 

спостерігаються при всіх довжинах λex [107]. Це називається першим набором 

ліній люмінесценції. Варто відмітити, що співвідношення між 

інтенсивностями ліній при 611, 614 і 618 нм змінюється, якщо змінюється λex. 

Крім того, інтенсивні смуги з піками при 580, 590, 591,7, 595,6, 608,7 і 622 та 
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смуги з піками 645, 651, 655, 706 і 708 нм (позначені стрілками із зірочкою) на 

рис. 4.10, крива 3, а на рис. 4.11, крива 4) більш виразно спостерігаються в 

спектрах, що виміряні при λex = 405 нм. Такі характеристики називаються 

другим набором ліній люмінесценції. Отже, виміряні спектри випромінювання 

є суперпозицією двох наборів ліній люмінесценції. 

 

Рис. 4.11. Спектр люмінесценції La1-x-yEuyCaxVO4-δ (1-4) і La1-x-EuxVO4 (5), 

λех = 405 нм, х,у = 0,05 (1), 0,10 (2, 5), 0,15 (3), 0,2 (4). 

 

Оскільки встановлено, що зразок La0,80Eu0,10Са0,10VO4-δ є сумішшю двох 

кристалічних фаз, то можна припустити що ці множини пов'язані з 

люмінесценцією центрів Eu
3+

 в моноклінній та тетрагональній фазах. З метою 

уточнення цього припущення, вивчено залежності спектрів люмінесценції від 

композиції зразків з тією ж довжиною хвилі збудження при λex = 405 нм (рис. 

4.11). З'ясовано, що спектри емісії зразків, де х = 0,1 та 0,15 дуже близькі один 
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до одного (рис. 4.11., криві 3 і 4). Цей висновок погоджується з твердженням, 

що ці зразки є сумішшю двох фаз. У зразка La0,60Eu0,20Са0,20VO4-δ домінує 

тетрагональна фаза, тому в спектрах люмінесценції переважає другий набір 

ліній люмінесценції, але в цьому спектрі пік при 618 нм зникає  (рис. 4.11, 

крива 4).  

 

 

Рис. 4.12. Спектр люмінесценції зразків LaVO4(1), La0,90Eu0,10VO4 (2) і 

La0,60Eu0,20Са0,20VO4-δ (3,4), λех = 550 (1), 614 (2,3) і 622 нм (4); Т =77 К 

(1), T = RT (2-4). 

 

В спектрі люмінесценції зразка La0,9Eu0,05Ca0,05VO4-δ (рис.4.11, крива 1) 

спостерігається в основному лише перший набір ліній люмінесценції. Зразок 

La0,9Eu0,05Ca0,05VO4-δ є моноклінним, тому перший набір ліній люмінесценції 

повинен поєднуватися з випромінюванням іонів Eu
3+

. У той же час, пік при 618 

нм також зникає в цьому спектрі. Зафіксовані вузькі лінії ФЛ спричинені 

5
D0 → 

7
FJ (J = 0, 1, 2, 3, 4) переходом електрона у внутрішню оболонку 4f

n
 

іонів Eu
3+

. Енергетичні рівні 
7
FJ можуть бути розділеними у кристалічному 
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полі на підрівні 2j + 1, але деякі з можливих переходів можуть бути 

забороненими правилами симетрії [108].  

Якщо іони Eu
3+

 займають положення іонів La
3+

 в тетрагональній 

кристалічній решітці LaVO4, вони мають симетрію D2d. У такому випадку, 

може бути спрогнозовано відсутність піків люмінесценції від переходу 

5
D0 → 

7
F0, двох піків від 

5
D0 → 

7
F1 і трьох трьох від 

5
D0 → 

7
F2 переходів.  

Якщо іони Eu
3+

 займають положення іонів La
3+ 

в моноклінній 

кристалічні решітці LaVO4, вони мають симетрію С1. В У такому випадку 

можливі переходи: один пік люмінесценції від 
5
D0 → 

7
F0, три лінії від 

5
D0 → 

7
F1 і п'ять ліній від 

5
D0 → 

7
F2переходів [109]. Як результат, знайдено 

один пік від переходу 
5
D0 → 

7
F0 (спектральний діапазон 570-585 нм), п'ять 

ліній (586, 592,5, 590, 591,7, 595,6 нм) від 
5
D0 → 

7
F1 (спектральний діапазон 

585- 600 нм) і сім ліній (607, 614, 618, 608,7, 611, 614, 622 нм) від 
5
D0 → 

7
F2 

(спектральний діапазон 600-650 нм) переходів. Це твердження також 

стосується спектрів 2 і 3 на рис.4.11, оскільки вони також являють собою 

люмінесценцію суміші, х = 0,1 і 0,15, відповідно. Було дивно, що для зразка 

La0,60Eu0,20Са0,20VO4-δ характерна інтенсивна лінія від переходу типу 
5
D0 → 

7
F0, 

адже для нього характерна лише тетрагональна структура кристалу (рис.4.11., 

крива 4). Крім того, що спектр моноклінного зразка La0,9Eu0,05Ca0,05VO4-δ 

(рис.4.11., крива 1) менш складний ніж це можна очікувати для такого роду 

структур. В той же самий час, інтенсивність люмінесценції цих зразки нижча 

порівняно з інтенсивністю для інших зразків. При переході від з спектра 1 до 

спектр 4 на рис.4.11, внесок моноклінної фази зменшується. Ці результати 

означають, що не тільки кристалічна структура визначає люмінесцентну 

поведінку  досліджуваних зразків. Отже, ми передбачали що, як показано на 

рис. 4.10 і 4.11, криві 2 - 4, спектральні перетворення в основному пов'язані з 

люмінесценцією тетрагональної фази.  

Вищезгадані спектральні лінії  належать типу I ("перший набір" ліній) та 

центрів типу II ("другий набір" ліній). Лінія від переходу 
5
D0 → 

7
F0 (580 нм) 

спостерігається лише для центрів II типу та найбільш інтенсивні лінії 
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5
D0 → 

7
F2 і 

5
D0 → 

7
F4 переходів для цих центрів розташовані при 622 і 708 нм, 

відповідно. Для центрів типу I, найбільш інтенсивні лінії розташовані на рівні 

614 і 697 нм. Ці спектральні особливості дозволяють зробити припущення що 

центри типу I та II характеризуються іншою симетрією навколишнього 

середовища іонів Eu
3+

. Центри I типу характеризуються більшою симетрією, а 

центри II типу характеризуються нижчою симетрією кристалічних граток 

[108]. було припущено, що центри типу I утворюються іонами Eu
3+

 на 

регулярних позиціях в кристалічній решітці (D2d симетрія).  

Що стосується центрів II типу, то вони можуть бути утвореними іонами 

Eu
3+

, внаслідок утворених дефектів в результаті введення катіонів Ca
2+

 у 

кристалі LaVO4. Щоб підтвердити це припущення, було виконано додаткове 

експериментальне дослідження зразка, що не містить іонів Са
2+

, а саме 

La0,9Eu0,1VO4, що має тетрагональну структуру (рис. 4.10 і 4.11, криві 5). 

Враховуючи те, що вище вказані лінії центрів II типу (наприклад, лінії при 622 

і 708 нм) не спостерігалися для зразків без Са
2+

 (рис.4.11, крива 5), зроблено 

висновок що найбільш можливим походженням центрів II типу є 

випромінювання іонів Eu
3+

, які зумовлені Ca-індукованими дефектами. У 

випадку легування LaVO4, домішки Ca
2+

 повинні замістити іони La
3+

. Потім 

відбувається стягнення ефективногоо "-1" заряду. Компенсація цього заряду 

відбувається шляхом формування одного вакантного оксигену [VO]
2+

, на 

кожному з двох Ca
2+

 / La
3+ 

іонах. Таким чином, в розташуванні домішок Ca
2+

 в 

кристалічній решітці LaVO4 слід очікувати, що деякі іони Eu
3+

знаходяться під 

дією обох сусідів у вигляді катіонів Ca
2+ 

та вакантного оксигену. Таким чином, 

можна припустити що такі іони Eu
3+ 

володіють лише II типом люмінесцентних 

центрів, і їх локальна симетрія нижче порівняно з симетрією центрів I типу. 

Однак, потрібно враховувати, що в спектрах (рис. 4.10 і 4.11) поблизу 580 нм 

спостерігається пік обумовлений переходом типу 
5
D0 → 

7
F0, симетрія центрів 

II типу може бути C2 або Cs [108, 109]. Симетрію C2 Eu
3+ 

в ортогонадатах 

можна досягти тільки рівномірним спотворенням двох положень оксигену. 
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Можна припустити, що випадок Cs-симетрії оточуючих Eu
3+

 на центрах II типу 

є більш імовірним.  

Порівнюючи спектри збудження, що виміряні для різних типів центрів 

(614 і 622 нм для типи I і II центрів відповідно), підтверджується викладене 

вище припущення, адже такі спектри мають деякі відмінності (Рис. 4.12). 

Широка смуга при 320 нм більш інтенсивна в спектрах збудження центрів I 

типу. Діапазон 320-нм також спостерігається в спектрах зразка La0,9Eu0,1VO4 

(Рис.4.12, крива 2). Ця смуга викликана електронними переходами в 

ортованадатній групі VO4
3-

. Тому центри I типу краще збуджуються через 

матрицю, ніж центри II типу, що підтверджує існування центрів I типу на 

звичайних позиціях Eu
3+ 

в кристалічній решітці.  

 

Рис. 4.13. Залежність інтенсивності люмінесценції зразка 

La1-x-yEuyCaxVO4-δ від величини заміщення х, у; загальна інтенсивність 

випромінювання (1) і випромінювання при 622 нм (2,3); λех = 405 (1,2) і 

473 нм (3). 

 

Досліджуючи люмінесценцію La1-x-yEuyCaxVO4-δ, варто відмітити, що 

загальна інтенсивність випромінювання зразків істотно збільшується при 

збільшенні концентрації замісників до x, y = 0,15 (рис. 4.13, крива 1). 

Інтенсивні піки при 614 і 622 нм спричинені люмінесценцією центрів I і II 

типів, відповідно (Рис. 4.13, крива 2 і 3). Легування іонами Ca
2+

 підвищує 
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ефективність цього ІІ типу люмінесцентних центрів. Слід зазначити, що 

гасіння інтенсивності люмінесценції при х, y > 0,15 може мати різні механізми, 

на які впливає і розмір частинок, які в La0,60Eu0,20Са0,20VO4-δ меші порівняно з 

частинками інших зразків.  

 

 

Рис. 4.14. Люмінесцентні спектри зразків La1-x-yEuyCaxVO4-δ та  

 Eu1хСaxVO4-δ при λех = 405 нм. 

 

Люмінесцентні спектри Eu1-хСaxVO4-δ складаються з вузьких 

спектральних ліній в діапазоні 580 - 720 нм (рис. 4.14 і 4.15). Структура 

спектрів люмінесценції залежить від концентрації x катіонів Ca
2+

 і довжини 

хвиль збудження. Залежність структури спектрів від концентрації х чітко 

видно на прикладі виміряних спектрів при довжині хвилі збудження λex = 405 

нм (рис. 4.14). Спектри зразків Eu1-хСaxVO4-δ при x = 0,10 (включаючи зразок 

EuVO4) мають просту структуру, яка представлена лініями в області близько 

до 593, 595, 608, 614, 618, 697 та 703 нм (ці піки позначено стрілками на рис. 

4.15, крива 3).  
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Рис. 4.15. Люмінесцентні спектри зразків La1-x-yEuyCaxVO4-δ та 

Eu1-хСaxVO4-δ при λех = 473 нм. 

 

Спектри наночастинок Eu0,85Сa0,15VO4-δ містять додаткові піки значно 

меншої інтенсивності при 588, 611 і 705 нм (рис. 4.14, крива 3). Спектри 

наночастинок Eu0,80Сa0,20VO4-δ мають усі вище зазначені лінії, а також піки при 

578, 596, 599, 606, 619, 625, 655 нм (рис. 4.14, крива 4). Цікаво, що для зразка 

типу Eu1-хСaxVO4-δ з х = 0,10, пік при 619 нм сильно перекривається смугою 

при 618 нм. Варто відмітити, що загальний вигляд спектрів люмінесценції 

Eu1-хСaxVO4-δ в області 405 нм не схоже на складну структуру спектрів 

La0,70Eu0,15Ca0,15VO4-δ (рис.4.14, крива 1). 

Спектри емісії зразків Eu1-хСaxVO4-δ, виміряні при збудженні 337, 473 і 

532 нм мають просту структуру (лінії близько 593, 608, 614, 618, 647, 653, 697 і 

703 нм). Структура спектрів незалежать від концентрації х (виміри при λex = 

473 нм, див. рис. 4.15) і вони є досить подібними до спектрів наночастинок 

Eu1-хСaxVO4-δ з x = 0,10 при збудженні 405 нм.  
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Рис. 4.16. Люмінесцентні спектри зразків La1-x-yEuyCaxVO4-δ та  

 Eu1-хСaxVO4-δ при λех = 614 нм. 

 

В ході дослідження встановлено, що проста структура спектрів 

випромінювання Eu1-хСaxVO4-δ при 337, 473 і 532 нм цілком подібні до простої 

структури спектрів наночастинок La0,70Eu0,15Ca0,15VO4-δ при одному і тому ж 

збудженні (рис. 4.15, крива 1). 

Спектри збудження наночастинок Eu1-хСaxVO4-δ при довжині хвилі λрег = 

614 нм складається з основної широкої смуги з максимумом в 320 нм та 

декількох вузьких ліній в діапазоні 350-450 нм з положеннями піку близько 

365, 377, 383,405 і 425 нм. Ці вершини розташовані на широкій фоновій смузі з 

позиціями близько  370 - 390 нм. Інтенсивність фонової смуги зростає під час 

збільшення концентрації іонів Са
2+ 

(від x = 0,05 до x = 0,15). На цих спектрах 

зафіксовано також інші вузькі піки, які розташовані в діапазоні 450 - 525 нм з 

максимумами при 462, 470, 475, 478 та 512 нм (рис. 4.16). 
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В спектрах збудження, що виміряні при λрег = 618 та 619 нм з піками 

близько 375-380 нм ( рис. 4.17) внесок широкої фонової смуги значно вищий 

аніж в спектрах при 614 нм. 

Смуги в області 380-425 та 460-480 нм відповідають електронному 

переходу типу 
5
F0 → 

7
D3 і 

5
F0 →

7
D2 в Eu

3+
іоні [110, 111]. Смуги при 320 нм у 

ванадатних сполуках зазвичай пов'язані з 
1
A1 → 

1
T2 переходами в аніоніVO4

3-
 

[112-115]. Додаткова широка смуга в області 370-390 нм пов'язана з впливом 

домішок Ca
2+

, адже ця смуга не фіксується ні для матричної основи EuVO4, ні 

для зразків La1-xEuxVO4 (рис. 4.16, крива 5, [116]). 

Проста структура спектрів випромінювання Eu1-хСaxVO4-δ обумовлена 

іонами Eu
3+

, які на своїх звичайних позиціях в кристалічній решітці EuVO4 

мають симетрія D2d. Теорія груп прогнозує електронні переходи  іонів Eu
3+

у 

вигляді не люмінесцентної смуги від 
5
D0 →

7
F0, двох смуг від 

5
D0 →

7
F1 і трьох 

від 
5
D0 →

7
F2. Зафіксовано відповідні піки при 593, 595 нм (

5
D0 →

7
F0) і 608, 

614, 618 нм (
5
D0 →

7
F2). 

Виникнення додаткових спектральних ліній в спектрах Eu1-хСaxVO4-δ, що 

виміряні при збудженні 405 нм (позначено стрілками на рис. 4.14) обумовлені 

емісійними центрами ІІ типу іонів Еu
3+ 

у зразках з x = 0,15 та 0,2. 

Спостерігаються смуги при 578 нм (
5
D0 →

7
F0), 588, 596, 599 нм (

5
D0 →

7
F1) і 

606, 611, 619, 625 (
5
D0 →

7
F2).  

Як зазначалося вище, для зразків La1-x-yEuyCaxVO4-δ притаманно два типи 

емісійних центрів Eu
3+

, що характеризуються D2d та C1 симетріями. Але, 

положення ліній випромінювання центрів II-го типу у спектрах наночастинок 

La1-x-yEuyCaxVO4-δ (рис. 4.14, крива 1) значно відрізняються від спектрів 

Eu1-хСaxVO4-δ (рис. 4.14, крива 4). Положення люмінесцентних піків для обох 

досліджуваних серій сполук зібрані в таблиці 4.2.  

Отже,  емісійні центри ІІ типу іонів Eu
3+ 

мають різну природу 

походження в сполуках Eu1-хСaxVO4-δ та La1-x-yEuyCaxVO4-δ, тому можна їх 

позначити як тип центрів II-A і II-B, відповідно. Досліджуючи зразки 

Eu1-хСaxVO4-δ, було виявлено невеликі кількості домішок поліванадатної фази 
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CaV2O6 при високих концентраціях Ca. Виникнення цієї домішкової фази 

корелює з виникненням центрів випромінювання II-B типу у зразках 

Eu1-хСaxVO4-δ. Проте, у зразка La1-x-yEuyCaxVO4-δ поліванадатна фаза CaV2O6 не 

виявлена. 

.  

Рис. 4.17. Люмінесцентні спектри зразків La0,60Eu0,20Ca0,20VO4-δ, λех = 622 

нм (1) та Eu0,80Сa0,20VO4-δ при λreg = 614 (2), 618 (3) та 619(4) нм. 

 

Тому випромінювання центрів II-A типу наночастинок La1-x-yEuyCaxVO4-δ 

дійсно має інше походження, ніж центри II-B типу Eu1-хСaxVO4-δ і пов’язане з 

Ca-індукованими дефектами в тетраедричній кристалічній решітці 

ортованадата La1-x-yEuyCaxVO4-δ. Серед досліджуваних речовин встановлено, 

що Ca-індуковані дефекти в області 370 нм виникають зі збільшенням 

концентрації Ca і ця смуга збудження не викликана катіонами La
3+

.  

Ортованадати РЗЕ можна використовувати в ролі люмінесцентних 

матеріалів. Кольорові характеристики залежать від описаних вище двох типів 

центрів люмінесценції. Якісну оцінку кольору випромінювання досліджуваних 
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речовин можна отримати шляхом аналізу співвідношення інтенсивності 

люмінесценції, що викликана переходами 
5
D0 →

7
F2 і 

5
D0 →

 7
F1, у вигляді I(

5
D0 

→
7
F2) / I(

5
D0 →

 7
F1), оскільки ці переходи умовно відповідають за червоний та 

помаранчевий колір випромінювання, відповідно [117 - 119]. Результати 

аналізу такого співвідношення представлено в таблиці 4.3. 

 

Таблиця 4.2. 

Положення піків люмінесценції (нм), що обумовлені центрами Eu
3+ 

іонів 

в наночастинках Eu1-хСaxVO4-δ та La1-x-yEuyCaxVO4-δ 

Перехід 
Eu1-хСaxVO4-δ La1-x-yEuyCaxVO4-δ 

І тип ІІ тип І тип ІІ тип 

5
D0 → 

7
F0 - 578 - 580 

5
D0 → 

7
F1 593, 595 

588, 596,  

599 
586, 592.5 

590, 591.7, 

595.6 

5
D0 → 

7
F2 608, 614, 618 

606, 611, 619, 

625 
607, 614, 618 

608.7, 611, 

622 

5
D0 → 

7
F3 648, 653 655 649 645, 651, 655 

5
D0 → 

7
F4 697, 703 705 697, 702 706, 708 

 

Згідно даним таблиці 4.3. співвідношення між інтенсивностями 

люмінесценції під час збільшення кількості кальцій іонів різко зменшується. 

Отже, найоптимальнішим є ступінь заміщення для червоної емісії в серії 

Eu1-хСaxVO4-δ х = 0,1. Чистоту кольору люмінесценції виготовлених речовин 

також можна оцінити співвідношенням інтенсивності (I(
5
D0 → 

7
F2) + 

I(
5
D0 →

 7
F1)) де загальна інтенсивність люмінесценції Itotal. Відповідні дані 

також наведено в таблиці 4.3.  

Для визначення кольору люмінесценції необхідно знати координати 

кольоровості CIE досліджуваних сполук та їхню залежність від вмісту 

домішок. Координати CIE були розраховані на основі спектрів люмінесценції  

рис. 4.14. Встановлено, що розраховані координати залежать від ступеня 
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заміщення і вони максимально близькі до стандартних значень координат 

кольору CIE стандарту NTSC для червоного випромінювання (x = 0,67, 

y = 0,33) у випадку EuVO4 і Eu0,9Ca0,1VO4-δ. Необхідно відзначити, що значення 

CIE досліджуваних речовин знаходяться ближче до стандартних координат 

(x = 0,63, y = 0,36), ніж як повідомлялося раніше для подібних сполук 

LaVO4:Eu [120].  

 

Таблиця 4.3. 

Координати СІЕ та співвідношення між інтенсивностями люмінесценції 

зразків Eu1-хСaxVO4-δ та La1-x-yEuyCaxVO4-δ 

 

Координати СІЕ 
I(

5
D0 → 

7
F2) / 

I(
5
D0 →

 7
F1) 

(I(
5
D0 → 

7
F2) + 

I(
5
D0 →

 7
F1)) / Itotal 

х у 
λех = 

405 нм 

λех = 

473 нм 
λех = 405 нм λех = 473 нм 

EuVO4 0,66443 0,33530 7,32 7,06 0,50 0,48 

Eu0,90Сa0,10VO4-δ 0,66377 0,33597 7,88 7,56 0,59 0,61 

Eu0,85Сa0,15VO4-δ 0,65183 0,34786 4,67 5,35 0,51 0,51 

Eu0,80Сa0,20VO4-δ 0,66138 0,33835 5,84 4,69 0,61 0,53 

La0,70Eu0,15Ca0,15VO4-δ 0,64959 0,35009 3,10 3,53 0,74 0,63 

 

Розрахункова корельована колірна температура (ККТ) досліджуваних 

сполук варіюється від 990 К для EuVO4 до 1100 K для La0,70Eu0,15Ca0,15VO4-δ. 

Зразки Eu1-хСaxVO4-δ мають проміжні значення ККТ [107, 121]. Для зразків, де 

спектри люмінесценції містять смуги від кількох типів центрів (див точки 

кольоровості CIE для зразків La0,70Eu0,15Ca0,15VO4-δ (1) та Eu0,85Ca0,15VO4-δ (3) на 

рис. 4.18) значення ККТ збільшуються.  

Отже, допування матричної основи ортованадатів РЗЕ можна також 

використовувати для потепління кольору випромінювання Eu-активованого 

ортованадату. Можливо, зміни концентрації європію разом з варіюванням 

концентрації домішкового кальцію дозволять краще підбирати координати 



141 

кольоровості відповідно червоному стандарту та покращать інші 

характеристики кольору. 

 

 

Рис. 4.18. Діаграма координат СІЕ зразків La1-x-yEuyCaxVO4-δ (1), 

Eu1-хСaxVO4-δ (2 - 4) та EuVO4(5) при λех = 405 нм; х = 0,1 (2), 0,15 (1, 3), 0,2 (4); 

у = 0,15. 

 

4.3. Короткі висновки до розділу 4 

Досліджуючи каталітичні властивості ортованадатів РЗЕ на прикладі 

двох серій зразків La1-xCaxVO4-δ та Eu1-xCaxVO4-δ (0  x  0,2) та ортованадтних 

матриць типу LaVO4 та EuVO4 встановлено, що продуктом перетворення 

метанолу є метан. ДМЕ також є продуктом перетворення метанолу, але у 

незначній кількості. Найкращі каталітичні властивості при перетворені 

метанолу серед ортованадатних матриць належить LaVO4 з виходом метану в 

14,57 %. Серед зразків двох досліджуваних серій La1-xCaxVO4-δ та Eu1-xCaxVO4-δ 

(0  x  0,2) найкраще в ролі каталізаторів себе проявили зразки типу Eu1-
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xCaxVO4-δ. Можна зробити припущеня, що в даному випадку важливу роль 

відіграє структура поверхні зразків та наявність домішок у вигляді 

поліванадату CaV2O6 у зразках Eu1-xCaxVO4-δ. 

Люмінесцентні властивості зразків серіїї La1-xCaxVO4-δ досліджували в  

широкому спектральному діапазоні від 400 до 800 нм. Спектри 

фотолюмінесценції містять дві широкі смуги, які сильно перекриваються в 

положенні їхніх максимумів близько ~ 570 і ~ 630 нм.  

Люмінесцентні властивості сполук La1-xEuxVO4-δ, 0 ≤ x ≤ 0,2 обумовлені 

внутрішніми f - f електронними переходами 
5
D0

7
FJ (J = 1, 2, 3, 4) в іонах 

Eu
3+

. Спектри люмінесценції сполук La1-xEuxVO4-δ містять вузькі спектральні 

лінії в діапазоні 580 – 720 нм. Структура спектрів залежить від концентрації 

іонів Eu
3+

 і не залежить від довжини хвилі збуджуючого світла в діапазоні 

збуджень від 90 до 330 нм. Положення максимумів спектральних ліній 

однакове для зразків, отриманих різними методами, однак відносні 

інтенсивності деяких ліній залежать від концентрації європію, наприклад, лінії 

з максимумами 587, 621, 687 та 698 нм.  

Люмінесцентні властивості серії ортованадатів La1-x-yEuyCaxVO4-δ 

проявляю.ться в області 550 - 730 нм, яка складається з вузьких спектральних 

ліній, які, безсумнівно, викликані перенесом електронів в іонах Eu
3+

 . 

Інтенсивність випромінювання збільшується, якщо вміст легуючих речовин 

збільшується в діапазоні (0 ≤ x ≤ 0,15).   

Розрахункова корельована колірна температура (ККТ) досліджуваних 

сполук варіюється від 990 К для EuVO4 до 1100K для La0,70Eu0,15Ca0,15VO4-δ. 

Зразки Eu1-хСaxVO4-δ мають проміжні значення ККТ. Для зразків, де спектри 

люмінесценції містять смуги від кількох типів центрів значення ККТ 

збільшуються. Отже, допування матричної основи ортованадатів РЗЕ можна 

також використовувати для потепління кольору випромінювання 

Eu-активованого ортованадату. Можливо, зміни концентрації європію разом з 

варіюванням концентрації домішкового кальцію дозволять краще підбирати 
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координати кольоровості відповідно червоному стандарту та покращити інші 

характеристики кольору. 
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ВИСНОВКИ 

1. Встановлено, що синтезовані трьома різними методами ортованадати 

рідкісноземельних елементі залежно від обраної системи мають моноклінну 

або тетрагональну структуру. Параметри кристалічних граток a, b, c,   

досліджуваних ортованадатів при збільшенні вмісту замісникових іонів 

зменшуються. 

2. Показано, що зразки серії La1-xCaxVO4-δ 0  x  0,2 однофазні і мають 

моноклінну структуру з просторовою групою P21/n.  

3. Для серії La1-xSmxVO4 в області 0,1  x  0,2 фіксується дві фази 

La1-xSmxVO4 тетрагональної (просторова група I41/amd) та моноклінної 

(просторова група P21/n ) структури.  

4. Сполуки в системі La1-xEuxVO4-δ 0  x  0,3 однофазні тетрагональної 

структури. Для серії Eu1-xCaxVO4-δ в області 0,05  x  0,2 ймовірно характерно 

присутність двох фаз: Eu1-xCaxVO4-δ (0,05  x  0,2) тетрагональної будови,  та 

моноклінної фази поліванадату CaV2O6 (просторова група C21/n).  

5. В ортованадатах La1-x–yEuyCaxVO4-δ в області 0,05  x, y ≤ 0,2 присутні 

три фази:  La1-x–yEuyCaxVO4-δ (0,1  x, y ≤ 0,2) та EuVO4 тетрагональної 

структури, і  

La1-x–yEuyCaxVO4-δ (0,05  x, y ≤ 0,2) моноклінної структури. 

6. Досліджено каталітичні властивості представників серій La1-xCaxVO4-δ 

та Eu1-xCaxVO4-δ (0  x  0,2) та ортованадатів типу LaVO4 та EuVO4. Найкращі 

каталітичні властивості при перетворенні метанолу в метан серед 

ортованадатних матриць проявляє LaVO4 з виходом метану в 14,57 %.  

7. Для серій La1-xCaxVO4-δ та Eu1-xCaxVO4-δ (0  x  0,2) найвищі показники 

перетворення метанолу характерні для сполук типу Eu1-xCaxVO4-δ.  

8. Встановлено, що характер та розміщення спектральних ліній при 

люмінесценції ортованадатів рідкісноземельних елементів залежить від 

кристалічної структури та обумовлюється переносом електронів в 
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ортованадатному іоні VO4
3-

, а для європій вмісних речовин – з переносом 

електронів в іонах Eu
3+

.  

9. Уточнено координати кольоровості для сполук типу LaVO4:Eu, які  

місять  йони Са
2+

 максимально близькі до стандартних значень координат 

кольору CIE стандарту NTSC для червоного випромінювання (x = 0.67, y = 

0.33) у випадку EuVO4 і Eu0,9Ca0,1VO4-δ.  

10. Показано, що ступінь заміщення лантану або самарію близький до 0,1 

є оптимальним ступенем заміщення для досягнення люмінесцентних та  

каталітичних властивостей. 
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Додаток 1 

 

Рентгенологічні дослідження тетрагональної структури LaVO4. 
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Додаток 2 

 

Рентгенологічні дослідження моноклінної структури LaVO4. 
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Додаток 3 

 

Рентгенологічні дослідження тетрагональної структури EuVO4. 
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