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АНОТАЦІЯ 

Кисіль Д.В. Фотолюмінесцентні та структурні властивості 

піролітичних вуглецевих нанопреципітатів, диспергованих у 

пірогенному оксиді кремнію – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. – 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної 

академії наук України. – Київ, 2019. 

Продемонстровано, що нанодисперсний порошок пірогенного SiO2 

може бути використаний в якості високодисперсної твердотільної матриці 

для піролітичного синтезу люмінесцентних нанорозмірних вуглецевих 

преципітатів із керованим спектром випромінювання (з ближньої УФ до 

видимої області спектру). Встановлено, що хемо-термічна обробка 

високодисперсного порошоку пірогенного SiO2, із використанням 

фенілтриметоксисилану в якості вуглецевого прекурсору призводить до 

формування вуглецевих нанопреципітатів (наноточок) диспергованих у 

вищезазначеному порошку та виникненню смуг випромінювання в УФ та 

видимій областях спектру. Висунуто припущення, що під час термічного 

відпалу відбувається реконструкція приєднаних кремнійорганічних сполук, 

яку можна розглядати як комбінацію (1) утворення поліциклічних 

молекулярно-подібних вуглецевих кластерів, (2) агрегації вуглецю в аморфну 

структуру. Запропоновано пояснення, що випромінювання композитів SiO2:С 

пов‟язано з поліциклічними вуглецевими молекулами/кластерами, їх 

ексимерами та агрегатами. Продемонстрований практичний потенціал нового 

нанокомпозитного матеріалу в якості люмінофору для джерел штучного 

білого світла, а також для синтезу люмінесцентних наноміток, які можуть 

бути використані для візуалізації біологічних об‟єктів субклітинного розміру. 

Ключові слова: вуглецеві наноточки, нанокомпозит, 

фенілтриметокисилан, широкосмугова фотолюмінесценція, SiO2. 
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АННОТАЦИЯ 

Кисель Д.В. Фотолюминесцентные и структурные свойства 

углеродных нанопреципитатов диспергированных в порошках 

пирогенных оксидов кремния и алюминия – Рукопись. 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.07 – физика твердого тела. – 

Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарьова Национальной 

академии наук Украины. – Киев, 2019. 

 Продемонстрировано, что нанодисперсный порошок пирогенного SiO2 

может быть использован в качестве высокодисперсной твердотельной 

матрицы для пиролитического синтеза люминесцентных углеродных 

преципитатов с управляемым спектром излучения (от ближней УФ до 

видимой области спектра). Установлено, что хемо-термическая обработка 

высокодисперсного порошока пирогенного SiO2, с использованием 

фенилтриметоксисилана в качестве углеродного прекурсора приводит к 

формированию углеродных нанопреципитатов (наноточок), 

диспергированных в вышеупомянутом порошке и возникновению полос 

излучения в УФ и видимой областях спектра. Выдвинуто предположение, что 

при термическом отжиге происходит реконструкция присоединенных 

кремнийорганических соединений, которую можно рассматривать как 

комбинацию (1) образования полициклических молекулярно подобных 

углеродных кластеров и (2) агрегации углерода в аморфную структуру. 

Предполагается, что излучение SiO2:С композитов в УФ и видимой областях 

спектра связано с полициклическими углеродными молекулами/кластерами, 

их эксимерами и агрегатами. Продемонстрирован практический потенциал 

нового нанокомпозитного материала в качестве люминофора для источников 

искусственного белого света, а также для синтеза люминесцентных 

нанометок, которые могут использоваться для визуализации биологических 

объектов на субклеточном уровне. 
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 Ключевые слова: углеродные наноточки, фенилтриметоксисилан, 

нанокомпозит, широкополосная фотолюминесценция, SiO2. 

 

SUMMARY 

D.V. Kysil. Photoluminescent and structural properties of carbon 

nanoprecipitates dispersed in powders of fumed silica and alumina – 

Manuscript. 

 A thesis for the candidate’s degree of physical and mathematical sciences, 

specialty: 01.04.07 – Physics of semiconductors and dielectrics. – V.E. Lashkaryov 

Institute of Semiconductor Physics of National Academy of Sciences of Ukraine. – 

Kyiv, 2019. 

 It was demonstrated that nanodispersed fumed SiO2 powder can be used as a 

highly dispersed solid-state matrix for the pyrolytic synthesis of carbon nanoscale 

luminescent precipitates with a tunable emission spectrum (from the near UV to 

the visible spectral region). It was found that chemo-thermal treatment of a highly 

dispersed fumed SiO2 powder, using phenyltrimethoxysilane as a carbon precursor 

leads to the formation of carbon nanoprecipitates (nanodots) dispersed in the 

aforementioned powder and the appearance of emission bands in the UV and 

visible spectral regions. It was suggested that during thermal annealing, the 

reconstruction of organosilicon compounds attached to the surface of SiO2 

particles occurs, which can be considered as a combination of (1) the formation of 

polycyclic molecular-like carbon clusters and (2) carbon aggregation into an 

amorphous structure. It was assumed that radiation of SiO2:C composites in the 

UV and visible spectral regions is associated with polycyclic carbon 

molecules/clusters, their excimers, and aggregates. The practical potential of the 

new nanocomposite material as a phosphor for artificial white light sources, as well 

as for the synthesis of luminescent nanotags that can be used to visualize biological 

objects at the subcellular level, was demonstrated. 

 Key words: carbon nanodots, phenyltrimethoxysilane, nanocomposite, wide 

band photoluminescence, SiO2.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 

 

ВН  – вуглецеві наноточки;  

ІЧ – інфрачервоний; 

КРС  – комбінаційне (раманівське) розсіювання світла; 

ОГ – оксид графіту/графену; 

ПАВ – поліциклічні ароматичні вуглеводні; 

ТГМ – термогравіметрія; 

ФЛ  – фотолюмінесценція; 

ФТМС – фенілтриметоксисилан; 

ТМС - тетраметоксисилан; 

EELS – спектроскопія енергетичних втрат електронів (electron energy loss 

spectroscopy) ; 

FWHM – повна ширина на рівні половинної амплітуди; 

HAADF – кільцеве темне поле при великих кутах (high-angle annular dark field); 

HRSTEM – скануюча просвічуюча електронна мікроскопія високої роздільної 

здатності (high resolution scanning transmission electron microscopy); 

HOMO – вища зайнята молекулярна орбіталь (highest occupied molecular orbital); 

LUMO – нижча вакантна молекулярна орбіталь (lowest unoccupied molecular 

orbital); 

STEM – скануюча просвічуюча електронна мікроскопія (scanning transmission 

electron microscopy); 

TEM – просвічуюча електронна мікроскопія (scanning transmission electron 

microscopy); 

XPS – рентгенівська фотоелектронна спектроскопія (X-ray photoelectron 

spectroscopy); 

emiss – довжина хвилі випромінювання; 

exc – довжина хвилі збуджуючого випромінювання. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Світловипромінювальні матеріали мають велике 

значення у сучасній оптоелектроніці, системах штучного освітлення, 

системах індикації [1]. Останніми роками інтенсивно розвивається 

дослідження та впровадження наноструктурованих люмінесцентних 

матеріалів. Такими матеріалами є, наприклад, наночастинки деяких 

напівпровідників (CdSe, CdTe, PbS, PbSe), в яких ефективність і спектральні 

характеристики ФЛ зумовлюються квантоворозмірними і поверхневими 

ефектами [2]. Люмінесцентні вуглецеві наноточки (ВН) є новим класом 

люмінесцентних наноматеріалів з ефективною люмінесценцією у видимому 

діапазоні [3, 4]. Біосумісність, можливість отримання гідрофільної поверхні, 

та великий стоксів зсув ФЛ зумовлює привабливість ВН для використання в 

якості нового класу флуоресцентних наноміток для візуалізації біологічних 

об‟єктів на клітинному та субклітинному рівнях у біомедичних 

експериментах [5]. Однак, незважаючи на велику кількість публікацій про 

методи синтезу та властивості випромінювання ВН, досі не існує 

загальновизнаних моделей структури люмінесцентних центрів та механізмів, 

які відповідають за ефективне випромінювання у ВН [5-7]. Тому дуже 

важливою є розробка нових моделей і уявлень щодо структури, механізмів 

фотолюмінесценції і процесів формування ВН. 

Широкосмуговий спектр випромінювання у видимій області, який є 

характерним для ВН, робить їх перспективними об‟єктами для 

оптоелектроніки в якості люмінофора для отримання штучного білого світла. 

Однак ВН зазвичай синтезуються у вигляді колоїдних розчинів, які несумісні 

з оптоелектронними пристроями. Зовнішній квантовий вихід 

фотолюмінесценції вуглецевих наноточок в розчині етанолу або води є дуже 

високим і, згідно нещодавнім публікаціям, може сягати 90% і вище [8-11], що 

є величиною одного порядку з квантовим виходом кращих неорганічних 
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люмінофорів. Екстракція і конденсація ВН у порошок призводить до гасіння 

ФЛ у ВН, що обумовлено ефектами агрегації. Природно припустити, що 

уникнення небажаної агрегації можна досягнути шляхом належного 

диспергування ВН у прозорій твердотільній матриці. Для запобігання 

агрегації вуглецевих наноточок вони повинні бути максимально однорідно 

дисперговані у твердотільній матриці аналогічно тому, як вони дисперговані 

у розчині. Спроби використання полімерів в якості матриці показали 

проблематичність однорідного диспергування нанорозмірних частинок 

вуглецю у в'язкому полімерному середовищі. Альтернативним підходом є 

використання високодисперсних неорганічних нанопорошків або пористих 

матеріалів в якості наноструктурованої морфологічної матриці. Таким 

матеріалом є, наприклад, пірогенний SiO2 (fumed silica), який має високу 

питому поверхню (до 500 м
2
/г) і морфологію стабільну до 1000 °С. В даній 

роботі високодисперсний оксид кремнію використовується в якості 

наноструктурованої морфологічної матриці для вивчення структурних і 

люмінесцентних властивостей вуглецевих нанопреципітаів, які формуються 

на поверхні наночастинок оксиду кремнію у результаті піролізу органічних 

та кремнійорганічних сполук. 

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

Дисертаційна робота виконувалась у відділі функціональних матеріалів і 

наноструктур Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова 

Національної академії наук України в рамках наукових тем та проектів: 

«Пошук та створення перспективних напівпровідникових матеріалів і 

функціональних структур для нано- та оптоелектроніки», (шифр теми Тема 

ІІІ-41–17, № держреєстрації 0117U000642), «Розробка нових методів 

формування функціональних напівпровідникових матеріалів і приладових 

структур» (шифр теми теми ІІІ-10–18№ держреєстрації 0118U000212), 

Мета роботи і завдання досліджень. Метою роботи було 

встановлення умов формування, структурних властивостей та механізмів 
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світловипромінювання у вуглецевих піролітичних нанопреціпітатах 

диспергованих в пірогенному оксиді кремнію. 

Для досягнення мети роботи поставлені такі завдання: 

 Експериментально встановити вплив температури на процеси 

формування, структуру та ФЛ властивості вуглецевих нанопреципітатів 

 Дослідити вплив концентрації вуглецевого прекурсору на 

процеси формування, структуру та ФЛ властивості вуглецевих 

нанопреципітатів 

 Встановити ефекти модифікації поверхні нанодисперсного 

порошку SiO2 на процеси формування вуглецевих нанопреципітатів 

 Вивчити особливості формування вуглецевих нанопреціпітатів 

при використанні різних вуглецевих прекурсорів і різних матеріалів 

морфологічних матриць (ефекти матеріалу та ступені дисперсності 

матриці).  

 Проаналізувати фотолюмінесцентні властивості випромінювання, 

збудження, кінетикі релаксації та фотостимульовані ефекти, їх 

кореляції із структурними властивостями, і запропонувати структурно-

енергетину модель вуглецевиз світловипромвнюючих центрів. 

 

Об’єкт досліджень. Основним об‟єктом досліджень були 

нанопорошки SiO2:C, які були синтезовані методом хемо-термічної обробки 

високодисперсних порошків пірогенного оксиду кремнію з питомою 

поверхнею 295 м
2
/г з використанням в якості вуглецевого прекурсору 

фенілтриметоксисилану. Крім того були проведені експериментальні 

дослідження аналогічних матеріалів з використанням в якості морфологічной 

матриці пірогенного оксиду кремнію з питомою поверхнею 150 м
2
/г та 500 

м
2
/г, пористого окиду кремнію з питомою поверхнею 400 м

2
/г, та пірогенного 

оксиду алюмінію з питомою поверхнею 89 м
2
/г. Для порівняльного аналізу в 
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якості вуглецевого прекурсору були використані також тетраметоксисилан і 

сахароза. 

Предметом дослідження є процеси формування вуглецевих 

нанопреципітатів в високодисперсних порошках пірогенного оксиду кремнію 

та алюмінію, а також фотолюмінісцентні та структурні властивості 

синтезованих матеріалів. 

Методи досліджень: Для аналізу кількості вуглецевого прекурсору 

інкорпорованого в нанодисперсну матрицю використовувався метод 

термогравіметрії в атмосферних умовах до температури 1000 
0
С. Морфологія 

матеріалів вивчалась за допомогою методів електронної мікроскопії. 

Характер міжатомних зв‟язків аналізувався методами EELS, XPS, та ІЧ 

спектроскопії. Фотолюмінісцентні властивості вивчались за допомогою 

спектроскопії фотолюмінесценції випромінювання, збудження, та роздільної 

у часі спектроскопії (вивчення кінетичних властивостей ФЛ). Крім того біли 

проведені експерименти з використанням спектроскопії 

рентгенолюмінесценції. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

1. Запропоновані та використані високодисперсні матеріали на 

основі наноструктурованого оксиду кремнію з високим значенням питомої 

поверхні (нанопорошки пірогенного оксиду кремнію та нанопористий оксид 

кремнію з питомою поверхнею 150-400 м
2
/г) для піролітичного синтезу та 

вивчення люмінесцентних вуглецевих нанопреципітатів. 

2. Продемонстровано, що одним з факторів синтезу 

люмінесцентних нанопорошків SiO2:C з використанням ФТМС в якості 

прекурсору вуглецю, що зумовлює поверхневу рухомість вуглецю та його 

преципітацію є гідратаційна модифікація поверхні оксиду кремнію перед 

введенням ФТМС. Вищий ступінь гідратації сприяє формуванню більшої 

кількості ковалентних зв'язків кремнійорганічного вуглецевого прекурсору з 

поверхнею оксиду кремнію і, таким чином, вповільнює процеси поверхневої 

міграції і преципітації вуглецю. 
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3. Встановлено, що фотолюмінесценція вуглецевих 

нанопреципітатів (наноточок), які синтезовані шляхом хімічної обробки 

нанодисперсного порошку SiO2 органічними (сахароза) або 

кремнійорганічними (тертраметоксисилан, фенілтриметоксисилан) 

сполуками та наступним піролізом характеризується трьома смугами 

випромінювання з відносно фіксованим спектральним положенням 

максимумів близько 370-380 нм, 410-420 нм та 490-500 нм, а також широкою 

смугою із максимумом інтенсивності, положення якого змінне у широкому 

спектральному діапазоні 430-650 нм в залежності від умов синтезу. 

4. Встановлено, що при потужному ультрафіолетовому опроміненні 

люмінесцентних нанокомпозитів SiO2:C за атмосферних умов має місце 

фотостимульоване гасіння фотолюмінесценції за рахунок фотохімічної 

деструкції вуглецевих випромінювальних центрів, та поява смуги 

випромінювання з максимумом 490-500 нм, яка виникає в результаті 

фотостимульованої структурної перебудови. Крім того, продемонстровано, 

що десорбція у вакуумі сприяє гасінню усіх характерних смуг ФЛ. 

5. На основі детального аналізу спектральних та кінетичних 

характеристик фотолюмінесценції, адсорбційних ефектів та їх кореляцій зі 

структурними параметрами та параметрами синтезу запропоновано 

концептуальну структурно-енергетичну модель, згідно з якою 

випромінювальні центри, які відповідають характерним смугам 370-380 нм 

та 410-420 нм, асоційовані з флуорофорами у вигляді вуглецевих 

поліциклічних кластерів, які містять два та три бензольних кільця, 

відповідно. Довгохвильова широка смуга випромінювання із змінним 

положенням максимуму вище 430 нм асоційована з розупорядкованими 

агрегатами поліциклічних вуглецевих кластерів, тобто з аморфною фазою. 

Практичне значення отриманих результатів. З практичної точки зору 

має велике значення принципіальна можливість формування 

однокомпонентного люмінофору з широким спектром випромінювання без 

використання рідкоземельних елементів та інших важких металів. Показано, 
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що макет джерела білого світла на основі світлодиода 401 нм для збудження 

та люмінофора SiO2:C, генерує випромінювання з індексом передавання 

кольору в діапазоні 70-90, що є ознакою високої якості штучного білого 

світла. Показано, що спектральні харакетристикі випромінювання нового 

люмінофору, отже і спектральтні характеристикі джерела світла на його 

основі, можна варіювати у відносно широких межах шляхом варіювання 

умов синтезу. 

Запропоновано нову методику синтезу світловипромінюючих 

гідрофільних вуглецевих наноточок з використанням гідротермічного 

синтезу розчину сахарози в діметилсульфоксиді для синтезу люмінесцентних 

вуглецевих наноточок та нанопористий оксид кремнію для екстракції 

наноточок з ДМСО до водного розчину. 

З методичної точки зору показана ефективність використання 

високодисперсних матеріалів на сонові оксиду кремнію для «твердотільного» 

синтезу люмінесцентних вуглецевих наноточок на поверхні матриці. 

Ефективність підходу обумовлена високою питомою поверхнею матеріалів, 

що, при обмеженій поверхневій рухливості вуглецевих атомі/кластерів 

сповільнюються процеси агрегації і утворення нелюмінесцентних аморфних 

агрегатів. 

Достовірність отриманих результатів забезпечується комплексним 

підходом до аналізу властивостей об‟єктів досліджень з використанням 

сучасних прецизійних методів аналізу для отримання відтворюваності 

результатів. Додатковим фактором перевірки достовірності отриманих 

результатів є їх порівняння з даними інших дослідників та критичне 

обговорення на конференціях та з експертами-рецензентами.Особистий 

внесок. Здобувач приймав активну участь на етапах планування 

експерименту, його імплементації, в обробці і обговоренні 

експериментальних результатів, та у підготовці наукових доповідей і 

публікацій. Він приймав участь у синтезі експериментальних зразків 

матеріалів, проводив хімічні та термічні обробки матеріалів, готував 
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експериментальні зразки до вимірів, особисто приймав участь у 

експериментальних вимірах та аналізі результатів вимірів методами 

спектроскопії фотолюмінесценції (випромінювання, збудження, роздільна у 

часі спектроскопія ФЛ), рентгенолюмінесценції, спектрофотометрії в 

інфрачервоній області.  

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи 

представлені у вигляді доповідей на наукових конференціях: 

 EMRS Spring Meeting (2-6 May 2016) Lile, France 

 Nanocomposites and Nanomaterials, International Research and 

practice conference: Nanotechnology and nanomaterials, (August 24-27 2016) 

Lviv, Ukraine 

 Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Фізика, хімія 

та технологія поверхні» (17-18 травня 2016) Київ 

 Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників з 

міжнародною участю «Лашкарьовські читання 2018» (4-6 квітня 2018 р.) 

Київ, Україна 

 VIII Ukrainian scientific conference on physics of semiconductors 

(USCPS-8), (October 2-4, 2018) Uzhhorod, Ukraine 

 International conference “Nanomeeting” (May 26-29 2015) Minsk, 

Belarus 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 праць, у тому 
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У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційної роботи. 

Наведено зв‟язок роботи з науковими програмами. Сформулювано мету 

роботи, відзначається її наукова новизна та практичне значення. 

У першому розділі представлено огляд літератури присвяченій 

структурі та світловипромінювальним дефектам оксиду кремнію, а також 

характерним фотолюмінесцентним та структурним властивості вуглецевих 

наноточок та методам їх синтезу. Цей розділ також містить опис зразків, які 

вивчались у даній роботі, а також експериментальних методів аналізу їх 

хімічного складу, наномасштабної морфології, структури та 

фотолюмінесцентних властивостей. 

У другому розділі наведені результати дослідження впливу 

температури відпалу нанопорошку пірогенного SiO2 після хімічної обробки 

розчином фенілтриметоксисилану на процеси преципітації вуглецю та 

фотолюмінесцентні властивості.  

У третьому розділі наведені результати дослідження впливу 

концентрації вуглецевого прекурсору (фенілтриметоксисилану) у 

толуольному розчині під час хемо-термічної обробки на процеси формування 

світловипромінювальних вуглецевих преципітатів на поверхні частинок SiO2, 

їх структуру та фотолюмінісцентні властивості. Продемонстровано ефект 

фотоіндукованої деградації зразків, а також ефект десорбції повітря.  

У четвертому розділі наведені результати дослідження впливу стану 

поверхні частинок вихідного порошку пірогенного SiO2 на характер 

поверхневих зв‟язків з молекулами вуглецевого прекурсору 

(фенілтриметоксисилану) на фотолюмінісцентні властивості піролітичних 

вуглецевих нанопреципітатів.  

У п’ятому розділі досліджуються вплив типу морфологічної матриці, її 

питомої поверхні, а також типу вуглецевого прекурсору на структуру та 

фотолюмінесцентні властивості вуглецевих преципітатів 

У заключному шостому розділі проведений загальний огляд 

сукупності отриманих результатів для означення загальних закономірностей 
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та ідентифікації характерних смуг ФЛ, які спостерігались при формуванні 

піролітичних вуглецевих нанопреципітатів у матриці високодисперсного 

оксиду кремнію. На основі співставлення отриманих результатів 

запропоновано структурно-енергетичну модель піролітичного формування 

люмінесцентних вуглецевих нанопреципітатів на прикладі використання 

ФТМС в якості вуглецевого прекурсору. У розділі також проведений аналіз 

деяких ФЛ властивостей вуглецевих нанопреципітатів з точки зору 

практичного застосування у джерелах штучного білого світла, а також для 

синтезу люмінесцентних наноміток, які можуть бути використані для 

візуалізації біологічних об‟єктів субклітинного розміру. 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 

МЕТОДІВ 

 1.1. Оптично активні дефекти в аморфному SiO2 

 

Основною структурною одиницею склоподібного SiO2 та силікатних 

стекол є тетраедр SiO4. Чотири атоми кисню розташовані у вершинах 

тетраедра, а один атом кремнію – у середині тетраедра [12] (рис.1.1). 

Атом кисню має два електрони у зовнішній оболонці, які здатні 

утворювати зв‟язки з атомом кремнію. Результуюча конфігурація 

представляє собою молекулу силікату. Тетраедри можуть утворювати зв‟язки 

один з одним за допомогою атома кисню [12] (рис. 1.1). 

Енергія Si-O зв‟язку є досить високою (4,5 еВ) у порівнянні з Si-Si 

зв‟язком (2,5 еВ) та має іонно-ковалентну природу (у приблизному 

співвідношенні 50:50) [12, 13]. Кут зв‟язку Si-O-Si (φ) є дуже близьким до 

відповідного кута ідеального тетраедра 109,5º. Довжина Si-O зв‟язку (d) 

становить 0,162±0,05 нм [12, 14]. У багатьох випадках структурні одиниці 

SiO4 можна розглядати у вигляді жорстких структур, які здатні утворювати 

зв‟язки між собою утворюючи пари, кільця, ланцюги, площини, каркаси. У 

таких випадках можна визначити кут зв‟язку між тетраедрами (α). Було 

встановлено, що цей кут для різних форм SiO2 знаходиться у відповідних 

межах (для склоподібного SiO2 – від 120º до 180º, для кварцу – приблизно 

між 146º та 155º) [12, 15]. Діоксид кремнію не утворює окремих молекул 

O=Si=O внаслідок того, що подвійні зв‟язки не формуються [12]. 

Наявність дефектів у матриці діоксиду кремнію може значною мірою 

впливати на її структурні, електричні та оптичні властивості. Поява дефектів 

у SiO2 або перетворення вже існуючих дефектів на інші може виникати 

внаслідок опромінення, механічного напруження, зміни температур, 

присутності домішок. 
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Рис. 1.1. Трьохвимірна модель фрагменту кремнезему. Структура 

визначається декількома параметрами: довжиною Si-O зв‟язку (d), кутом 

тетраедра (υ), кутом зв‟язку між тетраедрами (α), кутами зкручення 

зв‟язків (δ1, δ2) [12]. 

 

В залежності від структури та розміру дефектів розрізняють точкові 

дефекти, дислокації (лінійні дефекти), та площинні дефекти. Точкові дефекти 

можна розділити на власні та домішкові. Власні дефекти включають атоми 

цієї речовини і можуть бути вакансіями (дефекти Шотткі або пари Френкеля) 

або власними міжвузольними дефектами (додатковий атом, який знаходиться 

у міжвузольному просторі). Домішкові точкові дефекти утворюються 

домішковими атомами. В ідеальному силікатному склі власні дефекти 

утворюються кисневими або кремнієвими міжвузольними атомами або 

їхніми вакансіями [12]. 

Дефекти можна розділити на діамагнітна та парамагнітні. У загальному 

випадку парамагнітним дефектам відповідає певна смуга поглинання. У 

випадку парамагнітних дефектів можливі переходи електрона з 

локалізованого стану  у зону провідності      та із валентної зони до 

локалізованого стану     . У випадку діамагнітних дефектів можливі 

тільки переходи із дефектних станів у зону провідності      [12]. 

Найбільш детально вивченим дефектом у всіх формах SiO2 є Eˊ-центр. 

З ним пов'язують смугу поглинання з максимумом 5,85 еВ у кварці та 



23 

 

силікатному склі. Eˊ-центр є парамагнітним завдяки неспареному електрону 

на обірваному зв‟язку атома кремнію, який зв'язаний лише з трьома атомами 

кисню [12, 16]. Схематичне зображення Eˊ-центру наведено на рис. 1.2. 

Позначається він як ≡Si, де три паралельні лінії відповідають трьом 

окремим зв'язкам з атомами кисню, а точка – неспареному електрону. 

 

Рис. 1.2. Eˊ-центр [12]. 

 

У скляному діоксиді кремнію в залежності від характерних 

спектроскопічних особливостей розрізняють чотири основних типи Eˊ-

центру: Eˊα, Eˊβ, Eˊγ та Eˊs. Смуг випромінювання пов'язаних з наведеними 

вище типами Eˊ-центрів наразі не виявлено [16]. 

Треба відмітити, що усі типи Eˊ– центру також можуть розглядатися як 

киснево-дифіцитні центри (oxygen deficiency centers - ODC), однак існують і 

дещо інші (не парамагнітні) ODC які варто розглянути. Ці дефекти можна 

коротко охарактеризувати як нейтральні кисневі вакансії, які в загальному 

випадку позначаються як ≡Si-Si≡ [12]. 

Для опису даного дефекту найбільш часто використовують модель 

нейтральної кисневої вакансії ODC(I), модель нерелаксованої кисневої 

вакансії та двох координованого кремнію ODC(II), який позначається як 

=Si. ODC(I) представляє собою один з найбільш розповсюджених дефектів 

у формі простої кисневої вакансії в усіх модифікаціях SiO2 [12, 16] (рис. 3.1). 
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Рис. 1.3. Схематичне зображення перетворення ODC(I) на ODC(II). На рис. 

також представлені дві можливих моделі ODC(II), нерелаксована киснева 

вакансія та кремній з подвоєною координацією [12]. 

 

Два атоми кремнію можуть утворити зв'язок між собою (релаксована 

киснева вакансія ≡Si-Si≡) або залишитись у нестабільній взаємодії і утворити 

нерелаксовану кисневу вакансію (≡Si···Si≡), де кожен з них може відігравати 

ключову роль в утворенні дефектів та перетворенні вже існуючих дефектів. 

ODC(I) відповідає смуга поглинання 7,6 еВ у a-SiO2. 

При збудженні випромінюванням 5 еВ, 6,9 еВ або 7,6 еВ в результаті 

взаємозв‟язку ODC(I) та ODC(II) спостерігаються дві фотолюмінісцентні 

смуги, 4,4 еВ (час життя τ=4 нс) та 2,7 еВ (τ=10,4 мс) [12, 17, 18]. 

Ґрунтуючись на часі життя можна зробити висновок, що смуги 

випромінювання 4,4 еВ та 2,7 еВ відповідають синглет-синглетним (S1→S0) 

та триплет-синглетним (T1→S0) переходам в ODC дефектах відповідно [16] 

(рис. 1.4). Інтеркомбінаційна конверсія між ODC(I) та ODC(II) також 

представлена на рис. 1.4. Виникнення ODC(II) супроводжується появою 

оптичної смуги поглинання ~ 5еВ [16, 19]. 

Немістковий кисень (Non-bridging oxygen hole center – NBOHC) є 

електрично нейтральним, парамагнітним та представляє собою найпростіший 

елементарний киснево-пов'язаний власний дефект у діоксиді кремнію. 
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Рис. 1.4. Діаграма енергетичних рівнів та оптичних переходів у ODC(I) та 

ODC(II). Випромінювальні переходи зображено лініями зі стрілочками, не 

випромінювальні – пунктирними лініями зі стрілочками. ΔEact – енергія 

активації для синглет-триплетного переходу, τ – час життя [12]. 

 

Він досить добре досліджується за допомогою фотолюмінісцентної та 

катодолюмінісцентної спектроскопії, а також електронного парамагнітного 

резонансу. Характерні смуги поглинання та випромінювання NBOHC 

зображені на рис. 1.5. Цей дефект має смугу поглинання на 4,8 еВ з 

FWHM=1,07 еВ, асиметричну смугу поглинання на 1,97 еВ з FWHM=0,17 еВ; 

фотолюмінісцентна смуга виникає при збуджені на 1,91 еВ та має 

FWHM=0,17 еВ, τ = 20 мкс [12]. Характеристичною ознакою цього дефекту є 

люмінесцентна смуга на 1,9 еВ у червоній області оптичного діапазону. 

NBOHC виникає, коли атом водню радіолітично покидає одну з OH груп у 

«вологому» (насиченому OH групами) діоксиді кремнію [12, 20] (рис. 1.6). 

Однак ця реакція не є єдиним шляхом утворення NBOHC. Кисневий 

«обірваний» зв'язок також може утворюватись у «сухому» (незначна 

кількість OH груп) діоксиді кремнію шляхом розриву напружених Si-O 

зв'язків (≡Si···O-Si). Даний процес формування схематично зображено на 

рис. 1.7 [12]. 
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Рис. 1.5. Спектри поглинання та люмінесценції «вологого» SiO2 при γ – 

опроміненні. Зображені основні смуги поглинання та випромінювання 

NBOHC: смуги поглинання/збудження на 4,8 еВ та 1,97 еВ, а також смугу 

фотолюмінесценції на 1,9 еВ [12]. 

 

Загалом немає певних спектроскопічних відмінностей між центрами 

утвореними у «сухому» та «вологому» SiO2, однак деякі автори виказують 

припущення щодо відмінності їх енергії випромінювання (рис.1.8) [21]. 

 

Рис. 1.6. Структура NBOHC; зображено можливий процес утворення NBOHC 

у «вологому» SiO2 [12]. 
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Рис. 1.7. Зображено можливий процес утворення NBOHC у «сухому» SiO2 

[12]. 

 

У діоксиді кремнію із надмірним вмістом кисню може спостерігатися 

утворення пероксидних зв'язків/містків (Peroxy bridge - POL) (≡Si-O-O-Si≡) 

між атомами надлишкового кисню [12, 22]. 

 

Рис. 1.8. Енергетична діаграма NBOHC утворених «сухому» та «вологому» 

SiO2 [12]. 
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Розрахунки дифузії молекулярного кисню у SiO2 показують, що POL 

структури є енергетично вигіднішими ніж міжвузольний кисень. 

Передбачається, що POL є вихідною ланкою в процесі утворення 

пероксидних радикалів (рис. 1.9) [12, 23]. 

 

 
Рис. 1.9. Можливий механізм формування пероксидного радикалу [12]. 

 

Тимчасові (швидкоплинні) дефекти можуть утворюватись завдяки 

комбінації енергії електронного збудження електронно-діркових пар та 

електрон-фононної взаємодії. Поглинання фотона, з енергією, близькою до 

значення ширини забороненої зони, може призвести до утворення слабо 

пов'язаного екситона Ваньє-Мотта. Далі екситон може (1) «дисоціювати», (2) 

рекомбінувати (випромінювально або безвипромінювально), (3) перейти на 

більш низький енергетичний стан, при цьому надлишок енергії витрачається 

на утворення дефекту - це і є автолокалізований екситон (self-trapped exciton - 

STE) (рис. 1.10 (a)). Далі STE може рекомбінувати, випромінювально або 

безвипромінювально [11]. 

Згідно з роботами [24-27], грубо кажучи, авто локалізований екситон у 

SiO2 представляє собою розірваний Si-O зв'язок з електроном, локалізованим 

на обірваному зв‟язку Si та діркою, локалізованою на обірваному зв‟язку O 

(рис. 1.10 (b)). 
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Смуга люмінесценції у діоксиді кремнію між 2 еВ та 3еВ пов'язана з 

STE [12]. В [26] смугу випромінювання кристалічного SiO2 з максимумом в 

області 2,8 еВ (443 нм) повязують з випромінювальною рекомбінацією 

автолокалізованих екситонів. В аморфному SiO2 максимум відповідної смуги 

займає положення в області 2,0-2,3 еВ [26]. 

  

Рис. 1.10. (a) Конфігураційна діаграма, яка схематично описує процес 

утворення екситону та його автолокалізація; (b) схематичне зображення 

автолокалізованого екситону у структурі SiO2 [26]. 

 

 

1.2. Структура та люмінесцентні властивості вуглецевих наноточок 

 

Незважаючи на все більш широке використання таких об‟єктів, як 

вуглецеві наноточки (ВН), вуглецеві квантові точки (ВКТ), графенові 

квантові точки (ГКТ), вуглецеві наночастинки (ВНЧ), на сьогодні не існує 

єдиної загальноприйнятої термінології та класифікації об‟єктів такого типу, 

що призводить до появи суперечностей стосовно ідентифікації 

вищезазначених об‟єктів та їх властивостей [5-7, 28,29]. 

У широкому сенсі всі нанорозмірні матеріали, що складаються 

переважно з вуглецю, можна назвати вуглецевими наноточками (ВН). В 

залежності від способу синтезу ВНТ можуть також містити киснево- та 

азотовмісні групи (-COOH,  -OH, -NH2 …), гетероатоми або полімерні 

агрегати [6]. 

(a) (b) 
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В роботі [1] запропонована наступна класифікація, яка базується на 

структурних відмінностях. ВН визначаються як квазісферичні вуглецеві 

частинки нанометрового масштабу з переважно аморфною структурою. 

Сферичні та квазісферичні вуглецеві частинки з кристалічною структурою 

називаються ВКТ (рис. 1.11). Під ГКТ автори [5] розуміють планарні 

графенові структури розміром 2-20 нм. 

 

Рис. 1.11. Схематичне зображення графенових квантових точок, вуглецевих 

квантових точок та вуглецевих наноточок згідно [5]. 

 

В роботі [6] наведена схожа, але трошки інша класифікація, яка також 

базується на структурних відмінностях. Зокрема, під вуглецевими 

наноточками маються на увазі квазісферичні вуглецеві частинки в 

незалежності від структури, що поділяються на вуглецеві наночастинки, які 

не мають кристалічної ґратки, і квантові вуглецеві точки, які мають виражену 

кристалічну ґратку. Також в [6] окремо розглядаються полімерні точки (ПТ), 

які являються агрегатами полімерних ланцюгів. 

В подальшому термін вуглецеві наноточки буде використовуватися у 

найбільш широкому значені, яке було зазначене на початку. Для усунення 

неоднозначностей, де потрібно, будуть вказуватися особливості структури 

конкретних вуглецевих наноточок. 

Структура вуглецевих наноточок залежить від способу їх отримання. 

Усі методи синтезу вуглецевих точок можна розділити на два типи: “згори-

вниз” (“top-down”) “знизу-вгору” (“bottom-up”) [5-7]. В методах синтезу, які 

використовують підхід “згори-вниз” отримання ВТ відбувається шляхом 
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«подрібнення» (англ. cutting) джерел вуглецю. В якості джерел вуглецю 

можуть виступати такі матеріали, як вуглецеві нанотрубки, графітовий 

порошок, технічний вуглець, вуглецеві волокна, сажа [6, 7, 30-34]. Для 

отримання ВНТ типу ГКТ зазвичай використовують двоступінчастий метод, 

який полягає в отримані частинок оксиду графену шляхом обробки джерел 

вуглецю азотною кислотою (HNO3) або сумішшю азотної та сірчаної кислот 

(HNO3/H2SO4) та послідуючим відновленням [6, 6, 35, 36]. Також 

використовуються такі методи «подрібнення», як гідротермальне окислення, 

«подрібнення» шляхом дугового розряду та лазерної абляції [6, 37-39].  

В методах, які реалізують підхід “знизу-вгору”, наноточки 

синтезуються шляхом дегідратації органічних молекул або полімерів. Існує 

багато підходів для реалізації процесу дегідратації, наприклад, 

гідротермальна обробка , мікрохвильова обробка, гідротермальна обробка, 

термічний відпал, травлення концентрованою сірчаною кислотою [6, 40-43]. 

Незважаючи на різноманітність структур, ВН володіють деякими 

схожими ФЛ властивостями [5-7]: 

 Як правило демонструють широкосмугову ФЛ у ближній УФ та 

видимій областях спектру. 

 Випромінювання характеризується великим стоксовим зсувом у 

порівнянні з органічними барвниками. 

 Спектр випромінювання залежить від довжини хвилі збудження. 

Механізми ФЛ у ВН обумовлені їх структурою. У випадку вираженої 

кристалічної структури (ВКТ, ГКТ), ФЛ перш за все обумовлена HOMO-

LUMO випромінювальним переходам, а також наявністю локалізованих 

станів у межах енергетичної щілини (рис. 1.13). При чому, зі збільшенням 

розміру частинок відбувається зменшення HOMO-LUMO енергетичної 

щілини [5-7]. 

Присутність локалізованих станів пов‟язана з наявністю дефектів та 

приєднаних функціональних груп. Це можуть бути киснево- та азотовмісні 
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групи (-COOH,  -OH, -NH2 …), гетероатоми [5-7]. Так авторами роботи [44] 

було встановлено, що у вуглецевих наноточках синтезованих методом 

лазерної абляції графітового порошку у дистильованій воді із подальшим 

кисневим барботуванням колоїдного розчину частинок, наявність C=O та C-

O груп призводить до появи ФЛ смуг з максимумами при 335 нм та 430 нм 

відповідно. В роботах [45, 46] зазначається, що ГКТ збагачені аміно-групами 

демонструють довгохвильовий зсув ФЛ смуги у порівнянні з ГКТ, що не 

були функціоналізовані аміно-групами. Автори [46] пояснюють даний ефект  

утворенням локалізованих станів, які пов‟язані зі сформованими C-N 

зв‟язками. В роботах [6, 47] зазначається, що карбоксильні (-COOH) та 

епоксидні групи, що входять до складу ГКТ виступають в якості центрів 

безвипромінювальної рекомбінації, зменшуючи таким чином ефективність 

ФЛ.  

Тип розташування граничних атомів у частинках з вираженою 

кристалічною структурою (типу ГКТ) також може чинити вплив на ФЛ 

властивості. Так, в роботі [48] відзначається, що графенові нанострічки з 

домінуючою геометрією розташування граничних атомів типу “зіг-заг” (англ. 

zigzag) мають меншу енергетичну щілину, ніж ті, що мають домінуючий тип 

геометрії типу “крісло” (англ. armchair) (рис. 1.12.).  

 

 

Рис. 1.12. Фрагменти графенових площин у яких граничні атоми мають 

домінуюче розташування типу “зіг-заг” (a) та типу “крісло” (b) [49]. 

 

Неоднорідність розмірів частинок, дефектів їх структури та приєднаних 

функціональних груп може призводити до появи широкої ФЛ смуги [5-7]. 

Залежність спектру випромінювання від збудження можна пояснити тим, що 

на різних довжинах хвилі збуджуються різні підсистеми частинок. Таким 

(a) (b) 
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чином, у вуглецевих наноточках з вираженою кристалічною структурою 

зазначені вище ФЛ властивості (широкосмугова ФЛ, залежність спектру 

випромінювання від збудження) мають, в рамках зазначених моделей, 

переважно колективний характер. 

ФЛ вуглецевих наноточок з переважно аморфною структурою 

пояснюють як суперпозицію випромінювання окремих 

світловипромінювальних центрів, які розташовані в межах окремої 

наноточки, [5, 50-52]. Вуглецеві наноточки такого роду синтезуються, як 

правило, методами, що реалізують підхід “знизу-вгору”. 

Світловипромінювальні центри у межах окремої наноточки розташовані, як 

правило, на поверхні. Це можуть бути, наприклад, sp
2
-гібридизовані 

вуглецеві домени, молекули флюорофору та їх агрегати [5, 50-53]. 

 

Рис. 1.13 Енергетичні схеми ФЛ процесів у ГКТ, ВКТ (a) та ВН (b) [5].  

 

В рамках даного підходу автори роботи [53] пропонують розглядати 

люмінесцентні вуглецеві точки, як «молекулярний коктейль», який 

складається з поліциклічних молекулярних флуорофорів, таких як антрацен, 

пірен, перилен тощо. В даній роботі оптичні властивості вуглецевих 

наноточок отриманих шляхом термічної обробки водного розчину суміші 

лимонної кислоти (C6H8O7) та етилендіаміну (C2H8N2) пояснюються тим, що 

ВН являє собою матрицю аморфного вуглецю, у якій існують області sp
2
-
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гібридизованого вуглецю зі структурою типу поліциклічних ароматичних 

вуглеводнів (ПАВ) (рис. 1.14 (a)).  

В такому випадку випромінювання, ймовірно, обумовлюється 

автолокалізацією екситону у близько розташованих молекуляро-подібних 

доменах (рис. 1.14 (b)). Такий механізм випромінювання пояснює стоксів 

зсув, який спостерігали дослідники. Спектральна залежність ФЛ виникає 

внаслідок збудження окремих підсистем ПАВ, які збуджуються 

випромінюванням з різною довжиною хвилі. Передача збудження від ПАВ з 

більшими HOMO-LUMO щілинами до тих ПАВ, що мають менші HOMO-

LUMO щілини, призводить до утворення низькочастотного плеча ФЛ смуги. 

Інші дослідники пояснюють ФЛ властивості вуглецевих наноточок з 

точки зору молекулярних агрегатів [51, 52]. Відомо, що молекули барвників у 

розчинах, а також на межі розділу фаз рідина-тверде тіло рідини мають 

тенденцію до утворення молекулярних агрегатів [51, 52]. Агрегація молекул 

виникає внаслідок прояву міжмолекулярних Ван дер Вальсових сил. Також 

можливе утворення агрегатів внаслідок формування водневих зв‟язків між 

молекулами [54-56]. 

 
 

Рис. 1.14. (a) Схематичне зображення структури ВН, запропоноване в роботі 

[53]. (b) Схематичне зображення процесу автолокалізації екситону у 

піреновій молекулярній парі. Авторами [53] пропонується подібний механізм 

випромінювання для пояснення ФЛ у ВН. 
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Згідно з даною моделлю, у найпростішому випадку молекулярного 

агрегата – димера імовірність електронного переходу з основного стану в 

розщеплений за рахунок міжмолекулярної взаємодії збуджений стан 

залежить від кута θ між напрямком дипольних моментів та віссю агрегату, 

яка пов'язує центри молекул в агрегаті (рис. 1. 15). 

 

Рис. 1.15. Структурно-енергетична схема молекулярних агрегатів H- та J-

типів на прикладі димеру [53]. Кут між напрямком дипольних моментів та 

віссю димеру позначається на даному рисунку літерою θ. 

 

У випадку, якщо θ = 90°, найбільш ймовірний спектральний перехід на 

вищий розщеплений рівень, що відповідає пакуванню димеру по типу 

«сендвіч» і, як наслідок, супроводжується гіпсохромним (короткохвильовим) 

зсувом основної смуги поглинання відносно мономерної. Перехід на нижній 

розщеплений рівень у цій ситуації – заборонений. Для випадку θ = 0°, 

навпаки, при збудженні молекул характерним є електронний перехід на 

нижній розщеплений рівень, що відповідає батохромному (довгохвильовому) 

зсуву смуги поглинання димеру. 

Для проміжних значень кута θ димеру дозволеними для переходу 

залишаються обидва розщеплені рівні, але при        ° залишається більш 

ймовірним перехід на вищий розщеплений рівень (гіпсохромний зсув 
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поглинання), характерний для першого випадку, а при        °навпаки – 

перехід на нижній розщеплений рівень, що супроводжується батохромним 

спектральним зсувом [51, 52, 54-59]. Молекулярні агрегати зі структурою 

типу «сендвіч», які характеризуються гіпсохромним зсувом основної смуги 

поглинання відносно мономерної отримали назву H-агрегатів, молекулярні 

агрегати, що характеризуються батохромним зсувом - J-агрегатів (рис. 1.15). 

 

Рис. 1.16. Модель вуглецевої наноточнки, запропонована авторами [51], 

згідно якої на периферичній частині вуглецевих наноточок під час синтезу 

можуть формуватися структури на кшталт молекулярних агрегатів. 

 

В роботах [51, 52] висувається припущення, що на периферичній 

частині вуглецевих наноточок під час синтезу можуть утворюватися 

поліциклічні молекулярні сегменти, які сформовані у стеки та формують 

таким чином структури на кшталт молекулярних агрегатів (рис. 1.16). 

Зокрема, в роботі [52] випромінювальні процеси вуглецевих наноточок 

отриманих за допомогою мікрохвильової обробки водного розчину β-аланіну 

та послідуючого центрифугування пояснюються наступним чином. 

Після збудження сформованої на поверхні наноточки структури типу 

Н-агрегату екситон зазнає швидкої безвипромінювальної релаксації та 

створює локальне структурне спотворення, в межах якого змінюється 

взаємне просторове розташування мономерів. Внаслідок такого спотворення 
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кут θ може сягати значень менших за 54,7°. Це призводить до утворення 

спотвореного домену зі структурою типу J-агрегату (Рис. 1.17 (a)).  

 

 

Рис. 1.17. (a) Схематичне зображення структурного спотворення Н-агрегату, 

яке супроводжується утворенням домену зі структурою типу J-агрегату. (b) 

Енергетична схема процесів випромінювання вуглецевих наноточок із 

використанням моделі молекулярних агрегатів [52]. На рисунку (b) також 

зображено процес заселення мономерного триплетного стану внаслідок 

інтеркомбінаційної конверсії. 

 

Випромінювання таких J-агрегатів не спостерігається внаслідок 

безбар'єрної автолокалізації в одновимірному ланцюзі агрегату (теорія Рашби 

– Тойозави [60]). В результаті утворюється широка випромінювальна смуга 
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автолокалізованих екситонів (рис. 1.17 (b)). В рамках даної моделі авторами 

[52] пояснюються такі ФЛ властивості, як стоксів зсув та широкосмугова ФЛ. 

 

1.3. Опис зразків. Методи синтезу та обробки досліджуваних 

зразків 

 

Основні результати дисертаційної роботи стосуються зразків 

нанокомпозитного порошку SiO2:C. В якості високодисперсної діелектричної 

матриці для синтезу SiO2:C композиту був використаний нанодисперсний 

порошок пірогенного кремнезему (SiO2) з питомою поверхнею близько 295 

м
2
/г  та середнім розміром частинок 10-15 нм, який було синтезовано шляхом 

високотемпературного гідролізу тетрахлориду кремнію (SiCl4) у воднево-

кисневому полум‟ї.  

 

Рис. 1.18. Електронно-мікроскопічне зображення нанопорошку SiO2 [61]. 

 

Даний матеріал було синтезовано на калуському експериментальному 

заводі при інституті хімії поверхні НАН України ім. О.О. Чуйка. Він є 

аналогом комерційного продукту Aerosil A-300 компанії Evonik (Німеччина). 

На поверхні наночастинок порошку SiO2 формуються силанольні групи (Si-

OH), які надають кремнезему гідрофільну природу і можуть брати участь в 

хімічних реакціях з різними органічними та елементоорганічними 

сполуками. 
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Для приготування порошків з використанням ФТМС в якості 

вуглецевого прекурсору вихідний нанодисперсний порошок пірогенного 

кремнезему обробляли розчином ФТМС (C9H14O3Si) у толуолі (C7H8) у 

розрахунку 1,73 мл ФТМС на 10 мл толуолу у присутності триетиламіну 

((C2H5)3N) в якості каталізатора (у кількості 0,02 мл на 10 мл толуолу) за 

температури 70 °C протягом 4 годин.  

В результаті хімічної обробки молекули ФТМС прищеплюються до 

поверхні з утворенням зв‟язку Si-O-Si та вилученням метанолу в 

результаті реакції електрофільного заміщення протону у силанольних групах 

кремнезему, яка описується рівнянням: 

Si-OH+(H3CO)3Si-C6H5 → Si-O-Si(OCH3)2C6H5+CH3OH.           (1.1) 

У поверхневому шарі хімічно модифікованого таким чином 

кремнезему знаходяться кремнійорганічні групи, зв‟язані з поверхнею 

гідролітично стабільними зв‟язками. Схематично процес хімічної 

модифікації поверхні частинок оксиду кремнію молекулами ФТМС 

зображено на рис. 1.19. 

 

Рис. 1.19. Схематичне зображення процесу хімічної модифікації поверхні 

частинок оксиду кремнію розчином ФТМС під час якої відбувається 

приєднання молекул ФТМС до поверхні SiO2. 

 

Надалі для скорочення порошок оксиду кремнію після хімічної 

обробки розчином ФТМС буде також позначатися як «фенілкремнезем». 
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Вибір концентрації ФТМС у розчині (1,73 мл ФТМС на 10 мл толуолу) 

обумовлений тим, що за цієї концентрації молекули ФТМС максимально 

покривають поверхню частинок порошку SiO2 з відповідною питомою 

поверхнею і не утворюють при цьому окремих молекулярних комплексів.  

Передбачається, що хімічна модифікація розчином ФТМС призводить 

до утворення полімероподібних фенілсилоксанових комплексів 

(кремнійорганічні сполуки, які характеризуються наявністю Si-O-Si зв‟язків 

та приєднаних фенільних груп) на поверхні чатинок SiO2. Про це також 

повідомлялося в [62]. 

Порошок фенілкремнезему після висушування піддавали термічному 

відпалу протягом 30 хвилин в атмосфері азоту за температур 500 °C, 600 °C, 

650 °C, 700 °C, 800 °C. В результаті термічного відпалу виникає поступова 

ефузія вологи, водню та частини вуглеводневих радикалів внаслідок 

термічної деструкції (OCH3)2C6H5 груп. Деструкція кремнійорганічних 

сполук та утворення піролітичних вуглецевих преципітатів в результаті 

відпалу призводить до утворення нанокомпозитного SiO2:C порошку. 

Для аналізу впливу модифікації поверхні вихідного порошока SiO2, 

останній перед хімічною обробкою піддавали процедурі гідратації у парах 

води, яка забезпечувала більшу концентрацію силанольних груп на поверхні 

частинок SiO2. В цьому випадку використовувався розчин ФТМС у толуолі із 

розрахунком 1,73 мл ФТМС на 10 мл толуолу та відпал в атмосфері азоту 

протягом 30 хвилин за температур 500 °C, 600 °C, 650 °C. 

Для дослідження впливу концентрації вуглецевого прекурсору 

порошок SiO2 оброблявся розчином ФТМС у толуолі із розрахунком 0,52 мл 

ФТМС на 10 мл толуолу. Тобто в даному випадку концентрація ФТМС у 

розчині була знижена практично у 3 рази. Такий порошок фенілкремнезему 

після висушування був відпалений протягом 30 хвилин в атмосфері азоту за 

температури 600 °C. 
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Для скорочення надалі толуольні розчини ФТМС із розрахунком 0,52 

мл та 1,73 мл ФТМС на 10 мл толуолу будемо позначати як розчини з 

відносними концентраціями ФТМС 0,3 та 1,0 відповідно. 

Для проведення порівняльного аналізу використовуючи аналогічну 

процедуру хімічної обробки було синтезовано зразки фенілкремнезему із 

використанням порошків пірогенного SiO2 з питомими поверхнями 150 м
2
/г 

та 500 м
2
/г та розчину ФТМС з умовною концентрацією 0,3. Зразки 

фенілкремнезему синтезовані на основі порошків пірогенного SiO2 з 

питомими поверхнями 150 м
2
/г та 500 м

2
/г також відпалювалися протягом 30 

хвилин в атмосфері азоту за температури 600 °C. 

 
 

Рис. 1.20. Схематичне зображення 

молекули та тетраметоксисилану. 

Чорним кольором позначені 

атоми вуглецю, червоним – 

кисню, світло-сірим – водню, 

темно-сірим – кремнію. 

Рис. 1.21. Схематичне зображення 

молекули сахарози. Чорним кольором 

позначені атоми вуглецю, червоним – 

кисню, світло-сірим – водню. 

 

Також в якості морфологічної матриці для синтезу SiO2:C композитів 

було використано пористий оксид кремнію з розмірами пор 6 нм (питома 

поверхня 400 м
2
/г) та 40 нм (питома поверхня 90 м

2
/г). 
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Зразки нанопористого оксиду кремнію були синтезовані золь-гелевим 

методом з використанням тетраетилортосілікату (tetraethylorthosilicate, 

TEOS) в якості кремнійорганічного прекурсору. Після синтезу зразки 

пористого SiO2 були стабілізовані відпалом за температур 800 °C та 1000 °С. 

Зразки синтезовані та надані колегами з Лільського університету.  

 В якості альтернативних вуглецевих прекурсорів для синтезу SiO2:C 

композитів окрім ФТМС також були використані тетраметоксисилан (ТМС, 

SiC4H12O4) та сахароза, C12H22O11 (рис. 1.20, рис. 1.21). У першому випадку 

процедура синтезу аналогічна процедурі cинтезу фенілкремнезему: вихідний 

нанодисперсний порошок пірогенного SiO2 оброблявся розчином ТМС у 

толуолі (1,82 мл на 3 мл толуолу). 

В результаті хімічної обробки молекули ТМС прищеплюються до 

поверхні з утворенням зв‟язку Si-O-Si та вилученням метанолу в 

результаті реакції електрофільного заміщення протону у силанольних групах 

кремнезему, яка описується рівнянням: 

Si-OH+(H3CO)3Si-O-CH3 → Si-O-Si(OCH3)2,3+CH3OH             (1.2) 

Хімічно модифікований таким чином порошок кремнезему піддавався 

термічному відпалу протягом 30 хвилин в атмосфері азоту за температури 

700 °C. 

Для приготування порошків з використанням сахарози в якості вуглецевого 

прекурсору вихідний нанодисперсний порошок пірогенного кремнезему було 

імпрегновано розчином сахарози у дистильованої воді при кімнатній 

температурі. Після просушки також при кімнатній температурі отримували 

кремнеземну матрицю з фізично адсорбованими молекулами сахарози.  

Кількість адсорбованих наночастинками порошку кремнезему молекул 

сахарози регулювали зміною концентрації сахарози у водному розчині.  
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Таблиця 1.1 

Зразки які були синтезовані із використанням пористого SiO2, пірогенного порошку 

SiO2, а також пірогенного Al2O3 в якості морфологічних матриць та  ФТМС в якості 

вуглецевого прекурсору. 

Тип матриці Додаткова 

обробка 

поверхні 

 

Вуглецев

ий 

прекурсо

р 

Відносна 

концентраціяв

углецевого 

прекурсору 

Параметри відпалу 

Середов

ище 

Час, 

хв 

Температ

ура, °C 

SiO2 

(295 м
2
/г) 

Без  

додаткової 

обробки 

ФТМС 1,0 азот 30 500, 600, 

650, 700, 

800 

Без 

додаткової 

обробки 

ФТМС 0,3 азот 30 600 

Обробка 

шляхом 

гідратації 

ФТМС 1,0 азот 30 500, 600, 

650, 

SiO2 

(150, 500 

м
2
/г ) 

Без 

додаткової 

обробки 

ФТМС 0,3 азот 30 600 

Пористий 

SiO2, розмір 

пор 6 нм 

(400 м
2
/г ) 

Без 

додаткової 

обробки 

ФТМС 0,3 азот 90, 

180 

500 

Пористий 

SiO2, 40 нм 

(90 м
2
/г ) 

Без 

додаткової 

обробки 

ФТМС 0,3 азот 90, 

180 

500 

Al2O3 (89 

м
2
/г ) 

Без 

додаткової 

обробки 

ФТМС 1,0 азот 30 400, 500, 

600 

  



44 

 

Таблиця 1.2 

Зразки SiO2:C, які були синтезовані із використанням порошку 

пірогенного кремнезему та ТМС і сахарози в якості вуглецевих прекурсорів. 

Тип 

матриці 

Додаткова 

обробка 

поверхні 

 

Вуглеце

вий 

прекурс

ор 

Кількість 

вуглецевого 

прекурсору 

Параметри відпалу 

Середо

вище 

Час, 

хв 

Температ

ура, °C 

SiO2 

(295 м
2
/г) 

Без  

додаткової 

обробки 

ТМС 1,82 мл на 3 

мл толуолу 

азот 30 700 

Без 

додаткової 

обробки 

сахароза 8; 0,8; 0,08 

ммоль/л 

азот 120 300, 400, 

500 

 

Для імпрегнування використовувалися розчини з концентраціями 

сахарози 80 ммоль/л, 8 ммоль/л, 0,8 ммоль/л та 0,08 ммоль/л. Частину 

порошку SiO2 з адсорбованою сахарозою піддавали термічному відпалу у 

муфельній печі за атмосферного тиску при температурах 300 °С, 400 °С, 500 

°С, 600 °С протягом 120 хвилин в атмосфері азоту. 

Формування люмінесцентних вуглецевих преципітатів з використанням 

сахарози проводилось також у рідинній фазі шляхом термічної обробки 

сахарози в диметилсульфоксиді (ДМСО, (CH3)2SO) з концентраціями 400 

ммоль/л та 200 ммоль/л за температури 200-250 °С та атмосферних умов. 

Для дослідження впливу матеріалу морфологічної матриці було 

синтезовано нанокомпозитні матеріали на основі оксиду алюмінію. Для 

цього був використаний порошок пірогенного Al2O3 (89 м
2
/г, середній розмір 

частинок 30 – 50 нм) в якості діелектричної матриці та ФТМС в якості 

вуглецевого прекурсору.  
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Порошок пірогенного Al2O3 було синтезовано на Калузькому 

експериментальному заводі високотемпературним гідролізом хлориду 

алюмінію в водень/кисневому полум'ї (процедура, аналогічні синтезу 

пірогеного оксиду кремнію) 

2AlCl3 + 3H2 + 1,5O2 → Al2O3 + 6HCl                             (1.3) 

 

Процедура хімічної модифікації аналогічна процедурі обробки 

порошку пірогенного оксиду кремнію розчином ФТМС з відносною 

концентрацією 1,0. Зразки порошків після хімічної модифікації піддавали 

термічному відпалу за температур 400 °С, 500 °С, 600 °С протягом 30 хвилин 

в атмосфері азоту. 

Таблиця 1.3 

Колоїдні розчини вуглецевих преципітатів з використанням сахарози в 

якості вуглецевого прекурсору  

Розчинник Вуглецевий 

прекурсор 

Концентрація 

вуглецевого 

прекурсору 

Параметри відпалу 

Середовище Час, 

хв 

Темпера-

тура, °C 

ДМСО сахароза 400 ммоль/л повітря 10 200-250 

200 ммоль/л повітря 10 200-250 

 

Характеристика дослідних зразків, використаних у даній роботі, а саме 

тип морфологічної матриці, тип вуглецевого прекурсору, а також 

технологічні параметри синтезу проілюстровані у таблицях 1-3. 

Для виконання термічного відпалу був використаний лабораторний 

стенд для термічних відпалів. До складу стенду входять такі вузли та 

компоненти:  

- Муфельна піч (температура до 1000 °С) з кварцовою робочої трубою 

діаметром 60 мм; 
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- Термопара хромель - алюмель для контролю температури всередині 

кварцової труби; 

- Механічний вакуумний насос НВР-5Д; 

- Вихідний скляний барботер на виході кварцовою труби для 

відсічення робочого об'єму печі від атмосферного повітря; 

- Система регулювання газових потоків, яка складається з газових 

клапанів, манометра, контролера газових потоків, з'єднаних 

металевими або гнучкими трубами з механічним вакуумним 

насосом. 

Ця система дозволяє проводити попередню відкачку робочого об'єму 

кварцової труби до тиску 0,1 мбар з подальшим напуском сумішей робочих 

газів з контрольованою швидкістю протоку. Головними перевагами такої 

печі є: 

- можливість відкачування робочого об'єму печі (тобто видалення 

атмосферного повітря); 

- відсічення робочого об'єму печі від атмосферного повітря з боку 

вихідної сторони; 

- можливість роботи при тиску в робочому об'ємі печі більшому, ніж 

атмосферний тиск. 

Така конструкція мінімізує залишкові забруднення робочого газового 

середовища з атмосферного повітря. 

 

1.4 Експериментальні методи аналізу структурних та оптичних 

властивостей синтезованих матеріалів 

 

Термічно активована десорбція у вихідних та оброблених зразках, була 

досліджена методами ТГМ аналізу при якому реєструється зміна маси зразку 

в залежності від температури. Результатом аналізу являються ТГМ криві – 

залежності зміни відносної маси зразка від температури або часу (в даній 
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роботі розглядаються залежності від температури). Для більш детального 

дослідження термічно активованої десорбції також використовувалися 

диференціальні ТГМ криві – залежності швидкості зміни відносної маси 

зразку від температури або часу. Дана методика була реалізована із 

використанням дериватографа Q-1500D, Paulik&Erdey за атмосферних умов. 

Морфологія матеріалів досліджувалась за допомогою методів 

електронної мікроскопії, зокрема методами скануючої просвічуючої 

електронної мікроскопії (STEM). 

Хімічний склад та характер міжатомних зв‟язків досліджуваних зразків 

вивчалися методами рентгенівської фотоелектронної спектроскопії (XPS), 

спектроскопії енергетичних втрат електронів (EELS), інфрачервоної (ІЧ) 

спектроскопії та спектроскопії комбінаційного розсіювання (раманівської 

спектроскопії). Для візуалізації просторового розподілу елементів на 

поверхні досліджуваних зразків використовувалась просторово-розподілена 

спектроскопія енергетичних втрат електронів (SR-EELS). 

В рамках даної роботі методи XPS спектроскопії були реалізовані із 

використанням наступних приладів. Для досліджень, наведених у розділі 2 

використовувався спектрометр Kratos Axis Supra. XPS спектри отримувалися 

використовуючи збудження м‟яким рентгенівським випромінюванням: анод - 

Al Kα (1486,6 eV), потужність 225 Вт (15 мА, 15 кВ). Для перевірки впливу 

забруднення поверхні, рентгенівські фотоелектроні спектри були вимірянні 

до та після іонно-кластерної обробки (gas cluster ion beam - GCIB) (Ar, 10 

кеВ, 30 с). Калібрування спектрів здійснювалося за положенням C1s піку при 

284,9 еВ. Аналіз спектрів здійснювався із використанням програмного пакету 

Casa XPS. 

Для XPS вимірювань, наведених у розділі 3 використовувався 

спектрометр ULVAC PHI SUMMIT Model 1600. Для усунення впливу 

фотоіндукованих зарядів при вимірюванні XPS спектрів було збільшено 

електричний контакт з тримачем зразка шляхом механічного пресуванням 

невеликої кількості порошку в м'якій фользі індію. Також відбувалася 
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компенсація втрат негативного заряду шляхом опромінення електронами за 

допомогою електронної гармати (20 мкА) та заземлення сітчастого Ni екрану, 

встановленого приблизно на відстані 1 мм над поверхнею зразка. 

Для виконання досліджень із використанням методів STEM, зокрема 

методу просторово-розділеної спектроскопії енергетичних втрат електронів 

(SR-EELS), наведених у розділі 2 було використано мікроскоп FEI Titan Low-

Base оснащений, монохроматором, ультра яскравим джерелом електронів 

(електронна гармата X-FEG), а також EELS спектрометром Gatan Tridiem 

ESR 865. STEM зображення отримано за допомогою детектора для режиму 

кільцевого темного поля при великих кутах (HAADF). Під час SR-EELS 

аналізу роздільна здатність становила 0,9 еВ, з розподілом 0,3 еВ/піксел.  

Також за допомогою методів TEM-EELS були проведені дослідження 

по визначенню частки sp
2
-гібридизованого вуглецю. Ці дослідження були 

виконані в режимі 80 кВ використовуючи мікроскоп FEI Titan Cube 

оснащений Cs коректором зображення та спектрометром Gatan Tridiem. 

Діаметр зонду для отримання EELS становив близько 30 нм. Роздільна 

здатність становила 0,6 еВ при дисперсії 0,05 еВ/піксель. Для мінімізації 

забруднення вуглецем та пошкоджень внаслідок дії випромінювання TEM 

дослідження проводились за температури рідкого азоту. 

Дослідження наномасштабної морфології, спектрів енергетичних втрат 

електронів та візуалізація просторового розподілу вуглецю, що наведені у 

розділі 3 були проведені за допомогою мікроскопа Jeol JEM ARM200F. 

Вимірювання проводилося за температури 100 K, використовуючи 

охолодження рідким азотом. 

ФЛ властивості вивчались методами спектроскопії фотолюмінесценції 

та збудження фотолюмінесценції, а також спектроскопії 

рентгенолюмінесценції. Кінетичні властивості ФЛ досліджувались методами 

розділеної у часі спектроскопії ФЛ та аналізом кривих затухання ФЛ. 

Спектри ФЛ під дією 260 нм збудження за кімнатної температури, що 

наведені у розділі 3 вимірювалися за допомогою однопроменевого 
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спектрометру ACTON SP150, який працює у потоці N2 (зазвичай 60 л/хв). В 

якості джерела збуджуючого випромінювання виступала D2 лампа 

потужністю 30 Вт. Необхідна довжина хвилі збуджуючого випромінювання 

була отримана за допомогою першого монохроматора з параметрами: 1200 

штрихів/мм, прорізані на 150 нм, роздільна здатність – 3 нм. Власне спектр 

ФЛ записувався за допомогою другого монохроматора (600 штрихів/мм, 

прорізані на 500 нм, роздільна здатність – 3 нм) та фотоелектронного 

помножувача. Спектр випромінювання калібрувався відносно дисперсії 

монохроматора, а спектр збудження - на спектральну ефективність 

збуджуючого світла, використовуючи зразок саліцилату натрію в якості 

еталону. 

Вимірювання спектрів ФЛ та спектрів збудження ФЛ також було 

проведено із використанням спектрофотометра SHIMADZU RF-1501. 

Для вимірювання спектрів рентгенолюмінесценції була використана  

комплексна установка для досліджень фото- і рентгенолюмінесценції, 

темнової, фото- і рентгенопровідності. Збудження досягалося рентгенівським 

випромінюванням з енергією 13 – 14 кеВ із використанням рентгенівська 

трубка БХВ (Re). Спектри записувалися із використанням монохроматора 

МДР-2 (200-2500 нм, 2-4-8 нм) та фотоелектронного підсилювача ФЕП-106. 

Вимірювання проводилося у вакуумі за азотної температури (80 К). 

Зразок розміщувався в кріостаті. Вакуум в кріостаті (не гірше 0,1 Па) 

забезпечувався двома насосами: форвакуумним та адсорбційним. Зразок 

закріплювався на мідному блоці кріостату. Температура зразка 

контролювалася термопарою хромель-копель. 

Кінетика релаксації ФЛ досліджувалася із застосуванням спектрометру 

LIFESPEC II (Edinburgh Instruments) за кімнатної температури із 

застосуванням напівпровідникового лазеру з довжиною хвилі 255 нм, 

тривалість імпульсу 900 пс, інтервал між імпульсами 500 нс, потужність 

випромінювання 5 мкВт.  
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Для дослідження однорідності спектрів випромінювання в залежності 

від часів життя випромінювальних центрів вимірювалися спектри ФЛ зразків 

у стаціонарному та часо-розділеному режимах за допомогою оптичної 

системи використовуючи азотний лазер для збудження (λ = 337,1 нм, 

тривалість імпульсу 9 нс, частота f = 80 Гц). Під час часорозділених 

вимірювань час затримки від початку імпульсу та початком стробування 

становив 0,1 нс. Такий метод дозволяє дослідити відносний внесок 

випромінювальних центрів з різними часами відгуку у широкосмуговий 

спектр випромінювання. 

Фотохімічні властивості порошку SiO2:C був досліджений із 

використанням HeCd (325 нм) лазера в якості джерела збудження та 

граткового монохроматору Jobin Yvon THR 1000. Для реєстрації 

випромінювання використовувався фотопомножувач (S1), що працював за 

температури 77 К.  

Залежність інтенсивності ФЛ від часу опромінення за атмосферних 

умов та у вакуумі вивчалася з використанням оптичного кріостату 

замкнутого циклу як вакуумної ємності. 
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РОЗДІЛ 2. ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ, СТРУКТУРИ 

ТА ФОТОЛЮМІНІСЦЕНТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВУГЛЕЦЕВИХ 

ПІРОЛІТИЧНИХ НАНОПРЕЦИПІТАТІВ, ДИСПЕРГОВАНИХ У 

ПОРОШКУ SIO2, ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ВІДПАЛУ ПРИ 

ВИКОРИСТАННІ ФЕНІЛТРИМЕТОКСИСИЛАНУ В ЯКОСТІ 

ВУГЛЕЦЕВОГО ПРЕКУРСОРУ 

 

 В даному розділі досліджується вплив температури відпалу в атмосфері 

азоту на структуру та ФЛ властивості зразків SiO2:C. Для досліджень були 

використані зразки порошку SiO2, хімічно обробленого розчином ФТМС у 

толуолі з відносною концентрацією 1,0 та відпалені в атмосфері азоту за 

температур 500 °C, 600 °C та 650 °C. 

 

2.1. Аналіз зразків методом термогравіметрії 

 

 На рис.2.1 (a) зображені типові термогравіметричні криві вихідного 

порошку пірогенного SiO2 (крива 1) та пірогенного SiO2 після хімічної 

обробки (фенілкремнезему) (крива 2). Масові втрати вихідного порошку SiO2 

у температурному діапазоні 0–150 °C викликані випаровуванням води (крива 

1). Характер масових втрат кардинально змінюється після хімічної обробки 

ФТМС (крива 2). По-перше, поведінка ТГМ кривої при низьких 

температурах показує, що кількість вологи, яка випарувалася, суттєво 

зменшилась після обробки ФТМС за рахунок заміщення поверхневих 

гідроксильних груп фенільними групами – OH групи видаляються з поверхні 

у вигляді молекул спирту (рівняння 1.1).  

По-друге, спостерігаються значні масові втрати за температур, вищих 

ніж 500 °C. Оскільки вимірювання проводились в атмосферних умовах, ми 

пов‟язуємо ці втрати з окисненням вуглецю атмосферним киснем 

("згорянням"). 
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Рис. 2.1. (а) ТГМ криві та (b) диференціальні ТГМ криві зразків вихідного 

пірогенного SiO2 (1), а також хімічно обробленого порошку SiO2 (2) [61]. 

 

 Більш детальний аналіз характеру десорбції проводиться за допомогою 

диференціальних кривих ТГМ (рис. 2.1 (b)), які є похідною від кривих ТГМ. 

Видно, що десорбція в хімічно обробленому зразку характеризується 

наявністю двох явно виражених піків при 560 °С і 650 °С. Перший пік можна 

асоціювати з десорбцією спиртів – продуктів реакції ФТМС з поверхнею 

частинок SiO2 і/або летючих вуглеводнів, які утворюються в результаті 

деструкції молекул ФТМС. Другий пік, як було зазначено вище, швидше за 

все, пов'язаний з вигорянням вуглецевих преципітатів. 
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2.2. Морфологія та EELS аналіз 

 

Типові електронно-мікроскопічні зображення, отримані із 

використанням скануючої просвічуючої мікроскопії (STEM) 

нанодисперсного порошку SiO2, показані на рис. 2.2(a). На зображенні можна 

виділити два типи наночастинок.  

 

 

Рис. 2.2 (a) Типове електронно-мікроскопічне зображення, отримане у 

режимі темного поля (STEM HAADF), вихідного пірогенного SiO2. 

Червоною стрілкою позначена фракція найбільших наночастинок. (b) 

Електронно-мікроскопічне зображення високої роздільної здатності (HR-

STEM HAADF) менших наночастинок. (c) Типовий EELS спектр 

наночастинок меншого розміру. На вставці зображено збільшену область, 

близьку до Si-L рівнів. 
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Менша частина зразку складається із частинок більшого розміру 

діаметром близько 30-40 нм, у той час як основна частина зразку складається 

з наночастинок діаметром близько 8-10 нм (рис. 2.2 (b)). 

Наночастинки меншого розміру об'єднані у групи. Структура обох 

типів частинок є аморфною. Типові спектри EELS наночастинок меншого 

розміру зображені на рис. 2.2 (c). Смуги, які відповідають збудженню L-

рівнів Si та K-рівнів O (позначаються як Si-L та O-K відповідно), можуть 

бути чітко виділенні на спектрі при 105 та 530 еВ відповідно. У спектрі не 

виявлено жодних ознак вуглецю (C-K близько 290 еВ). Тонка структура піків, 

які відповідають L-рівням Si, співпадає з тонкою структурою піків, які 

відповідають SiO2 [63-65]. Крім того, слід зазначити, що EELS сигнал 

наночастинок більшого та меншого розмірів однаковий. Таким чином, можна 

зробити висновок, що єдиними відмінностями між двома типами 

наночастинок є розмір та морфологія, а не їх хімічний склад. 

Рис. 2.3 (a) демонструє STEM зображення зразка фенілкренезему, 

відпаленого за температури 600 °C. Видно, що, як і у вихідному матеріалі 

(рис. 2.2), присутні обидва типи наночастинок: меншого та більшого 

розмірів. Це означає, що морфологічні особливості матриці SiO2 

залишаються незмінними після хімічної та термічної обробок. Смуга, що 

відповідає збудженню K-рівнів вуглецю (C-K смуга), тепер реєструється у 

деяких областях зразку (рис. 2.3 (c)). Разючою відмінністю у порівнянні зі 

зразком вихідного SiO2 є присутність областей, збагачених вуглецем, що 

добре помітно на зображенні просторового розподілу вуглецю (рис. 2.3 (d)). 

Ці області можна ідентифікувати як вуглецеві преципітати на поверхні 

частинок кремнезему. Розмір вуглецевих преципітатів знаходиться в 

діапазоні від 2 до 6 нм. У деяких областях зразка атомна концентрація 

вуглецю може сягати 50 %. Крім того, не можна виділити явних відмінностей 

у тонкій структурі Si-L та O-K піків областей, збагачених вуглецем, та 

областей з меншою кількістю вуглецю (рис. 2.3 (c), а також вставка), однак 
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необхідні більш детальні дослідження для оцінки можливого впливу 

локальних Si-C та C-O зв‟язків. 

 

Рис. 2.3 (a) STEM мікрофотографія хімічно обробленого зразка, відпаленого 

за температури 600 °C. Зеленим квадратом відмічена область, у якій 

застосовувався SR-EELS аналіз; (b) STEM зображення у режимі темного 

поля, отримане водночас з SR-EELS даними. Червоними та синіми кружками 

позначені області, для яких були отримані EELS спектри, позначені 

червоним та синім кольором відповідно (c); Візуалізація просторового 

розподілу атомної концентрації вуглецю, визначена за кількісною оцінкою 

EELS (d). 

 

На рис.2.4 зображений спектр EELS, записаний для зразка 

фенілкремнезему, відпаленого за температури 600 °C. Спектр є характерним 
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для аморфного вуглецю, хоча наявність тонкої структури, розташованої вище 

290 еВ (див. червоні стрілки на рис. 2.4), свідчать про певну ступінь 

графітизації та локального упорядкування [63]. Виходячи з TEM-EELS 

аналізу було встановлено, що частка вуглецю у стані sp
2
-гібридизації 

становить близько 80%. 

 

Рис. 2.4. EELS спектри, записані для зразка фенілкремнезему, відпаленого за 

температури 600 °C із використанням монохроматору (роздільна здатність 

0,3 еВ). Червоними стрілками позначено тонку структуру, пов‟язану з 

графітом. 

 

Просторовий розподіл кремнію, кисню та вуглецю було досліджено за 

допомогою візуалізації високої роздільної здатності сигналів Si-L, O-K та C-

K у спектрах EELS. Рис. 2.5 ілюструє розподіл елементів у вибраній області 

зразка, відпаленого за температури 600 °C. Можна побачити, що розподіл 

кремнію та кисню добре повторює зображення матриці SiO2, тоді як розподіл 

вуглецю зовсім інший і представлений областями, збагаченими вуглецем, із 
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розміром менше 10 нм та розташованими на поверхні частинок оксиду 

кремнію. 

 

Рис. 2.5 (a) STEM зображення зразка фенілкремнезему, відпаленого за 

температури 600 °C; (b) зображення виділеної області, у режимі темного 

поля; (c), (d), (e) візуалізація просторового розподілу елементів Si, O, C 

відповідно у цій області. 

 

2.3. Аналіз хімічного складу методом XPS 

 

XPS спектри вихідного порошу пірогенного та фенілкремнезему, 

відпаленого за температури 600 °C, наведені на рис. 2.6. та рис. 2.7. 

Результати кількісного елементного аналізу представлені у таблиці 2.1. 

Ефект хімічної/температурної обробки чітко простежується, оскільки це 

призводить до збільшення концентрації вуглецю.  

Для того щоб окремо проаналізувати вплив вуглецевого забруднення 

поверхні пірогенного кремнезему, був досліджений ефект іонно-кластерної 

обробки (gas cluster ion beam – GCIB) поверхні на XPS аналіз. Обробка 
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призводить до зменшення двох відсотків атомної концентрації O з наступним 

незначним підвищенням атомної концентрації С.  

  

 
 

  

Рис. 2.6 Зверху вниз: оглядові спектри XPS, C 1s спектри, O 1s спектри 

пірогенного SiO2 до (ліва колонка) та після (права колонка) GCIB обробки. 

На рисунках також наведені параметри відповідних смуг. 
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Для всіх зразків спостерігалося невелике збільшення концентрації 

вуглецю, яке може бути пов‟язане з дифузією останнього у поверхневі шари 

внаслідок локального збільшення температури, викликаного іонним 

бомбардуванням, та низької теплопровідності нанопорошку. Треба 

зазначити, що немає різниці, Si2p чи O1s спектри були досліджені під 

впливом GCIB. 

Si1s спектр пірогенного кремнезему складається з головного піку при 

285 еВ (C-C/C=C) та високоенергетичного плеча, яке може бути 

апроксимований двома смугами (рис. 2.6). Ці смуги, вочевидь, пов‟язані з 

киснем у складі карбонільних/карбоксильних/алкоксильних груп органічних 

забрудників та адсорбованого CO/CO2. GCIB обробка призводить до 

зменшення інтенсивності плеча, пов‟язаного з киснем (рис. 2.6). Ми не 

будемо фокусуватися на детальній ідентифікації забруднювачів пірогенного 

кремнезему, однак вуглецеві сполуки можуть бути локально хімічно 

модифіковані навіть під дією іонно-кластерної обробки. Отже, розглядаються 

та обговорюються лише дані, отримані до GCIB обробки. 

Si2p, C1s та O1s спектри зразку SiO2:C, відпаленого за температури 600 

°C, зображені на рис. 2.7. Піки Si2p та O1s симетричні, без очевидних ознак 

багатокомпонентної природи, що вказує на те, що основний внесок у ці піки 

має матриця SiO2. Різниця енергій піків Si2p (103,6 еВ) та O1s (533,1 еВ) 

може також бути використана в якості індикатора локальної хімічної 

структури кремнезему [63]. Отримані значення подібні до значень, 

отриманих для прекурсору та зразку, відпаленого за температури 600 °C. 

Вони дуже близькі до референтних значень, отриманих для пірогенного 

кремнезему (429,5 еВ) [64]. Внески локальних поверхневих зв'язків Si-C, 

якщо вони присутні, будуть близькими до 102 еВ, тобто в 

низькоенергетичній області спектру Si2p [65]. Однак жодного додаткового 

вкладу в низькоенергетичну частину спектру Si2p не спостерігалось. 

На відміну від Si2p та O1s, пік С1 є, вочевидь, багатокомпонентним, з 

домінуючим вкладом піку при 284,9 еВ (зв'язки C-C/C=C) та невеликої, але 
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значної високоенергетичної компоненти при 286,1 еВ, яка може бути 

віднесена до киснево-вуглецевих зв'язків [66, 67]. 

 

  

 

 

Рис. 2.7. XPS спектри з високою роздільною здатністю SiO2:C, відпаленого за 

температури 600 °C, Si2p (a), C1s (b), O1s (c). На рисунках також наведені 

параметри відповідних смуг. 

 

Невеликий пік в області 290 еВ, позначений червоною стрілочкою (рис. 

2.7 (b)), скоріш за все пов‟язаний з π→π* переходами у “графітоподібних” 

структурах. Вклад у C1s, пов‟язаний із киснем, залишається присутнім після 

GCIB обробки і тому може бути пов‟язаний зі специфікою структури 
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вуглецевих преципітатів. Ідентифікація вкладу C-O у спектр O1s 

ускладнюється домінуючим внеском піку O-Si матриці SiO2, а також 

перекриттям піків O-Si та O-C/O=C. У будь-якому випадку важко пов'язати 

киснево-вуглецеві зв'язки з кінцевими C-OH зв'язками або із C-O-Si 

зв'язками, які знаходяться на поверхні розділу кремнезему та преципітатів 

вуглецю. 

Таблиця 2.1 

Результати кількісного елементного аналізу, отримані із використанням 

методики XPS для вихідного зразка SiO2, а також для фенілкремнезему, 

термічно відпаленого за температури 600 °C. 

  600 °C 

Si (ат. %) 38,3 30,3 

O (ат. %) 55,2 41,2 

C (ат. %) 6,6 28,4 

Різниця енергій Si 2p та 

O 1s (еВ). 

429,4 429,3 

  

 

2.4. Раманівська спектроскопія 

 

 Вимірювання раманівських спектрів із використанням збудження в УФ 

та видимому діапазонах призводить до виникнення інтенсивного 

фотолюмінесцентного фону. З метою мінімізації ФЛ фонового 

випромінювання збудження проводилось в червоній області видимого 

діапазону та ІЧ області спектру. На рис. 2.8 наведені раманівські спектри 

зразка фенілкремнезему, отримані з використанням 633 нм (червоного) та 

785 нм (ІЧ) збуджуючого випромінювання. Спектри представляють собою 

поєднання вузьких смуг та слабкого фонового ФЛ випромінювання. Вузькі 

смуги займають приблизно одне й те саме спектральне положення незалежно 
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від збудження. Це означає, що вони справді являються спектральними 

характеристиками зразка. Відповідно до [68], спостережувані смуги ми 

пов‟язуємо з ФТМС. 

 Варто зазначити, що не спостерігається жодних характеристичних 

спектральних особливостей, які можна було б ідентифікувати як раманівські 

спектри SiO2. Це можна пояснити тим, що поверхня частинок оксиду 

кремнію повністю покрита ФТМС і збуджуюче випромінювання не досягає 

SiO2. 

 На рис. 2.9 наведено порівняння спектрів хімічно обробленого зразка 

до та після відпалу. Відпал призводить до збільшення інтенсивності ФЛ та 

зникнення вузьких характеристичних смуг. Спостерігається лише невеликий 

залишок домінуючої смуги при 1000 см
-1

 у спектрі зразка, відпаленого при 

500 °C. Зі збільшенням температури відпалу спостерігається зсув максимуму 

ФЛ у довгохвильову область. 

 

Рис. 2.8 Раманівські спектри зразка фенілкремнезему. Спектри отримані із 

використанням збуджуючого лазерного випромінювання з довжинами хвиль 

633 нм та 785 нм. 



63 

 

 

Рис. 2.9 Раманівські спектри із використанням 633 нм збуджуючого 

лазерного випромінювання зразка фенілкремнезему до та після відпалу [61]. 

 

 У відпалених зразках не спостерігається жодних характеристичних 

спектральних особливостей, які можна було б ідентифікувати як раманівські 

спектри SiO2. Це можна пояснити тим, що вуглецеві піролітичні 

нанопреципітати покривають значну частину поверхні частинок SiO2. 

 Як видно з рис.2.10, поведінка спектру зразка, відпаленого за 

температури 800 °C, значно відрізняється від спектрів інших зразків – ФЛ 

формує лише відносно слабкий фон, чітко простежуються D та G смуги, що 

відповідають вуглецю. Збудження при 514,5 нм дозволяє дослідити широку 

спектральну область; тому для порівняння було записано спектр зразку, 

відпаленого за 700 °C. Помітна суттєва різниця реєструємої інтенсивності 

раманівських спектрів у зразках, відпалених за температур 700 °C та 800 °C. 

 У зразку фенілкремнезему, відпаленому за температури 800 °C, D і G 

смуги спостерігаються при 1345 см
-1

 та 1607 см
-1

, відповідно; група з трьох 

смуг при 2720, 2946 та 3212 см
-1

 відповідає розсіянню другого порядку. 
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Рис. 2.10. Раманівські спектри зразків фенілкремнезему, відпалених за 

температур 700 °C та 800 °C . Збудж. 514,5 нм. 

 

 

Рис. 2.11. Раманівські спектри зразка фенілкремнезему, відпаленого за 

температури 800 °C. Збудж. 514,5 нм, 633 нм та 785 нм випромінюванням. 
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Зі збільшенням довжини хвилі збуджуючого випромінювання 

спостерігається збільшення відносної інтенсивності D-смуги (по відношенню 

до G-смуги) та зміщення у високочастотну область (рис. 2.11). Така 

поведінка є типовою для разупорякованого вуглецю, а також для графіту [64-

71]. Спостерігається також високочастотний зсув G-смуги, але помітно 

менший (рис. 2.11). Це може свідчити про структуру типу нанокристалічного 

графіту. 

Варто зазначити, що аналогічні результати аналізу спектрів КРС SiO2:C 

композитів були також висвітлені у [61]. 

 

2.5. Характеристика міжатомних зв’язків методом інфрачервоної 

спектроскопії 

 

На рис. 2.12 зображено спектр вихідного зразку пірогенного 

кремнезему. На спектрі видно смуги поглинання, які пов‟язані з матрицею 

SiO2: валентні симетричні Si-O-Si коливання (800 см
-1

) та несиметричні Si-O-

Si коливання (1000 – 1200 см
-1

) [72-74]. Слабка подвійна смуга поглинання 

при 1870 см
-1

 та 1990 см
-1

 пов‟язана з комбінаційними коливальними модами 

у SiO2 структурі [72]. Група смуг поглинання у діапазоні 3000–3800 см
-1

 

викликана валентними коливальними модами гідроксильних груп молекул 

води та силанольних (≡Si-OH) груп [72]: (1) молекулами води, пов‟язаними 

водневими зв‟язками одна з одною та з Si-OH групами (3000–3500 см
-1

), (2) 

силанольнольними групами, зв‟язаними з молекулами води водневими 

зв‟язками (3560 см
-1

), (3) парами поверхневих Si-OH груп, пов'язаними 

водневими зв‟язками (3750 см
-1

). Вузька смуга при 1630 см
-1

 відповідає 

деформаційним коливанням OH груп [72]. Поглинання при 975 см
-1

 

відповідає валентним коливанням Si-OH груп.  

Після хімічної обробки розчином ФТМС на поверхні двоокису кремнію 

прищеплюються молекули ФТМС за допомогою Si-O-Si містків, які 

обумовлюють появу нових смуг у ІЧ-спектрах. На ІЧ-спектрі поглинання 
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хімічно обробленого зразка з‟являється група смуг поглинання в діапазоні 

2800-3100 см
-1

, пов‟язана з валентними коливаннями C-H зв‟язків (рис. 2.12). 
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Рис. 2.12 ІЧ-спектр вихідного зразку пірогенного SiO2 [61]. 

 

Наразі ми не можемо надати детальної ідентифікації коливальних мод, 

відповідальних за поглинання в цій спектральній області, зазначимо лише, 

що поглинання в діапазоні 2800-3000 см
-1

 пов‟язано з коливальними модами 

sp
3
-координованих CH3 зв‟язків (C(sp

3
)-H) метокси груп [72-81], тоді як 

групи смуг в діапазоні 3000-3100 см
-1

 викликані валентними коливаннями 

C(sp
2
)-H зв‟язків бензольного кільця [72]. Вузькі смуги поглинання при 1594 

см
-1

 та 1430 см
-1

 (рис. 2.13 (a)) зумовлюються валентними коливаннями C=C 

остова бензольних кілець [72]. Смуги при 700 см
-1

 та 740 см
-1

 з‟являються 

внаслідок позаплощинних деформаційних коливань C(sp
2
)-H – зв‟язків в 

бензольних кільцях (рис. 2.13 (a)). Широка смуга у діапазоні 3150-3500 см
-1

 

(рис. 2.13 (a)) викликана багатьма O-H групами, присутніми у зразках [82]. 

Група смуг поглинання у діапазоні 1650-1960 см
-1

, ймовірно, пов‟язана з 

обертонними/комбінаційними коливаннями у бензольних кільцях («benzene 

fingers») [83]. 
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Рис. 2.13. (a) ІЧ-спектри пропускання вихідного (1) та хімічно обробленого 

(2) зразків SiO2 [61]; (b) ІЧ-спектри пропускання хімічно обробленого SiO2 у 

спектральному діапазоні 2700 – 3250 см
-1

. 

 

Динаміка перебудови міжатомних зв‟язків в результаті дії термічного 

відпалу зображена на рис 2.14. У відпалених зразках спостерігається 

збільшення поглинання області 3100 – 3550 см
-1

 з підвищенням температури 

відпалу (рис. 2.14 (a)). Ми пояснюємо це «оголенням» поверхні кремнезему 
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внаслідок поверхневої дифузії і «скупченням» вуглецю і послідуючою 

адсорбцією атмосферної вологи на «оголені» ділянки поверхні. Зміна смуги 

при 1594 см
-1

, яка пов'язана з C=C зв'язками, та смуги, пов‟язаної з C-H 

зв'язками, із підвищенням температури відпалу більш детально 

проілюстрована на рис. 2.14 (b). Вузька смуга в цій області у зразку, 

відпаленому за температури 500 °C, викликана бензольними кільцями, що не 

зазнали термічної деструкції. Підвищення температури відпалу викликає 

розширення цієї смуги та появу широкого високочастотного плеча, яке може 

бути пояснене термічною декомпозицією бензольного кільця та 

формуванням аморфних вуглецевих кластерів. ІЧ-спектр поглинання 

вихідного пірогенного кремнезему представлений відносно широкою смугою 

при 1628 см
-1

, яка пов‟язана з деформаційними коливаннями O-H зв‟язків 

(рис. 2.14 (b), спектр1). У хімічно оброблених та відпалених зразках ця смуга 

відсутня внаслідок вищезазначеного процесу заміщення поверхневих 

гідроксильних груп кремнійорганічними групами. 

Як видно з рис. 2.14 (c), після відпалу за температури 500 °C, смуга 

поглинання при 2800-3000 см
-1

 майже повністю зникає, що означає розрив O-

CH3 зв‟язків та декомпозицію/ефузію CH3 радикалів. Деструкція C(sp
2
)-H 

зв‟язків у бензольному кільці (смуга поглинання при 3000-3100 см
-1

) виникає 

за температури 600 °C та вище. Це добре узгоджується із трансформацією 

смуги поглинання, пов‟язаної з C=C зв‟язками (рис. 2.14 (b)). Деструкція 

C(sp
2
)-H зв‟язків зі збільшенням температури відпалу також підтверджується 

зменшенням інтенсивності смуг поглинання при 695 см
-1

 та 733 см
-1

, 

пов‟язаних з деформаційними позаплощинними коливаннями C(sp
2
)-H 

зв‟язків в бензольних кільцях (рис. 2.14 (a)). Варто зазначити, що навіть після 

відпалу за температури 650 °C ще добре простежується смуга поглинання, 

пов‟язана з C(sp
2
)-H зв‟язками. Тому ми припускаємо, що відпал призводить 

до (1) утворення аморфних вуглецевих кластерів і (2) атоми вуглецю у цих 

кластерах мають sp
2
-гібридизацію, тобто локальну графітоподібну структуру.  
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Рис. 2.14. (a) Оглядові ІЧ-спектри зразків фенілкремнезему, відпалених за 

температури 500 °С (1), 600 °С (2), 650 °С (3) [61]. Окремі спектральні 

діапазони ІЧ-спектрів: (b) вихідний пірогенний SiO2 (1), фенілкремнезем, 

відпалений за температури 500 °C (2), 600 °C (3), 650 °C (4) [61]; (c) вихідний 

фенілкремнезем (1), та фенілкремнезем відпалений за температури 500 °C (2), 

600 °C (3), 650 °C (4) [61]. Спектри зсунуті вздовж осі ординат для більшої 

наочності. 
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2.6. Аналіз спектрів фотолюмінесценції та спектрів збудження 

фотолюмінесценції 

 

Вплив хімічної обробки та термічного відпалу на люмінесцентні 

спектральні властивості наночастинок кремнезему підтверджується 

спектрами ФЛ, зображеними на рис.2.15. Рис. 2.15 (a) ілюструє спектри ФЛ 

пірогенного SiO2 до (спектр 1) та після хімічної обробки (спектр 2) під дією 

260 нм (4,77 еВ) збуджуючого випромінювання.  

Як показано на збільшеному фрагменті рис.2.15 (a), наночастинки 

вихідного кремнезему демонструють добре відому “синю” смугу з центром в 

області 440 нм (2,8 еВ) із півшириною (FWHM) ≈ 60 нм (0.8 еВ). Походження 

цієї смуги все ще є предметом обговорення [84], однак на даний момент 

найбільш схвалена гіпотеза пов'язує її з двохкоординованими дефектами: 

силіленом (Si••) та діоксасиліраном (Si(O2)), локалізованими на поверхні 

наночастинок кремнезему [85]. Також в спектрі присутня невелика 

компонента в області 354 нм, яка пов‟язується із вуглеводневим 

забрудненням [86] або з поверхневими силанольними групами (Si–OH) [87]. 

Хімічна модифікація фенілтриметоксисиланом викликає появу УФ 

смуги з центром в районі 335 нм (3,7 еВ) та FWHM ≈ 50 нм (0,7 еВ). Вона 

домінує у всьому спектрі і майже повністю перекриває “синю” смугу (рис. 

2.15 (a), спектр 2). Схожі смуги випромінювання та збудження (рис. 2.15, 

2.16) спостерігалися у фенілсилоксанових полімерах [88]. Згідно з [89-91], 

дану ФЛ смугу можна пов‟язати з ескимерними станами близько 

розташованих фенільних груп на поверхні кремнезему. Схожа ФЛ смуга 

також спостерігалася у полі(діфенілсилікарбодіїміді) [92] та була пов‟язана із 

фенільними ексимерами. 
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Рис. 2.15. Спектри ФЛ вихідного пірогенного кремнезему до (спектр 1) та 

після хімічної обробки ФТМС (фенілкремнезем, спектр 2), вставка ілюструє 

збільшений спектр ФЛ вихідного кремнезему [61]; (b) ФЛ спектри 

фенілкремнезему після термічного відпалу за температур 500 °C (1), 600 °C 

(2) та 650 °C (3) [61]. Спектри ФЛ отримані під дією 260 нм випромінювання.  
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 Термічний відпал зразків фенілкремнезему викликає значні зміни у їх 

ФЛ спектрах (рис. 2.15 (b)). Після відпалу за температури 500 °C, максимум 

випромінювання знаходиться в районі 370 нм (3,3 еВ); також присутнє 

яскраво виражене низькоенергетичне плече. Після відпалу за вищих 

температур спостерігається червоний зсув та зменшення інтенсивності ФЛ: 

після 600 °C випромінювання складається з однієї смуги з центром в області 

450 нм (2,75 еВ), у той час як після відпалу за температури 650 °C центр ФЛ 

смуги знаходиться в районі 490 нм (2,5 еВ). На рис 2.16 зображено 

фотографії випромінювання термічно відпалених зразків фенілкремнезему 

під дією 409 нм збудження. 

 Спектри збудження ФЛ зразків проілюстровано на рис. 2.16. Спектри 

фенілкремнезему (рис. 2.16 (a)) не залежать від довжини хвилі в межах смуги 

випромінювання та містять чітко визначену смугу в спектральному діапазоні 

240-280 нм (4,4-5,7 еВ), з максимумом в районі 266 нм (4,7 еВ). Незалежність 

параметрів смуги збудження від довжини хвилі випромінювання вказує на 

чітко визначену структуру та енергетичні стани у відповідних 

випромінювальних центрах, властивих молекулярно-подібним структурам. 

Смуга збудження зразку, відпаленого за температури 500 °C, помітно ширша. 

Її максимум при цьому зазнає низькоенергетичного зсуву (рис. 2.16 (b)). 383 

нм (3,2 еВ) випромінювання має найбільшу інтенсивність при збуджені на 

290-300 нм (4,3-4,1 еВ) із невеликим високоенергетичним плечем при 250-

260 нм (5,0-4,8 еВ). Це плече є домінуючим у високоенергетичній області 

випромінювання, що може свідчити про домінуюче випромінювання 

фенільних груп, які не зазнали термічної деструкції та ще присутні у зразку. 

Зі збільшенням температури відпалу до 600 °C спостерігається подальше 

розширення та низькоенергетичний зсув смуги збудження до 320 нм (3,9 еВ) 

(рис. 2.16 (c)). Значний зсув смуги збудження (приблизно з 320 нм до 300 нм, 

тобто близько 0,3 еВ) із зменшенням довжини хвилі випромінювання у цьому 

зразку вказує на неоднорідність та широкий енергетичний розподіл 

відповідних випромінювальних центрів. В результаті відпалу за температури 
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650 °C продовжується розширення смуги збудження та її низькочастотний 

зсув (рис. 2.16 (d)). Також присутній зсув смуги збудження (з 330 нм до 320 

нм, тобто близько 0,12 еВ) із зменшенням довжини хвилі випромінювання. 
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Рис. 2.16. Спектри збудження ФЛ зразка вихідного фенілкремнезему (a) та  

зразків фенілкремнезему, відпалених за температур (b) 500 °C, (c) 600 °C, (d) 

650 °C. 

 

Усі досліджувані зразки піддавалися додатковому відпалу в атмосфері 

кисню за температури 600 °C протягом 30 хвилин. Після проведення даної 

процедури жоден зі зразків не демонстрував інтенсивної широкосмугової 

ФЛ. Це спостереження дає додаткову підставу пов'язати спостережувану ФЛ 

з вуглецевими преципітатами, оскільки за даної температури в присутності 
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кисню відбувається згорання вуглецевих формувань, розташованих на 

поверхні частинок SiO2. 

Виходячи з характеру змін ФЛ при підвищенні температури відпалу, 

можна припустити, що відпал призводить до термічного розкладу 

приєднаних до поверхні кремнійорганічних сполук та наступної перебудови 

продуктів розкладу з утворенням світловипромінювальних центрів різного 

типу: тих, що випромінюють у ближній УФ області при відпалі за 

температури 500 °C (370-380 нм), та у видимій області спектру (450-490 нм) 

за температур 600-650 °C. 

 

Рис. 2.17. Фотографії випромінювання зразків відпаленого фенілкремнезему 

за температур 500 °C, 600 °C та 650 °C при збудженні 409 нм світлодіодом. 

Також на рисунку зображені пробірки з відповідними зразками. Видно, що зі 

збільшенням температури відпалу колір порошку темнішає. 

 

 Для перевірки припущення, що випромінювання обумовлене наявністю 

певних світловипромінювальних центрів з певною/характерною структурою, 

а також для більш точної ідентифікації спектрального положення смуг 

випромінювання відповідних центрів було досліджено спектри 

випромінювання «градієнтно відпаленого» зразка. Процедура градієнтного 

відпалу заключалася в тому, що довга кварцова кювета з порошком 

фенілкремнезему розміщувалася в муфельній печі не в області постійної 
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температури, а з краю цієї зони, тобто в області температурного градієнту. 

Схема даного термічного відпалу зображена на рис. 2.18.  

 

Рис. 2.18. (a) Схема градієнтного відпалу порошку фенілкремнезему. 

Порошок розміщувався по всій довжині кварцової кювети довжиною 16 см. 

Кювета розміщувалася з краю зони розташування нагрівального елемента, 

знаходячись, таким чином, в області зі змінною температурою. (b) 

Зображений розподіл температури по довжині кювети. 

 

При такому положенні кювети порошок зазнає термічної обробки, за 

якої температура безперервно зменшується вздовж кювети від 600 °C до 

приблизно 100 °C. Порошок фенілкремнезему був відпалений таким чином 

протягом 30 хвилин, а після цього ретельно перемішаний. Спектр ФЛ такої 

суміші зображений на рис. 2.19. Видно, що спектр випромінювання, 

отриманий при 280 нм збудженні, має багатокомпонентний характер і 

складається щонайменш з двох смуг. На рис. 2.19 також продемонстровано 

розкладання спектру чотирма гаусовими смугами з максимумами при 3,8 еВ 

(326 нм), 3,4 еВ (365 нм), 3,0 еВ (413 нм) та 2,7 еВ (459 нм). Смуга з 
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максимумом при 3,8 еВ вочевидь пов‟язана з наявністю фенілсилоксанових 

полімерних комплексів, які сформувалися внаслідок процедури хімічної 

модифікації та не зазнали термічного розкладу. Інші три смуги, таким чином, 

можуть бути віднесені до піролітичних вуглецевих нанопреципітатів, які 

були сформовані внаслідок відпалу. 
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Рис. 2.19. Нормовані спектри ФЛ градієнтно відпаленого фенілкремнезему 

при збудженнях 280 нм, 340 нм, 360 нм, 380 нм випромінюванням. (b) 

Розкладання спектру ФЛ, отриманого при збудженні 280 нм 

випромінюванням, чотирма гаусовими смугами з максимумами при 3,8 еВ 

(326 нм), 3,4 еВ (365 нм), 3,0 еВ (413 нм) та 2,7 еВ (459 нм). 

 

2.7. Кінетичні характеристики фотолюмінесценції 

 

 Криві затухання випромінювання при 410 нм та 510 нм 

фенілкремнезему, відпаленого за температури 600 °C, що збуджувався 255 

нм випромінюванням, не демонструють “звичайного моноекспоненційного” 

характеру. Найбільш точно дані криві можна описати, використовуючи 

біекспоненційну функцію (рис. 2.20): 

            
 

  
         

 

  
 ,                                    (2.1) 
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де t – час, τ1, τ2 – характерні часи затухання, A1, A2 – параметри, що 

відображають вклад відповідної компоненти. Обраховані параметри наведені 

у таблиці 2.2. 
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Рис. 2.20. Нормовані криві затухання смуг ФЛ при 410 нм (a) та 510 нм (b) 

хімічно обробленого SiO2, відпаленого за температури 600 °C, при збудженні 

255 нм випромінюванням. Спектри наведені у напівлогарифмічному 

масштабі. 

 

Для дослідження однорідності спектрів випромінювання в залежності 

від часів життя випромінювальних центрів вимірювалися спектри ФЛ зразків 

у стаціонарному та часо-розділеному режимах. ФЛ спектри відпалених 
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зразків, отримані із використанням стаціонарного та часо-роздільного 

режимів, представлені на рис.2.21. 

Таблиця 2.2 

Характерні параметри кривих затухання хімічно обробленого SiO2, 

відпаленого за температури 600 °C, при апроксимації біекспоненційною 

функцією. 

λвипр, нм A1, дов. од. τ1, нс A2, дов. од. τ2, нс 

410 0,86 1,27 0,14 5,66 

510 0,56 2,14 0,44 6,95 

 

Видно, що стаціонарні та часо-розділені спектри зразків, відпалених за 

температур 500 °C та 650 °C, майже ідентичні (рис.2.21 (a), (c)), це свідчить 

про хорошу однорідність відповідних випромінювальних центрів по 

відношенню до часу відгуку [61]. На відміну від цього, ФЛ смуга зразку, 

відпаленого за температури 600 °C, демонструє сильну неоднорідність із 

майже однаковим вкладом “повільних” та “швидких” центрів (рис. 2.21 (b)). 

Віднімаючи часо-розділений спектр від стаціонарного, маємо спектральний 

розподіл, подібний до того, який демонструє зразок, відпалений за 

температури 650 °C (рис. 2.21 (b), спектр 3). За допомогою такого порівняння 

можна зробити припущення про те, що смуга випромінювання цього зразку 

складається принаймні з двох компонент, які обумовлені відповідними 

випромінювальними центрами, котрі мають структуру, подібну до структури 

відповідних центрів у зразках, відпалених за температури 500 °C та 650 °C 

(високоенергетична та низькоенергетична спектральні частини відповідно) 

[61]. Варто зазначити, що невелика ступінь неоднорідності смуги ФЛ 

відносно часу випромінювання також може спостерігатися у зразках, 

відпалених за температур 500 °C та 600 °C. 

В обох зразках вклад низькоенергетичної частини дещо зменшується при 

вимірюваннях у часо-розділеному режимі. Це вказує на повільний відгук 

ансамблю низькоенергетичних випромінювальних центрів. 
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Рис. 2.21. Нормовані ФЛ спектри, отримані із використанням стаціонарного 

(позначені червоним кольором) режиму та часо-розділеного режиму (позначені 

синім кольором): (a) – 500 °C, (b) – 600 °C, (c) – 650 °C. Спектр 3 (пунктирна лінія) 

є результатом віднімання спектру 2 від спектру 1. Збудження 337 нм 

випромінюванням [61]. 
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2.8. Висновки до розділу 

Шляхом хімічної та термічної обробок порошку SiO2, використовуючи 

ФТМС в якості вуглецевого прекурсору та застосовуючи різні температурні 

режими відпалу в інертній атмосфері синтезовано нанокомпозитні порошки SiO2:C.  

Синтезовані SiO2:C композити демонструють ФЛ у ближній УФ та видимій 

областях спектру. При цьому збільшення температури відпалу призводить до 

червоного зсуву смуги ФЛ, зменшення інтегральної інтенсивності та розширення 

смуги випромінювання: у зразку відпаленому за температури 500 °C, максимум 

випромінювання знаходиться у районі 370 нм (3,3 еВ), у зразку відпаленому за 

температури 600 °C - в області 450 нм (2,75 еВ), у зразку відпаленому за 

температури 650 °C - в районі 490 нм (2,5 еВ). Встановлено, що у зразку 

фенілкремнезему відпаленого за температури 600 °C динаміка згасання ФЛ 

відмінна від моноекспоненційної, а характерні часи згасання становлять порядку 

наносекунд. 

Методами ІЧ-спектроскопії продемонстровано, що після термічного відпалу 

хімічно модифікованого порошку SiO2 в температурному діапазоні до 650 °С 

відбувається часткова деструкція приєднаних фенільних груп, котра 

супроводжується формуванням аморфної вуглецевої структури з переважною 

конфігурацією міжатомних зв‟язків у стані sp
2
-гібридизації. 

Аналіз просторового розподілу вуглецю, показав формування після 

відпалу областей збагачених вуглецем, котрі можна ідентифікувати як вуглецеві 

нанопреципітати на поверхні частинок кремнезему. Розміри цих 

нанопреципітатів знаходиться в діапазоні від 2 до 6 нм. 

Аналіз спектру ФЛ градієнтно відпаленого зразка продемонстрував, що 

ФЛ спектр SiO2:C композитів можна змоделювати чотирма гаусовими смугами з 

максимумами при 3,8 еВ (326 нм), 3,4 еВ (365 нм), 3,0 еВ (413 нм) та 2,7 еВ (459 

нм). Смуга з максимумом при 3,8 еВ вочевидь пов‟язана з наявністю 

фенілсилоксанових комплексов, які сформувалися внаслідок процедури хімічної 

модифікації та не зазнали термічного розкладу. Інші три смуги, таким чином, 

можуть бути віднесені до піролітичних вуглецевих нанопреципітатів, які були 

сформовані внаслідок відпалу.  
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РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ, СТРУКТУРА ТА ФЛ ВЛАСТИВОСТІ 

ВУГЛЕЦЕВИХ ПІРОЛІТИЧНИХ НАНОПРЕЦИПІТАТІВ, 

ДИСПЕРГОВАНИХ У ПОРОШКУ SiO2, В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД 

КОНЦЕНТРАЦІЇ ВУГЛЕЦЕВОГО ПРЕКУРСОРУ, 

ФЕНІЛТРИМЕТОКСИСИЛАНУ 

 

В даному розділі досліджується вплив концентрації ФТМС на 

структуру та ФЛ властивості зразків SiO2:C. Для досліджень були 

використані зразки порошку SiO2, хімічно обробленого розчинами ФТМС у 

толуолі з відносними концентраціями 0,3 та 1,0. Після хімічної обробки 

зразки були відпалені в атмосфері азоту за температури 600 °C. 

 

3.1. Аналіз зразків методом термогравіметрії 

 

 На рис. 3.1 зображені термогравіметричні криві вихідного порошку 

пірогенного кремнезему (крива 1) та хімічно оброблених порошків 

розчинами ФТМС з відносними концентраціями 0,3 (крива 2) та 1,0 (крива 3). 

Масові втрати пірогенного кремнезему у температурному діапазоні 0–150 °C 

викликані випаровуванням води (крива 1). Після хімічної обробки ФТМС 

(криві 2 та 3) характер масових втрат кардинально змінюється. Поведінка ТГ 

кривої при низьких температурах показує, що кількість вологи, яка 

випарувалася, суттєво зменшилась після обробки ФТМС за рахунок 

заміщення поверхневих гідроксильних груп фенільними групами. Зразок, 

оброблений розчином ФТМС з концентрацією 1,0, демонструє більші масові 

втрати у всьому температурному діапазоні, особливо за температур, вищих 

ніж 500 °C, у порівнянні зі зразком, обробленим розчином ФТМС з 

концентрацією 0,3. Оскільки вимірювання проводились за атмосферних 

умов, ми пов‟язуємо ці втрати з окисненням вуглецю атмосферним киснем 

("згорянням"). 
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Рис. 3.1. ТГМ криві вихідного зразку пірогенного SiO2 (1), а також хімічно 

оброблених зразків розчинами ФТМС з відносними концентраціями 0,3 (2) 

та 1,0 (3). 

 

Виходячи з цього можна зробити висновок, що збільшення 

концентрації ФТМС у розчині збільшує кількість інкорпорованого вуглецю. 

ТГМ крива зразку, обробленого розчином ФТМС з концентрацією 1,0, у 

порівнянні з ТГМ кривою зразка, обробленого розчином ФТМС з 

концентрацією 0,3, демонструє високотемпературне плече, яке тягнеться 

приблизно до 800 °С. Ймовірно, це пов‟язано з тим, що якась частина 

вуглецю у зразку, обробленому розчином ФТМС з концентрацією 1,0, має 

більшу температуру активації окиснення. Надалі хімічно оброблені порошки 

SiO2 з відносними концентраціями 0,3 та 1,0 для більшої наочності будемо 

позначити як зразки фенілкремнезему з низьким вмістом вуглецю та високим 

вмістом вуглецю відповідно. 
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3.2. Морфологія зразків 

 

На рис. 3.2 наведено HRSTEM зображення зразків фенілкремнезему з 

низьким, а також з високим вмістом вуглецю, які після процедури хімічної 

обробки були відпалені в атмосфері азоту за температури 600 °C. З характеру 

зображень видно, що хімічна обробка розчинами ФТМС з різними 

концентраціями із наступним відпалом в інертній атмосфері за температури 

600 °C не впливають на нанорозмірну морфологію кремнезему. Висока 

стабільність нанорозмірної морфології кремнезему підтверджується її 

стабільністю під дією електронного пучка під час STEM дослідів протягом 

декількох годин. Електронний дифракційний аналіз SiO2:C не показав 

жодних ознак кристалічної структури, що вказує на повністю аморфний 

матеріал. Важливо відзначити, що в зразках SiO2:C жодних морфологічних 

особливостей, які можна було інтерпретувати як наночастинки розміром 

менше 10 нм, не спостерігалось. 

 

 
 

SiO2:C з низьким вмістом вуглецю SiO2:C з високим вмістом вуглецю 

Рис. 3.2 Електронно-мікроскопічне зображення високої роздільної здатності 

(HRSTEM) відпалених SiO2:C зразків. 
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3.3. Аналіз хімічного складу методом XPS 

  

Оглядові XPS спектри вихідного порошку SiO2 та хімічно оброблених 

порошків із низьким та високим вмістом вуглецю після термічного відпалу 

представлені на рис. 3.3. Співвідношення інтенсивності C1s піків у спектрах 

зразків з високим та низьким вмістом вуглецю складає приблизно 2:1, що 

добре корелює з ТГМ вимірами (рис. 3.1). 
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Рис. 3.3. Оглядові XPS спектри вихідного порошку SiO2 та хімічно 

оброблених порошків із низьким та високим вмістом вуглецю після 

термічного відпалу. 

 

Для ідентифікації хімічних зв‟язків детально проаналізовано C1s, O1s 

та Si2p піки (рис. 3.4). C1s піки зразків із низьким та високим вмістом 

вуглецю, які представлені на рис. 3.4 (a), (b), явно асиметричні. На цих же 

рисунках представлено розкладання цих смуг трьома гаусовими 

компонентами із лінійним фоновим сигналом. На рис. 3.4 (a), (b) видно, що 

C1s смуги обох зразків добре розкладаються трьома компонентами з 

максимумами при 284 еВ, 285 еВ та 286 еВ, які ми пов‟язуємо з C=C sp
2
 

зв‟язками (284 еВ), C-C sp
3
 зв‟язками (285 еВ) та гетероатомним и C-O sp

3
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зв‟язками (286 еВ) [93]. Варто зауважити, що можливий незначний вклад від 

присутніх C-Si зв'язків у низькоенергетичне плече.  
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Рис. 3.4. C1s смуги відпалених зразків фенілкремнезему із низьким (a) та 

високим вмістом вуглецю (b). 

 

В рамках такої інтерпретації та відповідного результату розкладання 

смуг можна зробити висновок, що у XPS спектрах зразка з низьким вмістом 

вуглецю спостерігається більший вклад вуглецю у стані sp
2
-гібридизації у 

порівнянні зі зразком із високим вмістом вуглецю. Це добре узгоджується з 

присутністю яскраво вираженої супутникової π–π* - смуги приблизно при 

291 еВ у XPS спектрі зразка з низьким вмістом вуглецю (рис. 3.5).  

Ця характерна ознака обумовлена збудженням π-електронної системи 

ароматичних кілець фотоелектронами і притаманна як неорганічному 

графіту/графену, так і π–спряженим органічним сполукам [94]. Дана смуга у 

спектрі зразка із високим вмістом вуглецю проявляється слабкіше, що 

корелює з меншим вкладом низькоенергетичної компоненти С=С у С1s 

смузі. Основний вклад в обидва спектри вносить компонента при 285 еВ, яка, 

в рамках нашого розгляду, обумовлена невпорядкованими C-C зв'язками. 

Цілком ймовірно, що ця компонента пов‟язана з аморфними вуглецевими 

преципітатами. 
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Рис. 3.5 C1s та π–π* – смуги у SiO2:C зразках із низьким та високим вмістом 

вуглецю. 

 

У зразку із високим вмістом вуглецю ця компонента сильніша, що 

свідчить про більш інтенсивний процес преципітації вуглецю. 

Високоенергетична компонента C1s смуги (286 еВ) однозначно пов‟язується 

з одинарними зв'язками вуглець-кисень, оскільки подвійні зв'язки вуглець-

кисень мають більш високу енергію і зазвичай проявляється як смуга з 

максимумом в області 288-289 еВ. Вклад C-O зв‟язків більший у зразку з 

низьким вмістом вуглецю. 

Аналіз вкладу вуглецю у Si2p та O1s смугах є досить проблематичним, 

оскільки з цих елементів складається SiO2 матриця. XPS смуги, пов‟язані з 

кремнієм та киснем, майже симетричні, проте присутня слабка, але добре 

помітна асиметрія, яка обумовлена низькоенергетичним плечем (рис. 3.6 (a), 

(b)). Значне низькоенергетичне плече в спектрі O1s пов‟язано із вкладом О-С 

зв'язків. У випадку Si2p смуги низькоенергетичне плече є дуже слабким, і 

його можна пов‟язати або з експериментальним артефактом, або з незначним 

вкладом ізольованих Si-C зв'язків, наприклад, в структурній конфігурації 

O3≡Si-C. 
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Рис. 3.6 (a), (b) - Si2p та O1s смуги вихідного кремнезему та відпалених 

зразків фенілкремнезему із низьким та високим вмістом вуглецю відповідно. 

 

 

3.4. Візуалізація просторового розподілу вуглецю та EELS аналіз 

 

Просторовий розподіл вуглецю у межах пірогенного кремнезему 

досліджувався шляхом візуалізації з високою роздільною здатністю C-K 

сигналу у EELS спектрах, а стани вуглецевих атомів досліджувалися шляхом 

аналізу тонкої структури смуги, яка відповідає збудженню K-рівнів вуглецю. 
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SiO2:C з низьким вмістом вуглецю SiO2:C з високим вмістом вуглецю 

Рис. 3.7 Отримана із використанням EELS методів візуалізація просторового 

розподілу вуглецю у термічно відпалених зразках фенілкремнезему з 

низьким та високим вмістом вуглецю (a,b). Електронно-мікроскопічне 

зображення високої роздільної здатності (HRSTEM) зображення тих самих 

областей досліджуваних зразків у режимі темного поля (c,d). 

 

На рис. 3.7 проілюстровано розподіл вуглецю у зразках з низьким та 

високим вмістом вуглецю. В області сканування в обох зразках розподіл 

вуглецю є нерівномірним. Чітко простежуються області, «збагачені» 

вуглецем. Розмір цих областей не перевищує 10 нм. Порівнюючи із 

зображенням, зробленим у режимі темного поля (рис. 3.7 (c), (d)), можна 

зробити висновок, що вуглець преципітується на поверхні частинок 

кремнезему, ймовірно у вигляді тонких шарів. Важко сказати, чи є структура 

цих шарів неперервною або дискретною у субнанометровому масштабі. У 

зразку з високим вмістом вуглецю площа збагаченої вуглецем поверхні 
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здається більшою, але й у цьому зразку не спостерігаються об‟ємні вуглецеві 

частинки розміром декілька нанометрів. 

EELS спектри області, яка відповідає іонізації K-рівнів вуглецю у 

SiO2:C, представлені на рис. 3.8. Спектри зразків з низьким та високим 

вмістом вуглецю мають як спільні особливості, так і деякі відмінності. По-

перше, у спектрі зразку з низьким вмістом вуглецю спостерігається більш 

виражений σ* – пік при приблизно 292 еВ (рис. 3.8, спектр 1), тоді як в 

спектрах зразка з високим вмістом вуглецю ця смуга є дуже розмитою (рис. 

3.8, спектр 2). Це спостереження можна інтерпретувати як свідчення більш 

«графітоподібної» структури у наближенні ближнього порядку (більший 

ступінь спряження) у зразку з меншим вмістом вуглецю, що добре 

узгоджується з наявністю π-π* смуги в XPS спектрі (рис. 3.5). По-друге, 

смуги, що відповідають збудженням π* та σ* рівнів у зразку з високим 

вмістом вуглецю, зміщені приблизно на 0,4 еВ у високоенергетичну область 

у порівнянні зі зразком з низьким вмістом вуглецю, що може бути пов‟язано 

з більшим вкладом аморфної фракції. 

Для кращої оцінки на тому ж рисунку представлений спектр C-K смуги 

флейку оксиду графену (ОГ), виміряний з використанням того ж обладнання 

і експериментальних умов (рис. 3.8, спектр 3). ОГ був синтезований за 

допомогою методу Хаммерса (Hummers method) [95] та містить близько 35 

ат.% хімічно зв‟язаного кисню [96]. Проаналізовані флейки мали товщину 

декількох графенових шарів і поперечні розміри у кілька мікрометрів. Спектр 

ОГ містить виражену смугу при 286,6 еВ, яку можна однозначно пов‟язати з 

вуглець-кисневими зв'язками. В результаті порівняння спектрів ОГ та SiO2:C 

можна зробити висновок про значний вміст вуглецево-кисневих зв‟язків як в 

зразках з низьким вмістом вуглецю, так і в зразках з високим вмістом 

вуглецю, що добре узгоджується з XPS даними. 

Мікроскопічний аналіз нанорозмірного масштабу можна коротко 

підсумувати наступним чином. Не зафіксовано інших частинок, окрім SiO2:C, 

у межах роздільної здатності. Неоднорідний просторовий розподіл вуглецю 
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вказує на його преципітацію у вигляді шарів, збагачених вуглецем з 

поперечними розмірами декілька нанометрів на поверхні частинок SiO2. На 

даний час не встановлено, чи є структура цих шарів неперервною або 

дискретною у субнанометровому масштабі. У зразку з високим вмістом 

вуглецю площа збагаченої вуглецем поверхні здається більшою. Вуглецеві 

преципітати мають переважно аморфну структуру та містять вуглець у 

станах sp
2
/sp

3
-гібридизації із присутністю π-спряжених структур. π-спряжені 

структури у зразку з низьким вмістом вуглецю демонструють більшу 

упорядкованість, ніж у зразку з високим вмістом вуглецю. Збільшення вмісту 

вуглецю у SiO2:C порошку призводить до збільшення невпорядкованості 

фракції sp
3
-гібридизованого вуглецю, що відповідає результатам XPS 

досліджень. Значна частина атомів вуглецю хімічно зв‟язана з киснем, що 

також відповідає результатам XPS аналізу. 
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Рис. 3.8 EELS спектри C-K смуг відпалених зразків SiO2:C з низьким (спектр 

1) та високим (спектр 2) вмістом вуглецю. Для порівняння також наведено 

спектр C-K смуги флейку оксиду графену, виміряний за тих самих умов 

(спектр 3). 
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3.5. Аналіз міжатомних зв’язків методом інфрачервоної спектроскопії 

 

Після хімічної обробки розчином ФТМС практично повністю зникає 

смуга поглинання при 1630 см
-1

, котра пов‟язана з деформаційними 

коливаннями O-H зв‟язків, які властиві гідрофільній поверхні частинок SiO2 

(рис. 3.9 (a), рис. 3.10 (a)). Хімічно модифікований кремнезем стає 

гідрофобним, з невеликою кількістю вологи, адсорбованої на поверхні, і 

зараз в цьому спектральному діапазоні можна бачити лише вузьку смугу 

поглинання при 1594 см
-1

 (рис. 3.9 (a); рис. 3.10 (а), спектри 2,3), яка 

обумовлена коливанням С=С зв‟язків в бензольних кільцях. 

На рис. 3.9 зображено оглядові ІЧ-спектри пропускання вихідного 

порошка SiO2, хімічно оброблених порошків розчинами ФТМС із різними 

концентраціями, а також хімічно оброблених порошків, що зазнали 

термічного відпалу. Для більш детального аналізу на рис. 3.10 наведені 

окремі спектральні області досліджуваних зразків. 

Зникнення смуги поглинання при 1630 см
-1

 після хімічної обробки 

корелює при цьому зі зменшенням інтенсивності поглинання в області 3100-

3800 см
-1

 (рис. 3.9(a)), яке викликано валентними коливальними модами 

гідроксильних груп молекул води та силанольних груп [77]. Також після 

хімічної обробки з‟являється група смуг поглинання в області 2800-3100 см
-1

, 

котра пов‟язана з валентними коливаннями C-H зв‟язків [72]. При цьому 

поглинання в діапазоні 2800-3000 см
-1

 відповідає аліфатичним зв'язкам 

(C(sp
3
)-H) в метокси групах, а поглинання в діапазоні 3000-3100 см

-1
 

відбувається за рахунок олефінових зв'язків (C(sp
2
)-H) у фенільних групах. 

Варто також зазначити появу після хімічної обробки вузької смуги при 

1430 см-1), яка обумовлена коливанням С=С зв‟язків в бензольних кільцях та 

групи смуг поглинання у діапазоні 1650-1960 см
-1

, що ймовірно пов‟язана з 

обертонами чи/або комбінаційними коливаннями у бензольних кільцях 

(«benzene fingers») [83]. 



92 

 

1400 1600 1800 2000 2200 3000 3500
0

20

40

60

80

100

120

 3 

 2 

Si-O-Si, C=C

C=C C-H (валент. колив.)

Si-O-Si

(комбінаційні моди)

O-H (деформац. 

          колив.)

Si:O-H

П
р

о
п

у
ск

ан
н

я
, 

%

Хвильове число, см
-1

(a)

O-H

 1 

 

1600 2000 2800 3200 3600
0

10

20

30

40

50

60

70

 2 

П
р

о
п

у
ск

ан
н

я
, 

%

Хвильове число, см
-1

(b)

 1 

 

Рис. 3.9 Оглядові ІЧ-спектри пропускання: (a) спектри вихідного порошка 

SiO2 (спектр 1), фенілкремнезему з низьким вмістом вуглецю (спектр 2) та 

фенілкремнезему з високим вмістом вуглецю (спектр 3); (b) спектри термічно 

відпалених зразків фенілкремнезему з низьким вмістом вуглецю (спектр 1) та 

з високим вмістом вуглецю (спектр 2). 

 

 



93 

 

1500 1550 1600 1650 1700 1750
20

30

40

50

60

70

 

 

O-H

 5 

 4 
 2 

 3 

П
р

о
п

у
ск

ан
н

я
, 

%

Хвильове число, см
-1

 1 

(a)

C=C

 

2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100

10

20

30

40

50

60

 

 

П
р

о
п

у
с
к
а
н

н
я
, 

%

Хвильове число, см
-1

 1 

 2 

 3 

 4 

C(sp
3
)-H

n C(sp
2
)-H

n

(b)

 

Рис. 3.10 Окремі спектральні області ІЧ-спектрів пропускання. (a) ІЧ-спектри 

у спектральному діапазоні коливань C=C зв‟язків бензольних кілець: (1) 

вихідний порошок SiO2; (2), (3) зразки фенілкремнезему з низьким та 

високим вмістом вуглецю відповідно; (4), (5) зразки фенілкремнезему з 

низьким та високим вмістом вуглецю відповідно після термічного відпалу. 

(b) ІЧ-спектри у спектральному діапазоні валентних коливань C-H зв‟язків: 

(1), (2) зразки фенілкремнезему з низьким та високим вмістом вуглецю 

відповідно; (3), (4) зразки фенілкремнезему з низьким та високим вмістом 

вуглецю відповідно після термічного відпалу. 
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Рис. 3.11. ІЧ-спектри дифузійного розсіяння відпалених зразків 

фенілкремнезему з низьким (1) та високим (2) вмістом вуглецю. 

 

Після відпалу за температури 600 °C поглинання в області 2800-3000 

см
-1

 вже не спостерігається. Відсутність поглинання в даній області після 

відпалу може свідчити про зникнення (ефузію) метальних груп. 

Інтенсивність поглинання в діапазоні 3000-3100 см
-1

 також сильно 

зменшилася після відпалу. Смуги поглинання в даній області слабо виражені 

у зразку з високим вмістом вуглецю, тоді як на спектрі зразку з низьким 

вмістом вуглецю вони проявляються помітно чіткіше. Ця смуга краще 

помітна у спектрах дифузійного розсіяння, більш чутливого до поверхневих 

станів (рис. 3.11). Інтенсивність смуг, пов'язаних з C(sp
2
)-H в спектрах 

дифузійного розсіювання, помітно більша у зразку з низьким вмістом 

вуглецю, що відповідає спектрам пропускання. Аналіз смуги поглинання, що 

відповідає C=C зв‟язкам у відпалених зразках ускладнюється внаслідок 

інтенсивного поглинання в області 1630 см
-1

, яке викликане деформаційними 

коливаннями O-H зв‟язків. Поява смуги поглинання, пов‟язаної з O-H 

зв‟язками, свідчить про те, що після відпалу поверхня частинок SiO2:C стає 

більш гідрофільною та адсорбує значну кількість атмосферної вологи. Однак 

добре помітно низькочастотне плече цієї смуги в районі 1600 см
-1

, яке 
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викликане C=C зв‟язками. Варто зазначити, що поява смуги поглинання в 

області 1630 см
-1

 після відпалу корелює зі збільшенням інтенсивності 

поглинання в області 3100-3750 см
-1

 (рис 3.9 (b)). Вузька смуга при 1594 см
-1

 

у зразку з низьким вмістом вуглецю викликана бензольними кільцями, які не 

зазнали термічної деструкції, у той час, як відносно широкосмугове 

поглинання в цій області пов‟язане з разупорядкованими C=C зв‟язками. У 

спектрі зразка з високим вмістом вуглецю не спостерігається вузька смуга 

при 1594 см
-1

, однак присутнє відносно широке низькочастотне плече, яке ми 

пов‟язуємо з разупорядкованими C=C зв‟язками. 

Підсумовуючи вплив відпалу з точки зору ІЧ-спектроскопії, слід 

спочатку відзначити зникнення C-H аліфатичних зв'язків (поглинання при 

2800-3000 см
-1

), тоді як смуга пов‟язана з олефіновими зв'язками, ще добре 

спостерігається (поглинання при 3000-3100 см
-1

). По-друге, зменшення 

вузької смуги при 1594 см
-1

 супроводжується появою широкої смуги в районі 

1600 см
-1

 в обох серіях, що вказує на перетворення фенільних груп в 

неупорядковану вуглецеву С=С структуру. Підвищення вмісту вуглецю 

призводить до інтенсифікації утворення невпорядкованої С=С структури. Це 

корелює з результатами XPS та EELS досліджень. 

 

3.6. Аналіз спектрів фотолюмінесценції та спектрів збудження 

фотолюмінесценції 

 

Спектри випромінювання та збудження зразків фенілкремнезему з 

низьким та високим вмістом вуглецю представлені на рис. 3.12. Обидва 

зразки демонструють практично однакові спектри випромінювання. 

Максимуми збудження та випромінювання цих зразків займають спектральне 

положення при 288 нм та 327 нм відповідно. Єдиною відмінністю є невелике 

плече у видимій області спектру при 413 нм, яке спостерігається у зразку з 

високим вмістом вуглецю. Форма смуги випромінювання з максимумом при 

327 нм не залежить від довжини хвилі збудження (рис 3.12 (b), (d)). 
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Рис. 3.12 Спектри збудження та випромінювання зразків фенілкремнезему з 

низьким (a, b) та високим (c, d) вмістом вуглецю відповідно. 

 

 На даний час ми не в змозі точно пояснити походження смуги з 

максимумом в області 413 нм. Схожа смуга спостерігалася у 

кремнійорганічних полімерах з приєднаними фенільними групами [97, 98]. В 

роботі [98] походження аналогічної смуги у полісіланових сполуках (полі(ді-

n-гексилсилан)) пояснюється наявністю дефектів у кремнійорганічному 

ланцюгу. Цілком ймовірно, що аналогічне походження цієї смуги можливе і у 

випадку фенілсилоксанових комплексів, сформованих на поверхні частинок 

SiO2 під час процедури хімічної модифікації ФТМС. Логічно припустити, що 

у зразках, оброблених розчином з високою концентрацією ФТМС, процес 

полімеризації та утворення фенілсілоксанових структур є більш імовірним. 

Це пояснює той факт, що дана ФЛ смуга спостерігається у зразку 
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фенілкремнезему з високим вмістом вуглецю. Варто зазначити, що 

аналогічна неідентифікована ФЛ смуга з максимумом в області 410-420 нм 

також спостерігалася у дифеніл-диметилсилоксановому кополімері [91]. У 

попередньому розділі, коли аналізувалися спектри ФЛ фенілкремнезему (рис. 

2.15), вираженої смуги з максимумом в області 410-420 нм не спостерігалось. 

Проте на спектрі ФЛ фенілкремнезему чітко простежується низькочастотне 

плече. Ймовірно, що дане плече також пов‟язане з дефектами у 

фенілсилаксановій матриці. 

Досить помітно відрізняються спектри випромінювання та збудження у 

зразках з низьким та високим вмістом вуглецю після відпалу. Зразок з 

низьким вмістом вуглецю демонструє смугу випромінювання з максимумом 

інтенсивності при 380 нм із помітним плечем у видимій області спектру (рис. 

3.13 (b)), у той час як зразок з високим вмістом вуглецю демонструє смугу з 

максимумом інтенсивності в районі 440-445 нм (рис. 3.13 (d)). Спектральне 

положення ФЛ смуг відпалених зразків із високим та низьким вмістом 

вуглецю при цьому непогано співпадає зі спектральним положенням ФЛ 

смуг хімічно оброблених зразків SiO2, відпалених за температур 500 °C та 

600 °C (рис. 2.14), які розглядалися у попередньому розділі (зразок з високим 

вмістом вуглецю, відпалений за температури 600 °C за технологією 

виготовлення, є ідентичним зразку, відпаленому за 600 °C, який розглядався 

у попередньому розділі). Це дозволяє припустити, що збільшення вмісту 

вуглецевого прекурсору та збільшення температури відпалу однаковим 

чином впливають на процеси формування світловипромінювальних центрів. 

 Спектри збудження зразку з низьким вмістом вуглецю демонструють 

виражену смугу близько 320-325 нм з довгохвильовим плечем у видимій 

області спектру випромінювання (рис. 3.13 (a)). Спектри збудження зразку з 

високим вмістом вуглецю демонструють розширення смуги збудження, яке 

супроводжується зсувом максимуму збудження до 345-355 нм (рис. 3.13 (c)). 
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Рис. 3.13 Спектри збудження та випромінювання зразків фенілкремнезему, 

відпалених за температури 600 °C, з низьким (a, b) та високим (c, d) вмістом 

вуглецю відповідно; (e) залежність положення максимуму випромінювання 

від довжини хвилі збудження для відпалених зразків фенілкремнезему з 

низьким та високим вмістом вуглецю; (f) розкладання спектру 

випромінювання відпаленого зразка SiO2:C з низьким вмістом вуглецю 

чотирма складовими.  
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На рис. 3.13 (e) зображено залежність спектрального положення 

максимуму інтенсивності від довжини хвилі збуджуючого випромінювання 

λexc. Видно, що смуга випромінювання зразку з високим вмістом вуглецю не 

залежить від довжини хвилі збудження в діапазоні 280-340 нм. При λexc 

більше 340 нм виникає невеликий червоний зсув положення максимуму до 

450 нм. Смуга випромінювання зразку з низьким вмістом вуглецю не 

залежить від довжини хвилі збудження в діапазоні 280-320 нм та зазнає 

суттєвого зсуву в область 420 нм при значеннях λexc в області 320-340 нм. 

Детальний аналіз демонструє, що спектр випромінювання зразка з низьким 

вмістом вуглецю достатньо добре представлений чотирма гаусовими 

смугами при 3,7 еВ (335 нм), 3,3 еВ (375 нм), 3,0 еВ (413 нм) та 2,8 еВ (443 

нм). Високоенергетичну компоненту (3,7 еВ) можна пов‟язати з наявністю 

фенільних груп, які не зазнали термічного розкладу після відпалу, тоді як 

інші смуги, вочевидь, є наслідком піролітичних процесів. Варто зазначити, 

що спектральне положення даних смуг непогано співпадає зі спектральним 

положенням смуг, отриманих при розкладанні спектру градієнтно 

відпаленого зразку (рис. 2.19). Враховуючи багатокомпонентну природу 

смуги випромінювання, доцільно пов‟язати залежність спектру ФЛ від 

довжини хвилі збудження перерозподілом відносних вкладів компонентів із 

збільшенням довжини хвилі збудження. 

 

3.7. Аналіз фотохімічних перетворень 

 

Для дослідження фотохімічних перетворень в порошках SiO2:C 

використовувався He-Cd лазер у поєднанні з оптичними фільтрами для 

контролю вихідного випромінювання при 325 нм. На рис. 3.14 (a) наведена 

динаміка перетворення спектрів випромінювання у відпаленому зразку 

фенілкремнезему з низьким вмістом вуглецю в залежності від потужності 

збуджуючого випромінювання.  
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Рис. 3.14 (a) – нормовані спектри ФЛ відпаленого зразка фенілкремнезему з 

низьким вмістом вуглецю під дією 325 нм випромінювання з різною 

потужністю; (b) - нормовані спектри ФЛ відпаленого зразка фенілкремнезему 

з низьким вмістом вуглецю під дією 325 нм випромінювання мінімальної 

потужності (3 мкВт) на початку вимірювань (спектр 1) та після двох годин 

опромінення (спектр 2). 

 

Під дією збудження з мінімальною потужністю (3 мкВт) спектр 

випромінювання має основний пік при 380 нм і добре виражене плече при 

420 нм, що дуже схоже з тим, яке спостерігалося при збудженні Xe лампою. 

При збудженні випромінюванням з потужністю 0,4 мВт згладжується плече 

при 420 нм, а також з‟являється гострий пік при 495 нм, який зростає при 

збільшенні потужності збуджуючого випромінювання. Після двох годин 

експериментів потужність збуджуючого випромінювання була зменшена до 3 

мкВт, однак смуга при 495 нм залишилася, що свідчить про незворотність 

фотохімічних процесів, які відбулись (рис. 3.14 (b)). Схожий, але менш 

інтенсивний ефект спостерігався у зразку з високим вмістом вуглецю. При 

цьому в обох зразках спектральне положення фотоіндукованої смуги складає 

490-496 нм. 
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3.8. Фотоіндукована деградація 

 

В рамках даної роботи ми провели дослідження впливу середовища на 

деградацію ФЛ. Було проведено два типи експериментів. Спочатку 

досліджувалася зміна ФЛ за атмосферних (кімнатних) умов кожні 10 хв 

протягом 1 години. Інший експеримент був проведений у вакуумі: зразки 

розміщалися у кріостаті. ФЛ вимірювалася до та після відкачки. 
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Рис. 3.15 Залежність інтегральної інтенсивності ФЛ зразку SiO2:C від часу 

опромінення 325 нм лазерним випромінюванням за атмосферних та 

вакуумних умов. 

 

Зміна інтегральної інтенсивності з часом випромінювання відпаленого 

зразку фенілкремнезему з високим вмістом вуглецю у повітрі та вакуумі 

представлена на рис. 3.15 (зразок SiO2:C з низьким вмістом вуглецю 

продемонстрував схожу поведінку). Типова монотонна деградація ФЛ 

спостерігається за атмосферних умов (рис. 3.15). У той час як за вакуумних 

умов інтенсивність ФЛ різко зменшується після відкачки, потім трохи 

зростає та стабілізується (рис. 3.15). Після вилучення зразку з кріостату 

інтенсивність випромінювання відновлюється до початкового стану протягом 

1-2 днів. Ці дослідження: (1) демонструють поверхневу природу 
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випромінювальних центрів та (2) підтверджують, що «атмосферна 

деградація» є складним процесом фотоіндукованої модифікації 

нанорозмірних випромінювальних центрів атмосферним повітрям. На даний 

час ми не в змозі визначити, яка складова атмосферного повітря впливає на 

ФЛ. 

 

3.9. Висновки до розділу 

 

Шляхом хімічної та термічної обробок порошку SiO2, використовуючи 

розчини з різною концентрацією вуглецевого прекурсору (ФТМС) 

синтезовано нанокомпозитні порошки SiO2:C із високим та низьким вмістом 

вуглецю. 

На поверхні зразків SiO2:C обох типів в результаті відпалу відбувається 

формування вуглецевих нанопреципітатів, атоми вуглецю у яких знаходяться 

у станах sp
2
/sp

3
-гібридизації. Також обидва типи зразків демонструють 

широкосмугову ФЛ у ближній УФ та видимій областях спектру. Однак, в 

залежності від вмісту вуглецю, спостерігаються наступні відмінності: (1) 

площа частинок SiO2, яку покривають вуглецеві формування після відпалу, є 

трохи більшою у зразку з високим вмістом вуглецю; (2) у зразку з низьким 

вмістом вуглецю – більший відносний вклад sp
2
-гібридизованого вуглецю; 

(3) зразок з високим вмістом вуглецю демонструє більш широкий спектр 

випромінювання, зміщений у довгохвильову область у порівнянні зі зразком 

з низьким вмістом вуглецю; (4) зразок з низьким вмістом вуглецю має слабку 

спектральну залежність ФЛ від збуджуючого випромінювання, зразок з 

високим вмістом вуглецю, навпаки, демонструє істотну залежність, яка має 

стрибкоподібний характер. 

Спектр ФЛ відпаленого зразка SiO2:C з низьким вмістом вуглецю може 

бути розкладений щонайменш чотирма гаусовими смугами з максимумами 

при 3,7 еВ (335 нм), 3,3 еВ (375 нм), 3,0 еВ (413 нм) та 2,8 еВ (443 нм). 
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Виходячи з цього, залежність спектру ФЛ від довжини хвилі збудження може 

бути пов‟язана з перерозподілом відносних внесків його компонентів. 

Опромінення 325 нм випромінюванням зразка SiO2:C з низьким 

вмістом вуглецю призводить до появи фотоіндукованої смуги в області 490-

496 нм, яка супроводжується зменшенням інтенсивності в районі 420 нм. 

Даний ефект є незворотнім та інтенсифікується зі збільшенням потужності 

опромінення. Схожий, але менш інтенсивний ефект спостерігався у зразку з 

високим вмістом вуглецю. 

При тривалому опроміненні зразка SiO2:C з високим вмістом вуглецю 

за атмосферних умов відбувається монотонне спадання інтегральної 

інтенсивності ФЛ. У той час, як за вакуумних умов ця залежність має інший 

характер. При відкачуванні повітря з кріостату, де розміщувався зразок, 

спостерігається різке зменшення інтегральної інтенсивності ФЛ, яка потім 

трохи зростає та стабілізується. Після вилучення зразку з кріостату 

інтенсивність випромінювання відновлюється до початкового стану протягом 

1-2 днів. Ці дослідження: (1) демонструють поверхневу природу 

випромінювальних центрів та (2) підтверджують, що «атмосферна 

деградація» є складним процесом фотоіндукованої модифікації 

нанорозмірних випромінювальних центрів атмосферним повітрям. 
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РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИ МОДИФІКАЦІЇ ПОВЕРХНІ ВИХІДНОГО SiO2 

ШЛЯХОМ ГІДРАТАЦІЇ ПРИ ВИКОРИСТАННІ 

ФЕНІЛТРИМЕТОКСИСИЛАНУ В ЯКОСТІ ВУГЛЕЦЕВОГО 

ПРЕКУРСОРУ 

 

В даному розділі встановлюється вплив додаткової обробки поверхні 

вихідного порошку SiO2 шляхом гідратації на процеси формування, 

структуру та ФЛ властивості зразків вуглецевих преципітатів. Для 

досліджень були використані зразки двох серій порошку SiO2: гідратована та 

негідратована. Порошки обох серій хімічно оброблювалися розчином ФТМС 

у толуолі (1,73 мл ФТМС на 10 мл толуолу) та відпалювалися в атмосфері 

азоту за температур 500 °C, 600 °C та 650 °C. 

 

4.1 Аналіз зразків методом термогравіметрії 

 

 На рис.4.1 (a) зображені типові термогравіметричні криві вихідного 

порошку пірогенного кремнезему (крива 1), негідратованого та гідратованого 

пірогенного кремнезему після хімічної обробки (криві 2 та 3, відповідно). 

Масові втрати у хімічно обробленому негідратованому SiO2 були 

проаналізовані нами вище. Видно, що крива 3 демонструє ще меншу втрату 

вологи, тобто попередня гідратація забезпечує більш високу ступінь 

заміщення гідроксильних груп. Таким чином, можна припустити, що 

реакційна здатність попередньо гідратованої поверхні вище у порівнянні із 

не гідратованою. Отже, ФТМС заміщує OH-групи більш ефективно. Як буде 

показано нижче, результати інфрачервоної спектроскопії підтверджують це 

припущення. Масові втрати за температур вищих ніж 500 °C значно вище в 

гідратованому зразку, ніж у не гідратованому, що вказує на те, що процедура 

гідратації збільшує кількість інкорпорованого вуглецю. 
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Рис. 4.1. (а) ТГМ криві та (б) диференціальні ТГМ криві зразків пірогенного 

кремнезему (1), а також гідратованого (3) та негідратованого (2) зразків 

фенілкремнезему. 

 

Аналіз характеру десорбції за допомогою диференціальних кривих 

ТГМ (рис.4.1 (b)) демонструє, що характер десорбції в негідратованих і 

гідратованих зразках при температурі нижче 700 °С в загальному схожий, і 

характеризується наявністю двох явно виражених піків при 560 °С і 650 °С 

(які вже були вище проаналізовані). Перший пік можна асоціювати з 

десорбцією спиртів – продуктів реакції ФТМС з кремнеземом і/або летючих 

вуглеводнів, які утворюються в результаті деструкції молекул ФТМС. 

Другий пік, як було зазначено вище, швидше за все, пов'язаний з вигорянням 



106 

 

вуглецевих преципітатів. Однак важливо відзначити, що в гідратованому 

зразку є явно виражене високотемпературне плече, яке тягнеться до 830 °С. 

Тобто в рамках нашого припущення можна зробити висновок, що якась 

частина вуглецю у гідратованому зразку має істотно більшу температуру 

активації окиснення. 

 

4.2 Характеристика міжатомних зв’язків методом інфрачервоної 

спектроскопії 

 

Вплив гідратації можна прослідкувати виходячи з характеру ІЧ 

спектрів поглинання (рис. 4.2). Видно, що інтенсивність смуги поглинання 

при 3747 см
-1

, яка пов‟язана з силанольними групами [99], більша у спектрі 

гідратованого зразка, що може свідчити про більшу поверхневу 

концентрацію силанольних груп на поверхні частинок гідратованого SiO2. 
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Рис. 4.2 ІЧ-спектри пропускання негідратованого (спектр 1) та гідратованого 

(спектр 2) порошків SiO2 у спектральному діапазоні валентних коливань O-H 

зв‟язків. 

 

Після хімічної обробки розчином ФТМС обидва зразки демонструють 

дуже схожі ІЧ спектри поглинання (рис. 4.3): присутні вузькі смуги 
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поглинання при 1594 см
-1

 та 1430 см
-1

, що зумовлені валентними 

коливаннями C=C зв‟язків вуглецевого остова бензольних кілець [72]; 

присутні смуги при 700 см
-1

 та 740 см
-1

, котрі обумовлені позаплощинними 

деформаційними коливаннями C(sp
2
)-H зв‟язків в бензольних кільцях, а 

також група смуг в діапазоні 3000-3100 см
-1

, яка викликана валентними 

коливаннями C(sp
2
)-H2 зв‟язків бензольних кілець; присутня група смуг в 

діапазоні 2800-3000 см
-1

, пов‟язана з валентними коливаннями (C(sp
3
)-H3) 

зв‟язків метокси груп [72-81]. Також присутня група смуг поглинання у 

діапазоні 1650-1960 см
-1

, яка ймовірно пов‟язана з 

обертонними/комбінаційними коливаннями у бензольних кільцях («benzene 

fingers») [83].  
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Рис. 4.3. ІЧ-спектри негідратованого (1) та гідратованого (2) зразків 

фенілкремнезему в діапазоні від 600 до 4000 см
-1

. 

 

Однак також присутні певні відмінності. Додаткова гідратація порошку 

кремнезему має певний вплив на процес приєднання молекул ФТМС до 

поверхні частинок SiO2. На ІЧ спектрах цей вплив проявляється у 

наступному: (1) вищезазначена широка смуга при 3150-3500 см
-1

 є більш 
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інтенсивною у спектрі негідратованого фенілкремнезему, (2) відносна 

інтенсивність смуг поглинання валентних коливань C(sp
3
)-H зв‟язків метокси 

груп значно зменшується у гідратованому зразку. Ці спостереження можна 

пояснити тим, що, по-перше, гідратований зразок має більшу поверхневу 

концентрацію гідроксильних груп, а отже і більшу реакційну здатність по 

відношенню до молекул ФТМС. По-друге, під час приєднання молекул 

ФТМС до поверхні частинок гідратованого кремнезему імовірно 

переважають реакції заміщення, у яких приймають участь більше однієї 

метокси групи молекул ФТМС (див. рис. 4.4 (b), (с)). Це, у свою чергу, 

збільшує енергію зв'язку прищеплених до поверхні частинок кремнезему 

кремнійорганічних сполук. 
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Рис. 4.4 (a) ІЧ-спектри негідратованого (1) та гідратованого (2) 

фенілкремнезему у спектральному діапазоні 2600-3550 см
-1

 (спектри зсунуті 

вздовж осі ординат для більшої наочності); вставки схематично ілюструють 

переважний тип імовірних поверхневих зв‟язків у негідратованому (b) та 

гідратованому (c) зразках. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що у випадку негідратованого 

кремнезему хімічна модифікація переважно призводить до утворення одного 

Si-O-Si зв'язку з поверхнею частинок кремнезему у розрахунку на одну 

приєднану до поверхні кремнійорганічну групу (рис. 4.4 (b)), тоді як у разі 

гідратованого кремнезему домінує приєднання шляхом утворення більше 

одного зв'язку у розрахунку на одну приєднану до поверхні групу (рис. 4.4 

(c)). Варто зазначити, що дана модель відображає лише ймовірну тенденцію 

до утворення більшої кількості зв‟язків молекул ФТМС з поверхнею 

частинок гідратованого SiO2 та не враховує процеси формування 

фенілсилоксанових полімерних комплексів. 

Смуги при 2850 см
-1

 та 2925 см
-1

, які відповідають валентним 

коливанням C(sp
3
)-H зв‟язків метокси груп окрім зменшення інтенсивності 

демонструють низькочастотний зсув (тепер максимуми поглинання займають 

положення 2840 см
-1

 та 2915 см
-1

 відповідно), який може бути пов‟язаний з 

деформаційними напруженнями у С-Н зв‟язку або з перерозподілом заряду 

та зміною дипольного моменту.  

 Хімічно оброблені зразки гідратованого порошку SiO2 демонструють 

ту ж саму динаміку перебудови міжатомних зв‟язків в результаті дії 

термічного відпалу, що й негідратовані зразки (рис. 4.5). У відпалених 

зразках обох серій хімічно обробленого порошку SiO2 спостерігається 

збільшення поглинання у смузі 3100 – 3550 см
-1

 після відпалу (рис. 4.5 (a), 

рис 2.13). У зразках гідратованої серії ми також пояснюємо це «оголенням» 

поверхні кремнезему внаслідок поверхневої дифузії і «скупченням» вуглецю. 

 В результаті відпалу за температури 500 °C смуга поглинання при 

2800-3000 см
-1

 майже повністю зникає, що означає розрив O-CH3 зв‟язків та 

декомпозицію/ефузію CH3 радикалів (рис. 4.5 (c)). Деструкція C(sp
2
)-H 

зв‟язків у бензольному кільці (смуга поглинання при 3000-3100 см
-1

) виникає 

за температури 600 °C та вище. Це добре узгоджується із трансформацією 

смуги поглинання пов‟язаної з C=C зв‟язками (рис. 4.5 (b), (c)). Деструкція 

C(sp
2
)-H зв‟язків зі збільшенням температури відпалу також підтверджується 
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зменшенням інтенсивності смуг поглинання при 695 см
-1

 та 733 см
-1

, 

пов‟язаних з деформаційними позаплощинними коливаннями C(sp
2
)-H 

зв‟язків в бензольних кільцях (рис. 4.5 (a)). Варто зазначити, що навіть після 

відпалу за температури 650 °C ще добре простежуються смуги поглинання, 

пов‟язані з C(sp
2
)-H зв‟язками (рис. 4.5 (a), (c)).  
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Рис. 4.5. (a) ІЧ спектри зразків гідратованої серії фенілкремнезему, 

відпалених за температур 500 °С (1), 600 °С (2), 650 °С (3). Окремі 

спектральні діапазони ІЧ-спектрів: (b) - вихідний пірогенний кремнезем (1) 

та порошки гідратованого фенілкремнезему, відпалені за температур 500 °C 

(2), 600 °C (3), 650 °C (4); (c) - вихідний порошок гідратованого 

фенілкремнезему (1) та порошки гідратованого фенілкремнезему, відпалені 

за температур 500 °C (2), 600 °C (3), 650 °C (4). Спектри зсунуті вздовж осі 

ординат для більшої наочності. 
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Зразки гідратованої серії демонструють зміну смуг поглинання при 

1594 см
-1

 та в області 2800-3100 см
-1

 із підвищенням температури відпалу, 

аналогічну до зразків негідратованої серії (рис. 4.5 (b), (c)). 

У зразках гідратованої серії відпал також викликає розширення вузької 

смуги при 1594 см
-1

, яке супроводжується появою широкого 

високочастотного плеча цієї смуги, що може бути пояснено термічною 

декомпозицією бензольного кільця та формуванням аморфних вуглецевих 

кластерів.  

Отже, аналогічно до зразків негідратованої серії, ми припускаємо, що і 

у випадку зразків із додатковою обробкою поверхні шляхом гідратації відпал 

призводить до (1) утворення аморфних вуглецевих кластерів і (2) атоми 

вуглецю у цих кластерах мають sp
2
-гібридизацію, тобто локальну 

графітоподібну структуру. 

 

4.3 Аналіз спектрів фотолюмінесценції та спектрів збудження 

фотолюмінесценції 

 

Вплив термічного відпалу на люмінесцентні властивості хімічно 

обробленого гідратованого SiO2 підтверджується спектрами ФЛ, 

зображеними на рис. 4.6. Спектральне положення максимумів ФЛ смуг 

зразка, відпаленого за температури 500 °C, знаходиться в області 320-340 нм 

(3,9-3,65 еВ), в залежності від довжини хвилі збуджуючого випромінювання 

(рис. 4.6 (a)). Найбільша інтенсивність спостерігається при збудженні 280 нм 

випромінюванням. Підвищення температури відпалу до 600 °C призводить 

до розширення та червоного зсуву ФЛ смуги – тепер її максимум 

знаходиться в області 370-380 нм (3,35-3,26 еВ) (рис. 4.6 (c)), в залежності від 

довжини хвилі збуджуючого випромінювання. ФЛ смуги демонструють 

помітну асиметрію з низькоенергетичним хвостом. Спектри ФЛ із 

підвищенням температури відпалу демонструють подальше розширення та 
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червоний зсув. Тепер максимуми випромінювання знаходяться в районі 465-

475 нм (2,7-2,6 еВ) (рис. 4.6 (e)). Зазначаємо, що смуга з максимумом в 

області 530 нм (2,34 еВ) є артефактом експериментального обладнання (рис. 

4.6 (e)). 

Спектри збудження ФЛ гідратованих зразків проілюстровано на рис. 

4.6 (b), (d), (f). Вони мають практично той самий вигляд, що й у випадку із 

негідратованими зразками (рис. 2.15). Зразок, відпалений за температури 500 

°C, демонструє відносно широку смугу збудження, яка істотно залежить від 

довжини хвилі випромінювання: 317 нм (3,9 еВ) випромінювання має 

найбільшу інтенсивність при збуджені в області 280 нм (4,4 еВ) із 

високоенергетичним плечем при 260 нм (4,8 еВ), а вже 357 нм (4,5 еВ) 

випромінювання найбільш інтенсивно збуджується випромінюванням в 

області 300 нм (4,13 еВ). Смуга збудження при цьому має асиметричний 

характер із плечем, яке простягається у високоенергетичну область. Як і у 

випадку зі зразками негідратованої серії, високоенергетичне плече при 260 

нм ми пов‟язуємо з фенільними групами, які не зазнали термічної деструкції 

та ще присутні у зразку. Зі збільшенням температури відпалу до 600 °C 

спостерігається розширення та низькоенергетичний зсув смуги збудження до 

317 нм (3,9 еВ) (рис. 4.6 (d)). Значний зсув смуги збудження (приблизно з 317 

нм до 300 нм, тобто близько 0,2 еВ) із зменшенням довжини хвилі 

випромінювання у цьому зразку вказує на неоднорідність та широкий 

енергетичний розподіл відповідних випромінювальних центрів. В результаті 

відпалу за температури 650 °C продовжується розширення смуги збудження 

та її низькочастотний зсув (рис. 4.6 (f)). Також присутній зсув смуги 

збудження (з 330 нм до 320 нм, тобто близько 0,12 еВ) із зменшенням 

довжини хвилі випромінювання. Отже, термічний відпал демонструє той 

самий вплив, що й на зразки не гідратованої серії. після відпалу за 

температур 600 °C та 650 °C зсунуте у високочастотну область у порівнянні 

із спектрами зразків негідратованої серії (рис. 4.7). 
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Рис.4.6 Спектри ФЛ (ліва колонка) та нормовані спектри збудження ФЛ 

(права колонка) фенілкремнезему після відпалу за температур: (a), (b) - 500 

°C; (c), (d) - 600 °C; (e), (f) - 650 °C. Довжина хвилі збуджуючого 

випромінювання (у випадку спектрів випромінювання) та довжина хвилі 

реєстрації випромінювання (у випадку спектрів збудження) зображена на 

рисунках. 
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Однак більш детальне порівняння спектрів випромінювання відпалених 

зразків обох серій демонструє, що спектральне положення ФЛ смуг зразків 

гідратованої серії Варто зазначити, що відпал світловипромінювальних 

SiO2:C зразків обох серій за атмосферних умов за температури 600 °C 

протягом 30 хвилин призводить до повного гасіння ФЛ у всіх зразках. Це 

добре узгоджується із припущенням про те, що ФЛ пов‟язана з вуглецевими 

нанопреципітатами у порошку пірогенного SiO2, оскільки термічний відпал 

за атмосферних умов призводить до вигоряння вуглецевих 

нанопреципітататів. 
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Рис. 4.7 ФЛ спектри зразків негідратованої (суцільна лінія) та гідратованої 

(пунктирна лінія) серій SiO2:C зразків, відпалених за температур (1) 500 °C, 

(2) 600 °C, (3) 650 °C, отримані при збудженні 290 нм випромінюванням. 

 

4.4 Обговорення результатів 

 

 Як зображено на рис. 4.7, ФЛ зразків гідратованої серії, відпалених за 

температури 600-650 °C, помітно зсунута у високочастотну область у 

порівнянні з відповідними зразками негідратованої серії. Це доволі дивно, 
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адже ТГ дослідження підтвердили більшу ступінь інкорпорування вуглецем у 

зразках гідратованої серії (рис. 4.1), що повинно призводити до більшого 

ступеня кластеризації та сильнішого червоного зсуву смуги випромінювання. 

Однак синій зсув ФЛ смуг у гідратованих зразках вказує на більш повільні 

процеси кластеризації. Таку "невідповідність" можна пояснити наступним 

чином. Як було зазначено виходячи з аналізу ІЧ-спектрів, кремнійорганічні 

групи у зразках гідратованої серії прищеплюються до поверхні кремнезему 

декількома зв'язками, що, вочевидь, підвищує енергію зв‟язку з поверхнею у 

порівнянні із прищепленням до поверхні за допомогою одного зв‟язку, що 

спостерігається у зразках негідтратованої серії (рис. 4.4). Тут ми не 

претендуємо на деталізацію механізмів розкладання фенілсилільних груп та 

поверхневої міграції продуктів розкладу, але ми припускаємо, що більш 

міцний зв'язок цих груп з поверхнею кремнезему в матеріалі-прекурсорі 

підвищує енергію активації поверхневої міграції вуглецевих утворень. Нижча 

рухливість вуглецевих утворень перешкоджає процесу кластеризації 

вуглецю, що призводить до відповідних спектральних змін ФЛ смуг. 

Виходячи з цього припущення, можна зробити висновок, що за допомогою 

процедури гідратації можна отримати менші вуглецеві кластери з більшою 

кількістю інкорпорованого вуглецю. 

 

4.5 Висновки до розділу 

 

 Було синтезовано нанокомпозитні порошки шляхом хемо-термічної 

обробки із використанням ФТМС в якості вуглецевого прекурсору та 

порошку SiO2, поверхня якого була додатково модифікована шляхом 

гідратації перед процедурою хімічної обробки розчином ФТМС. 

Частинки порошку SiO2, поверхня яких була додатково оброблена 

шляхом гідратації, мають більшу поверхневу концентрацію силанольних 

груп. Виходячи з аналізу ІЧ-спектрів пропускання, можна зробити 

припущення про те, що у випадку негідратованого SiO2 хімічна модифікація 
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розчином ФТМС переважно призводить до утворення одного Si-O-Si зв'язку 

з поверхнею частинок кремнезему у розрахунку на одну приєднану до 

поверхні кремнійорганічну групу, тоді як у разі гідратованого кремнезему 

домінує приєднання шляхом утворення більше одного зв'язку у розрахунку 

на одну приєднану до поверхні групу. 

Зразки SiO2:C гідратованої серії демонструють таку ж саму динаміку 

перебудови міжатомних зв‟язків з підвищенням температури відпалу, що й 

зразки не гідратованої серії. Їх ФЛ також представлена смугами у ближньому 

УФ та видимому спектральних діапазонах в залежності від температури 

відпалу. При цьому із підвищенням температури відпалу також 

спостерігається червоний зсув та розширення смуги випромінювання. Однак 

зразки гідратованої серії демонструють менш інтенсивний червоний зсув 

смуги випромінювання у порівнянні із не гідратованими зразками. Ймовірно, 

це пов‟язано з меншою поверхневою рухливістю вуглецевих утворень у 

гідратованих зразках, яка, можливо, пов‟язана із тим, що кремнійорганічі 

групи зв‟язуються з поверхнею гідратованого кремнезему декількома 

зв‟язками. 
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РОЗДІЛ 5. ВИВЧЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ 

ВИСОКОДИСПЕРСНОЇ МАТРИЦІ, ВУГЛЕЦЕВОГО ПРЕКУРСОРУ 

ТА МЕТОДУ СИНТЕЗУ ПІРОЛІТИЧНИХ ВУГЛЕЦЕВИХ 

НАНОПРЕЦИПІТАТІВ 

 

5.1 Альтернативні високодисперсні матриці 

 

У даному розділі досліджуються ефекти використання альтернативних 

варіантів високодисперсної матриці та вуглецевих прекурсорів. Ефект 

величини питомої поверхні був вивчений по порівнянню спектрів ФЛ 

карбонованого пірогенного оксиду кремнію з питомою поверхнею 150 м
2
/г, 

295 м
2
/г та 500 м

2
/г та зразків карбонованого пористого оксиду кремнію з 

розміром пор 6 нм (питома поверхня 400 м
2
/г) та 40 нм (питома поверхня 90 

м
2
/г) при використанні однакової концентрації ФТМС та ідентичних умов 

відпалу. 

Для аналізу ефекту матеріалу нанодисперсної матриці, відмінної від 

оксиду кремнію, у розділі представлені результати досліджень 

карбонованого пірогеного оксиду алюмінію (89 м
2
/г). Процедура синтезу 

зразків була аналогічної випадку матриць оксиду кремнію з використанням 

ФТМС в якості прекурсору вуглецю. 

В якості альтернативного прекурсору вуглецю були використані 

тетраметоксисилан (ТМС) та сахароза. 

 

5.1.1 Ефект питомої поверхні пірогенного кремнезему на формування 

люмінесцентних преципітатів. 

 

Вплив величини питомої поверхні морфологічної матриці на ФЛ 

властивості проілюстровано на прикладі використання порошків пірогенного 

SiO2 з різними питомими поверхнями (150 м
2
/г, 295 м

2
/г). Дані зразки 
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піддавалися хемо-термічній обробці за однакових умов (однакова 

концентрація вуглецевого прекурсору (ФТМС) та ідентичні умови відпалу). 

(1)  150 м
2
/г

(2)  300 м
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(3)  500 м
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/г
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Рис. 5.1. Спектри ФЛ карбонизованого пірогенного оксиду кремнію з 

питомою поверхнею 150, 295 та 500 м
2
/г при використанні однакової 

концентрації ФТМС та умов відпалу. Збудж. 300 нм. 

 

 Аналіз спектрів ФЛ (рис. 5.1.) демонструє, що зменшення питомої 

поверхні морфологічної матриці призводить до: (1) червоного зсуву 

максимуму ФЛ смуги (з 365 нм до області 425 нм); (2) розширення ФЛ 

смуги; (3) зменшення інтенсивності високочастотного плеча при 345 нм.  

Ці дослідження показали, що спектральні характеристики ФЛ 

вуглецевих нанопреципітатів зумовлюються поверхневою концентрацією 

вуглецевого прекурсору, яка, в свою чергу, зумовлюється значенням питомої 

поверхні морфологічної матриці при фіксованій концентрації ФМТС в 

модифікуючому розчині. 
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5.1.2 Нанопористий оксид кремнію в якості матриці 

 

У попередніх розділах в якості наноструктурованої матриці були 

використані високодисперсні порошки пірогенного оксиду кремнію, на 

поверхні якого методом піролізу ФТМС формувались вуглецеві 

нанопреципітати. Для узагальнення отриманих результатів додатково були 

проведені дослідження ФЛ властивостей вуглецевих нанопреципітатів із 

використанням пористого оксиду кремнію, синтезованого золь-гелевим 

методом із використанням тетраетилортосилікату (tetraethylorthosilicate, 

TEOS) в якості кремнійорганічного прекурсору. 
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Рис.5.2. (a) SEM зображення морфології 

зразків пористого оксиду кремнію з 

різними розмірами пор; (b) ІЧ-спектри 

пропускання зразків пористого оксиду 

кремнію після процессу «фенілізації»; (c) 

зображення вихідного зразку пористого 

оксиду кремнію (ліворуч) та зразку після 

процессу «фенілізації» (праворуч). 

 

Було досліджено два типи зразків: із середнім розміром 6 нм (№1, 

питома поверхня 400 м
2
/г) та 40 нм (№2, питома поверхня 90 м

2
/г). На рис.5.2 

(а) 

(c) 
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(а) проілюстровано SEM зображення морфології матеріалу №1, яка 

представляє собою агрегати гранул оксиду кремнію з середнім діаметром 

близько 50 нм. 

На рис.5.2. (b) представлені ІЧ спектри пропускання зразків пористого 

оксидукремнію після процесу «фенілізації». Можно бачити характерні смуги 

поглинання (смуги при 700 см
-1

 та 740 см
-1

, які відповідають деформаційним 

коливальним модам C(sp
2
)-H зв‟язків, смуги в області 3000-3100 см

-1
 

пов‟язані з валентними коливаннями C(sp
2
)-H зв‟язків, вузькі смуги при 1430 

см
-1

 та 1594 см
-1

 зумовлені валентними коливаннями C=C зв‟язків, а також 

група смуг в діапазоні 1650-1960 см
-1

, яка викликана 

обертонними/комбінаційними коливаннями у бензольних кільцях) [72-81, 

83], що свідчить про ефективне інкорпорування фенільних груп у пористу 

матрицю. Із співставлення відносної інтенсивності смуги поглинання матриці 

оксиду кремнію близько 800 см
-1

 та смуг поглинання які погодять від 

деформаційних мод C-H (700 см
-1

 та 740 см
-1

) можна зробити висновок, що 

поверхнева концентрація інкорпорованих фенільних груп в зразку з розміром 

пор 6 нм більше, ніж в зразку з розміром пор 40 нм. На рис.5.2. (c) наведене 

фотозображення вихідного зразку пористого кремнію (ліворуч) та зразку 

після процесу «фенілізації» (праворуч). Можна бачити, що після 

«фенілізації» колір зразка дещо змінився. 

Був проведений термічний відпал зразків за атмосферного тиску в 

атмосфері азоту в температурному діапазоні 450-600 °С. Встановлено, що 

характер зміни спектрів випромінювання та збудження з ростом температури 

відпалу зразків карбонізованого пористого кремнію подібний до спектрів ФЛ 

зразків карбонізованого нанопорошку пірогенного оксиду кремнію, які були 

описані в розділі 2, а саме зсув смуги випромінювання з УФ діапазону у 

видимий з ростом температури відпалу.  
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Рис. 5.3. Спектри ФЛ карбонізованих 

зразків пористого SiO2 з розміром 

пор 40 нм (a,c) та 6 нм (b,d) при 
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різною довжиною хвилі. (e) 
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На рис. 5.3 наведені спектри випромінювання ФЛ зразків з різним 

розміром нанопор після відпалу за температури 500 °С протягом 90 хвилин 
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та 180 хвилин. По перше, можна бачити, що при рівних умовах відпалу 

максимум інтенсивності ФЛ у зразках з розміром нанопор 6 нм зміщений у 

довгохвильовий бік у порівнянні зі смугою випромінювання зразка з 

розміром нанопор 40 нм. Це можна пояснити різною поверхневою 

концентрацією вуглецевого прекурсору у зразках, тобто у зразках з меншим 

розміром нанопор концентрація вуглецю більша і процеси преципітації їдуть 

із більшою швидкістю. 

По-друге, на спектрах випромінювання зразка після відпаленого 

протягом 180 хвилин, особливо на спектрах зразка з розміром пор 6 нм, 

вочевидь видна наявність кількох смуг. Комп‟ютерний аналіз показує, що 

такі спектри добре описуються набором 4 смуг, з наступним спектральним 

положенням: 3,7 еВ (335 нм), 3,3 еВ (376 нм), 3,0 еВ (413 нм) та 2,7 еВ (460 

нм). Кількість смуг і їх спектральне положення практично співпадають з 

результатами аналогічного аналізу спектрів випромінювання 

карбонізованого нанопорошку пірогенного оксиду кремнію (див. розділ 3). 

Тобто підтверджується попередній висновок про існування характерних смуг 

випромінювання, які характеризують різні стадії формування піролітичних 

вуглецевих преципітатів. 

 

5.1.3 Пірогений оксид алюмінію як морфологічна матриця 

 

Для адекватного аналізу структури та фотолюмінесцентних 

властивостей карбонованого оксиду алюмінію має сенс розглянути спочатку 

загальні структурні властивості оксиду алюмінію та оптично активні 

(люмінесцентні) дефекти в ньому. 

Оксид алюмінію Al2O3 існує у декількох модифікаціях, які можна 

розділити на два класи в залежності від структури кисневої підґратки [100]. 

Оксид алюмінію у стані γ, θ, η, δ модифікацій характеризуються 

гранецентрованою кубічною структурою кисневої підґратки, Al2O3 у стані α, 

κ, χ – гексагональною щільноупокованою структурою.  
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Рис. 5.4 Схематичне зображення структурних елементів AlO6 (a),AlO5 

(b),AlO4 (c). 

 

У природі можна зустріти тільки тригональну α-модифікацію оксиду 

алюмінію у вигляді мінералу корунду і його рідкісних дорогоцінних 

різновидів (рубін, сапфір).  

Кристалічну структуру різних модифікацій оксиду алюмінію можна 

також розглядати з точки зору структурних елементів AlO6, AlO5, AlO4 [101-

105] (рис. 5.4). 

В якості альтернативної високодисперсної матриці в даній роботі було 

використано порошок пірогенного Al2O3 з питомою поверхнею 89 м
2
/г та 

середнім розміром частинок 30-50 нм. Згідно з [106] для високодисперсних 

порошків Al2O3 з питомою поверхнею менше 130 м
2
/г термодинамічно 

стабільною є α-модифікація, проте, як буде видно з результатів ІЧ-аналізу, 

цілком очікувано, що частинки високодисперсного пірогенного Al2O3 мають 

аморфну структуру чи знаходяться у стані γ-модифікації. Однак виходячи з 

літературних даних, структура та оптичні властивості найбільш досліджені у 

кристалічному Al2O3 α-модифікації. Тож даний огляд буде перш за все 

базуватися на властивостях оптично активних дефектів α-Al2O3. 

Кристалічна ґратка α-Al2O3 повністю складається з октаедрів AlO6 

[107]; до складу кристалічної структури γ-Al2O3 входять як AlO6 так і AlO4 
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структурні елементи [102]. До структури аморфного Al2O3 входять AlO6, 

AlO5, AlO4 структурні елементи [106]. 

Структура α-Al2O3 (корунд) являє собою гексагональну щільно 

упаковану ґратку у якій іони кисню O
2-

 розташовані у вузлах ґратки, а іони 

алюмінію Al
3+

 займають октаедричні міжвузля (рис. 5.5). Однак заповненими 

виявляються лише 2/3 міжвузлів такого типу [108, 109]. 

Обрахунки електронної структури α-Al2O3 показують, що він є 

непрямозонним матеріалом [108]. Згідно з [110] значення ширина 

забороненої зони α-Al2O3 становить 8,8 еВ. Однак, згідно з результатами 

вимірів наведених у [111, 112] її значення знаходиться у межах 9,0 - 9,5 еВ.  

γ-Al2O3 має структуру типу шпінелі типу, в якому атоми кисню мають 

гранецентровану кубічну упаковку, а атоми Al займають октаедричну та 

тетраедричну координації [100]. Для γ-Al2O3 ширина забороненої зони 

становить знаходиться у межах 7.0−8.7 еВ [113, 114], а для аморфного - 

5.1−7.1 еВ [114]. 

 

Рис. 5.5 Частина кристалічної ґратки Al2O3 [109]. 

 

Власими світловипромінювальними дефектами в α-Al2O3 виступають 

кисневі вакансії (центри F-типу), а також міжвузлові іони Ali
+
. Киснева 
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вакансія з одним локалізованим електроном називається F
+
 – центром [108, 

115]. Його структура у кристалічному α-Al2O3 схематично зображена на рис. 

5.6. F
+
– центри характеризуються поглинанням з максимумами при 4,8 еВ, 

5,4 еВ та 6,3 еВ, а також смугою випромінювання в області 3,8 еВ (326 нм) 

(рис. 5.6). Поглинання має анізотропний характер: смуга поглинання при 5,4 

еВ з‟являється, коли світло поляризовано перпендикулярно c-вісі кристалу 

(      ); поглинання в області 6,3 еВ інтенсивніше при        [115]. 

Внаслідок низької симетрії F
+
- центру (точкова група C2) три вироджені 

збуджені p-стани розщеплюються у кристалічному полі утворюючи стани, 

які позначаються як 1B, 2A, 2B (рис. 5.7). Смуги поглинання при 4.8 еВ, 5,4 

еВ та 6,3 еВ відповідно пов‟язані з 1A – 1B, 1A – 2A та 1A – 2B переходами 

F
+
- центрів [115]. Люмінесцентна смуга з максимумом при 3,8 еВ пов‟язана із 

дипольно дозволеними 1B – 1A переходами F
+
- центрів. Час затухання 

люмінесцентної смуги 3,8 еВ становить не більше        с при 

вимірюваннях за температур 8, 77 та 295 К [115]. Форма смуги не залежить 

від того збуджувалася вона неперервним випромінюванням чи імпульсним 

[115]. 

 

Рис. 5.6. Схематичне зображення структури F
+
- центру у кристалічному α-

Al2O3 [115]. 

 

В [115] припускається можливість існування F
+

S-центрів – поверхневих 

аналогів F
+
-центрів у високодисперсному порошку Al2O3, структура якого 
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представляється сумішшю γ- та δ-модифікацій. Автори пов‟язують з F
+

S-

центрами смугу випромінювання з максимумом при 3,2 еВ. 

Смуга випромінювання при 3,8 еВ може бути також пов‟язана з 

наявністю міжвузлових іонів Ali
+
 [117]. Ali

+
-центри характеризуються 

смугою поглинання при 4,09 еВ, а також ще однією смугою випромінювання 

з максимумом при 2,45 еВ та повільним характерним часом затухання 

(порядку 50 мс). Деякими авторами [118] смуга випромінювання при 3,8 еВ 

пояснюється також автолокалізованими екситонами. Авторами [119] 

припускається, що в γ-Al2O3 з Ali
+
 пов‟язана смуга випромінювання з 

максимумом при 2,48 еВ. 

 

Рис 5.7. Типові спектри поглинання, випромінювання α-Al2O3 опроміненого 

потоком нейтронів з енергією 14 МеВ. На рисунку також наведено спектр 

збудження смуги при 3,8 еВ та спектр поглинання неопроміненого α-Al2O3 на 

якому присутні смуги, що відповідають домішкам Fe
3+

 та Cr
3+

 [115]. 
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Рис. 5.8 Схематична діаграма енергетичних рівнів F
+
-центру α-Al2O3, яка 

описує поглинання та випромінювання [119]. 

 

Киснева вакансія з двома локалізованими електронами називається F – 

центром. Збуджені стани F – центрів знаходяться у зоні провідності Al2O3 чи 

поблизу неї. Хоча збуджені p – стани F
+
 - центрів вочевидь розщеплені 

внаслідок низької симетрії (C2) кисневої вакансії, які проявляються у появі 

трьох поглинання, F – центри характеризуються однією смугою поглинання 

при 6,1 еВ [120]. Однак якщо хвильова функція розташованого у зоні 

провідності збудженого стану F – центру є делокалізованою, ефект локальної 

симетрії буде зменшений та буде призводити лише до розширення смуги F – 

центру. В [120-123] зазначається, що енергія збудженого p – стану F – центру 

знаходиться або в межах kT від дна зони провідності, або розташована у 

межах зони провідності. Максимум інтенсивності випромінювання F-центрів 

знаходиться в районі 3,0 еВ (415 нм). Час згасання становить порядку 10 мс 

при 77 К [120].  

В [121] F-центрам в γ-Al2O3 приписується смуга поглинання при 6,2 еВ 

та випромінювання з максимумом при 2,92 еВ. 

В роботі [124] зазначається, що смуги ФЛ кисневих вакансій (F та F
+
- 

центрів) у плівках аморфного Al2O3 отриманих шляхом атомно-шарового 

осадження мають близьке спектральне положення по відношенню до ФЛ 
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смуг відповідних дефектів у α-Al2O3: 2,91еВ для F- центрів, 3,74 еВ для F
+
- 

центрів. 

F2, F2
+
, F2

+2
 – центри являють собою комплекси сусідніх центрів F-типу 

з чотирма, трьома та двома локалізованими електронами, відповідно [122]. В 

кристалічному α-Al2O3 F2-центри характеризуються смугою поглинання в 

області 4,1 еВ та смугою випромінювання в області 2,4 еВ. F2
+
- центри – 

поглинанням в районі 3,5 еВ та випромінюванням при 3,26 еВ . Смуги 

поглинання F2
+2

-центрів знаходиться в області 2,7 еВ, випромінювання – в 

області 2,22 еВ [120]. 

В [119] F-центрам в γ-Al2O3 з комплексними центрами F-типу 

пов‟язують наступні смуги: смуга випромінювання при 3,32 еВ та смуги 

поглинання при 6,13 еВ, 5,28 еВ, 3,56 еВ з F2
+
-центрами; смуги 

випромінювання при 3,85 еВ, 2,4 еВ та смуга поглинання при 4,09 еВ з F2-

центрами. 

Для досліджень структури та ФЛ властивостей були використані зразки 

порошку Al2O3 хімічно обробленого розчином ФТМС у толуолі (1,73 мл 

ФТМС на 10 мл толуолу) та відпалені в атмосфері азоту за температур 400 

°C, 500 °C та 600 °C. 

На рис. 5.9 наведені ТГМ залежності вихідного порошку оксиду 

алюмінію (крива 1) та порошку оксиду алюмінію після процедури 

«фенілизації» (крива 2). Втрати ваги вихідного оксиду алюмінію при 

температурі 100-300 °С зумовлені випаровуванням води (крива 1).  

Характер ТГ залежності суттєво змінюється після хімічної обробки. 

По-перше, так як більша частина гідроксильних груп на поверхню 

наночастинок заміщається метокси-фенільними групами, зменшується втрата 

маси при низькій температурі за рахунок десорбції води. По-друге, 

з'являється процес втрат маси з пороговою температурою близько 500 °С, 

аналогічний спостережуваному в SiO2:C зразках. Ми пояснюємо цей ефект 

«вигоранням» вуглецю при його взаємодії з атмосферним киснем. 
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Рис. 5.9. ТГМ криві вихідного зразку оксиду алюмінію (1), а також зразку 

оксиду алюмінію з інкорпорованими фенільними групами (2). 

 

 ІЧ-спектри вихідного та хімічно обробленого зразків порошку оксиду 

алюмінію наведені на рис.5.10. Аморфна структурна матриця вихідного 

порошку оксиду алюмінію представлена широкими смугами поглинання з 

максимумами при 540 см
-1

 та 800 см
-1

 (рис. 5.10., спектр 1).  

 Широкі смуги поглинання з максимумами при 540 см
-1

 та 800 см
-1

 (рис. 

5.10., спектр 2), які спостерігаються у ІЧ-спектрі вихідного порошку оксиду 

алюмінію можуть бути пов‟язані з валентними коливаннями Al-O зв‟язків, 

які знаходяться у тетраедричній та октаедричній координації відповідно [102, 

125]. Дані смуги поглинання є характерними для γ-Al2O3, однак ми не 

виключаємо, що Al2O3 представлений аморфною структурною матрицею. 

Широка смуга поглинання у діапазоні 3000 – 3800 см
-1

 та вузька смуга при 

1630 см
-1

 (рис. 5.10) пов‟язані відповідно з валентними та деформаційними 

коливальними модами O-H зв‟язків гідроксильних груп, які знаходяться на 

поверхні частинок Al2O3 та водою абсорбованою таблеткою суміші KBr із 

досліджуванною речовиною [82]. 
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Рис. 5.10. ІЧ-спектри зразків пірогенного оксиду алюмінію до (1) та після (2) 

хімічної обробки. Спектри зміщенні вздовж осі ординат (вертикальної осі) 

для більшої наглядності.  

  

 Слабке поглинання у діапазоні 2800 – 3000 см
-1

 пов‟язане з валентними 

коливаннями sp
3
-координованих C-Hn зв‟язків органічних речовин, які були 

абсорбовані з атмосфери. Варто відмітити, що після відпалу вихідного 

порошку оксиду алюмінію за температур не вищих за 600 °C, єдиною 

істотною зміною помітною на ІЧ-спектрах було зникнення смуги у діапазоні 

2800 – 3000 см
-1

, пов‟язаною з валентними коливаннями C-H зв‟язків. 

 Деякі додаткові смуги поглинання з‟являються після хімічної обробки 

(рис. 5.10., спектр 2). Смуга поглинання в спектральному діапазоні 2800 – 

3000 см
-1

 (C(sp
3
)–Hn) становиться інтенсивнішою. З‟являються смуги 

поглинання в області 3000 – 3100 см
-1

, які пов‟язані з коливаннями sp
2
-

координованих C-H зв‟язків бензольних кілець. Бензольні кільця фенільних 

груп викликають появу вузьких смуг поглинання при 1136 см
-1

, 1430 см
-1

 та 

1590 см
-1

 (коливання C=C зв‟язків у бензольних кільцях), а також «benzene 
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fingers» при 1700 – 2000 см
-1

 внаслідок обертоних/комбінаційних коливань у 

бензольних кільцях. 
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Рис. 5.11. ІЧ-спектри вихідного зразку пірогенного оксиду алюмінію, хімічно 

оброблених зразків до процедури відпалу та після відпалу за температур 400 

°C, 500 °C, 600 °C в атмосфері азоту в спектральному діапазоні: 400 – 1400 

см
-1

. Спектри зміщенні вздовж осі ординат (вертикальної осі) для більшої 

наочності. 

 

Широка та інтенсивна смуга поглинання в діапазоні 980 – 1200 см
-1

 із 

центром при 1033 см
-1

 вочевидь пов‟язана із силоксановими зв‟язками. 

Схожа смуга спостерігалась у феніл-силоксанових полімерах та 

пов‟язувалася з містковими зв‟язками [68, 92]. Наявність таких зв‟язків 

сигналізує про формування полімероподібних силоксанових преципітатів на 

поверхні частинок Al2O3 під час процедури хімічної обробки. Схожу 

комбінацію вищезазначених смуг, а саме вузької смуги в районі 1136 см
-1

 та 

широкої смуги в спектральному діапазоні 980 – 1200 см
-1

 можна спостерігати 

у ІЧ спектрах ФТМС у вигляді золь-гелю [68]. 
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Рис. 5.12. ІЧ-спектри вихідного зразку пірогенного оксиду алюмінію, хімічно 

оброблених зразків до процедури відпалу та після відпалу за температур 400 

°C, 500 °C, 600 °C в атмосфері азоту в спектральному діапазоні: 1400 – 1775 

см
-1

. Спектри зміщенні вздовж осі ординат (вертикальної осі) для більшої 

наочності. 

 

 Найбільш інформативні спектральні діапазони ІЧ-спектріх хімічно 

обробленого порошку оксиду алюмінію до та після відпалу зображені на рис. 

5.11-5.13. Інтенсивність смуг поглинання пов‟язаних з бензольними кільцями 

(1136 см
-1

, 1430 см
-1

 та 1590 см
-1

) сильно зменшується після відпалу вже за 

температури 400 °C (рис. 5.11). Збільшення температури відпалу до 600 °C 

призводить до високочастотного зсуву смуги пов‟язаної з коливаннями Si-O 

зв‟язків з 1033 см
-1

 до 1070 см
-1

, що сигналізує про перехід від 

полімероподібної структури до керамічної. Спектральне положення та форма 

цієї смуги стають типовими для оксиду кремнію вказуючи на формування 

структури SiOx імовірно на поверхні частинок оксиду алюмінію. Це 
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припущення підтверджується появою плеча при 450 – 460 см
-1

, яке пов‟язане 

з деформаційними коливальними модами маятникового типу Si-O-Si зв‟язків. 

 Рис. 5.12. демонструє, що збільшення температури відпалу призводить 

до зменшення інтенсивності вузьких смуг поглинання при 1430 см
-1

 та 1594 

см
-1

, які пов‟язані з валентними коливаннями C=C зв‟язків бензольних 

кілець. Треба відмітити, що сліди поглинання фенольними групами 

спостерігаються і при всіх температурах відпалу. Деструкція бензольних 

кілець не викликає формування аморфного політичного вуглецю, який 

характеризується смугою поглинання в області 1600 см
-1

. Відсутність 

преципітації вуглецю може бути пояснена термічно активованою дифузією 

вуглецю з поверхні частинок Al2O3 в середину останніх під час термічного 

відпалу в інертній атмосфері. Оксид алюмінію інкорпорований вуглецем 

(Al2O3:C) є речовиною, яка широко використовується у дозиметричних 

вимірах [126]. Значний рівень дифузії вуглецю в Al2O3 спостерігався навіть 

при температурах нижчих за 400 °C [127]. 
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Рис. 5.13. ІЧ-спектри вихідного зразку пірогенного оксиду алюмінію, хімічно 

оброблених зразків до процедури відпалу та після відпалу за температур 400 

°C, 500 °C, 600 °C в атмосфері азоту в спектральному діапазоні: 2700 – 3200 

см
-1

. Спектри зміщенні вздовж осі ординат (вертикальної осі) для більшої 

наочності. 
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 Рис. 5.13. демонструє динаміку зміни смуг пов‟язаних з коливаннями 

C–H зв‟язків в області 2800 – 3100 см
-1

. Видно, що інтенсивність смуг 

поглинання в області 2800 – 3000 см
-1

, які відповідають валентним 

коливанням C(sp
3
)–Hn зв‟язків метилових/метокси груп так само, як і смуг в 

області 3000 – 3100 см
-1

 які відповідають коливанням C(sp
2
)–Hn зв‟язків 

бензольних кілець значно зменшується після відпалу, що добре узгоджується 

з термічно активованою деструкцією фенільних груп. 

 Вихідний порошок оксиду алюмінію демонструє відносно слабку 

широкосмугову люмінесценцію у спектральному діапазоні 300 – 600 нм під 

дією 290 нм випромінювання (рис. 5.14, спектр 1). Широка смуга складається 

щонайменш з трьох смуг з максимумами близько 335, 390 – 400 та 470 нм. 

Смуга з максимумом при 335 нм скоріш за все пов‟язана з дефектами, які 

являють собою кисневі вакансії з одним локалізованим електроном (F
+
-

центри) [124]. Згідно з [116], смуга з максимумом в області 390 – 400 нм 

може бути викликана аніон-катіоними вакансіями (P
-
-центри), та/або 

поверхневими F
+
-центрами (Fs

+
-центри). Смуга з максимумом біля 470 нм 

імовірно пов‟язана з F2-центрами [128]. Однак точна ідентифікація цієї смуги 

потребує подальшого аналізу. 
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Рис. 5.14 Спектри ФЛ зразків пірогенного оксиду алюмінію до (1) та після (2) 

хімічної обробки. 
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Після хімічної обробки Al2O3 з‟являється інтенсивна ФЛ смуга з 

максимумом при 340 нм (Рис. 5.11, спектр 2). Ця смуга імовірно пов‟язана з 

ексимерними станами близько розташованих фенільних груп, які знаходяться 

на поверхні частинок оксиду алюмінію [89, 90, 129].  

Після відпалу за температури 400 °C спектр ФЛ представлений 

щонайменш двома смугами (Рис. 5.12 (a)): (1) інтенсивна смуга з 

максимумом в районі 310-325 нм в залежності від збудження та 

високочастотним плечем в області 290-295 нм, яка скоріш за все обумовлена 

ексимерними станами фенільних груп близько розташованих на поверхні 

частинок органічних молекул, що не зазнали термічного розкладу; (2) смуга 

максимум якої знаходиться в області 420-430 нм. Положення максимуму та 

відносна інтенсивність обох смуг залежать від довжини хвилі збуджуючого 

випромінювання. При підвищенні температури відпалу до 500 °C 

відбувається червоний зсув високочастотної смуги – тепер спектральне 

положення її максиму знаходиться в районі 335-340 нм та практично не 

залежить від довжини хвилі збудження (рис. 5.12 (c)). Спектральне 

положення максимуму “другої” смуги навпаки зазнає незначного блакитного 

зсуву, приблизно до області 415-420 нм. В області “другої” смуги 

спостерігається плече при 460-465 нм. Відносний вклад обох смуг залежить 

від  довжини хвилі збуджуючого випромінювання. При подальшому 

підвищенні температури відпалу до 600 °C продовжується червоний зсув 

високочастотної смуги - тепер її максимум знаходиться в області 350-360 нм 

(рис. 5.12 (e)). Спектральне положення максимуму цієї смуги знаходиться в 

залежності від довжини хвилі збуджуючого випромінювання. “Друга” смуга 

займає приблизно теж саме спектральне положення, що й після відпалу за 

температури 500 C. Треба відмітити, що також проявляються невеликі смуги 

при 395-400 нм та 460-465 нм. 

 Більш наочно зміну спектрів випромінювання зі збільшенням 

температури відпалу можна спостерігати на рис. 5.16. 
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Рис. 5.15 Нормовані спектри випромінювання зразків хімічно 

модифікованого Al2O3 відпалених за температур 400 °C (a), 500 °C (c), 600 °C 

(e). (b), (d), (d) – відповідні спектри збудження ФЛ. 
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Обидві ФЛ смуги у зразку відпаленому за 400 °C найбільш інтенсивно 

збуджуються випромінюванням в області 263 нм (рис. 5.15 (b)). Приблизно в 

цій же спектральній області збуджуються ФЛ смуги зразка відпаленого за 

500 °C (рис. 5.15 (d)). Однак варто зазначити, що смуга збудження ФЛ цього 

зразка є трохи розширеною у порівнянні зі зразком відпаленим за 400 °C. У 

зразку відпаленому за 600 °C смуга збудження 350, 360 нм випромінювання 

погано детектується. Є лише невеликий натяк на плече в районі 265 нм (рис. 

5.15 (f)). Випромінювання в області 420 нм найбільш інтенсивно 

збуджуються випромінюванням в районі 245-255 нм відповідно. 
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Рис. 5.13 Нормовані спектри ФЛ відпалених зразків хімічно модифікованого 

Al2O3 при збудженні 260 нм випромінюванням. 

 

Шляхом аналізу ІЧ-спектрів вже було продемонстровано, що на 

поверхні частинок оксиду алюмінію формуються преципітати оксиду 

кремнію. Такий матеріал може бути визначений як Al2O3/SiOx. Механізм 

формування поверхневих преципітатів імовірно схожий до механізму 

полімеризації та формування місткових зв‟язків у полімеропохідних SiOC 

кераміках отриманих з феніл-вміщуючих кремнійорганічних прекурсорів 

[92]. Важливо також відмітити, що вихідний порошок оксиду алюмінію 

відпалений за тих самих умов не демонстрував жодної реєстрованої 
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фотолюмінесценції. Таким чином, розумно очікувати вкладу у ФЛ оксиду 

кремнію та/або вуглецевих випромінювальних центрів. Нажаль на даний час 

ми не в змозі коректно пояснити динаміку розвитку ФЛ смуг даних зразків. 

Використання ультрафіолетового випромінювання дозволяє 

збуджувати електроні стани з енергією збудження значно менше забороненої 

зони оксиду алюмінію та оксиду кремнію (як правило ці електроні стани 

пов‟язані з об‟ємними та поверхневими дефектами). Оскільки оксиди 

алюмінію та кремнію мають достатньо широку заборонену зону (9 –10 еВ) 

дослідження міжзонних збуджень потребує високоенергетичних фотонів, 

наприклад рентгенівського випромінювання. Нормовані ФЛ спектри 

вихідного порошку оксиду алюмінію (спектр 1), хімічно обробленого 

порошку до (спектр 2) та після відпалу за температури 400 °C (спектр 3) 

збуджені рентгенівським випромінюванням проілюстровані на рис. 5.17. ФЛ 

спектри вихідного та хімічно обробленого порошків оксиду алюмінію 

демонструють широкосмугову ФЛ з максимум інтенсивності в області 470 

нм. Жодної реєстрованої ФЛ не спостерігалося за кімнатної температури. 

Спектральна подібність смуг ФЛ вихідного та хімічно обробленого зразків 

дозволяє зв‟язати ці смуги з випромінювальними центрами оксиду алюмінію. 

Порівнюючи ці спектри зі спектрами ФЛ, отриманими під впливом УФ 

випромінювання, можна зробити висновок, що ексимерна ФЛ фенільних 

груп не збуджується рентгенівським випромінюванням. Вузька та майже 

симетрична ФЛ смуга з центром біля 550 нм з‟являється у спектрі зразку 

хімічно обробленого оксиду алюмінію відпаленого при 400 °C (спектр 3). У 

спектрі цього зразку також спостерігається широка ФЛ смуга відносно малої 

інтенсивності, яка імовірно пов‟язана з випромінювальними центрами оксиду 

алюмінію. Приймаючи до уваги, що (1) вузька ФЛ смуга спостерігається під 

тільки під впливом рентгенівського збудження (високоенергетичного 

випромінювання), а також те, що (2) вже після відпалу при температурі 400 

°C відбувається формування преципітатів оксиду кремнію, логічно 

припустити, що ця вузька ФЛ смуга пов‟язана з автолокалізованими 
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екситонами в структурі оксиду кремнію. Спектральна положення цієї смуги 

добре узгоджується зі спектрами наведеними в роботі [26]. 
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Рис. 5.17 Нормовані спектри люмінесценції збуджені рентгенівським 

випромінюванням вихідного зразку порошку оксиду алюмінію (1), хімічно 

оброблених зразків до процедури відпалу (2) та після відпалу за температур 

400 °C (3) Вимірювання спектрів проводилось за температури 90 К. 

 

 

5.2 Альтернативні прекурсори вуглецю 

 

Для аналізу особливостей формування люмінесцентних вуглецевих 

нанопреціпітатів в матриці пірог енного оксиду кремнію (кремнезему) 

проведені дослідження зразків нанопорошків SiO2:C синтезованих з 

використанням альтернативних вуглецевих прекурсорів: тетраметоксисилану 

та сахарози.  

 

5.2.1 Тетраметоксисилан як вуглецевий прекурсор в пірогеному 

кремнеземі 

 

Залежність масових втрат вихідного та хімічно обробленого розчином 

ТМС порошку SiO2 від температури нагріву межах 50–900 °С та відповідні 
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диференціальні ТГМ криві показані на рис. 5.18 (a) та (b). Обидва матеріали 

демонструють істотні масові втрати за температур до 100 °C внаслідок 

десорбції води (рис. 5.18 (a)). Десорбція води в хімічно модифікованому 

порошку SiO2 значно слабша, ніж у вихідному, що свідчить про те, що значна 

частина поверхневих гідроксильних груп заміщена кремнійорганічними 

групами. Значні масові втрати, які пов'язана з десорбцією летючих 

вуглеводнів, спостерігаються в хімічно модифікованому SiO2 за температур 

270 °С та 320 °С (рис. 5.18 (b)) [61]. 

 

Рис. 5.18. (a) ТГМ криві та диференціальні ТГМ криві (b) вихідного (крива 1) 

та хімічно обробленого (крива 2) порошку SiO2 [61].  

 

Варто зазначити, що диференціальна ТГМ крива хімічно 

модифікованого SiO2 демонструє широкий хвіст масових втрат за температур 

400–600 °C. Враховуючи, що ТГМ дослідження проводились за атмосферних 

умов, цей хвіст можна пояснити втратами ваги внаслідок окислення вуглецю 

атмосферним киснем [61]. 
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 На рис. 5.19 зображено ІЧ-спектри пропускання вихідного порошку 

SiO2 (спектр 1), хімічно модифікованого порошку SiO2 до (спектр 2) та після 

відпалу (спектр 3). Хімічна модифікація призводить до появи смуг в області 

2800–3000 см
−1

 та 1474 см
−1

, які пов‟язані з валентними та деформаційними 

коливальними модами C(sp
3
)–Hn зв‟язків відповідно [72-81]. Наявність Si–O–

C зв‟язків, ймовірно, наявних на поверхні хімічно модифікованого SiO2, 

неможливо перевірити, оскільки з ними пов‟язане, яке знаходиться в області 

1000–1200 см
–1

, у якій знаходиться інтенсивне поглинання, пов‟язане з 

матрицею діоксиду кремнію [61, 72]. 

  

Рис. 5.19. (a) ІЧ-спектри пропускання вихідного порошку SiO2 (спектр 1), 

хімічно модифікованого порошку SiO2 до (спектр 2) та після відпалу (спектр 

3) [61]. (b) збільшені фрагменти спектрів вихідного SiO2 та відпаленого 

хімічно модифікованого SiO2 в спектральному діапазоні поглинання O-H 

зв‟язків (вставка - результат віднімання спектрів) [61]. 

 

Смуги поглинання пов‟язані C-H та C=O зв‟язками зникають після 

відпалу (рис. 5.19 (а), спектр 3). Порівняння нормованих спектрів вихідного 

пірогенного SiO2 та відпаленого хімічно модифікованого SiO2 у спектральній 

області деформаційних коливань O-H зв‟язків (рис. 5.19 (b)) дозволяє 

виявити слабке, але чітко визначене збільшення поглинання у 

низькочастотному плечі смуги пов'язаної з O-H зв‟язками. Віднімання цих 

спектрів дозволяє отримати смугу з максимумом приблизно при 1608 см
−1

, 
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можна віднести до валентних коливань C(sp
2
)=C(sp

2
) зв'язків, що вказує на 

формування преципітатів sp
2
-гібридизованого вуглецю в результаті відпалу 

[61, 72]. Варто зазначити ,що C(sp
2
)=C(sp

2
) зв'язки не являються полярними і, 

отже, слабо активні при ІЧ-поглинанні. Імовірно існуючі зв‟язки C(sp
3
)-C(sp

3
) 

не можуть бути виявлені в ІЧ-спектрах, оскільки очікується, що їх відповідне 

поглинання (також слабке) буде знаходитись в області 1100 см
−1

 [61].  

Після хімічної модифікації інтенсивність ФЛ порошку зростає дуже 

слабо у порівнянні з ФЛ вихідного SiO2, тоді як відпалений хімічно 

модифікований SiO2 демонструє інтенсивну білу люмінесценцію при 

збудженні УФ випромінюванням. 

 
 

Рис. 5.20. (a) ФЛ спектри відпаленого хімічно модифікованого SiO2 при 

збудженні випромінюванням з довжиною хвилі 270 нм (1), 360 нм (2), 420 нм 

(3), 480 нм (4), 545 нм (5), а також збільшені у 3 рази спектри ФЛ вихідного 

SiO2 при збудженні випромінюванням з довжиною хвилі 250 нм (6), 375 нм 

(7) [61]. (b) Спектральне положення «зеленої» та «фіолетової» смуг 

випромінювання в залежності від температури [61]. 

 

Спектри ФЛ отримані при збуджені випромінюванням з різною 

довжиною хвилі проілюстровані на рис.5.20 (a). Спектри випромінювання 

при 270 нм збуджені складаються з двох основних ФЛ смуг (рис.5.20 (a), 

спектр 1) з максимумами в райнах 380 нм (3,2 еВ) та 500 нм (2,5 еВ). При 
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збуджені випромінюванням з довжиною хвилі 360 нм і більше відпалені 

зразки демонструють смугу з одним вираженим максимумом. Зі збільшенням 

довжини хвилі збудження до 545 нм смуга ФЛ демонструє звуження та 

червоний зсув. Також на рис. 5.20 (a) продемонстровано збільшені спектри 

ФЛ вихідного SiO2 при збуджені 250 нм та 375 нм випромінюванням. Видно, 

що ФЛ смуга SiO2 не демонструє червоного зсуву, на відміну від ФЛ 

відпаленого хімічно модифікованого зразка [61]. 

Була проаналізована температурна залежність спектрального 

положення двох спектральних областей смуги випромінювання: 

високоенергетичній (ближня УФ область спектру, «фіолетова смуга») та 

середньоенергетичній (зелена область спектру, «зелена смуга»). Ця 

залежність проілюстрована на рис. 5.20 (b). Смуга у ближньому УФ діапазоні 

демонструє невеликий червоний зсув за температур більше 120 К, у той час 

як зелена смуга – синій зсув [61].  

 

5.2.2 Сахароза як вуглецевий прекурсор 

 

Як було показано вище, використання кремнійорганічних сполук в 

якості вуглецевих прекурсорів для отримання світловипромінюючого 

нанокомпозиту SiO2:C є достатньо ефективним. Однак вихідний матеріал 

(ФТМС, ТМС) є досить дорогим реагентом. Тому була проведена спроба 

домогтися аналогічного результату за допомогою більш дешевого 

прекурсору, наприклад сахарози. Зразки високодисперсного пірогенного 

кремнезему з інкорпорованими молекулами сахарози були виготовлені та 

оброблені згідно методиці описаній у розділі 1.  

На рис. 5.21 (а) представлені криві термогравіметрії вихідного зразку 

високодисперсного кремнезему (крива 1), і зразку порошку, імпрегнованого 

розчином сахарози (крива 2). На рис. 5.21 (b) представлені відповідні 

диференціальні криві. По-перше, очевидно, що втрати ваги в зразках із 

сахарозою значно більші ніж у вихідних зразків. По-друге, видно, що в 
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зразках кремнезем-сахароза, крім низькотемпературної десорбції молекул 

води (100 ºC), які слабко пов‟язані на поверхні наночасток, має місце 

десорбція із більш високою пороговою температурою (200 ºC та 300 ºC). 
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Рис. 5.21. (a) – ТГМ крива вихідного порошку SiO2 (крива1) та зразку 

пірогенного кремнезему обробленого розчином сахарози з концентрацією 

80 ммоль/л (крива 2); (b) – відповідні криві похідних від ТГМ. 

 

Така десорбція скоріш за все пов‟язана з термічним розкладом молекул 

сахарози, при якому можна очікувати утворення молекул води та летючих 

вуглець-водневих сполук. 

На рис. 5.22 зображено спектр зразку пірогенного кремнезему 

імпрегнованого молекулами сахарози. Внаслідок того, що спектральне 

положення характерних смуг поглинання молекул сахарози в ІЧ області 

спектру співпадає з положенням характерних смуг поглинання SiO2, ІЧ-
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характеристика оброблених зразків сильно ускладнюється. Зокрема, смуги 

поглинання, які відповідають валентним коливанням C-O зв„язків 

знаходяться в районі 1070 см
-1

 [130], що співпадає зі смугою поглинання, 

котра характерна несиметричним коливанням Si-O-Si зв„язків. 
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Рис. 5.22. ІЧ-спектр зразку пірогенного SiO2 обробленого розчином сахарози 

з концентрацією 8 ммоль/л. 

 

Виходячи з ТГМ аналізу, можна припустити, що в результаті хімічної 

обробки частинок SiO2 відбулося збагачення їх поверхневого шару 

молекулами сахарози, отже широку смугу поглинання принаймні частково 

можна пов„язати з валентними коливаннями O-H зв„язків молекул сахарози. 

Також, варто відзначити появу смуги невеликої інтенсивності в районі 2920-

3000 см
-1

, яка скоріш за все пов‟язана з валентними коливаннями C-H 

зв„язків молекул сахарози [130]. 

На ІЧ-спектрах хімічно оброблених зразків, які зазнали термічного 

відпалу за температури 500 ºC практично не видно динаміки перебудови 

міжатомних зв‟язків в залежності від концентрації розчину сахарози (рис. 

5.23). Характерним є зникнення C-H смуги для всіх зразків. Існування 

широкої O-H смуги може бути пояснено «оголенням» певної частини 
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поверхні частинок SiO2 під час відпалу та послідуючою адсорбцією молекул 

води з атмосфери. 
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Рис. 5.23. ІЧ-спектри зразків пірогенного кремнезему імпрегнованого 

молекулами сахарози відпалених за температури 500 ºC. 
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Рис. 5.24. (a) Нормовані спектри ФЛ зразків пірогенного SiO2 обробленого 

розчином сахарози з концентрацією 0,8 ммоль/л та відпаленого за температур  

300 ºC, 400 ºC, 500 ºC. (b) нормовані спектри ФЛ зразків оброблених 

розчинами з концентраціями 8 ммоль/л, 0,8 ммоль/л, 0,08 ммоль/л  

відпалених за температури 500 ºC. 
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Як видно з рис. 5.24 (a) температура відпалу практично не впливає на 

положення максимуму спектру ФЛ, який знаходиться приблизно у межах 445 

– 455 нм при збудженні неперервним лазерним випромінюванням на довжині 

хвилі 375 нм. Збільшення концентрації сахарози до 8 ммоль/л у поєднанні з 

термічним відпалом призводть до зсуву максимуму спектру ФЛ у більш 

довгохвильову область - порядку 470 нм (рис. 5.24 (b)) та появі широкого 

плеча в області 500-600 нм. 
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Рис. 5.25. Спектри ФЛ та збудження ФЛ розчинів сахарози у ДМСО з 

концентраціями 400 ммоль/л (a, b) та 200 ммоль/л (c, d), відповідно. 

 

 Формування люмінесцентних вуглецевих преципітатів з використанням 

сахарози проводилось також у рідинній фазі шляхом термічної обробки 

сахарози в диметилсульфоксиді з концентраціями 400 ммоль/л та 200 
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ммоль/л за температури 200-250 °С та атмосферних умов. Обидва розчини 

демонструють практично однакові спектри ФЛ та збудження ФЛ (рис. 5.25). 

Спектри випромінювання представлені широкою смугою з максимумом 

області 440-500 нм в залежності від довжини хвилі збуджуючого 

випромінювання. Обидва розчини демонструють широкі смуги збудження 

ФЛ. При чому положення максимуму смуги збудження залежить від довжини 

хвилі випромінювання: для смуги випромінювання при 450 нм 

випромінюванні максимум збудження знаходиться в області 365 нм, при 520 

нм – в області 410 нм. Така поведінка характерна для дуже неоднорідних 

систем з сильним структурним розупорядкуванням і відповідним широким 

енергетичним спектром. Тому цю смугу запропоновано асоціювати з 

аморфними вуглецевими преципітатами. 

 

5.3. Висновки до розділу 

 

У п’ятому розділі наведені результати досліджень ефектів 

використання альтернативних варіантів високодисперсної матриці та 

вуглецевих прекурсорів. Ефект величини питомої поверхні був оцінений по 

порівнянню спектрів ФЛ карбонізованого пірогенного оксиду кремнію з 

питомою поверхнею 150 м
2
/г, 295 м

2
/г та 500 м

2
/г та карбонованого 

пористого оксиду кремнію з питомою поверхнею 400 м
2
/г. Ці дослідження 

підтвердили наявність характеристичних смуг ФЛ, та показали, що 

спектральні характеристики ФЛ вуглецевих нанопреципітатів зумовлюються 

поверхневою концентрацією молекул вуглецевого прекурсора та їх 

поверхневою рухливістю (яка в свою чергу зумовлюється температурою та 

характером морфології). 

Для аналізу ефекту матеріалу нанодисперсної матриці, відмінної від 

оксиду кремнію, у розділі представлені результати досліджень 

карбонованого пірогеного оксиду алюмінію (89 м
2
/г). Процедура синтезу 

зразків була аналогічна процедурі синтезу у випадку матриць оксиду 
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кремнію з використанням ФТМС в якості прекурсору вуглецю. Встановлено, 

що в результаті термічного відпалу відбувається термічна деструкція 

бензольних кілець, але ознак формуванням вуглецевих преципітатів не 

виявлено. Показано, що під час хімічної обробки відбувається формування 

полімероподібних силоксанових преципітатів на поверхні частинок Al2O3, які 

в результаті термічного відпалу трансформуються у SiOx структури 

керамічного типу. ФЛ у таких зразках була слабкою, і скоріш за все, 

обумовлена формуванням преципітатів SiOx на поверхні Al2O3, що 

підтверджується появою характерних смуг поглинання в ІЧ-спектрах хімічно 

модифікованих зразків після відпалу. Причина відсутності преципітації 

вуглецю поки не відома. Відомо, що вуглець розчиняється в оксиді 

алюмінію, на відміну від оксиду кремнію, тому пропонується, що вуглець 

переважно дифундує у об‟єм оксиду алюмінію. 

В якості альтернативного прекурсора вуглецю були використані 

тетраметоксисилан (ТМС) та сахароза, а в якості матриці – пірогений оксид 

кремнію (295 м
2
/г). Показано, що у випадку ТМС після піролізу 

спостерігаються характерні смуги ФЛ, як і у випадку ФТМС прекурсора. У 

випадку сахароз при низький температурі призводить тільки до виникнення 

широкої видимої смуги ФЛ з максимумами в області 440-500 нм, яка 

можливо пов‟язана з аморфними вуглецевим преципітатами. УФ смуг при 

цьому не спостерігалось. 
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РОЗДІЛ 6. СТРУКТУРНО-ЕНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ 

ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ПІРОЛІТИЧНИХ ВУГЛЕЦЕВИХ 

НАНОПРЕЦІПІТАТІВ ТА ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЩОДО ЇХ 

ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ. 

 

6.1 Концептуальна структурно-енергетична модель формування та 

механізму фотолюмінесценції в вуглецевих 

нанопреципітатах/наноточках 

 

 Підсумовуючи результати аналізу впливу умов синтезу 

люмінесцентних нанопорошків SiO2:С, а саме температури відпалу та 

концентрації вуглецевого прекурсору (ФТМС) можна зробити висновок, що 

хемо-термічна обробка порошку SiO2:С призводить до формування трьох 

типів світловипромінювальних центрів. Центри типу I та II утворюються при 

більш низькій температурі (не вище 600 °C) та/або при меншій концентрації 

вуглецю. Дані центри характеризуються випромінюванням у ближньому УФ 

та фіолетовому спектральному діапазонах з відносно фіксованим 

положеннями максимумів смуг, які знаходяться в області 360-380 нм та 410-

420 нм відповідно. Висока концентрація вуглецю та/або висока температура 

відпалу призводять до формування центрів III типу, які характеризуються ФЛ 

смугою у видимій області спектру, положення максимуму якої залежить від 

умов синтезу (більше 430-440 нм). Внаслідок великої ширини смуг порівняно 

зі спектральною відстані між максимумами вони перекриваються.  

 У даній роботі ми розглядаємо піролітичні преципітати вуглецю в 

нанокомпозиті SiO2:C за аналогією з люмінесцентними ВН. Для 

інтерпретаціїї механізмів ФЛ в даних преципітатах ми будемо користуватися 

моделлю, яка була запропонована в [53] та коротко охарактеризована в 

розділі 1. Згідно цієї моделі ВН розглядаються як "молекулярний коктейль" з 

поліциклічних молекулярних флуорофорів, таких як антрацен, пірен, перилен 

тощо, що відповідає іншим дослідженням [44]. Згідно з цими дослідженнями, 
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окремі світловипромінювальні центри ідентифікуються як молекулярні 

субнанометрові структурні фрагменти (функціональні групи, кластери), 

пов'язані з поверхнею частинок вуглецю, тобто наночастинки вуглецю 

можуть розглядатися як "носії" випромінювальних центрів, які самі при 

цьому не приймають участь у процесі випромінювання. Концепція 

вуглецевих поліциклічних молекулярно-подібних кластерів як 

світловипромінювальних центрів цілком відповідає нашим 

експериментальним результатам. По-перше, HRSTEM дослідження не 

виявили жодних тривимірних вуглецевих наночастинок після термічного 

відпалу. По-друге, дослідження FTIR та XPS виявляють наявність sp
2
-

гібридизованих вуглецевих структур. Істотний вплив адсорбції/десорбції на 

інтенсивність ФЛ вказує на те, що світловипромінювальні центри мають, 

ймовірніше за все, поверхневий характер (рис. 3.15). 

 Доцільно припустити, що існують два «шляхи» піролітичної 

реконструкції: (i) «руйнування» - розкладання фенільних груп і утворення 

аморфних вуглецевих преципітатів; (ii) «формування» - утворення 

поліциклічних структур, подібних до поліциклічних ароматичних молекул 

(ПАМ). Процес формування поліциклічних кластерів супроводжується 

зростанням кількості гексагональних вуглецевих фрагментів (аналог 

бензольного кільця), тобто призводить до утворення двокільцевих, 

трикільцевих структур тощо. Відомо, що ароматичні вуглеводні, які 

складаються з двох кілець – нафталін (C10H8), біфеніл (C12H10), 

випромінюють у ближньому УФ спектральному діапазоні, тоді як трикільцеві 

флюорофори - антрацен, фенантрен (C14H10), характеризуються ФЛ у 

фіолетово-синьому спектральному діапазоні. Зі збільшенням кількості кілець 

у ПАВ спектральне положення смуги випромінювання зазнає 

довгохвильового зсуву [131]. При більш низькій температурі та/або низькій 

поверхневій концентрації фенільних груп очікується переважне формування 

двокільцевих структур. Трансформація однокільцевої структури в 

двохкільцеву супроводжується дискретним збільшенням енергії спряження. 
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Це призводить до дискретного спектрального низькоенергетичного зсуву 

смуги випромінювання від 330 нм до 360-380 нм. Зі збільшенням 

температури та/або концентрації вуглецевого прекурсору середній розмір 

кластерів вуглецю має тенденцію до збільшення, що призводить до 

домінування трьохкільцевих структур та відповідного дискретного червоного 

зсуву ФЛ смуги до 410-420 нм. Основна ідея нашої гіпотези полягає в тому, 

що дискретна зміна кількості кілець у поліциклічних структурах, які, 

імовірно, утворюються під час відпалу, викликає спектральне розділення та 

дискретний спектральний зсув смуг випромінювання. Подальша 

інтенсифікація преципітації вуглецю зі збільшенням температури відпалу 

та/або концентрації вуглецю призводить до інтенсифікації процесів агрегації 

та утворення переважно аморфної фракції вуглецю, що супроводжується 

червоним зсувом та зменшенням інтенсивності ФЛ [132]. Кінцевим 

результатом преципітації вуглецю за більш високої температури є 

«графітизація» та утворення нелюмінесцентної сажі. В рамках гіпотези, яка 

базується на поліциклічних вуглецевих кластерах можна також пояснити 

походження фотоіндукованої смуги в зеленій області видимої частини 

спектру (рис. 3.14). Важливо зазначити, що поява та формування цієї смуги 

супроводжується зменшенням інтенсивності випромінювання в області 420 

нм домінуючої УФ смуги (рис. 3.14). Як було зазначено вище, 

випромінювання в області 420 нм ймовірно пов‟язано з трьохкільцевими 

поліциклічними флюорофорами. Тому розумно пов‟язати формування 

«зеленої смуги» з фотоіндукованою структурною модифікацією 

трьохкільцевих поліциклічних флюороофорів. Подібний незворотний 

фотоіндукований ефект появи широкосмугового випромінювання з енергіями 

нижче ніж енергії «мономерних» флуоресцентних смуг спостерігався в 

спектрах флуоресценції твердотільного нафталіну, антрацену та фенантрену, 

під дією високого тиску та УФ випромінювання [133]. Ефект пояснювався 

фотоіндукованою переорієнтацією сусідніх пар флюорофорів, що призводить 

до утворення ексимерів та активації "ексимерного" випромінювання. Цілком 



153 

 

ймовірно, що поліциклічні структури на поверхні частинок діоксиду кремнію 

мають хорошу свободу руху і вони можуть легко переорієнтуватися при 

локальному нагріванні інтенсивним УФ випромінюванням. Тому ми 

припускаємо, що подібний «ексимерний» механізм перетворення 

короткохвильового «мономерного» випромінювання в «ексимерне» 

довгохвильове випромінювання може мати місце у даному випадку. 

 Альтернативним поясненням є фото/термо-активована структурна 

перебудова з утворенням ковалентних зв'язків між сусідніми 

флюороофорами. Подібний ефект перетворення «мономерного» 

випромінювання у синій області спектру в «ексимерне» «зелене» 

випромінювання спостерігався також в органічних сполуках, які містять два 

антраценові флюороофори, що зв‟язані спряженим або неспряженим містком 

та заходяться у твердому стані [134]. Також, цілком ймовірним є вклад 

фото/термоіндукованої агрегації флюороофорів. 

 

Рис. 6.1. Структурно-енергетична схема світловипромінювальних центрів у 

SiO2:C композитах. 

 

 Таким чином, всього чотири типи спектрально розділених ФЛ смуг 

спостерігаються у хімічно оброблених зразках SiO2, у хімічно оброблених 
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зразках SiO2 після відпалу, а також після УФ опромінення. Відповідна 

структурно-енергетична модель проілюстрована на рис. 6.1. Процеси 

формування світловипромінювальних центрів у SiO2:C композитах та 

залежність їх структури від температури відпалу та концентрації вуглецевого 

прекурсору відповідно з вищезазначеною гіпотезою зображені на рис.6.2.  

 
Рис. 6.2. Схематичне зображення процесів формування 

світловипромінювальних центрів у SiO2:C композитах та залежності їх 

структури від температури відпалу та/або вмісту вуглецевого прекурсору. 

 

Концепція поліциклічних вуглецевих флуорофорів, що складаються з 

декількох кілець добре відповідає ФЛ властивостям 2, 3-кільцевих 

поліциклічних органічних флюороофорів. Однак така концепція породжує 

питання про детальну структуру флюороофорів: чи є якась різниця в 

структурі вуглецевго флюороофору в складі SiO2:C та відповідних 

органічних молекулярних аналогах, таких як нафталін та антрацен? Відносно 

висока температура відпалу ставить під сумнів повну ідентичність отриманих 

структур та структур відповідних ПАВ аналогів і передбачає більш високу 

структурну стійкість флюороофорів. Можна припустити, що вуглецеві 
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флюороофори ковалентно пов'язані з аморфними вуглецевими 

препреципітатами або з поверхнею діоксиду кремнію, імовірно, за 

допомогою C-O-C або C-O-Si містків відповідно, що добре узгоджується з 

результатами XPS стосовно існуванні C-O компоненти у C1s смузі (рис. 3.4). 

 

6.2. Спектральні характеристики макету джерела штучного білого світла 

з викоританням нанокомпозиту SiO2:C якості люмінофору. 

 

Широкий спектр випромінювання нанокомпозитів SiO2:C у видимій 

області спектру робить їх дуже привабливими з точки зору використання в 

якості люмінофору для джерел штучного білого світла. Крім того, дуже 

привабливим є відсутність коштовних та шкідливих для людини та 

середовища вихідних матеріалів та процесів для їх виготовлення. Відомо, що 

основні комерційні люмінофори містять рідкоземельні метали, запаси яких 

дуже лімітовані. Тим більше, що левова частина цих запасів знаходится на 

території Китаю, що дає йому можливість монопольного зловживання на 

ринку та в політиці [135].  

Макет люмінофору з використанням світловипромінювальних 

порошків SiO2:C виготовлявся шляхом механічного помелу для збільшення 

прозорості матеріалу. Відомо, що найбільш розповсюдженим компонентом 

сучасних світлодіодів білого світла є світлодіоди на основі GaInN з 

випромінювання 460 нм, яке діє одночасно і як короткохвильова компонента 

спектру джерела. Однак, досліди спектрів збудження показали, що смуга 

збудження ФЛ в нанокомпозитах SiO2:C не сягає до 460 нм. Попередні 

дослідження показали, що використання світлодіоду 401 нм призводить до 

значно вищої інтенсивності фотолюмінесценції, ніж використання світло 

діоду на 460 нм. Світлодіоди з довжиною хвилі випромінювання 401 нм дещо 

дорожчі, але їх ціна постійно зменшується. 
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Аналіз фотолюмінесценції при збудженні 401 нм випромінюванням 

показав наступні спектральні характеристики: індекс передавання кольору 

(Ra) становить 80 при кольоровій температурі          .  
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Рис. 6.3. Спектри ФЛ зразків люмінофорів виготовлених по “стандартній” 

процедурі (відпал фенілкремнезему 600 °С/30хв.) зі збудженням 325 нм (a) та 

401 нм (b), та спектри ФЛ зразків виготовлених по "оптимізованій” процедурі 

зі збудженням 325 нм (c) та 401 нм (d). 

 

Таке значення індексу Ra характеризує високе передавання кольору 

[136], однак, як видно зі спектру, присутня недостатність блакитної 

компоненти випромінювання (рис. 6.3). 

(b) 

(d) 
(c) 

(a) 
Ra = 80 

Tc = 3314 K 

Ra = 80 

Tc = 4295 K 
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Для підвищення блакитної компоненти, і для підвищення загальної 

ефективності ФЛ був проведений синтез порошку в два етапи. На першому 

етапі було синтезовано порошок SiO2:C – в якості вуглецевого прекурсору 

використовувався ФТМС (1,73 мл на 10 мл толуолу), температура відпалу 

становила 600 °C. На другому етапі цей порошок перемішувався з вихідним 

фенілкремнеземом і проводився додатковий відпал в атмосфері азоту за 

температури 500 °С. Така 2-етапна процедура і наступне механічне 

перемелювання істотно підвищили блакитну компоненту в спектрі ФЛ і її 

інтенсивність (рис. 6 (с), (d)). Випромінювання зразка отриманого за такою 

«оптимізованою» процедурою має характеристики:                . 

Щодо стабільності ФЛ, були виявлені ознаки фотодеградації 

фотолюмінесценції не тільки «вільного» порошку SiO2:C, але і після його 

диспергування в полімерній матриці епоксидної смоли. Деградація 

проявляється в зменшенні інтенсивності короткохвильової частини спектру 

(450-480 нм) випромінювання на величину порядку одиниць проценту за час 

опромінювання порядку однієї години. Низькоенергетична частина спектру 

не виявила помітних ознак деградації. 

Був також виготовлений демонстраційний макет джерела білого світла 

на основі світлодиоду з довжиною хвилі випромінювання 408 нм і 

нанопористого SiO2:C (рис.6.4). 

Крім спектральних характеристик випромінювання для люмінофорів 

джерел штучного білого світла необхідні високе значення  квантового виходу 

фотолюмінесценції та стійкість параметрів випромінювання під дією 

короткохвильового випромінювання. Попередні оцінки ФЛ нанокомпозитів 

SiO2:C показали, що квантовий вихід не перевершує 15-20%. Тобто для того, 

щоб цей матеріал став комерційно привабливим необхідне суттєве 

підвищення квантового виходу. Крім того, треба усунути проблему фото 

деградації.  

Як показали експерименти з вимірами ФЛ в вакуумі, фотодеградація 

повністю відсутня при умові відсутності контакту матеріалу SiO2:C з киснем. 
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Очевидно, що пошук вирішення цієї проблеми треба здійснювати в цьому 

напрямку, тобто ізоляція матеріалу від повітря. 

 

Рис. 6.4. макет джерела білого світла на основі світлодиоду з довжиною хвилі 

випромінювання 408 нм та нанопористого SiO2:C 

 

 

6.3. Синтез водних розчинів люмінесцентних вуглецевих наноточок з 

використанням сахарози в якості прекурсора і пористого оксиду 

кремнію в якості матриці 

 

Ще одним перспективним напрямком практичного застосування 

вуглецевих нанофлуорофоров є наномасштабна візуалізація біологічних 

об‟єктів в біомедичних експериментах. Для цього люмінесцентні наномітки 

повинні бути розчиненими у воді.  

Однак, було встановлено, що люмінесцентні вуглецеві 

нанопреципітати, які синтезуються піролізом кремнійорганічних прекурсорів 

(ФТМС, ТМС) є гідрофобними і дуже слабо розчиняються у воді.  

Була запропонована альтернативна методика синтезу гідрофільних 

вуглецевих наноточок і виготовлення їх водних розчинів з використанням 
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сахарози в якості вуглецевого прекурсору та нанопористого оксиду кремнію 

в якості морфологічної матриці. 

 

 

 

 

 

Рис. 6.5 (a) Фотозображення люмінесцентних колоїдних розчинів отриманих 

термолізом розчину сахароза/ДМС за температури 200 °С; (b) зразок 

пористогого оксиду кремнію (400 м
2
/г) після інфільтрації люмінесцентним 

колоїдним розчином та його ФЛ (c) під дією 401 нм світлодіоду; (d) 

люмінесцентний водний розчин після екстракції люмінесцентних вуглецевих 

наноточок з пористої матриці. 

 

 Як було встановлено в попередньому розділі, за температур 200-250 °С 

у розчині сахарози в диметилсульфоксиді має місце деструкція молекул 

(a) 
(b) 

(d) 

(c) 
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сахарози та агрегація продуктів деструкції із формуванням люмінесцентного 

колоїдного розчину. Зразки нанопористого оксиду кремнію поміщались у 

такий колоїд на 24 години. Протягом цього часу матеріал повністю і 

гомогенно інфільтрувався вуглецевими наноточками (рис.6.5) і демонстрував 

характерну фотолюмінесценцію. Після сушки і видалення залишків ДМС 

зразок поміщався у дистильовану воду і інфільтровані вуглецеві 

нанопреципітати екстрагувались у воду, в результаті чого отримували водний 

розчин, який демонструє характерну фотолюмінесценцію (рис.6.5). 

На рис. 6.6 зображені спектри випромінювання та збудження зразків 

водних розчинів вуглецевих наноточок екстрагованих зі зразків пористого 

оксиду кремнію з розміром пор 40 нм (a, b) та 6 нм (c, d). 
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Рис. 6.6. Спектри випромінювання (суцільна лінія) та збудження (пунктирна 

лінія) зразків водних розчинів вуглецевих наноточок екстрагованих зі зразків 

пористого кремнію з розмірами пор 40 нм (а,б) та 6 нм (в,г). 

(a) (b) 

(c) 
(d) 
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Аналізуючи спектри випромінювання та збудження можна визначити, 

що спектральні харакетристики ФЛ зразків водних розчинів дуже подібні 

спектрам випромінювання та збудження зразків карбонованих 

нанопопрошків та пористих зразків оксиду кремнію отриманих при 

підвищеній температурі відпалу та/або при високі концентрації вуглецю. 

Тобто спектр випромінювання водних розчинів можна співставити з 4-ю 

довгохвильовою компонентою спектрів випромінювання твердотільних 

зразків SiO2:C. Згідно із запропонованою моделлю, ця смуга відповідає 

аморфним вуглецевим наноагрегатам. Такми чином, можна зробити 

висновок, що люмінесцентні вуглецеві наноточки, які формуються в 

результаті термолізу сахарози являють собою вуглецеві наноагрегати із 

розміром менше 6 нм. 

 

 

6.4. Висновки до розділу 

 

Проведений загальний критичний аналіз сукупності отриманих 

результатів для означення загальних закономірностей і ідентифікації 

характерних смуг ФЛ, які спостерігались при формуванні піролітичних 

вуглецевих нанопреципітатів в матриці високодисперсного оксиду кремнію. 

На основі цього аналізу встановлено, що фотолюмінесценція вуглецевих 

піролітичних нанопреципітатів (наноточок) в високодисперсному SiO2, 

характеризуються двома смугами випромінювання з відносно фіксованим 

спектральним положенням близько 370-380 нм та 410-420 нм, а також однієї 

характерної смуги зі змінним положенням максимуму інтенсивності в 

діапазоні 430-650 нм (в залежності від умов синтезу). Зміна відносного 

внеску від цих смуг в смугу випромінювання відображається як 

спектральний зсув з ультрафіолетової області у видимий діапазон при 

зростанні температурі піролізу та/або концентрації вуглецевого прекурсору. 

Крім того, під дією потужного УФ випромінювання, як наслідок 
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фотостимульованої реконструкції вуглецевих нанопреципітатів, 

спостерігалась трансформація смуги 410-420 нм в іншу смугу з фіксованим 

максимумом близько 490-500 нм. 

Для ідентифікації характерних смуг ФЛ було висунуто і обґрунтовано 

припущення, що під час піролізу (термічного відпалу) відбуваються процеси 

деструкції/реконструкції органічних та кремнійорганічних груп на поверхні 

оксиду кремнію, які можна розглядати як комбінацію (1) «конструктивного» 

процесу утворення люмінесцентних поліциклічних молекулярно-подібних 

вуглецевих кластерів та (2) «деструктивного» процесу агрегації вуглецю в 

аморфну структуру і відповідного гасіння ФЛ. На основі співставлення 

отриманих результатів і ФЛ властивостей поліциклічних органічних 

флуорофорів пропонується, що характерні смуги випромінювання 370-380 

нм та 410-420 нм пов‟язані з поліциклічними вуглецевими флуорофорами, які 

містять два (УФ смуга) та три (фіолетова смуга) бензольних кільця 

відповідно. Широку смугу зі змінним максимумом 430-650 нм віднесено до 

аморфних вуглецевих агрегатів. Фотоіндукована смуга 490-500 нм може бути 

віднесена як до ексимерних/ексіплексних станів поліциклічних флуорофорів 

так і до їх розупорядкованих агрегатів. Наведено структурно-енергетичну 

модель піролітичного формування люмінесцентних вуглецевих 

нанопреципітатів на прикладі використання ФТМС в якості вуглецевого 

прекурсору. 

У розділі також проведений аналіз деяких ФЛ властивостей вуглецевих 

нанопреципітатів з точки зору практичного застосування. Наведені 

спектральні характеристики макетного джерела білого світла на основі 

напівпровідникового світлодіоду з довжиною хвилі випромінювання 401 нм 

та нанокмпозиту SiO2:C якості люмінофору. Показано, що спектральні 

харакетристикі таких джерел задовольняють вимогам до спектральних 

характеристик джерел штучного світла, які використовуються для освітлення 

помешкань. 
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Описана процедура отримання гідрофільних люмінесцентних 

вуглецевих наноточок та їх водних розчинів з використанням розчинів 

сахарози у ДМС та нанопористого оксиду кремнію (питома поверхня 400 

м
2
/г) в якості морфологічної матриці. Такі розчини можуть бути використані 

для візуалізації біологічних об‟єктів на субклітинному рівні. 

 

  



164 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Основними результатами проведених досліджень є встановлення умов 

формування, структурних та фотолюмінесцентних властивостей вуглецевих 

нанопреципітатів (наноточкок) диспергованих в нанопорошках пірогенного 

оксиду кремнію та пористого оксиду кремнію та побудова концептуальної 

структрно-енергетичної моделі світловипромінювальних центрів. Загальні 

висновки можна сформулювати наступним чином. 

1. Показано, що в результаті хімічної обробки високодисперсного 

порошку оксиду кремнію (питома поверхня 295 м
2
/г) та наступного 

термічного відпалу, на поверхні частинок SiO2 формуються вуглецеві 

нанопреципітати. На початкових етапах процесу преципітації спостерігається 

інтенсивна фотолюмінесценція, спектральне положення максимуму якої 

залежить від умов синтезу (температури піролізу, концентрації та типу 

вуглецевого прекурсору) і варіюється від ультрафіолетової до видимої 

області спектру. 

2. Встановлено, що інтенсивне ультрафіолетове опромінення 

нанокомпозитів SiO2:C за атмосферних умов викликає гасіння ФЛ та появу 

нової смуги випромінювання з максимумом в області 490-500 нм, яка 

виникає в результаті фотостимульованої структурної перебудови. В умовах 

вакууму гасіння фотолюмінесценції не спостерігалось, що дозволяє зробити 

висновок про те, що гасіння пов‟язано з фотостимульованим окисленням 

вуглецевих флуорофорів. З іншого боку, встановлено, що десорбція повітря у 

вакуумі, також сприяє значному гасінню фотолюмінесценції. 

3. На основі аналізу кореляцій структури та фотолюмінесценції зразків 

нанопорошків SiO2:C, які були синтезовані із використанням кремнезему з 

гідратованою та негідратованою поверхнею, висунуто та обґрунтовано 

припущення, про те, що поверхнева міграція вуглецю під час відпалу відіграє 

суттєву роль у формуванні люмінесцентних вуглецевих нанопреципітатів у 

SiO2:C композитах: хімічні зв‟язки прекурсору вуглецю з поверхнею оксиду 
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кремнію зменшують його поверхневу рухливість і сповільнюють процеси 

преципітації вуглецю. 

4. Виявлено чотири типи характерних смуг фотолюмінесценції в 

високодисперсних нанокомопозитах SiO2:C, які пов‟язані з піролітичними 

вуглецевими преципітатами. Три смуги з відносно фіксованими 

положеннями максимуму при 370-380 нм, 410-420 нм і 490-500 нм, а також 

одна смуга, положення якої варіюється в широкому діапазоні від 430 нм до 

650 нм в залежності від умов синтезу. 

5. Запропонована і обґрунтована концептуальна структурно-енергетична 

модель формування люмінесцентних вуглецевих нанопреципітатів на 

поверхні високодисперсного оксиду кремнію та природи випромінювальних 

центрів у них, згідно з якою, під час термічного відпалу відбуваються 

комплексні процеси поверхневої міграції/преципітації, які можна розглядати 

як комбінацію двох процесів: утворення поліциклічних молекулярно-

подібних вуглецевих кластерів та агрегації вуглецю в аморфну структуру. 

Запропоновано, що короткохвильові характерні смуги 370-380 нм та 410-420 

нм походять з поліциклічних вуглецевих кластерів, в той час як широка 

смуга видимого діапазону із змінним спектральним положенням 430-650 нм 

відноситься до аморфних вуглецевих агрегатів. Смугу фотолюмінесценції 

490-500 нм, яка виникає в SiO2:C при потужному УФ опроміненні, в рамках 

цієї моделі пропонується приписати або ексимерним/ексиплексним станам 

поліциклічних кластерів, або аморфним агрегатам. 

6. Продемонстровано, що макет джерела білого світла на основі 401 нм 

світлодіоду та люмінофору SiO2:C має високі спектральні характеристики, 

які задовольняють сучасним вимогам для джерел штучного освітлення в 

помешканнях. 
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