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Abstrakt 
 

Tato práce se zabývá přípravou nanokrystalických materiálů 
ternárních fází ZnxTiyOz, jejich charakterizací a potenciální aplikací ve 
fotonice. Dosažené výsledky přinášení nové poznatky o procesech 
vedoucích ke vzniku nanokrystalických fází ZnxTiyOz z amorfních 
xerogelů a poskytují nové informace o strukturních a opto-elektrických 
vlastnostech připravených materiálů. Na základě vypracovaných 
postupů lze připravit většinu z doposud známých ternárních struktur, a 
to nejen ve formě prášku, ale i ve formě tenkých vrstev. 

 
K přípravě byla zvolena metoda sol-gel. Připravené základní 

soly byly připraveny dvěma postupy. V prvním postupu je využito 
reakce [Zn4O]acetát6 klastrů s i-propoxidem titaničitým. Druhý postup je 
založen na přímé heteronukleaci dihydrátu octanu zinečnatého s 
butoxidem titaničitým v ethanolu. Připravené soly byly alternativně 
dopovány 1 at. % Eu3+ a naneseny jako tenké vrstvy nebo tepelně 
zpracovány na xerogely.  

 
První část práce se věnuje studiu krystalizačních vlastností a 

teplotnímu vývoji vzniklých sloučenin. Na základě dosažených výsledků 
byly přirpraveny čisté nanokrystalické faze inverzního spinelu Zn2TiO4, 
defektního spinelu ZnTiO3 and rhombohedrického ZnTiO3 s 
definovanou velikostí nanokrystalů. V závislosti na zvolených 
podmínkách tepelného zpracování může být velikost nanokrystalů v 
připraveném materiálu plynule měněna v rozsahu od desítek nanometrů 
až do řádu mikrometrů. Materiály s kubickou mřížkou lze dopovat prvky 
vzácných zemin. 

 
V druhé části práce jsou poznatky získané v první části práce 

využity pro přípravu tenkých vrstev s definovaným složením a 
nanokrystalickou strukturou. Tloušťku připravených vrstve lze plynule 
měnit od několika nanometrů, až do několika mikrometrů. Pro jednotlivé 
faze byly stanoveny indexy lomu, disperzní charakteristiky a šířky 
zakázaného pásu. Index lomu materiálů s krychlovou mřížkou se 
pohybují od 1,7 do 1,95. Stanovené šířky zakázaného pásu byly 
přibližně 3,7 eV.  Vypočtený index lomu romboedrického ZnTiO3 byl ca 
2,56, šířka zakázaného pásu 3,61 eV. 



Třetí část práce je věnována přípravě optických vláken. 
Nanočástice oxidu zinečnatého dopované Eu3+ ionty byly úspěšně 
naneseny do křemenné frity v substrátové trubici, která byla zpracována 
preformu. Preforma byla vytažena do optického vlákna s vnějším 
průměrem 124 m, průměrem jádra 15 m a anumerickou aperturou 
0,084. Základní útlum připraveného vlákna činil dB·m-1. Koncentrace 
sledovaných prvků v připravené preformě byla přibližně 0.9 at. % 
zinečnatých iontů a 0.12 at. % europitých iontů. Bylo jednoznačně 
ukázáno, že nanočástice oxidu zinku připravené metodou sol-gel mohou 
být úspěšně využity jako hostitelská matrice pro prvky vzácných zemin 
a být využity pro přípravu aktivních optických vláken. Parametry 
připraveného vlákna jsou srovnatelné s parametry vlákna připraveného 
standardním postupem, který využívá metodiky depozice iontů 
vzácných zemin z roztoků. 

  
 



Abstract 
 
The presented study deals with the sol-gel synthesis of 

nanocrystalline ternary phases of the general formula ZnxTiyOz, their 
characterization and potential application in photonics. Achieved results 
bring new fundamental knowledge about the processes leading to the 
formation of ZnxTiyOz nanocrystals from amorphous xerogels and 
provide novel information about structural and opto-electrical properties 
of prepared materials. Based on the presented results, most of all up-to-
date reported ZnxTiyOz compounds with tailored nanocrystalline size 
and structure can be prepared as powders or thin films. 
 
 Two sol-gel approaches based on the cluster process and direct 
heteronucleation were employed to prepare initial sols. Prepared initial 
sols were optionally doped by 1 at. % of Eu3+ ions and deposed as thin 
films or heat-treated to xerogels. The whole study is divided into three 
parts. 

 
In the first part of our study crystallization properties and 

structural evolution of thermally treated xerogels were analyzed. As a 
result a versatile method allowing the preparation of inverse spinel 
Zn2TiO4, cubic defect spinel ZnTiO3 and rhombohedral ZnTiO3 with 
tailored nanocrystal sizes was established. Initial composition and 
thermal annealing allow us to prepare selected ternary phase with 
tailored nanocrystal size ranging from tens of nanometers up to 
micrometric scale. Formed cubic structures can be dope by rare earth 
elements up to their limits of solubility. 
 
 In the second part of the study, approaches elaborated in the 
first part were successfully exploited for the preparations of thin films 
with define nanocrystalline structure and selected composition. The 
thickness of prepared films can be varied from several tens of 
nanometers up to few micrometers. Refractive indexes, dispersion 
curves and band gap energies of particular structures were determined. 
Refractive indexes of cubic structures ranging from 1.7 to 1.95 RIU. 
Determined band gap energy is approximately 3.7 eV. Calculated 
refractive index of rhombohedral ZnTiO3 was around 2.56 RIU, band 
gap energy 3.61 eV. 
 



In the third part of our study the zinc oxide nanoparticles doped 
by Eu3+ ions was successfully applied into the silica frit that was 
thermally collapsed forming a preform. The preform was successfully 
withdrawn into optical fiber. with the outer diameter 124 m and the 
core diameter 15 m has a numerical aperture equal to 0.084. Baseline 
attenuation of prepared fiber was around 0.9 dB·m-1. The concentration 
of particular elements inside the preform was approximately 0.9 at. % of 
Zn2+ ions and 0.12 at. % of Eu3+ ions. As was clearly demonstrated zinc 
oxide nanoparticles prepared by the sol-gel process can be successfully 
employed as a part of host matrixes for rare earth element allowing the 
preparation of active optical fibers with parameters close to optical 
fibers prepared by the standard or modified solution doping method. 



Autoreferát disertační práce 
 
1. Úvod 
 Nanokrystalickým materiálům o složení ZnxTiyOz byla v 
poslední době věnována zvýšená pozornost. Jedním z důvodů zvýšeného 
zájmu je jejich potenciální aplikace ve fotokatalýze[1] a technologii 
solárních článků[2], dielektrik pro mikrovlnou oblast[3] a v technologii 
nových luminiscenčních materiálů[4, 5]. V porovnání se svými 
hraničními izoelektronovými oxidy ZnO a TiO2, připravené ternární 
materiály často vykazují lepší požadované vlastnosti. Až do současnosti 
byly popsány nejméně čtyři stabilní ternární fáze [6, 7]. Jmenovitě 
Zn2TiO4 krystalizující ve strukturním typu inverního spinelu, kubický 
defektní spinel ZnTiO3 (c), kubický Zn2Ti3O8 a romboedrální ZnTiO3 
(r). Ačkoliv jejich studiu bylo věnováno poměrně velké úsilí, doposud 
nebyl vypracován univerzální jednoduchý postup přípravy. Stejně tak 
jejich opto-elektrické vlastnosti nebyly doposud zcela objasněny. 
 
2. Cíle práce 
 Hlavním cílem práce je vypracovat univerzální jednoduchý 
postup přípravy ternárních fází vyjádřených obecným vzorcem 
ZnxTiyOz. K vypracování má být využita metoda sol-gel. Připravené 
materiály by měly být využity ve formě prášků a tenkých vrstev zejména 
v optice, opto-elektrice a fotokatalýze. Proto musí zvolený postup 
umožnit přípravu materiálů o vysoké homogenitě a zvolené 
nanokrystalické struktuře. 
  Hlavní náplň práce je rozdělena na následující úlohy: 
 1. Najít univerzální a jednoduchý postup, který umožní 
reprodukovatelnou přípravu čistých ternárních fází s definovanou 
velkostí krystalů na nanometrické úrovni. 
 2. Připravených materiály nadopovat ionty Eu3+ a sledovat vliv 
dopace na strukturní a fotoluminiscenční vlastnosti nově připravených 
materiálů. 
 3. Najít vhodný postup, kterým umožní přípravu tenkých vrstev 
o požadované nanokrystalické struktuře. 
 4 Určit optické a opto-elektrické vlastnosti jednotlivých 
nanokrystalických ternárních fází. 
 5 Aplikovat vypracované postupy v oblasti technologie 
aktivních optických vláken. 



3. Materiál a metodika 
 K přípravě počátečních solů byly zvoleny dva přístupy. První je 
založen na dvoustupňové syntéze vycházející z reakce [Zn4O]acetát6 
klastrů s i-propoxidem titaničitým. V prvním stupni syntézy se podle 
dobře známého postupu[8] připraví klastry [Zn4O]acetát6.Ty se ve 
druhém stupni syntézy nechají reagovat i-propoxidem titaničitým za 
laboratorní teploty. Druhý postup je založen na přímé heteronukleaci 
dihydrátu acetátu zinečnatého s butoxidem titaničitým v etanolu. 
Připravené soly byly alternativně dopovány Eu3+ ionty, aby byl objasněn 
vliv přítomnosti prvků vzácných zenmin na krystalizační vlastnosti 
připravených sloučenin. Z připravených solů byly metodou tažení 
z roztoku připraveny tenké vrstvy nebo byly připravené soly odpařeny 
na prášek a zpracovány na xerogely. 
 Vzorky byly studovány metodou diferenční tepelné analýzy, 
diferenční skanovací kalorimetrie, UV-VIS, fotoluminiscenční, FT-IR a 
hmotnostní spektroskopií (MS). Dále roentgenovou difrakcí (XRD), 
rastrovací elektronovou mikroskopií (SEM) a spektrální elipsometrií 
(SE). 
 
4. Výsledky a diskuze 
 Syntéza založená na přímé heteronukleaci umožňuje přípravu 
homogenních nanokrystalů a jejich rovnoměrný růst v závislosti na 
teplotě zpracování od několika desítek nanometrů až na úroveň 
mikrometrů. Touto metodou mohou být připraveny čisté fáze. Syntéza 
vycházející z klastrů umožňuje připravit ternární fáze s velikostí 
nanokrystalů od 10 do 70 nm. V připravených vzorcích se ale vyskytuje 
nezanedbatelné množství dalších fází. Důvod zřejmě leží v rozdílném 
mechanismu obou syntéz. Předpokládá se, že u syntézy vycházející z 
[Zn4O]acetát6 klastrů dochází v důsledku vysoké reaktivity i-propoxidu 
titaničitého ke vzniku polymolekulárních klastrů TixOy(OH)z na úkor 
přímé reakce s klastry [Zn4O]acetát6. V solu se pak kromě zárodků 
ternárních fází ZxTiyOz nachází jmenované klastry. Utvořené klastry 
jsou při zpracování solu na xerogel dehydratovány za vzniku příslušných 
oxidů. Samotné reakce a krystaliční pochody vedoucí ke vzniku 
ternárních fází ZxTiyOz pak mají částečně charakter reakce v pevné fázi 
mezi ZnO a TiO2. 
 Krystalizace ternárních fází nastává mezi 500 a 600 C. Pro 
poměr Zn:Ti = 2:1 vzniká stabilní inverzní spinel Zn2TiO4. Při poměru 



Zn:Ti = 1:1 vzniká kubický defektní spinel ZnTiO3, který se částečně 
transformuje na romboedrický ZnTiO3. Oba typy sloučenin se nakonec 
při teplotě 990 C rozkládají za vzniku inverzního spinelu Zn2TiO4 a 
rutilu r-TiO2. Při výchozím poměru Zn:Ti = 2:3 vzniká romboedrický 
ZnTiO3 a rutil r-TiO2. U vzorků dopovaných Eu3+ ionty dochází ke 
vzniku kubické fáze ZnTiO3 a rutilu r-TiO2. Oba typy fází se při teplotě 
900 C rozkládají na inverzní spinel Zn2TiO4 a rutil r-TiO2. Ternární fázi 
romboedrálního ZnTiO3 se podařilo připravit u výchozího 
nedopovaného poměru Zn:Ti = 1:1 zahříváním na 800 C po dobu 48 
hodin.Velikosti jednotlivých fází v závislosti na teplotě byly vypočteny 
z Debye-Scherrerovy rovnice a ověřeny měřením SEM. 
 Přítomnost Eu3+ iontů ve výchozích solech výrazně ovlivňuje 
krystalizační vlastnosti. Mění mechanismus krystalizace, podporuje 
vznik kubických mřížek a zabraňuje transformaci kubických mřížek na 
romboedrální. Důsledky se projeví na zvýšení krystalizační teploty a 
potlačení růstu krystalů. Vytvořené dopované nanokrystaly vykazují 
vyšší homogenitu nanokrystalů a jemnozrnější strukturu v porovnání 
s nedopovanými vzorky. Výrazná fluorescence a štěpení 7Fj emisních 
píků fotoluminiscenčního spektra potvrzují, že Eu3+ ionty jsou úspěšne 
zabudovány do kubické spinelové mřížky. Porovnáním intenzity 
fotoluminescence a asymetrických faktorů pro jednotlivé přechody Eu3+ 
iontů lze potvrdit teorii, že ZnTiO3 krystalizuje ve formě defektního 
spinelu. Při zvýšení koncentrace Eu3+ iontů nad mez rozpustnosti 
odpovídající příslušnému materiálu dochází ke krystalizaci kubického 
Eu2Ti2O7. 
 U inverzního spinelu Zn2TiO4 byla dále ověřena možnost 
dopace dalšími prvky vzácných zemin. Bylo zjištěno, že výsledky 
zjištěné pro Eu3+ ionty jsou analogicky platné i pro další prvky vzácných 
zemin, konkrétně Er3+ a Tm3+. Meze rozpustnosti prvků vzácných zemin 
byly experimentálně určeny na ca 0,5 at. %. Analýzou krystalizačních 
píků Zn2TiO4 bylo zjištěno, že krystalizace čistého Zn2TiO4 má 
charakter homogenní nukleace s konstantní rychlostí v kombinaci s 
trojrozměrným homogením růstem nanokrystalů následovaným 
rekrystalizací řízenou difůzním prostupem hmoty. Krystalizace v 
Zn2TiO4 dopovaném ionty Eu3+ má charakter nasycené nukleace 
doprovázenou trojrozměrným homogením růstem nanokrystalů 
následovaným rekrystalizací. Důsledkem rozdílného mechanismu je 
vznik homogenějších a jemnozrnějších krystalů u dopovaných vzorků. 



Pro jednotlivé vzorky byl navržen fázový diagram, který je zakreslen 
v obrázku 1. 
 

 
 V druhé části práce jsou výsledky získané v první části použity 
pro přípravu tenkých vrstev o dfinovaném složení a velkosti 
nanokrystalů. Tenké vrstvy byly naneseny ze solů přopravených přímou 
heteronukleací a postupně vypékány až do teploty 650 C. Tímto 
postupem byly úspěšně připraveny tenké vrstvy tvořené jednotlivými 
ternárními fázemi. Tloušťka vrstev může být měněna v rozmezí desítek 
nanometrů až do jednotek mikrometrů v závislosti na vlastnostech 
připraveného solu. Zejména viskozitě, koncentraci, rychlosti tažení 
z roztoku a počtu nanášení. 
 Všechny připravené vrstvy vykazovaly výbornu strukturní a 
povrchovou homogenitu, která umožnila experimentálně určit opto-
elektrické vlastnosti jednotlivých fází. U inverzního spinelu Zn2TiO4 a 
kubického defektního spinelu ZnTiO3 byla zjištěna absorpční hrana 
v okolí 310 nm a šířka zakázaného pásu ca 3,7 eV. Tvar absorpční hrany 
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Obrázek 1 Navrhovaný fázový diagram vzniku ZnxTiyOz připravených 
metodou sol-gel. a) Nedopované vzorky pro poměry Zn:Ti = 2:1, 1:1, 2:3. b) 
Vzorky dopované 1 at. %  Eu3+ pro poměry Zn:Ti = 2:1, 1:1, 2:3. Fáze 
Eu2Ti2O7 není zahrnuta. 



odpovídá charakteru nepřímého přechodu mezi vodivostním a 
zakázaným pásem. Indexz lomu na 633 nm byly 1,690 a 1,949 pro 
Zn2TiO4 a ZnTiO3. Čistá ternární fáze romboedrálního ZnTiO3 nebyla 
připravena pravděpodobně v důsledku interakce mezi substrátem a 
nanesenou vrstvou. Optické vlastnosti romboedrického ZnTiO3 byly 
vypočteny z jeho směsné fáze s TiO2 připravené pro poměr Zn:Ti = 2:3 
a 1:9. Vypočtená šířka zakázaného pásu činila 3,61 eV, vypočtená 
hodnota indexu lomu pro 633 nm činila 2,56. Všechny hodnoty 
stanovených indexů lomu vykazují výrazný pokles v porovnání 
s objemovými vzorky. Vysvětlení lze najít ve vysokém podílu fázových 
rozhraní v nanokrystalickem materiálech, který vede ke zvýšení porozity 
připravených materiálů a tím ke snížení jejich indexu lomu. Druhým 
důvodem pozorovaného poklesu může být přítomnost 
nevzkrystalizované amorfní fáze. Optické vlastnosti jednotlivých vzorků 
jsou shrnuty v tabulce 1. 

 
Tabulka 1 Shrnutí fyzikálně-chemických vlastností připravených filmů 

Poměr Zn:Ti 2:1 1:1, Eu 2:3 1:9 čistá 
fáze 

přítomné fáze Zn2TiO4 
c-

ZnTiO3 

r-
ZnTiO3 
r-TiO2 

r-
ZnTiO3 
r-TiO2 

r-
ZnTiO3 

tloušťka (nm) 
(vypočteno dle 

SE) 
428 883 529 279 - 

n633 nm (RIU) 1.690 1.949 2.361 2.134 2.56 
Eg (eV) 3.72 3.69 3.49 3.25 3.61 

c Zn (at.%) 
(EDS) 65.31 52.05 59.76 11.54 - 

c Ti (at.%) 
(EDS) 34.69 45.78 

1.17%Eu 40.24 88.46 - 

 
 
 Třetí část práce je věnována poteniální aplikaci vybraných 
sloučenini v technologii přípravy optických vláken. U Zn2TiO4 
inverzního spinelu byla pozorována při přípravě optických vláken boční 
reakce s SiO2, která vedla k jeho rozkladu. Přeso se podařilo úspěšně 
připravit optické vlákno dopované nanočásticemi oxidu zinečnatého. Sol 
oxidu zinečnatého dopovaného Eu3+ ionty byl nanesen do křemenné 
frity nadeponované v trubici z křemenného skla a tepelným zpracováním 



zkolabován na preformu. Preforma byla vytažena do optického vlákna. 
Popsaným postupem bylo připraveno optické vlákno s vysokou 
koncentrací dopantů, to jest ZnO a Eu3+ iontů. Byo zjištěno, že 
nanočástice ZnO v křemenné fritě zvyšují absorpci Eu3+ iontů 
z deponovaného solu. Koncentrace jednotlivých prvků v připravené 
preformě činila ca 0,9 at. % Zn2+ iontů a 0,12 at. % Eu3+ iontů. 
Připravené optické vlákno mělo vnější průměr 124 m, průměr jádra 15 
m a numerickou aperturu 0,084. Tyto parametry zcela odpovídají 
parametrům standardního jednovidového optického vlákna. Základní 
útlum připraveného vlákna byl ca 0,9 dB·m-1. Parametry připraveného 
optického vlákna byly porovnány s mnohavidovým optickým vlákne 
připraveným standardní metodou depozice dopantů z roztoku. Výsledky 
jsou shrnuty v tabulce 2. 
Tabulka 2 Parametry připraveného optického vlákna SG1069 a referenční 
multimodové vlákno. 

 Matrice Dopant 
Koncentrace 

dopantu 
(ppm) 

Průměr 
jádra 
(m) 

Numerická 
apertura 

Útlum 
(850 
nm) 

(dB∙m-1) 

SG 1069 Zn Eu 1200 15 0.084 0.9 

Srovnávané 
MM vlákno[9] Al Er 740 14 0.143 0.005 

 
 
 Protože připravené struktury krystalizují v kubické mřížce 
odvozené od spinelu mají poměrně vysokou hodnotu šířky zakázaného 
pásu, nelze je přímo využít pro fotokatalytické aplikace. Nicméně u 
směsných fází r-ZnTiO3/TiO2 byly úspěšně doloženy jejich fotoaktivní 
vlstnosti na odbourávání mastných kyselin[10]. 
 Jak bylo ukázáno, struktury odvozené od spinelu umožňují 
dopování krystalové mřížky  prvky vzácných zemin. Společně 
s vysokou optickou transparenci a výbornou kvalitou povrchu 
připravených vrstev mohou být tyto materiály použity pro přípravu 
pasivních a aktivních optických vlnovodů. Vhodný jsou zejména 
nanokrystalické materiály odvozené od c-ZnTiO3, kde koncentrace 
prvků vzácných zemin může dosáhnout až několika procent[11]. Podle 
aktuálně publikovaných výsledků [12] vykazují nanokrystalické 
materiály odvozenené od Zn2TiO4 při aplikaci v oblasti mikrovlných 



dielektrik vysoký koeficient jakosti a předpokládá se jejich brzké využítí 
v mikrovlnné elektronice. 
 
5. Závěry 
 V rámci dizertační práce byla vyvinuta univerzální a 
jednoduchá metoda, která umožňuje přípravu ternárních fází o obecném 
složení ZnxTiyOz. V závislosti na počátečním složení a procesu 
tepelného zpracování připravených xerogelů lze připravit požadovanou 
ternární fázi o definované velikosti nanokrystalů v rozmezí od desítek 
nanometrů až do mikrometru. Úspěšně byly připraveny čisté fáze 
inverzního spinelu Zn2TiO4, kubického defektního spinelu ZnTiO3 a 
romboedrického ZnTiO3 s definovanou  velikostí nanokrystalů. 
Připravené kubické struktury mohou být dopovány prvky vzácných 
zemin, a to až do odpovídající hranice rozpustnosti. 
 
Vypracovaný postup byl úspěšně rozšířen na přípravu tenkých vrstev. 
Byly úspěšně připraveny tenké vrstvy tvořené nanokrystalickým 
inverním spinelem Zn2TiO4, kubickým defektním spinelem ZnTiO3 a 
směsí romboedrického ZnTiO3 s r-TiO2. U jednotlivých ternárních fází 
byly změřeny indexy lomu, vlnová disperze, koeficienty absorpčních 
ztrát a šířky zakázaného pásu. 
 Bylo úspěšně ukázáno, že nanočástice oxidu zinku lze použít 
jako část hostitelské matrice při přípravě optických vláken. Připravenou 
matrici lze nadopovat prvky vzácných zemin a připravit tak aktivní 
optické vlákno s parametry, které jsou srovnatelné se vzorky, které byly 
připraveny klasickou metodou, ktrá je založena na depozici z roztoku. 
Uvedené výsledky dosažené pro ionty Eu3+ budou v brzké době 
rozšířeny na ionty Er3+ a Tm3+ a využity pro přípravu nových aktivních 
optických vláken. 
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Summary of Ph.D. Thesis 
 
1. Introduction 

 Nanocrystalline materials represented by the general 
formula ZnxTiyOz have recently received a large attention. These ternary 
oxides often show superior properties with respect to the binary 
isoelectronic ZnO and TiO2 structure that makes them highly attractive 
for many industrial applications. Of particular interest is their use in 
catalytic processes [1], for microwave dielectrics[3], in solar energy 
research[2] and novel luminescent phosphors[4, 5]. At least four 
crystallographic phases have been reported up to date  [6, 7] which are 
represented by cubic inverse spinel Zn2TiO4 (c), cubic defect spinel 
ZnTiO3 (c), cubic Zn2Ti3O8 (c) and rhombohedral ZnTiO3 (r). Despite 
the huge interest about them, a complex versatile approach allowing 
their preparation still haven’t been published. Moreover, their opto-
electrical properties haven’t been fully clarified. 

 
2. Aim of the work 
 The main aim of the study is to elaborate a versatile sol-gel 
route allowing a bottom-up synthesis of ternary phases represented by 
the general formula ZxTiyOz. Prepared materials should be widely 
exploited as thin films for optical, opto-electrical and photocatalytic 
purposes. Therefore well defined structure of formed ternary phases and 
tailored nanocrystalline structure are required.  

The main aim is devoted to the following objectivities: 
1. To find an appropriate versatile method allowing a 

reproducible preparation of ternary crystal structure on the 
nanoscale without side-formed phases 

2. To introduce an Eu3+ ions and study the structural evolution 
and photoluminescence properties of formed materials. 

3. To find an approach allowing the preparation of thin films with 
tailored nanocrystalline structure. 

4. To determine optical and opto-electrical properties of prepared 
nanocrystalline ternary structures 

5. Exploit investigated approaches in the technology of active 
optical fibers. 



3. Experimental 
 Two sol-gel approaches were employed, the cluster process and 
the direct heteronucleation. The cluster process is based on two step 
synthesis. In the first step [Zn4O]acetate6 clusters were prepared by well 
known approach[8]. In the second step prepared clusters were reacted 
with titanium(IV)i-propoxide forming sol. The direct heteronucleation I 
based on direct thermal reaction of zinc acetated dihydrate with 
titanium(IV)butoxide in ethanol. Sols were optionally doped by Eu3+ 
ions to evaluate the effects of rare earth element to crystallization 
properties of formed compounds. Prepared initial sols were evaporated 
into xerogels or dip-coated to substrates forming thin films 

Samples were analyzed by differential thermal analysis(DTA), 
differential scanning calorimetry(DSC), UV-VIS, photoluminescence, 
FT-IR and mass spectroscopy (MS), X-ray diffraction (XRD), scanning 
electron microscopy (SEM) and spectral ellipsometry (SE). 

 
4. Results and discussion 

Direct heteronucleation approach leads to formation of uniform 
nanocrystals that readily grows up with increasing temperature. The 
method can be used to prepare pure phases. Cluster process leads to 
nanocrystalline material with the size ranging from 10 to 70 nm. 
However, prepared samples contain a significant amount of side-formed 
phases. The explanation can be found in the formation of polymeric 
clusters from TixOy(OH)z species in initial sols next to ZnO aggregates. 
Hence the cluster process partially appears a character of solid state 
reaction. 
 Crystallization of prepared ternary phases occurs between 500 
and 600 °C. Selected ratio Zn:Ti equal to 2:1 leads to the thermally 
stable inverse spinel Zn2TiO4. The composition with the ratio Zn:Ti 
equal to 1:1 gives cubic defect spinel ZnTiO3 which is partially 
transform to rhombohedral ZnTiO3. Finally, both ZnTiO3 structures 
undergo the thermal dissociation to inverse spinel Zn2TiO4 and rutile r-
TiO2 at 990 °C. The composition with the ratio of Zn:Ti equal to 2:3 
provide us by the compound of rhombohedral ZnTiO3 and rutile r-TiO2 
in case of undoped samples and the compound of cubic ZnTiO3 and 
rutile r-TiO2 in case that Eu3+ions were introduced into initial sol. Both 
mentioned compounds undergo the thermal dissociation to inverse 
spinel Zn2TiO4 and rutile r-TiO2 above 900 °C. Sizes of formed phases 



were calculated on the base of the Debye-Scherrer’s equation and 
verified by SEM observations.  
 The introducing of Eu3+ ions into initial sols significantly 
changes the crystallization process initiating the formation of cubic 
spinel structures and blocks the cubic-to-rhombohedral transformation. 
As the result crystallization temperatures are increased, nanocrystal 
growth is suppressed and formed nanocrystals appear more homogenous 
and uniform shape comparing to undoped samples. The strong red 
fluorescence and significant Stark splitting of 7FJ peaks in emission 
spectra of Eu3+ ions confirm the successful incorporation of Eu3+ions 
into the cubic spinel lattices. The comparison of photoluminescence 
intensities and asymmetric factors support the theory that the cubic 
ZnTiO3 crystallize in the defect spinel lattice. The presence of Eu3+ ions 
above the limits of solubility of formed compound leads to the formation 
of cubic pyrochlore structure Eu2Ti2O7.  

 Crystallization properties of inverse spinel Zn2TiO4 and its 
possible dopation by other rare earth elements were further investigated. 
It was shown, that results received for Eu3+ ions can be extended to other 
rare earth elements, namely Er3+ and Tm3+. Limits of solubility of 
introduce rare earth elements inside prepared inverse spinel Zn2TiO4 
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Figure 1 Proposed phase diagram for ZnxTiyOz structures prepared by the 
“bottom-up” sol-gel route. a) undoped samples for the selected ratios of 
Zn:Ti = 2:1, 1:1, 2:3. b) Samples doped by 1 at. % of Eu3+ ions for selected 
ratios of Zn:Ti = 2:1, 1:1, 2:3. Side formed Eu2Ti2O7 is not shown 



was experimentally determined to 0.5 at. %. From analysis of 
crystallization peaks was deduced, that the crystallization process of 
pure Zn2TiO4 has the character of homogenous nucleation followed by 
the three dimensional growth at a constant nucleation rate which finally 
pass into the cellular recrystallization controlled by the diffusion of 
matter. The crystallization process of Zn2TiO4 doped by Eu3+ ions has 
the character of the site saturated nucleation followed by the three 
dimensional grow and cellular recrystallization resulting into formation 
of smaller and more uniform nanocrystals. Proposed phase diagram for 
particular ternary phases is demonstrated in the figure 1. 
 
 In the second part of the study, approaches elaborated in the 
first part were successfully exploited for the preparations of thin films 
with define nanocrystalline structure and selected composition. Initial 
sols prepared by the direct heteronucleation process with varying 
concentration of Zn:Ti were used to prepare thin films by the dip-
coating methods and subsequently annealed up to 650 C. Prepared 
films containing selected nanocrystalline ternary phases were 
successfully prepared. The thickness of prepared films can be varied 
from several tens of nanometers up to few micrometers depending on 
viscosity, concentration of initial sols, withdrawing speed and number of 
deposition cycles. 

All films appear an excellent structural and surface 
homogeneity allowing to determinate selected optical and opto-electrical 
parameters of particular nanocrystalline phases. Inverse spinel Zn2TiO4 
and cubic defect spinel ZnTiO3 appear an absorption edge around 310 
nm, band gap energy around 3.7 eV. Band gap transitions have a 
character of indirect semiconductors. Determined values of refractive 
indexes at the wavelength 633 nm were 1.690 and 1.949 for inverse 
spinel Zn2TiO4 and cubic defect spinel ZnTiO3. The rhombohedral 
ZnTiO3 hasn’t been successfully prepared probably due to the 
interaction of the substrate with formed films. Optical properties of 
rhombohedral ZnTiO3 were estimated from its compound with rutile 
TiO2. The band gap energy was estimated to 3.61 eV, calculated 
refractive index at 633 nm reach the value 2.56. All determined 
refractive indexes appear a significant decrease comparing to bulk 
samples. These phenomena should be attributed to the high fraction of 
nanocrystalline boundary of formed nanocrystals which increase the 
porosity of formed films and to the presence of remaining non-



crystallized phases. Optical properties of prepared samples are 
summarized in the table 1. 
Table 1 Summarization of the composition and physico-chemical properties of 
prepared nanocrystalline films 

Ratio Zn:Ti 2:1 1:1, Eu 2:3 1:9 pure phase 

detected phases Zn2TiO4 c-ZnTiO3 
r-ZnTiO3 

r-TiO2 
r-ZnTiO3 

r-TiO2 
r-ZnTiO3 

thickness (nm) 
(SE calculations) 428 883 529 279 - 

n633 nm (RIU) 1.690 1.949 2.361 2.134 2.56 
Eg (eV) 3.72 3.69 3.49 3.25 3.61 

c Zn (at.%) (EDS) 65.31 52.05 59.76 11.54 - 

c Ti (at.%) (EDS) 34.69 45.78 
(1.17 Eu) 40.24 88.46 - 

 
In the third part of our study the potential application of 

selected compounds in the field of optical fibers was investigated. 
Despite the decomposition of inverse spinel Zn2TiO4 during the thermal 
annealing of prepared preform, zinc oxide nanoparticles were 
successfully exploited. The sol containing zinc oxide nanoparticles 
doped by Eu3+ ions was successfully applied into the silica frit deposed 
inside the silica tube that was thermally collapsed forming a preform. 
The preform was successfully withdrawn into optical fiber. Selected 
approach allows us to prepare optical fibers with high level of rare earth 
element dopation. The ZnO nanoparticles in combination with silica frit 
increase the adsorption of Eu3+ ions from the sol. The concentration of 
particular elements inside the preform was approximately 0.9 at. % of 
Zn2+ ions and 0.12 at. % of Eu3+ ions. Prepared optical fiber with the 
outer diameter 124 m and the core diameter 15 m has a numerical 
aperture equal to 0.084. Mentioned parameters correspond to that of 
standard single mode optical fiber. Baseline attenuation of prepared 
fiber was around 0.9 dB·m-1. Evaluated parameters of prepared optical 
fiber were compared with properties of multimode optical fiber prepared 
by the solution doping approach. Results are summarized in the table 2. 



 
Table 2 Parameters of prepared optical fiber and referred multi-mode fiber prepared 
by solution doping technique. 

 Matrix Dopant 
Dopant 

concentration 
(ppm) 

Core 
diameter 

(m) 

Numerical 
aperture 

Attenuation 
(850 nm) 
(dB∙m-1) 

SG 1069 Zn Eu 1200 15 0.084 0.9 

Referred 
MM 

fiber[9] 
Al Er 740 14 0.143 0.005 

 
  Because prepared spinel derived structures appear a relatively 
wide band gap, they cannot be directly employed in the field of 
photocatalysis. However, prepared films formed by r-ZnTiO3/r-TiO2 
compounds were successfully tested as photocatalytic materials for 
degradation of fatty acids as was demonstrated elsewhere[10]. 
As was confirmed spinel derived structure allows introducing of rare 
earth elements inside the crystal lattice. Together with height optical 
transparency and excellent surface quality of prepared films, spinel-
derived structures can be employed as material for passive and active 
planar optical waveguides. Notably the c-ZnTiO3 where the 
concentration of rare earth elements can reach several percent [11]. 
Recently, new materials based on nanocrystalline Zn2TiO4 films with 
high quality factor were prepared, making them promising materials for 
application as microwave dielectric [12]. 
 
5. Conclusions 

A versatile method allowing the preparation of pure ternary 
phases of the general formulation ZnxTiyOz,and their compound was 
established., Initial composition and thermal annealing allow preparing 
selected ternary phases with tailored nanocrystals size ranging from tens 
of nanometers up to micrometric scale. Pure phases, namely inverse 
spinel Zn2TiO4, cubic defect spinel ZnTiO3 and rhombohedral ZnTiO3, 
with tailored nanocrystal sizes were successfully prepared. Formed 
cubic structures can be dope by rare earth elements up to their limits of 
solubility. 

Presented approach was successfully extended to the 
preparation of thin films. Thin films of nanocrystalline inverse spinel 
Zn2TiO4, cubic defect spinel ZnTiO3, the compound of rhombohedral 



ZnTiO3 with rutile TiO2 were successfully prepared. Refractive indexes, 
coefficient of optical losses and band gaps energy of particular ternary 
phases were determined. 

As was clearly demonstrated zinc oxide nanoparticles prepared 
by the sol-gel process can be successfully employed as a part of host 
matrices for rare earth element allowing the preparation of active optical 
fibers with parameters close to optical fibers prepared by the standard or 
modified solution doping method. Presented experimental work will be 
extended to other rare earth elements, such an erbium and thulium, 
allowing the preparation of novel active optical fibers. 
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