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Приведено результати дослiджень впливу розмiрiв наночастинок CaF2 на
iнтенсивнiсть їхньої рекомбiнацiйної люмiнесценцiї при температурах 10 i
300 К. Показано, що за умови зона-зонного збудження втрати енергiї збудження на етапi термалiзацiї вiльних носiїв заряду залежать вiд температури. Так iнтенсивнiсть свiчення автолокалiзованих екситонiв за кiмнатної
температури при переходi вiд найбiльших до найменших iз дослiджуваних
наночастинок зменшується в приблизно 3,7 раз, в той час як за температури
10 К лише в 1,4 рази. Висунуто припущення, що така вiдмiннiсть зумовлена
зменшенням довжини термалiзацiї носiїв заряду при зменшеннi температури.
Ключовi слова: Автолокалiзованi екситони, нанокристали, довжина термалiзацiї електронiв

Вступ
З’ясування особливостей процесiв мiграцiї, трансформацiї енергiї, що вiдбуваються у неорганiчних нанокристалах за умови просторового обмеження та збудження
їх оптичними та Х-квантами є важливим для багатьох задач як фундаментального
так i прикладного характеру. Важливiсть таких дослiджень визначається проблемами таких областей науки та технiки як фiзика високих енергiй, радiацiйна фiзика,
бiологiя та медицина. Розумiння фiзичних процесiв, що протiкають у нанокристалах як на етапi релаксацiї високоенергетичних електронних збуджень так i на етапi
c Демкiв Т., Чилiй М., Дендебера М. та iн., 2017
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випромiнювальної релаксацiї люмiнесцентних центрiв дає можливiсть не тiльки прогнозувати люмiнесцентно-кiнетичнi властивостi наносистем, але i визначати параметри перебiгу таких процесiв в їх об’ємних аналогах. В останнi роки проведено ряд
дослiджень по впливу розмiру наночастинок на їхню рекомбiнацiйну люмiнесценцiю [1–4], яка виникає за умови збудження оптичними квантами iз енергiєю бiльшою
ширини забороненої зони кристала або Х-променями. Показано, що при зменшеннi
розмiрiв наночастинок спостережуване у бiльшостi випадкiв зменшення iнтенсивностi їхньої рекомбiнацiйної люмiнесценцiї зумовлено не тiльки гасiнням люмiнесценцiї
на останньому етапi випромiнювальної релаксацiї внаслiдок взаємодiї люмiнесцентних центрiв iз поверхневими дефектами, але i втратами енергiї збудження на етапi мiграцiї електронiв та дiрок. Одним iз параметрiв, що характеризує мiграцiйнi
втрати є довжина термалiзацiї електронiв – вiдстань, яку долають електрони зони
провiдностi в процесi термалiзацiї. Вiдношення довжини термалiзацiї електронiв до
розмiру наночастинок є одним iз визначальних параметрiв iнтенсивностi рекомбiнацiйної люмiнесценцiї. Тому вивчення залежностей iнтенсивностi рекомбiнацiйної
люмiнесценцiї вiд розмiру наночастинок дозволяє проводити експериментальнi оцiнки довжини термалiзацiї носiїв заряду. Однак, на сьогоднi такi дослiдження проводились лише за кiмнатної температури. Дослiдження таких залежностей при рiзних
температурах дасть iнформацiю про температурну змiну довжини термалiзацiї вiльних носiїв заряду, яка є важливою, зокрема, при розробцi крiогенних сцинтиляторiв.
Вивчення впливу температури на особливостi рекомбiнацiйної люмiнесценцiї наночастинок CaF2 є метою даної роботи.

1

Експеримент

Наночастинки CaF2 були синтезованi методом хiмiчного осадження з розчину.
Для синтезу наночастинок використовували водно-спиртовi (75% етилового спирту) розчини CaCl2 · 6H2 O та NH4 F у еквiмолярному вiдношеннi. Етиловий спирт
використовується для сповiльнення реакцiї, що обмежує рiст наночастинок. Розчин
CaCl2 · 6H2 O додавали до розчину NH4 F покрапельно при безперервному помiшуваннi за допомогою магнiтної мiшалки. Отриману сумiш витримували протягом 30
хвилин для повного завершення хiмiчної реакцiї. У результатi утворювався бiлий
осад. Для вiдокремлення осаду вiд залишкiв реакцiї отриману сумiш багаторазово
центрифугували i вiдмивали дистильованою водою. Для подальшого висушування
отриманi наночастинки помiщали у вакуумну камеру. В результатi такого синтезу
було отримано наночастинки найменшого розмiру. Для отримання ряду наночастинок рiзного розмiру їх вiдпалювали протягом 2 годин за температури 200◦ С, 400◦ С,
600◦ С та 800◦ С.
Параметри кристалiчної структури наночастинок рiзного розмiру вивчали за допомогою методiв рентґенiвської дифракцiї. Середнi розмiри наночастинок визначали
за допомогою оцiнки ширини дифракцiйних пiкiв та використання спiввiдношення
Шеррера (Scherrer). У результатi синтезу та температурного вiдпалу було отримано
порошковi зразки наночастинок iз середнiми розмiрами 25, 36, 60, 106 та 124 нм.
Вимiрювання спектрiв збудження люмiнесценцiї, спектрiв люмiнесценцiї та кiнетики загасання наночастинок при збудженнi синхротронним випромiнюванням про-
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водили на станцiї SUPERLUMI лабораторiї синхротронних дослiджень HASYLAB
(DESY, м. Гамбург, Нiмеччина). Детальний опис установки приведено в роботi [5].
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При збудженнi квантами свiтла в дiлянцi оптичного створення екситона (hνзб =
11,25 еВ, λзб = 110 нм) в наночастинках CaF2 рiзного розмiру проявляється смуга
люмiнесценцiї iз максимумом в областi λлюм = 300 нм (Eлюм = 4,13 еВ). На рис.1.
представлено спектри люмiнесценцiї наночастинок CaF2 рiзного розмiру при збудженнi в областi прямого оптичного створення екситонiв за температур 300 К (а) та
10 К (б). Положення цiєї смуги люмiнесценцiї збiгається iз положенням смуги люмiнесценцiї автолокалiзованих екситонiв в монокристалi CaF2 [6]. Смуга люмiнесценцiї
наночастинок CaF2 мiстить двi σ− i π−компоненти випромiнювання автолокалiзованого екситона (АЛЕ). За кiмнатної температури спостерiгається лише випромiнювання π−компоненти АЛЕ. При пониженнi температури проявляється випромiнювання σ−компоненти АЛЕ. Iнтенсивнiсть люмiнесценцiї за температури 10 К є
в декiлька разiв бiльшою нiж iнтенсивнiсть випромiнювання АЛЕ за температури
300 К. Це пов’язано з тим що при пониженi температури енергiя коливань гратки
також зменшується, що зменшує iмовiрнiсть безвипромiнювальної релаксацiї АЛЕ.
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Рис. 1: Спектри люмiнесценцiї наночастинок CaF2 рiзних розмiрiв за збудження квантами
синхротронного випромiнювання енергiєю hνзб = 11,25 еВ: а – Т=300 К, б – Т=10 К.

Спектри збудження наночастинок CaF2 рiзного розмiру за температур 300 К
та 10 К представлено на рис.2. Структура спектрiв збудження люмiнесценцiї АЛЕ
для наночастинок CaF2 є подiбною до структури спектрiв збудження монокристалiчних зразкiв CaF2 [7]. В спектрi збудження доцiльно видiлити дiлянку оптичного
створення екситонiв (частина спектра в дiапазонi hν < Eg ) та дiлянку зона-зонного
поглинання, де має мiсце утворення електрон-дiркових пар (Eg < hν < 2Eg ). Детальнiше структура спектрiв збудження люмiнесценцiї наночастинок CaF2 описана
в роботi [1].
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Як можна побачити зi спектрiв збудження при зменшеннi розмiрiв наночастинок
темпи падiння iнтенсивностi люмiнесценцiї є рiзнi для рiзних енергiй – областi прямого оптичного (∼11 еВ) та областi рекомбiнацiйного створення екситонiв (>12 еВ).
Це пов’язано з тим, що при прямому оптичному створенi екситона (hν ≤ Eg ) втрати енергiї збудження можливi лише завдяки внутрiшньоцентровому гасiннi. При
збiльшеннi енергiї збудження до внутрiшньоцентрового гасiння додається гасiння
на етапi мiграцiї електронних збуджень. Електрони i дiрки утворенi в результатi зона-зонного поглинання отримують надлишкову кiнетичну енергiю i зазнають
термалiзацiї на фононах гратки до досягнення дна зони провiдностi (або вершини
валентної зони для дiрок). Пiсля етапу термалiзацiї вони можуть утворювати екситони. У випадку коли довжина термалiзацiї є спiвмiрною з розмiрами наночастинок
електрони можуть досягати поверхнi наночастинок i релаксувати там не утворюючи екситони. Це вiдповiдно призводить до зниження iнтенсивностi рекомбiнацiйної
люмiнесценцiї [1].
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Рис. 2: Нормованi спектри збудження люмiнесценцiї АЛЕ в наночастинках CaF2 рiзного
розмiру за температур Т = 300 К (а) та Т = 10 К (б)

Важливо є те, що зменшення iнтенсивностi рекомбiнацiйної люмiнесценцiї наночастинок при зменшеннi їхнiх розмiрiв є рiзним для рiзних температур. На рис.2
спектри збудження люмiнесценцiї АЛЕ пронормовано на iнтенсивнiсть люмiнесценцiї за умови поглинання свiтла в екситоннiй смузi. Таке представлення дозволяє вилучити з розгляду процеси гасiння люмiнесценцiї за рахунок безвипромiнювального
розпаду АЛЕ i отримувати iз порiвняння кривих в областi зона-зонного поглинання,
iнформацiю щодо втрат енергiї збудження на етапi мiграцiї вiльних носiїв заряду. Як
видно з рис.2, за температури 300 К гасiння в дiлянцi утворення електрон-дiркових
пар (Eg ≤ hν ≤ 2Eg ) є бiльшим нiж при температурi 10 К. Iнтенсивнiсть свiчення
АЛЕ за кiмнатної температури при переходi вiд найбiльших до найменших наночастинок в дослiджуваному рядi зменшується приблизно в 3,7 разiв, в той час як за
температури 10 К лише в 1,4 рази. Ми пов’язуємо це зi зменшенням довжини термалiзацiї електронiв при пониженi температури. Зменшення довжини термалiзацiї при
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пониженнi температури зменшує втрати енергiї збудження у наночастинках малого
розмiру.
Скорочення довжини термалiзацiї при пониженi температури зумовлено наступним фактором. При зменшеннi температури кiлькiсть фононiв гратки зменшується
i електрон за температури 10 К, в процесi електрон-фононного розсiювання, може
лише вiддати свою енергiю гратцi, створюючи фонон. У той час за кiмнатної температури кiлькiсть фононiв в кристалi значна i є ймовiрнiсть, що електрон в процесi
розсiювання не вiддасть енергiю гратцi, створивши новий фонон, а поглине його,
тим самим збiльшивши свою кiнетичну енергiю. Внаслiдок цього довжина термалiзацiї електронiв за високих температур є бiльшою за довжину термалiзацiї при
низьких температурах.

Пiдсумок
З’ясовано особливостi гасiння рекомбiнацiйної люмiнесценцiї автолокалiзованих
екситонiв наночастинок CaF2 за рiзних температур. Показано, що за умови зоназонного збудження квантами синхротронного випромiнювання зменшення iнтенсивностi люмiнесценцiї при зменшеннi розмiру наночастинок CaF2 за низьких температур є слабшим, нiж за кiмнатної температури, що зумовлено скороченням довжини
термалiзацiї вiльних носiїв заряду при зниженнi температури. Експериментальнi результати щодо залежностей iнтенсивностi люмiнесценцiї вiд розмiрiв наночастинок
за низьких температур дають iнформацiю про температурну змiну довжини термалiзацiї електронiв, яка є важливою, зокрема, для розробки крiогенних сцинтиляцiйних
матерiалiв.
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Influence of temperature on the recombination luminescence of
CaF2 nanoparticles
T. Demkiv1 , M. Chylii1 , M. Dendebera1 , A. Pushak2 ,
A. Vas’kiv1 , V. Vistovskyy1 , A. Voloshinovskii1
1
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Ukraine Academy of Printing,
19 Pid Goloskom Str., 79020 Lviv, Ukraine
The results of studies on the influence of sizes of CaF2 nanoparticles on their
recombination luminescence intensity at temperatures of 10 and 300 K are
presented. The dependence of energy loss of free charge carriers under bandto-band excitation at the stage of thermalization on the temperature is shown.
Therefore, the intensity of the self-trapped excitons luminescence at room
temperature decreases in 3.7 times with decreasing nanoparticle size from 127 to
25 nm, while at the temperature of 10 K the intensity of luminescence decreases
only in 1.4 times. We assume that such diﬀerence is caused by the decrease of
thermalization length of charge carriers with decreasing temperature.
Key words:
length
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Влияние температуры на рекомбинационную люминесценцию
наночастиц CaF2
Т.М. Демкив1 , М.О. Чилий1 , М.П. Дендебера1 ,
А.С. Пушак2 , А.П. Васькив1 , В.В. Вистовский1 ,
А.С. Волошиновский1
1

Львовский национальный университет имени Ивана Франко
ул. Кирилла и Мефодия 8, 79005 Львов, Украина
e-mail: max.chylij@gmail.com
2

Украинская академия печати,
ул. Под Голоском 19, 79020 Львов, Украина
Приведены результаты исследований влияния размеров наночастиц CaF2
на интенсивность их рекомбинационной люминесценции при температурах
10 и 300 К. Показано, что при зона-зонном возбуждении потери энергии
возбуждения на этапе термализации свободных носителей заряда зависят
от температуры. Так интенсивность свечения автолокализованих экситонов
при комнатной температуре при переходе от крупнейших до мельчайших
изучаемых наночастиц уменьшается в примерно 3,7 раза, в то время как
при температуре 10 К только в 1,4 раза. Выдвинуто предположение, что
такое различие обусловлено уменьшением длины термализации носителей
заряда при уменьшении температуры.
Ключевые слова: Автолокализованые экситоны, нанокристаллы, длинна
термализации електронов

