
ISSN 1024-588X. Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. 2017. Випуск 54. С. 74-87
Visnyk of the Lviv University. Series Physics. 2017. Issue 54. P. 74-87

УДК 538.9; 535.376
PACS 71.15.Mb; 71.20.-b; 78.55.Hx; 78.67.Bf; 78.70.Ps

Люмiнесценцiя полiстирольних композитiв з
вкрапленими наночастинками SrF2-Се

Т.М. Демкiв1, В.В. Вiстовський1,
А.В. Жишкович1, А.П. Васькiв1, Т.С. Малий1,

М.О. Чилiй1, Л.-I.I. Булик1, А.В. Гектiн2,
А.С. Волошиновський1

1 Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка
вул. Кирила i Мефодiя, 8, 79005 Львiв, Україна

e-mail: vistvv@gmail.com
2 Iнститут сцинтиляцiйних матерiалiв НАН України,

пр. Науки, 60 , 61001 Харкiв, Україна

Проведено дослiдження параметрiв рентгенолюмiнесценцiї полiстирольних
композитiв з вкрапленими наночастинками SrF2-Се на основi полiстиролу
без та з активаторами p-терфенiл i РОРОР. Часовi параметри люмiнесцен-
цiї композитiв суттєво залежать вiд розмiрiв наночастинок. Полiстирол без
активаторiв вiдiграє роль зв’язуючого середовища для вкраплених у ньо-
го наночастинок. У композитi на основi полiстиролу з люмiнесцентними
домiшками p-терфенiл та РОРОР залежно вiд спiввiдношення мiж довжи-
ною вiльного пробiгу та термалiзацiї i розмiром наночастинок реалiзуються
два механiзми передачi поглинутої композитом енергiї йонiзуючого випро-
мiнювання: механiзм перепоглинання свiчення наночастинок SrF2-Ce люмi-
несцентними домiшками p-терфенiл та РОРОР та механiзм передачi енергiї
за рахунок вильоту електронiв з наночастинок SrF2-Ce пiд дiєю рентгенiв-
ського випромiнювання у полiстирольну матрицю.
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1 Вступ
Пластмасовi сцинтилятори на основi полiстиролу демонструють високий свiтло-

вихiд i короткi (порядку наносекунд) часи загасання сцинтиляцiйних iмпульсiв. Во-
ни є технологiчно зручними у виготовленнi, дешевими, їм можна надати потрiбної
форми. Тим не менш, вони показують низьку ефективнiсть по вiдношенню до реє-
страцiї гамма-квантiв i рентгенiвського випромiнювання через низький коефiцiєнт
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поглинання. Однiєю з величин, що визначають поглинальну здатнiсть матерiалу,
є його ефективний атомний номер Zeff [1]. Zeff для люмiнесцентного полiстиролу
приблизно дорiвнює 6. Це пояснює його низьку поглинальну здатнiсть щодо рентге-
нiвських та гамма-квантiв i, вiдповiдно, низький свiтловихiд полiстирольних сцин-
тиляторiв.

Одним зi способiв пiдвищення ефективностi полiмерних сцинтиляцiйних матерi-
алiв є введення в них неорганiчних наночастинок, ефективний атомний номер яких
суттєво бiльший за Zeff полiстирольної матрицi. Поглинальна здатнiсть такого ком-
позиту зростає [2–7]. Якщо композит мiстить органiчну та неорганiчну частини, то
основна частина енергiї, яка поглинається композитом, буде припадати неорганiчну
частину. Тому спосiб збiльшення поглинаючої здатностi йонiзуючого випромiнюван-
ня полiстиролом шляхом введення у нього неорганiчних наночастинок є оправданим,
оскiльки збiльшує Zeff композиту. Так, у композитах на основi люмiнесцентного по-
лiстиролу з вкрапленими наночастинками BaF2, SrF2, LaPO4-Pr, CsPbBr3 [3,4,6,8,9]
було зареєстровано зростання iнтенсивностi люмiнесценцiї до двох порядкiв.

Iнтерес до використання наночастинок SrF2-Ce як наповнювача полiмерних плi-
вок викликаний недавнiми дослiдженнями вiдповiдних монокристалiчних зразкiв
та наночастинок [10], де показано, що даний матерiал володiє за рентгенiвського
збудження свiтловиходом, який спiвмiрний з одним iз найбiльш поширених сцин-
тиляторiв NaI-Tl. Так, для чистого монокристала SrF2 виявлено свiтловихiд близь-
ко 30 000 фот./МеВ з часом загасання сцинтиляцiйного iмпульсу близько 1 мкс.
Для монокристалiв активованих iонами церiю свiтловихiд ще вищий. За концентра-
цiї домiшки близько 0,3 мол.% монокристал SrF2-Ce виявляє свiтловихiд 40 000 -
43 000 тис. фот./МеВ [11].

2 Технологiя отримання та методики вимiрювання
люмiнесцентних характеристик наночастинок

2.1 Отримання наночастинок SrF2-Ce та контроль за їх роз-
мiрами

Наночастинки SrF2-Ce (1 моль.%) синтезувались методом осадження за участю
стабiлiзатора швидкостi синтезу частинок, в ролi якого використовувався етиловий
спирт. У 50% водний розчин спирту додавали водний розчин NH4F (2,0 моль). До
отриманої сумiшi прикапували розчин SrCl2 × 6H2O (1,2 моль) та CeCl3 × 6H2O
(0,012 моль) в 2 мл води. Пiсля цього розчин прекурсорiв витримували протягом
0,5 год. при безперервному помiшуваннi за допомогою магнiтної мiшалки. Вiдокрем-
лення наночастинок проводилось за допомогою центрифугування. Отриманi таким
чином наночастинки промивали в етиловому спиртi, сепарували центрифугуванням
i сушили у вакуумi за кiмнатної температури.

Визначення симетрiї кристалiчної гратки i середнiх розмiрiв наночасти-
нок проводилося методом рентгенiвської дифракцiї з допомогою дифрактометра
STOE STADI P. За даними ширини дифракцiйних максимумiв за формулою Шере-
ра знайдено, що середнiй розмiр щойноотриманих наночастинок SrF2-Ce (1 моль.%)
становив 20 нм.
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Для отримання наночастинок SrF2-Ce рiзного розмiру їх пiддавали вiдпалу про-
тягом двох годин. Вiдпал за температур 300, 500 та 700 ◦С приводив до зростання
середнього розмiру наночастинок i становив 40, 62 та 70 нм, вiдповiдно.

2.2 Отримання композитних плiвок
Для виготовлення композитних плiвок використовували стружку полiстирольно-

го сцинтилятора виробництва Iнституту сцинтиляцiйних матерiалiв НАН України
(м. Харкiв). Полiстирольна стружка мiстить у собi органiчнi люмiнесцентнi домi-
шки p-терфенiл (активатор) та POPOP (змiщувач спектру) у кiлькостi 1% та 0,1%,
вiдповiдно. Наночастинки SrF2-Ce вводились в розчин полiстиролу. Розчин пiдда-
вали ультразвуковому диспергуванню. Отриману прозору суспензiю наносили на
предметне скло i висушували для видалення розчинника. Сформованi в такий спо-
сiб плiвковi композити володiли доброю прозорiстю та однорiднiстю. Товщина по-
лiстирольних композитiв становила 0,3 мм, концентрацiя наночастинок SrF2-Ce у
композитi – 5-40 ваг.%.

2.3 Вимiрювання спектрально-люмiнесцентних характери-
стик

Вимiрювання спектрiв люмiнесценцiї та спектрiв збудження люмiнесценцiї, на-
ночастинок SrF2-Ce проводились при збудженнi синхротронним випромiнюванням,
використовуючи обладнання станцiї SUPERLUMI лабораторiї HASYLAB (DESY,
Гамбург) [12]. Температурний режим вимiрювання (10 i 295 К) забезпечувався за
допомогою гелiєвого крiостата. Спектри люмiнесценцiї вимiрювалися в дiапазонi
330-550 нм з роздiльною здатнiстю 1 нм, використовуючи вторинний монохроматор-
спектрограф ARC "Spectra Pro 308"з фокусною вiдстанню 30 см, обладнаний CCD
детектором i фотопомножувачем HAMAMATSU R6358P. Спектри збудження люмi-
несценцiї вимiрювалися за допомогою первинного 2 м монохроматора з роздiльною
здатнiстю 4,0 Å в дiапазонi 3-20 еВ i коректувалися на iнтенсивнiсть потоку пада-
ючих квантiв.

Крiм того вимiрювання спектрiв люмiнесценцiї, спектрiв збудження та кiнети-
ки загасання люмiнесценцiї наночастинок та полiмерних композитiв iз вкрапленими
наночастинками SrF2-Ce за iмпульсного збудження рентгенiвськими квантами про-
водилося на установцi, сконструйованiй на базi дифракцiйного монохроматора з дис-
персiєю 20 нм/мм. Дана установка дозволяє проводити люмiнесцентно-кiнетичнi ви-
мiрювання в часовому iнтервалi 10−9-10−6с i в спектральному дiапазонi 200-800 нм.
Анодна напруга на рентгенiвськiй трубцi становила U = 40 кВ, середнiй струм –
близько 100 мкА, тривалiсть iмпульсу – 2 нс. Середня енергiя рентгенiвських кван-
тiв дорiвнювала 23 кеВ.

3 Результати та обговорення
Для дослiдження сцинтиляцiйних властивостей плiвкових композитiв на основi

наночастинок SrF2-Ce використовувались наночастинки великого (82 нм) та мало-
го (20 нм) розмiрiв. Великими наночастинками вважались тi, для яких довжина
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вiльного пробiгу le,e бiльша за розмiр наночастинок a, малими – для яких le,e < a.
Матрицею слугував полiстирол без та з люмiнесцентними домiшками p-терфенiл i
РОРОР.

3.1 Люмiнесценцiя плiвкових композитiв на основi полiсти-
ролу без люмiнесцентних домiшок з вкрапленими нано-
частинками SrF2-Ce

Спектри люмiнесценцiї плiвкових композитiв з вкрапленими наночастинками
SrF2-Ce зi середнiм розмiром 82 нм рiзної вагової концентрацiї показано на рис.1а.
Вони характеризуються широкою двогорбою смугою з локальними максимумами
приблизно на 310 та 329 нм. Смуги люмiнесценцiї композиту за спектральним поло-
женням i структурою вiдповiдають спектрам випромiнювання наночастинок SrF2-
Ce (рис.1б) i зумовленi електронними переходами з 5d-рiвнiв на розщеплений спiн-
орбiтальною взаємодiєю основний 4f-стан iона церiю (терми 2F5/2 та 2F7/2) [13].

У спектрах композитних плiвок порiвняно зi спектрами наночастинок спостерi-
гається менша iнтенсивнiсть випромiнювання з короткохвильового боку. Крiм то-
го наявне деяке зменшення iнтенсивностi смуги люмiнесценцiї з максимумом на
310 нм по вiдношенню до смуги з максимумом 329 нм у полiстирольному компо-
зитi (рис.1а) порiвняно з смугами випромiнювання наночастинок SrF2-Ce (рис.1б).
На рис.1 пунктирними лiнiями видiлена область, де смуга поглинання полiстиролу
та смуга випромiнювання наночастинок SrF2-Ce зi середнiм розмiром 82 нм перекри-
ваються. Бiльш крутий край смуги люмiнесценцiї композиту з короткохвильового
боку, швидше за все, зумовлений частковим перепоглинанням випромiнювання йонiв
церiю полiстирольною матрицею (рис.1в). Iнтенсивнiсть люмiнесценцiї дослiджува-
них зразкiв за збудження рентгенiвським випромiнюванням демонструє близьке до
лiнiйнного зростання за збiльшення концентрацiї наночастинок у плiвкових компо-
зитах (рис.1а).

Кiнетики загасання люмiнесценцiї полiстирольних плiвок з вкрапленими нано-
частинками SrF2-Ce зi середнiм розмiром 82 нм рiзної вагової концентрацiї при збу-
дженнi рентгенiвським випромiнюванням представленi на рис.2. Як видно з рисун-
ка, кiнетика загасання люмiнесценцiї композиту майже не залежить вiд концентрацiї
наночастинок SrF2-Ce у полiстирольнiй плiвцi (кривi 1-3). Форма кривих кiнетики
загасання люмiнесценцiї вiдтворює кривi, характернi для наночастинок SrF2-Ce з
середнiм розмiром 82 нм за рентгенiвського збудження. Оцiненi константи загасан-
ня люмiнесценцiї для композитних плiвок з вкрапленими наночастинками SrF2-Ce
за допомогою пiдгонки сумою двох експонент становлять близько 45 та 55 нс. Ча-
си добре узгоджуються iз константами загасання люмiнесценцiї для наночастинок
SrF2-Ce (крива 4) з середнiм розмiром 82 нм i вiдповiдають константами загасання
сцинтиляцiйного iмпульсу для монокристала SrF2-Ce [14]. Це вказує на вiдсутнiсть
або малу ефективнiсть процесiв передачi енергiї збудження вiд церiєвих центрiв до
полiстирольної матрицi у плiвкових композитах.

У роботах [15–19] показано, що ключовим фактором, який визначає iнтенсив-
нiсть свiчення наночастинок, є спiввiдношення мiж довжинами вiльного пробiгу le,e
та термалiзацiї le,th електронiв у наночастинках i їх розмiром а. Експерименталь-
но оцiнена довжина термалiзацiї електронiв le,th у наночастинках SrF2-Ce складає
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Рис. 1: Спектри рентгенолюмiнесценцiї полiстирольних плiвок (без активаторiв) з вкрапле-
ними наночастинками SrF2-Ce зi середнiм розмiром 82 нм рiзної вагової концентрацiї (а),
наночастинок SrF2-Ce зi середнiм розмiром 82 нм (б) та спектр поглинання полiстиролу
(в). Кривi: 1 – 5 ваг.% SrF2-Ce, 2 – 10 ваг.% SrF2-Ce ; 3 20 ваг.% SrF2-Ce.

∼ 60 нм. Якщо le,th > a, а особливо le,e > a, електрони, звiльненi в наночастинцi
за механiзмом фотоефекту унаслiдок поглинання нею рентгенiвських квантiв, ви-
ходять за межi наночастинки. Але вiдсутнiсть активаторiв люмiнесценцiї у полiсти-
ролi приводить до термалiзацiї електронiв у полiстирольнiй матрицi з наступною
безвипромiнювальною релаксацiєю. Якщо полiстирольна матриця без активаторiв
наповнена великими наночастинкам, для яких виконується спiввiдношення le,th >
a, то фотоелектрони, утворенi пiд дiєю рентгенiвського випромiнювання, термалiзу-
ються i рекомбiнують всерединi наночастинки. За таких умов наночастинки воло-
дiють власною люмiнесценцiєю. Через це полiстирольнi композити без активаторiв
з вкрапленими великими наночастинками SrF2-Ce володiють iнтенсивною люмiне-
сценцiєю, основний максимум якої вiдповiдає структурi та положенню максимуму
люмiнесценцiї наночастинок SrF2-Ce. Тiльки незначна частина поглинутої компози-
том енергiї рентгенiвського випромiнювання перепоглинається полiстиролом. Аргу-
ментом на користь такого висновку є значення констант загасання люмiнесценцiї
полiстирольного композиту з великими наночастинками, якi вiдтворюють кiнети-
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Рис. 2: Кiнетика загасання iнтегральної люмiнесценцiї: плiвок без активаторiв, наповнених
наночастинками SrF2-Ce (кривi: 1 – 5 ваг.% SrF2-Ce, 2 – 10 ваг.% SrF2-Ce ; 3 20 ваг.%
SrF2-Ce); наночастинок SrF2-Ce (крива 4) за збудження рентгенiвськими квантами. Розмiр
наночастинок складав 82 нм

ку загасання люмiнесценцiї для наночастинок SrF2-Ce. Отже, для полiстирольних
композитiв без активаторiв з вкрапленими наночастинками SrF2-Ce полiстирол вiдi-
грає роль зв’язуючого середовища, яке захищає наночастинки вiд зовнiшiх факторiв
(наприклад таких, як вологiсть).

3.2 Люмiнесценцiя плiвкових композитiв а основi люмiне-
сцентного полiстиролу з вкрапленими наночастинками
SrF2-Ce

Спектри випромiнювання композитних плiвок на основi полiстирольного сцин-
тилятора (полiстиролу, активованого люмiнесцентною домiшкою p-терфенiл та змi-
щувачем спектру POPOP) iз диспергованими у ньому наночастинками SrF2-Ce рi-
зного розмiру представлено на рис.3б. Для композитiв, наповнених наночастинками
SrF2-Ce з розмiрами 20 та 40 нм у спектрах люмiнесценцiї спостерiгаються двi сму-
ги випромiнювання з максимумами при 350 та 420 нм. Данi смуги вiдповiдають
люмiнесценцiї органiчних активаторiв полiстиролу – p-терфенiлу та POPOP, вiдпо-
вiдно (рис.3б). Для полiстирольної плiвки з вкрапленими наночастинками великого
розмiру (70 нм, крива 4) форма смуги випромiнювання, що вiдповiдає активатору
полiстиролу p-терфенiлу дещо розширена у короткохвильову область порiвняно з
люмiнесценцiєю композитiв з вкрапленими наночастинками менших розмiрiв (кривi
1-3). Це випромiнювання найбiльш iмовiрно вiдповiдає власному випромiнюванню
наночастинок SrF2-Ce, якi володiють люмiнесценцiєю в цiй спектральнiй областi
(рис.3а).

Кривi 1-3 на рис.3б, що вiдповiдають спектрам люмiнесценцiї композитiв iз ди-
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Рис. 3: Спектри люмiнесценцiї при збудженнi рентгенiвським випромiнюванням: а) нано-
частинок SrF2-Ce з середнiм розмiром: 1– 20 нм, 2 – 70 нм; б) полiстирольних композитiв з
вкрапленими наночастинками SrF2-Ce концентрацiєю 40 ваг.% з рiзним середнiм розмiром
наночастинок. Кривi: 1 – полiстирольна сцинтиляцiйна плiвка без наночастинок 2 – 20 нм,
3 – 40 нм; 4 – 70 нм.

спергованими у них наночастинками SrF2-Ce рiзного розмiру 20-70 нм, мають близь-
кi значення iнтенсивностей люмiнесценцiї. Свiтловихiд композитних плiвок зростає
зi збiльшенням розмiру вкраплених наночастинок. Порiвняно з iнтенсивнiстю ви-
промiнювання плiвки чистого полiстирольного сцинтилятора, iнтенсивнiсть випро-
мiнювання композиту з вкрапленими наночастинками є бiльшою приблизно в 11
разiв.

Спектр рентгенолюмiнесценцiї полiстирольного композиту з вкрапленими нано-
частинками, розмiр яких менший за довжину вiльного пробiгу електронiв (∼ 20 нм
для енергiї рентгенiвських квантiв 23 кеВ [20]), представлений на рис.3б, крива 2.
Структура та форма спектру люмiнесценцiї полiстирольного композиту повнiстю
вiдповiдає люмiнесценцiї полiстирольної плiвки з активатором p-терфенiл та змi-
щувачем спектру РОРОР пiд дiєю рентгенiвського випромiнювання. Крива 2 мi-
стить двi смуги люмiнесценцiї з максимумами на 350 нм (p-терфенiл) та РОРОР
(420 нм) [21]. Недивлячись на те, що власна люмiнесценцiя наночастинок зi сере-
днiм розмiром 20 нм дуже слабка (рис.3а, крива 1), iнтенсивнiсть люмiнесценцiї
полiстирольного композиту з вкрапленими наночастинками зi середнiм розмiром
20 нм порiвняно з полiстирольною плiвкою тiєї ж товщини без наночастинок зро-
стає в ∼8 разiв. Зважаючи на те, що, розмiри а наночастинки (20 нм) меншi за
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довжину термалiзацiї (le,th ∼= 60 нм) та спiвмiрнi з довжиною вiльного пробiгу еле-
ктронiв (le,e ∼= 20 нм), електрони, якi утворились у наночастинках за механiзмом
фотоефекту пiд дiєю рентгенiвського випромiнювання, будуть виходити за межi на-
ночастинки i збуджувати полiстирольну матрицю. Тобто, поглинута неорганiчними
наночастинками енергiя рентгенiвського випромiнювання, найбiльш ймовiрно, пере-
дається до полiстирольної матрицi безвипромiнювальним шляхом через електрони,
якi емiтують наночастинки.

Чи реалiзується механiзм збудження люмiнесцентного полiстиролу електронами,
якi покинули наночастинки, може дати вiдповiдь кiнетика загасання люмiнесцен-
цiї такого композиту. Якщо має мiсце безвипромiнювальний механiзм перенесення
енергiї, кiнетика полiстирольного композиту має вiдтворювати параметри люмiне-
сцентної полiстирольної матрицi, а саме активаторiв полiстиролу – p-терфенiлу та
РОРОР. За таких умов константа загасання люмiнесценцiї композиту має бути в
межах 2-3 нс.

Кiнетика загасання люмiнесценцiї для композитiв iз диспергованими наночастин-
ками малого розмiру є швидкою – ∼3 нс (рис.4, кривi 1-2) як i у випадку полiсти-
рольного сцинтилятора без наночастинок. Для композитiв iз диспергованими на-
ночастинками SrF2-Ce спостерiгається змiна кiнетики пiслясвiчення (появляється
складова в 20 нс) при збiльшеннi їх розмiру. Для наночастинок великого розмiру
(70 нм) кiнетика випромiнювання стає подiбною до кiнетики загасання власної лю-
мiнесценцiї наночастинок (крива 4). Це узгоджується iз уявленнями про передачу
енергiї збудження вiд наночастинок до полiстирольного оточення, описаних для iн-
ших фторидних наночастинок (BaF2, SrF2) [3,4]. Для наночастинок малого розмiру
основний канал передачi енергiї збудження реалiзується iнжекцiєю фотоелектронiв
у полiстирольну матрицю, а для наночастинок великого розмiру – випромiнюваль-
ною передачею енергiї до люмiнесцентного полiстиролу.

Наявнiсть у свiченнi полiстирольних композитiв з вкрапленими наночастинками
SrF2-Ce малого розмiру, для яких довжина вiльного пробiгу електрона le,e спiвмiр-
на, а довжина термалiзацiї le,th бiльша за розмiр а наночастинки, тiльки швидкої
компоненти з часом загасання, який характерний для люмiнесцентного полiстиролу
без наночастинок, вказує на реалiзацiю у таких композитних плiвках безвипромiню-
вального каналу передачi енергiї вiд наночастинок до полiстирольної матрицi.

На рис.5 представлено залежнiсть спектрiв люмiнесценцiї плiвкових композитiв
вiд вмiсту наночастинок SrF2-Ce. За збiльшення вмiсту наночастинок для дослi-
джуваних концентрацiй (10, 20, 40 ваг.%) спостерiгається майже лiнiйне збiльшення
iнтенсивностi випромiнювання.

Для композитiв iз диспергованими у них наночастинками великого розмiру
(62 нм) виявлено деяке збiльшення вкладу повiльної компоненти в кiнетику люмi-
несценцiї за зростання концентрацiї наночастинок (рис.6). Цей результат узгоджує-
ться iз розглянутими механiзмами передачi енергiї вiд наночастинок до полiмерного
оточення. У композитах, що мiстять наночастинки великого розмiру, енергiя збу-
дження передається як за рахунок вильоту електронiв (швидка компонента) так i
за рахунок перепоглинання полiстиролом свiчення самих наночастинок (повiльна
компонента). За збiльшення концентрацiї диспергованих наночастинок у компози-
тi зменшується середня вiддаль мiж ними i частина фотоелектронiв, якi вилетiли
iз наночастинок, можуть бути поглинутi iншими близько розмiщеними наночастин-
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Рис. 4: Кiнетика загасання люмiнесценцiї за збудження iмпульсним рентгенiвським ви-
промiнюванням полiстирольних композитiв товщиною 0,3 мм, наповнених наночастинками
SrF2-Ce з концентрацiєю 40 ваг.% та рiзним середнiм розмiром. Кривi: 1 – 20 нм, 2 – 40 нм;
3 – 62 нм; 4 – 70 нм.

ками, що у подальшому призведе до випромiнювальної передачi енергiї збудження
вiд цих наночастинок до полiстирольного оточення. За таких умов вклад повiльної
компоненти висвiчування повинен дещо зростати.

Полiстирольна люмiнесцентна матриця, на вiдмiну вiд нелюмiнесцентної, є
активним учасником у формуваннi люмiнесценцiї плiвкового композиту з вкрапле-
ними наночастинками. У цьому випадку залежно вiд спiввiдношення мiж довжиною
вiльного пробiгу та термалiзацiї i розмiром наночастинок реалiзуються два меха-
нiзми передачi поглинутої композитом енергiї йонiзуючого випромiнювання: меха-
нiзм перепоглинання свiчення наночастинок SrF2-Ce люмiнесцентними домiшками
p-терфенiл i РОРОР та механiзм передачi енергiї за рахунок вильоту електронiв,
звiльнених вiд зв’язкiв з атомами у наночастинках SrF2-Ce пiд дiєю рентгенiвського
випромiнювання у полiстирольну матрицю.

Висновки

Отримано композити на основi полiстиролу без та з люмiнесцентними домiшками
p-терфенiл та РОРОР i вкрапленими наночастинками SrF2-Ce рiзних розмiрiв ваго-
вою концентрацiєю 5-40 %. Дослiдження спектрально-кiнетичних параметрiв рентге-
нолюмiнесценцiї полiстирольних композитiв показало, що полiстирол без активато-
рiв вiдiграє роль зв’язуючого середовища для вкраплених у нього наночастинок. Ча-
совi параметри люмiнесценцiї композитiв суттєво залежать вiд розмiрiв наночасти-
нок. У композитi на основi полiстиролу з люмiнесцентними домiшками p-терфенiл
та РОРОР залежно вiд спiввiдношення мiж довжиною вiльного пробiгу i розмiром
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Рис. 5: Спектри люмiнесценцiї при збудженнi рентгенiвським випромiнюванням полiсти-
рольних композитiв наповнених наночастинками SrF2-Ce iз середнiм розмiром 62 нм рiзної
концентрацiї. Кривi: 1 –10 ваг.%, 2 –20 ваг%; 3 – 40 ваг.%; 4 - 0 ваг.%
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Рис. 6: Кiнетика загасання люмiнесценцiї полiстирольних композитiв з вкрапленими нано-
частинками SrF2-Ce (середнiй розмiр 62 нм) рiзної концентрацiї за збудження iмпульсним
рентгенiвським випромiнюванням. Кривi: 1 – 10 ваг.%, 2 – 20 ваг.% ; 3 – 40 ваг.%.

наночастинок реалiзуються два механiзми передачi поглинутої композитом енер-
гiї йонiзуючого випромiнювання: механiзм перепоглинання свiчення наночастинок
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SrF2-Ce люмiнесцентними домiшками p-терфенiл i РОРОР (le,th ≥ a) та механiзм
передачi енергiї за рахунок вильоту електронiв (le,e ≥ a) , звiльнених вiд зв’язкiв
з атомами у наночастинках SrF2-Ce пiд дiєю рентгенiвського випромiнювання, у
полiстирольну матрицю.
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Luminescence of polystyrene composites with embedded SrF2-Се
nanoparticles

T. Demkiv1, V. Vistovskyy1, A. Zhyshkovych1, A. Vas’kiv1,
T. Malyi1, M. Chylii1, L.-I. Bulyk1, A. Gektin2,

A. Voloshinovskii1
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The parameters of X-ray excited luminescence of polystyrene composites based
on polysterene embedded with SrF2-Ce nanoparticles without and with acti-
vators of n-terphenyl and POPOP were studied. The polystyrene without acti-
vators acts as binding matrix for embedded SrF2-Ce nanoparticles. The lumi-
nescence of polystyrene composite embedded with SrF2-Ce nanoparticles wi-
thout any activators is characterized by the wide two-hump band with local
maxima at 310 and 329 nm, which according to the spectral position and
structure corresponds to the emission spectra of pure SrF2-Ce nanoparticles and
is caused by electron transitions from 5d-levels to split by spin-orbital interacti-
on the ground 4f-state of cerium ions (terms 2F5/2 and 2F7/2). The emission
spectra of luminescent polystyrene-based composites with embedded SrF2-Ce
nanoparticles of various sizes is characterized by two bands with maxima at
350 and 420 nm, which correspond to the luminescence of organic activators
n-terphenyl and POPOP in polystyrene. The luminescence decay parameters
of polystyrene composites with n-terphenyl and POPOP luminescent impuri-
ties strongly depend on the sizes of SrF2-Ce nanoparticles. It is caused by
essential participation of luminescent polystyrene matrix in the emission process
of composite film with embedded nanoparticles. The luminescence decay ki-
netics for composites with embedded nanoparticles whose size а is smaller or
comparable with the electron free path le,e ( 20 nm) is fast with decay constant
3 ns and matches with decay kinetics of the polystyrene scintillator without
nanoparticles. The luminescence decay constants of polystyrene composite with
embedded nanoparticles of a = 70 nm size, that is greater than electron free
path, is close to the decay time constant of pure nanoparticles. This is due
to the fact, that in the polystyrene composite with luminescent impurities of n-
terphenyl and POPOP, the two energy transfer mechanisms of absorbed ionizing
radiation by composite, depending on the ratio between free electron path and
nanoparticle size, occur: 1) a > le,e – the reabsorption mechanism of SrF2-Ce
emission of nanoparticles by luminescent impurities of n-terphenyl and POPOP;
2) a < le,e – the mechanism of energy transfer due to from electrons that escape
from volume of SrF2-Ce nanoparticles under the X-ray excitation to polystyrene
matrix.

Key words: Luminescence spectra, excitation spectra, thermalization length,
mean free path, polystyrene composite, nanoparticles
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Люминесценция полистирольных композитов с вкрапленными
наночастицами SrF2-Се

Т.М. Демкив1, В.В. Вистовский1, А.В. Жышкович1,
А.П. Васькив1, Т.С. Малый1, М.О. Чилий1,

Л.-И.И. Булык1, А.В. Гектин2, А.С. Волошиновский1

1 Львовский национальный университет имени Ивана Франко
ул. Кирилла и Мефодия 8, 79005 Львов, Украина
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Проведено исследование параметров рентгенолюминесценции полистироль-
ных композитов с вкрапленными наночастицами SrF2-Се на основе полисти-
рола без и с активаторами p-терфенил и РОРОР. Временные параметры
люминесценции композитов существенно зависят от размеров наночастиц.
Полистирол без активаторов играет роль связующего среды для вкраплен-
ных в него наночастиц. В композите на основе полистирола с люминес-
центными примесями p-терфенил и РОРОР в зависимости от соотношения
между длиной свободного пробега и термализации электронов и размером
наночастиц реализуются два механизма передачи поглощенной композитом
энергии ионизирующего излучения: механизм перепоглощения свечения на-
ночастиц SrF2-Се люминесцентными примесями p-терфенил и РОРОР и ме-
ханизм передачи энергии за счет вылета электронов из наночастиц SrF2-Се
под действием рентгеновского излучения в полистирольную матрицу.

Ключевые слова: Спектры люминесценции, спектры возбуждения, длина
термализации, длина свободного пробега, полистирольный композит, нано-
частицы


