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Дослiджено люмiнесцентно-кiнетичнi властивостi наночастинок SrF2:Ce рi-
зного розмiру за умови фото- та рентгенiвського збудження. Домiшковi iони
церiю у наночастинках SrF2:Ce вже в процесi синтезу зазнають часткової
агрегатизацiї. Температурний вiдпал, який використовувався для отрима-
ння ряду наночастинок за розмiрами, сприяє утворенню нанофази CeF3,
свiчення якої стає домiнуючим у наночастинках вiдпалених при 800оС. Свi-
чення iонiв церiю локалiзованих у нанофазах CeF3 ефективно збуджується
у смугах поглинання одиничних церiєвих центрiв. Обговорюється можли-
вий механiзм передачi енергiї мiж рiзними типами церiєвих центрiв. Iнтен-
сивнiсть рентгенолюмiнесценцiї рiзко зменшується при зменшеннi розмiрiв
наночастинок, мiнiмальний розмiр наночастинок SrF2:Ce при якому вони
ще володiють iнтенсивною рентгенолюмiнесценцiєю становить 65 нм.

Ключовi слова: рентгенолюмiнесценцiя, нанокристали, рекомбiнацiйна
домiшкова люмiнесценцiя

Вступ

В останнє десятилiття значну увагу вчених засереджено на дослiдженнi люмi-
несцентних властивостей нанорозмiрних матерiалiв. Це зумовлено як новими фiзи-
чними явищами, якi виявляють наночастинки так i перспективами їх практичного
використання. Цiлий ряд можливих практичних застосувань люмiнесцентних нано-
частинок вимагає знань про особливостi механiзмiв релаксацiї високоенергетичних
збуджень у нанорозмiрних матерiалах. Зокрема, в даний час iнтенсивно вивчається
можливiсть застосування неорганiчних люмiнесцентних наночастинок для фотоди-
намiчної терапiї патологiчних тканин [1]. У цьому пiдходi пропонується використову-
вати для знищення патологiчних клiтин рентгенiвське випромiнювання, яке погли-
натимуть люмiнесцентнi наночастинки, якi, в свою чергу, передаватимуть енергiю
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збудження фотосенсибiлiзаторам для генерацiї синглетного кисню, що є пагубним
для клiтин. Реалiзацiя такого пiдходу, зокрема, для оптимального вибору розмiру
наночастинок, вимагає знань про вплив розмiрiв наночастинок на iнтенсивнiсть лю-
мiнесценцiї та механiзми трансформацiї енергiї збудження в них.

В данiй роботi вивчаються особливостi домiшкової люмiнесценцiї наночастинок
SrF2:Ce рiзного розмiру. Вибiр матерiалу зумовлено такими факторами. Кристали
SrF2 є негiгроскопiчними, що дозволяє легко отримувати їх у виглядi наночастинок
методом осадження з водного розчину вихiдних компонент. З iншого боку монокри-
стали SrF2:Ce виявляють значний свiтловихiд при збудженнi iонiзуючим випромi-
нюванням. У роботi [2] для кристала SrF2:Ce (0,3 моль.%) його оцiнюють як 26 000
фот./МеВ, що становить 60 % вiд найбiльш поширеного сцинтилятора NaI-Tl. Це ро-
бить наночастинки SrF2:Ce перспективними кандидатами на використання у якостi
наносцинтиляторiв рiзного призначення.

1 Експеримент

Наночастинки SrF2:Ce було синтезовано методом хiмiчного осадження. Для син-
тезу наночастинок SrF2:Ce використовували водно-спиртовi (75% етилового спирту)
розчини SrCl2·6H2O + CeCl3·6H2O (1 моль.%) та NH4F у еквiмолярному вiдношеннi.
Розчин солей металiв додавали до розчину NH4F покрапельно при безперервному
помiшуваннi за допомогою магнiтної мiшалки. Приготовлену сумiш витримували
протягом 30 хвилин для повного завершення хiмiчної реакцiї. У результатi утворю-
вався бiлий дрiбнодисперсний осад. Осад вiд залишкiв реакцiї вiдокремлювали бага-
торазовим центрифугуванням i вiдмиванням з використанням дистильованої води.
Отриманi наночастинки помiщали у вакуумну камеру для подальшого висушування
до постiйної маси. В результатi синтезу було отримано наночастинки мiнiмального
розмiру. Для того, щоб отримати ряд наночастинок рiзного розмiру, їх вiдпалювали
протягом 2 годин при температурах 200оC, 400оC, 600оC та 800оC у вiдновнiй атмо-
сферi (сумiш аргону i водню) з метою запобiгання окислення iонiв Ce3+ до Ce4+, яке
має мiсце при вiдпалi у звичайнiй атмосферi. Розмiри наночастинок визначали з до-
помогою рентгеноструктурних дослiджень за шириною дифракцiйних пiкiв. Середнi
розмiри невiдпалених наночастинок становлять близько 20 нм, розмiри вiдпалених
при рiзних температурах становлять 30, 45, 65 та 85 нм.

При вимiрюваннi спектрiв люмiнесценцiї та спектрiв збудження люмiнесценцiї
наночастинок SrF2:Ce в якостi джерела збудження використовувалась воднева лам-
па ДДС-400 iз неперервним спектром випромiнювання в областi 200-400 нм. Окремi
довжини хвиль збуджуючого свiтла видiлялись з допомогою монохроматора МДР-
2. Свiтло зi зразка попадало на монохроматор МДР-12. Реєстрацiя свiтла здiйсню-
валась з допомогою фотопомножувача ФЕП-100. Вимiрювання кiнетик пiслясвiче-
ння люмiнесценцiї було було проведено на установцi описанiй вище, але в якостi
джерела збудження використовувалась iскрова лампа (тривалiсть спалаху близько
1 нс). Вимiрювання спектрально-кiнетичних характеристик рентгенолюмiнесценцiї
наночастинок SrF2:Ce проводилися на лабораторному обладнаннi змонтованого на
основi монохроматора МДР-12 iз використанням iмпульсного рентгенiвського дже-
рела (рентгенiвська трьохелектродна трубка РТИ-0,05, тривалiсть iмпульсу 1,5 нс,
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анодна напруга на трубцi U=35 кВ, середнiй струм I=10 мкА). Усi дослiдження
проводилися за кiмнатної температури.

2 Результати та обговорення

Спектри люмiнесценцiї наночастинок SrF2:Ce рiзного розмiру представлено на
рис. 1а. Для наночастинок малого розмiру (20-45 нм) у спектрах домiнує свiчення
одиничних Ce3+-центрiв, яке проявляється у виглядi двох смуг випромiнювання iз
максимумами при 310 та 329 нм. Данi смуги випромiнювання вiдповiдають електрон-
ним переходам iз найнижчого збудженого 5d-стану на основний стан, розщеплений
внаслiдок спiн-орбiтальної взаємодiї на пiдрiвнi 7F5/2 i 7F7/2. Поряд з даними смуга-
ми випромiнювання вже для найменших наночастинок (20 нм), якi не пiддавались
температурному вiдпалу, спостерiгається свiчення в областi близько 348 нм. При
зростаннi розмiру наночастинок дана смуга свiчення змiщується у довгохвильову
область i у найбiльших iз дослiджуваного ряду наночастинок (85 нм) вона спостерi-
гається в областi 375 нм. Слiд також вiдзначити, що для найбiльших наночастинок
свiчення одиничних церiєвих центрiв майже вiдсутнє. Така поведiнка довгохвильової
смуги випромiнювання дозволяє припустити, що дане свiчення вiдповiдає випромi-
нюванню фази CeF3. Дiйсно, оскiльки наночастинки рiзних розмiрiв отримано вна-
слiдок вiдпалу при рiзних температурах, то зростання температури вiдпалу сприяє
мiграцiї церiєвих центрiв i, вiдповiдно, утворенню нанофази CeF3. Таке припущен-
ня узгоджується iз дослiдженням монокристалiв SrF2:Ce iз рiзними концентрацiями
домiшки [3]. Так при концентрацiї iонiв церiю менше 0,3 моль.% в спектрах люмi-
несценцiї монокристалiв SrF2:Ce спостерiгається лише випромiнювання одиничних
церiєвих центрiв, а при зростаннi концентрацiї вище 1 моль.% з’являється смуга
випромiнювання з довгохвильового боку, яка стає домiнуючою у спектрi при кон-
центрацiї домiшкових iонiв церiю вище 3 моль.%.

Якщо порiвнювати спектральне положення смуги випромiнювання 375 нм нано-
частинок SrF2:Ce зi смугами люмiнесценцiї наночастинок CeF3, то дане випромiню-
вання є спектрально близьким до смуги випромiнювання (360 нм) iонiв Ce3+, якi
розмiщенi поблизу дефектiв кристалiчної гратки [4]. Зазначимо, що саме це випро-
мiнювання є домiнуючим для наночастинок CeF3 малого розмiру [4].

Таким чином, слiд констатувати, що у наночастинках SrF2:Ce вже пiсля низь-
котемпературного синтезу спостерiгається сегрегацiя домiшкових iонiв церiю. В на-
ночастинках малого розмiру можуть бути присутнi, окрiм одиничних, парнi церiєвi
центри чи церiєвi агрегати iз бiльшою кiлькiстю iонiв, якi формують смугу випро-
мiнювання в областi 348 нм. У наночастинках великого розмiру, якi отримували з
допомогою температурного вiдпалу при 600 та 800оC, внаслiдок мiграцiї iонiв церiю,
утворюються нанофази CeF3.

Слiд також вiдзначити зменшення iнтегральної iнтенсивностi свiчення наноча-
стинок SrF2:Ce при збiльшеннi їх розмiру (рис. 1а). Така ситуацiя є доволi не-
звичною. Зазвичай iнтенсивнiсть люмiнесценцiї зменшується при зменшеннi розмi-
рiв наночастинок внаслiдок зростання вiдношення поверхня/об’єм наночастинки,
оскiльки збiльшення вкладу приповерхневої областi багатої на структурнi дефекти
призводить до гасiння люмiнесценцiї наночастинок [5]. Протилежна поведiнка зале-
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жностi iнтенсивностi люмiнесценцiї наночастинок SrF2:Ce вiд їх розмiру, найбiльш
iмовiрно, пов’язана iз тим, що наночастинки бiльших розмiрiв отримано iз допомо-
гою температурного вiдпалу. Вiдомо, що при температурному вiдпалi у звичайнiй
атмосферi iони Ce3+ окислюються до стану Ce4+, особливо iнтенсивно даний про-
цес вiдбувається при температурах вiдпалу бiльше 600оC. Хоча, для запобiгання
змiни валентностi домiшкових iонiв церiю, наночастинки SrF2:Ce вiдпалювались в
вiдновнiй атмосферi (сумiш аргону i водню), найбiльш iмовiрно, що часткове оки-
слення iонiв церiю мало мiсце. Зокрема воно може вiдбутись за участi iонiв кисню,
якi можуть входити у кристалiчну гратку в процесi синтезу наночастинок.
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Рис. 1: Спектри люмiнесценцiї наночастинок SrF2:Ce рiзного розмiру (1 – 20 нм; 2 – 30 нм;
3 – 45 нм; 4 – 65 нм; 5 – 85 нм;) за умови фотозбудження квантами iз λзб = 290 нм (а) та
розклад спектра люмiнесценцiї наночастинок iз середнiм розмiром зерна 30 нм на гаусовi
компоненти (б). Т = 300К

Спектри збудження люмiнесценцiї церiєвих центрiв у наночастинках SrF2:Ce
рiзного розмiру, вимiрянi при реєстрацiї випромiнювання iз довжиною хвилi
λлюм = 320 нм, представлено на рис. 2а. Структура спектрiв збудження практи-
чно не залежить вiд розмiрiв наночастинок. В спектрi можна видiлити двi основнi
смуги збудження люмiнесценцiї iз максимумами при 295 та 246 нм, якi вiдповiдають
поглинальним електронним переходам з основного 4f-стану на 5d-рiвнi iонiв церiю.
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Спектральне положення смуг збудження люмiнесценцiї церiєвих центрiв у SrF2:Ce
узгоджується iз даними iнших авторiв [6, 7].

Спектри збудження люмiнесценцiї церiєвих агрегатiв, утворених в наночастин-
ках SrF2:Ce, вимiрянi при реєстрацiї випромiнювання iз довжиною хвилi 380 нм,
представлено на рис. 2б. Практично єдиною вiдмiннiстю даних спектрiв вiд спе-
ктрiв збудження одиничних церiєвих центрiв (рис. 2а) є наявнiсть смуги збудження
люмiнесценцiї в областi 319 нм. Спектральне положення даної смуги є спектрально
близьким до найбiльш довгохвильової смуги збудження люмiнесценцiї наночастинок
CeF3 [8], що є додатковим доказом на користь утворення у наночастинках SrF2:Ce
окремої нанофази CeF3.

При енергiях збуджуючих квантiв бiльше 4 еВ спектри збудження люмiнесценцiї
церiєвих агрегатiв (рис. 2б) практично вiдтворюють спектри збудження одиничних
церiєвих центрiв. Таке спiвпадiння вказує на те, що при збудженнi наночастинок
квантами з енергiєю 4 еВ поглинають головним чином одиничнi церiєвi центри, якi
передають енергiю збудження до CeF3-агрегатiв. Передача енергiї збудження є мо-
жливою внаслiдок спектрального узгодження смуг люмiнесценцiї одиничних церi-
євих центрiв (310 i 329 нм) iз смугою поглинання CeF3-агрегатiв iз максимумом
319 нм.

Розкрити особливостi передачi енергiї мiж рiзними люмiнесцентними центрами
дозволяють дослiдження кiнетики загасання люмiнесценцiї. За умови внутрiцентро-
вого збудження i одиничнi церiєвi центри в SrF2:Ce i такi, що знаходяться в агре-
гатах CeF3 виявляють практично одноекспоненцiйну кiнетику загасання люмiне-
сценцiї (рис. 3, кривi 1 i 2), яка практично не залежить вiд розмiрiв наночастинок.
Оцiнена константа загасання одиничних церiєвих центрiв у наночастинках SrF2:Ce
становить 24 нс. Цю величину складно порiвняти iз лiтературними даними, оскiльки
вони сильно рiзняться. Рiзнi автори приводять константи загасання внутрiцентро-
вої люмiнесценцiї iонiв церiю в SrF2:Ce у дiапазонi вiд 10 до 77 нс [3, 6, 9]. Iмовiрно
такий розкид вимiряних констант загасання спричинений рiзними концентрацiями
домiшки церiю.

Свiчення iонiв церiю зосереджених у CeF3-агрегатах виявляє константу загаса-
ння близько 46 нс, що є бiльше iз аналогiчною постiйною (28,8 нс), отриманою для
наночастинок CeF3 у роботi [4]. Така вiдмiннiсть може бути спричинена тим, що у
випадку наночастинок SrF2:Ce утворенi в них агрегати CeF3 знаходяться пiд впли-
вом кристалiчного поля матрицi SrF2.

Особливий iнтерес представляє кiнетика загасання люмiнесценцiї церiєвих цен-
трiв, що знаходяться в CeF3-агрегатах при збудженнi в областi поглинання оди-
ничних ценрiв (рис. 3, крива 3), оскiльки вона мiстить iнформацiю про механiзм
передачi мiж ними енергiї збудження. Як видно з рисунка 3, крива 3 володiє чiтко
вираженим етапом розгорання люмiнесценцiї (у часовому дiапазонi 0-25 нс). Така
форма кiнетики часто притаманна випадковi випромiнювальнiй передачi енергiї збу-
дження, тобто шляхом перепоглинання випромiнювання одних центрiв iншими. У
такому випадку крива 3 повинна представляти математичну згортку кривих кiнети-
ки люмiнесценцiї центрiв мiж якими вiдбувається передача енергiї. Для перевiрки
гiпотези про випромiнювальний механiзм передачi енергiї збудження було розрахо-
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Рис. 2: Спектри збудження люмiнесценцiї наночастинок SrF2:Ce рiзного розмiру (1 – 20 нм;
2 – 30 нм; 3 – 45 нм; 4 – 65 нм; 5 – 85 нм) за умови реєстрацiї свiчення iз λлюм = 320 нм
(а) та λлюм = 380 нм (б). Т = 300К

вано згортку кривих 1 i 2 (рис. 3) використовуючи спiввiдношення:

y(t) =

t∫

0

f(t− τ)g(τ)dτ

Результат розрахунку представлено на рис. 3, крива 4. Однак як видно з рисун-
ка спiвпадiння мiж кривими 3 i 4 не спостерiгається, це чiтко видно як по етаповi
розгорання люмiнесценцiї, який у розрахованої кривої є бiльш затянутим в часi,
так i по етапу загасання: розрахована крива має помiтно менший нахил за екпе-
риментальну. Тому можна констатувати, що передача енергiї збудження вiд оди-
ничних церiєвих центрiв до таких у CeF3 агрегатах вiдбувається, швидше за все,
не випромiнювальним шляхом. Можна висловити припущення, що передача енергiї
вiдбувається безвипромiнювально, внаслiдок мультипольної взаємодiї, якiй передує
її мiграцiя по одиничних церiєвих центрах у наночастинках SrF2:Ce, остання спри-
чинює наявнiсть етапу розгорання люмiнесценцiї (рис. 3, крива 3). На наявнiсть
мiграцiї енергiї збудження по одиничних церiєвих центрах також може вказувати
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Рис. 3: Кiнетика загасання фотолюмiнесценцiї наночастинок SrF2:Ce iз середнiм розмiром
зерна 65 нм за умови збудження квантами iз λзб = 290 нм для свiчення iз λлюм = 320 нм
(1) i λлюм = 375 нм (3) та свiчення λлюм = 375 нм при збудженнi в областi λзб = 320 нм
(2). Крива 4 – згортка кривих 1 i 2. Т = 300К

присутнiсть незначного етапу розгорання i на кривiй власної кiнетики загасання
одиничних церiєвих центрiв (крива 1).

Спектри люмiнесценцiї наночастинок SrF2:Ce за умови рентгенiвського збуджен-
ня (рис. 4а) виявляють таку ж спектральну структуру як i спектри фотолюмiнесцен-
цiї (рис. 1). В той же час, як видно з рисунка, iнтенсивною рентгенолюмiнесценцiєю
володiють лише наночастинки великого розмiру (65 i 85 нм). На рис. 4б приведе-
но порiвняння залежностей iнтенсивностi люмiнесценцiї вiд розмiру наночастинок
для випадку фото- (крива 1) та рентгенiвського збудження (крива 2). Цi залежностi
є протилежними. Як вже обговорювалось вище, iнтенсивнiсть фотолюмiнесценцiї
наночастинок зменшується зi зростанням їх розмiру, що, найбiльш iмовiрно, по-
в’язано зi зменшенням вмiсту домiшкових iонiв Ce3+ у наночастинках внаслiдок
температурного вiдпалу, який використовувався для отримання ряду наночастинок
за розмiрами. Однак, не дивлячись на нижчу концентрацiю люмiнесцентних цен-
трiв найбiльшу iнтенсивнiсть рентгенолюмiнесценцiї виявляють великi наночастин-
ки, а зi зменшенням їх розмiру iнтенсивнiсть рентгенолюмiнесценцiї рiзко спадає.
Така закономiрнiсть спостерiгалась i для iнших типiв наночастинок, якi володiють
як екситонною так i домiшковою люмiнесценцiєю [10–12]. Її пояснюють втратами



62

М. Чилiй, А. Жишкович, А. Васькiв, В. Вiстовський та iн.

ISSN 1024-588X. Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. 2016. Вип. 52

енергiї на етапi мiграцiї електронних збуджень: утворенi в результатi поглинання
рентгенiвського випромiнювання вториннi електрони у малих наночастинках в про-
цесi термалiзацiї досягають поверхнi наночастинок не утворюючи люмiнесцентних
центрiв у збудженому станi. Чим менший розмiр наночастинок тим бiльша iмовiр-
нiсть того, що вториннi електрони термалiзуються в об’ємi наночастинки. Це зумов-
лює рiзке зменшення iнтенсивностi рентгенолюмiнесценцiї при зменшеннi розмiру
наночастинок. У випадку SrF2:Ce найменший розмiр наночастинок при якому ще
спостерiгається iнтенсивна рентгенолюмiнесценцiя становить 65 нм.
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Рис. 4: Спектри люмiнесценцiї наночастинок SrF2:Ce рiзного розмiру (1 – 20 нм; 2 – 30 нм;
3 – 45 нм; 4 – 65 нм; 5 – 85 нм;) за умови збудження рентгенiвським випромiнюванням
(а) та залежностi iнтенсивностi люмiнесценцiї вiд розмiру наночастинок (б) для випадку
фото- (1) та рентгенiвського збудження. Т = 300К

У випадку якщо втрати енергiї мають мiсце на етапi мiграцiї електронних збу-
джень, тобто до утворення люмiнесцентних центрiв у збудженому станi, кiнетика
загасання люмiнесценцiї практично не зазнає змiн пiд впливом процесiв гасiння.
Дiйсно кiнетика загасання люмiнесценцiї є практично однаковою для наночасти-
нок рiзного розмiру. На рис. 5 приведено кiнетику загасання рентгенолюмiнесценцiї
наночастинок iз середнiм розмiром зерна 65 нм для смуг випромiнювання одини-
чних церiєвих центрiв (крива 1) та iонiв церiю локалiзованих у нанофазах CeF3
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(крива 2). Пiдгонка кривих сумою двох експоненцiйних компонент загасання дає
наступнi оцiнки констант загасання: швидкi компоненти становлять 45 та 69 нс для
випромiнювання iз λлюм = 320 нм та λлюм = 375 нм, вiдповiдно. Однак основна
частина випромiнювання зосереджена в обидвох випадках у тривалiй компонентi
пiслясвiчення, час загасання якої становить >5 мкс. Наявнiсть довготривалої ком-
поненти пiслясвiчення вказує на наявнiсть глибоких пасток для носiїв заряду, у
якi вони потрапляють в процесi мiграцiї до моменту рекомбiнацiї iз церiєвими цен-
трами [13]. Присутнiсть тривалої компоненти загасання люмiнесценцiї у випадку
збудження рентгенiвським випромiнюванням спостерiгали також у монокристалах
SrF2:Ce [6].
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Рис. 5: Кiнетика загасання рентгенолюмiнесценцiї наночастинок SrF2:Ce iз середнiм розмi-
ром 65 нм для свiчення iз λлюм = 320 нм (1) i λлюм = 375 нм (2). Т = 300К

Пiдсумок

Наночастинки SrF2:Ce (1 моль.%) виявляють смуги люмiнесценцiї притаманнi як
одиничним домiшковим церiєвим центрам (смуги випромiнювання 310 i 319 нм) так
i кластерiв типу CeF3, що вказує на часткову агрегатизацiю домiшкових iонiв Ce3+

вже в процесi синтезу методом осадження наночастинок з розчину. Температурний
вiдпал, який використовувався для отримання ряду наночастинок за розмiрами, сти-
мулює процес мiграцiї iонiв церiю, що призводить до збiльшення розмiрiв нанофази
CeF3. Це проявляється у спектрах люмiнесценцiї у змiщеннi смуги випромiнюван-
ня нанокластерiв CeF3 вiд 348 нм у щойносинтезованих наночастинках SrF2:Ce до
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375 нм у наночастинках вiдпалених при 800оC. В останнiх смуга випромiнювання
375 нм є домiнуючою у спектрi люмiнесценцiї, люмiнесценцiя одиничних центрiв
Ce3+ практично не спостерiгається, що вказує на те, що переважна бiльшiсть iонiв
церiю у отриманих наночастинках SrF2:Ce iз середнiм розмiром 85 нм є локалiзована
в нанофазi CeF3.

Структура спектрiв рентгенолюмiнесценцiї наночастинок SrF2:Ce рiзного розмi-
ру спiвпадає зi структурою спектрiв фотолюмiнесценцiї. Однак у випадку рентгенiв-
ського збудження залежнiсть iнтенсивностi люмiнесценцiї вiд розмiру наночастинок
суттєво вiдрiзняється вiд випадку фотозбудження: iнтенсивнiсть рентгенолюмiне-
сценцiї рiзко спадає при зменшеннi розмiрiв наночастинок. Останнє зумовлено втра-
тами енергiї на етапi мiграцiї електронних збуджень. Оцiнений мiнiмальний розмiр
наночастинок SrF2:Ce, якi ще володiють вiдносно iнтенсивною рентгенолюмiнесцен-
цiєю, становить 65 нм. У кiнетицi загасання рентгенолюмiнесценцiї домiнуючою є
повiльна компоненти iз константою мiкросекундного дiапазону. Останнє обмежує
можливе використання наночастинок SrF2:Ce для створення швидкiсних компози-
тних сцинтиляцiйних матерiалiв.
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LUMINESCENT PROPERTIES OF SrF2:Ce NANOPARTICLES
OF DIFFERENT SIZE

M.O. Chylii,1, A.V. Zhyshkovych1, A.P. Vaskiv,1,
V.V. Vistovskyy1, T.M. Demkiv1, A.S. Voloshinovskii1

1 Ivan Franko National University of Lviv,

8 Kyryla i Mefodiya St., 79005 Lviv, Ukraine

e-mail: vistvv@gmail.com

Luminescent and kinetic properties of SrF2:Ce nanoparticles of different size
under photo and X-ray excitation were studied. The impurity ions of ceri-
um in SrF2:Ce nanoparticles undergo partial aggregation during the synthesis.
Temperature annealing used to obtain the nanoparticles of different size
promotes the formation of CeF3 nanophases whose luminescence becomes domi-
nant in nanoparticles annealed at 800оC. The luminescence of cerium ions locali-
zed in the CeF3 nanophases is efficiently excited in absorption bands of the
single cerium centers. The possible mechanism of energy transfer between vari-
ous types of the cerium centers is discussed. The X-ray luminescence intensity
significantly decreases with reduction of nanoparticle sizes. The minimum size
of SrF2:Ce nanoparticles at which they still possess the intensive X-ray exited
luminescence is 65 nm.

Key words: X-ray excited luminescence, nanocrystals, impurity recombination
luminescence
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ SrF2:Ce
РАЗНОГО РАЗМЕРА

М.О. Чылий1, А.В. Жишкович1, А.П. Васькив1,
В.В. Вистовский1, Т.М. Демкив1, А.С. Волошиновский1

1 Львовский национальный университет имени Ивана Франко

ул. Кирилла и Мефодия 8, 79005 Львов, Украина

e-mail: vistvv@gmail.com

Исследовано люминесцентно-кинетические свойства наночастиц SrF2:Ce
разного размера при фото- и рентгеновском возбуждении. Примесные ио-
ны церия в наночастицах SrF2:Ce уже в процессе синтеза испытывают ча-
стичную агрегатизацю. Температурный отжиг, который использовался для
получения ряда наночастиц за размерами, способствует образованию нано-
фазы CeF3, свечение которой становится доминирующим в наночастицах
отожженных при 800оС. Свечение ионов церия локализованных в нанофа-
зах CeF3 эффективно возбуждается в полосах поглощения единичных цери-
евых центров. Обсуждается возможный механизм передачи энергии между
различными типами цериевых центров. Интенсивность рентгенолюминес-
ценции резко уменьшается при уменьшении размеров наночастиц, мини-
мальный размер наночастиц SrF2:Ce при котором они еще обладают интен-
сивной рентгенолюминесценции составляет 65 нм.

Ключевые слова: рентгенолюминесценция, нанокристаллы, рекомбина-
ционная примесная люминесценция


