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Проведено мiкроаналiз та дослiдження елементного складу поверхонь кри-
сталiчних зразкiв дiелектричних матриць CsI та KCl з вкрапленими сцинти-
ляцiйними мiкрокристалами, вирощених методом Брiджмена-Стокбаргера,
з наступним тривалим вiдпалом за температури 200 - 250◦С. Побудованi гi-
стограми розподiлу мiкрочастинок за розмiрами та проаналiзовано можливi
механiзми утворення мiкрокристалiв, вкраплених у цi дiелектричнi матрицi.
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1 Вступ

Останнiми роками значну зацiкавленiсть викликає розробка нових сцинтиляцiй-
них матерiалiв на основi галоїдiв лужноземельних металiв, активованих рiдкiсно-
земельними йонами. Особлива увага придiляється пошуку сцинтиляцiйних матерi-
алiв з високим свiтловиходом та короткими часами загасання люмiнесценцiї. Такi
матерiали перспективнi для швидкодiючих сцинтиляторiв наносекундного часового
дiапазону [1,2].Однак складнiсть отримання однорiдних зразкiв вказаних матерiалiв
та їх гiгроскопiчнiсть обмежують потенцiал використання цих кристалiв як сцинти-
ляторiв.

Знiмає обмеження у використаннi гiгроскопiчних матерiалiв спосiб вирощування
кристалiв CsI та KCl з домiшками MeI2 (Ba, Sr) та європiю методом Брiджмена-
Стокбаргера. Тривалий пiсляростовий вiдпал отриманих кристалiв формує в кри-
сталiчних матрицях диспергованi по об’єму мiкрофази люмiнесцентного матерiа-
лу [3]. Такий пiдхiд дозволяє вирiшити проблему, яка обмежує застосування гiгро-
скопiчних люмiнесцентних матерiалiв на практицi i ставить на перше мiсце питання
механiзмiв утворення мiкро- та наночастинок у дiелектричних матрицях.
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Зазвичай iнтенсивнiсть люмiнесценцiї кристалiчних матриць з вкрапленими мi-
крофазами спiвмiрна з iнтенсивнiстю люмiнесценцiї монокристалiчних зразкiв. Тому
дослiдження механiзмiв утворення мiкрокристалiв MeI2-Eu (Me = Ba, Sr) у дiеле-
ктричних матрицях CsI та KCl було предметом вивчення у данiй статтi.

Остання, так звана пiзня стадiя розпаду пересиченого твердого розчину (стадiя
оствальдiвського дозрiвання), є визначальною щодо механiзмiв утворення мiкро- та
нанокристалiв. Публiкацiї Лiфшица, Сльозова i Вагнера [5] заклали основи теорiї
оствальдiвського дозрiвання. У рамках теорiї Лiфшица-Сльозова-Вагнера (ЛСВ)
можливо розрахувати змiну з часом середнього розмiру кластерiв, часову зале-
жнiсть їх кiлькостi в одиницi об’єму, функцiю розподiлу за розмiрами [4,5], а також,
визначити механiзм утворення кластерiв.

Аналiтичний вигляд узагальненого розподiлу мiкрокристалiв за розмiрами у те-
орiї ЛСВ [6] визначається спiввiдношенням:

g′(u) = u2(1− u)−B(u+ x2 + x)Dexp

(

C

1− u

)

. (1)

де u = r / rmax – вiдносний розмiр мiкрокристалiв, rmax – їх максимальний розмiр,

B = (2x4 + 4x3 + 12x2 + 10x+ 5)/F, C = −(3x2 + 3x+ 3)/F,

D = −(8x3 + 4x3 + 6x2 + 2x+ 5)/F, F = x4 + 2x3 + 3x2 + 2x+ 1,

а х – частка потоку атомiв, якi досягають поверхнi кластера за одиницю часу шляхом
дифузiї.

За х = 1 вираз (1) вiдповiдає розподiлу Лiфшица-Сльозова (дифузiйний меха-
нiзм):

g′(u) = u2(1− u)−11/3(u+ 2)−7/3exp

(

1

1− u

)

. (2)

При х = 0 процес росту мiкрокристалiв визначається кiнетикою переходу через
межу роздiлу кластер-матриця i вираз (1) переходить у розподiл Вагнера:

g′(u) = u(1− u)−5exp

(

−3

1− u

)

. (3)

2 Експериментальнi методики отримання та дослi-

дження домiшкових кристалiчних фаз у матрицях

CsI та KCl

Кристалiчнi зразки вирощувалиcь методом Брiджмена-Стокбаргера в кварцевих
графiтованих ампулах дiаметром 5-20 мм. Для отримання вкраплених у матрицi мi-
крокристалiв проводився довготривалий (40-100 год.) вiдпал при 200-250◦С. Унаслi-
док вiдпалу в кристалiчних матрицях CsI та KCl формувались мiкрофази рiзного
формульного складу.
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Мiкроструктуру кристалiв з диспергованими в них мiкрокристалами iншої фази
та їхнiй мiкроаналiз ми проводили на скануючому електронному мiкроскопi JEOL
JSM-T220A iз рентгенiвським мiкроаналiзатором фiрми LINK-analytical. Зображен-
ня свiжосколеної поверхнi дослiджуваних кристалiв отримували в режимi реєстрацiї
вторинних електронiв. Для аналiзу отриманих даних використовувався метод спiв-
вiдношення пiк/фон [7]

Вмiст домiшки лужноземельного металу визначався за значеннями його концен-
трацiй у вихiднiй шихтi, пiдготовленiй для вирощування вiдповiдних кристалiв.

Для побудови гiстограм розподiлу за розмiрами мiкрочастинок використовува-
лись мiкрофотографiї свiжосколотих поверхонь кристалiчних зразкiв, отриманi на
скануючому електронному мiкроскопi. Результати порiвнювались iз узагальненою
функцiєю розподiлу ЛСВ [6], яка враховує як механiзм об’ємної дифузiї, так i меха-
нiзм росту мiкрокристалiв, який визначається швидкiстю утворення хiмiчних зв’яз-
кiв на його поверхнi.

3 Результати дослiджень та їх обговорення

3.1 Утворення мiкрокристалiв BaCI2-Eu у матрицi CsI

На рис.1,а представлено мiкрофотографiю свiжосколотої поверхнi кристалiчних
зразкiв KBr-BaCl2-Eu, на якiй в режимi катодолюмiнесценсiї спостерiгаються мiкро-
частинки розмiру 1-5 мкм з яскравим свiченням. Мiкроаналiз поверхнi показав, що
темна область на мiкрофографiї вiдповiдає складу CsI.

а)
б )

Рис. 1. а - Мiкрофотографiя поверхнi кристалiчних зразкiв CsI-BaCl2-Eu;

б - Гiстограма розподiлу за розмiрами мiкрочастинок BaCl2-Eu в дiелектричнiй
матрицi CsI.

У свiтлих областях (мiкрокристалах) зареєстровано наявнiсть Ba та Cl. Спiввiд-
ношення компонент вiдповiдає сполуцi BaCl2.

Як видно з рис.1,а, європiй, який вiдповiдає за люмiнесценцiю матерiалу, зосере-
джений тiльки у свiтлих областях кристалiчних зразкiв. Цей висновок узгоджується
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а)
б )

Рис. 2. а - Мiкрофотографiї свiжого сколу поверхнi кристала CsI-SrCl2 (1мол.%)-Eu (0,1
мол.%), отриманi в режимi катодолюмiнiсценцiї; б - Гiстограма розподiлу за розмiрами
мiкрочастинок SrCl2-Eu в дiелектричнiй матрицi CsI.

з результатами мiкрорентгенiвського аналiзу, за якими Eu наявний тiльки у свiтлих
областях i вiдсутнiй у темних.

На основi рис.1,а побудована гiстограма розподiлу мiкрочастинок за розмiрами
BaCl2-Eu в дiелектричнiй матрицi CsI (рис.1,б ). Суцiльною кривою зображено уза-
гальнений розподiл ЛСВ (1). Варiацiйним параметром був безрозмiрний параметр х,
який залежить вiд механiзму утворення мiкрокристалiв. Як видно з рис.1,б, крива
розподiлу (1) за х ∼= 0,3 найбiльш оптимально огинає експериментально отриману гi-
стограму розподiлу мiкрообластей BaCl2-Eu за розмiрами. Значення х вказує на те,
що рiст мiкрообластей BaCl2-Eu у матрицi CsI визначається швидкiстю утворення
хiмiчних зв’язкiв на їх поверхнi.

3.2 Утворення мiкрокристалiв SrCl2-Eu у матрицi CsI

На рис.2. представлено мiкрофотографiю свiжосколотої поверхнi кристалiчного
зразка CsI-SrCl2-Eu. Мiкроаналiз поверхнi показав, що темнi областi за складом вiд-
повiдають CsI. Однак на рис.2,а видiляються сiрi та свiтлi областi, в яких присутнi
Sr та Cl. Зазначимо, що концентрацiя Sr та Cl у сiрих областях бiльша, нiж у свi-
тлих, а їх спiввiдношення близьке до 1:2, що вiдповiдає SrCl2-Eu. Як видно з рис.2,б,
європiй зосереджений тiльки у свiтлих областях кристалiчних зразкiв. Зважаючи,
що свiчення зумовлене Eu, можна припустити, що свiтнi областi - це SrCl2, легованi
європiєм.

На основi рис.2,а побудована гiстограма розподiлу за розмiрами мiкрочастинок
SrCl2-Eu в дiелектричнiй матрицi CsI (рис. 2,б ). Суцiльною кривою зображено уза-
гальнений розподiл ЛСВ (1). Крива розподiлу (1) за х ∼= 0,25 (рис.2,б ) найбiльш
оптимально огинає експериментально отриману гiстограму розподiлу мiкрообластей
SrCl2-Eu за розмiрами. Значення х вказує на те, що рiст мiкрообластей SrCl2-Eu у
матрицi CsI визначається швидкiстю утворення хiмiчних зв’язкiв на їх поверхнi.
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3.3 Утворення мiкрокристалiв KBa2Cl5-Eu у матрицi КCl

На рис.3,а представлено мiкрофотографiю свiжосколотої поверхнi кристалiчного
зразка KCl-BaCl2-Eu. Мiкроаналiз поверхнi показав, що темна область на мiкрофо-
графiї вiдповiдає складу KCl. За спiввiдношенням компонент свiтлим областям вiд-
повiдає ймовiрний склад KBa2Cl5-Eu. Європiй, який вiдповiдає за люмiнесценцiю
матерiалу, зосереджений тiльки у свiтлих областях кристалiчних зразкiв, тобто у
мiкрокристалах KBa2Cl5-Eu. Це корелює з даними мiкрорентгенiвського аналiзу, за
якими Eu наявний тiльки у свiтлих областях i вiдсутнiй у темних.

а)

б )

Рис. 3. а - Мiкрофотографiї свiжого сколу поверхнi кристала KCl-BaCl2(1 мол.%)-
Eu(0,1 мол.%), отриманi в режимi катодолюмiнiсценцiї; б - Гiстограма розподiлу за розмi-
рами мiкрочастинок KBa2Cl5-Eu в дiелектричнiй матрицi KCl.

На основi рис.3,а побудована гiстограма розподiлу за розмiрами мiкрочастинок
KBa2Cl5-Eu в дiелектричнiй матрицi KCl (рис.3,б ). Суцiльною кривою зображено
криву узагальненого розподiлу ЛСВ, який за х ∼= 0,16 оптимально огинає експери-
ментально отриману гiстограму розподiлу мiкрообластей KBa2Cl5-Eu за розмiрами.
Значення х ∼= 0,16 вказує на те, що рiст мiкрообластей KBa2Cl5-Eu у матрицi KCl
визначається швидкiстю утворення хiмiчних зв’язкiв на їхнiй поверхнi.

4 Висновки

Методом мiкрорентгенiвського аналiзу дослiджено мiкрокристали MeСl2-Eu
(Me = Sr, Ba) i KBa2Cl5-Eu, диспергованi у матрицях CsI та KCl, вiдповiдно. Фор-
мульний склад мiкрокристалiв у вищевказаних матрицях пiдтверджено за вiдповiд-
ним спiввiдношенням компонент.

Шляхом порiвняння узагальненого розподiлу Лiфшица-Сльозова-Вагнера з гi-
стограмами розподiлу мiкрочастинок за розмiрами встановлено, що рiст мiкрокри-
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сталiв BaCI2-Eu, SrCl2-Eu у матрицi CsI та KBa2Cl5-Eu у матрицi КCl визначається
швидкiстю утворення хiмiчних зв’язкiв на їх поверхнi.
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CHARACTERISTICS OF FORMATION NANO- AND

MICROCRYSTALS IN CsI AND KCl DIELECTRIC MATRICES
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A microanalysis and study about elemental composition of the surfaces of
crystalline samples of dielectric matrix CsI and KCl with embedded scintillation
microcrystals was conducted. This samples was grown by Bridgman-Stockbarger
method and than was annealed long at a temperature of 200 - 250◦С. Distri-
bution histogram of microparticles by size was built and possible mechanisms
of microcrystals formation, embedded in CsI and KBr dielectric matrix, was
analyzed.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ МИКРОКРИСТАЛЛОВ В

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТРИЦАХ CsI И KCl
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Проведен микроанализ и исследование елементного состава поверхностей
кристаллических образцов диэлектрических матриц CsI та KCl с дисперги-
рованными сцинтилляционными микрокристаллами, выращенных методом
Брiджмена-Стокбаргера с последующим длительным отжигом при темпе-
ратуре 200 - 250◦С. Построены гистограммы распределения микрочастиц
по размерам и проанализированы возможные механизмы образования мик-
рокристаллов, диспергированных в эти диэлектрические матрицы.

Ключевые слова: люминесценция, нанокристалл, микрокристалл, гисто-
грамма


