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В роботi проводиться порiвняння люмiнесцентних параметрiв монокриста-
лiв i наночастинок SrF2 при рентгенiвському збудженнi. Окрiм вже вiдомого
факту рiзкого зменшення iнтенсивностi рентгенолюмiнесценцiї при перехо-
дi вiд об’ємного до нанорозмiрного матерiалу, який пов’язують iз спiвмiр-
нiстю характерних довжин релаксацiї електронних збуджень та розмiром
наночастинок, в роботi виявлено вiдмiнностi у формi кiнетики пiслясвiче-
ння рентгенолюмiнесценцiї, що дає змогу порiвняти особливостi утворення
корельованих пар випромiнюючих центрiв та короткоживучих гасникiв, за
умови великої густини збуджень, у монокристалах та наночастинках.
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Вступ

Чистi та активованi домiшками кристали фторидiв (такi як BaF2, CaF2, SrF2 є
традицiйними об’єктами дослiдження при вивченi механiзмiв релаксацiї енергiї збу-
дження, у яких кiнцевим етапом є випромiнювальний розпад екситонiв. Оскiльки
останнiм часом досить активно обговорюється можливiсть застосування нанокри-
сталiв для створення новiтнiх сцинтиляцiйних матерiалiв [1], то одним iз об’єктiв,
який може представляти iнтерес для даної мети є SrF2, для якого повiдомляють про
вiдносно високий сцинтиляцiйний свiтловихiд –18.000 фотонiв/МеВ [2]. Використа-
ння наночастинок як наносцинтиляторiв, або компонент об’ємних сцинтиляторiв [3]
в перспективi може дозволити частково замiнити у певних галузях застосування
традицiйнi кристалiчнi сцинтиляцiйнi матерiали, технологiя виробництва яких є до-
сить затратною. Для такого використання наночастинок важливим є встановлення
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закономiрностей взаємодiї з ними високоенергетичного випромiнювання. Одним iз
аспектiв цього дослiдження є вияснення змiни спектрального складу люмiнесцен-
цiї, її iнтенсивностi та кiнетики пiслясвiчення при переходi вiд об’ємного зразка до
наночастинок.

1 Експеримент

Наночастинки SrF2 були синтезованi методом хiмiчного осадження. Для отрима-
ння наночастинок SrF2, будо змiшано водний розчин SrCl2 та водний розчин NH4F.
Водний розчин NH4F покрапельно додавали до водного розчину SrCl2 який постiй-
но помiшувався за допомогою магнiтної мiшалки для рiвномiрного проходження
реакцiї. Для сповiльнення перебiгу реакцiї додавали етанол задля отримання мiнi-
мального розмiру частинок.

Отриману сумiш центрифугували для вiдокремлення осаду i декiлька разiв про-
мивали з використанням дистильованої води. Отриманi наночастинки помiщали у
вакуумну камеру для подальшого висушування. В результатi такого методу синтезу
було отримано наночастинки iз середнiм розмiром 20±5 нм. Кристалiчна структура
та розмiр наночастинок визначали з допомогою рентгеноструктурних дослiджень.
Дифрактограма наночастинок SrF2 показанi на рис. 1. Розмiри наночастинок ви-
значалися, використовуючи спiввiдношення Шерера (Scherrer):

a =
Kλ

β cos θ
,

де a – середнiй розмiр кристалiчного домену наночастинки, який може бути мен-
шим або рiвним розмiру частинки; λ - довжина хвилi рентгенiвського випромiню-
вання; θ - кут брегiвської дифракцiї, β - пiвширина дифракцiйного максимуму в
радiанах, K – параметр залежний вiд форми частинки iз типовим значенням поряд-
ку 0,9.
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Рис. 1: Дифрактограма нанокристалiв SrF2

Вимiрювання спектрiв рентгенолюмiнесценцiї та кiнетики пiслясвiчення наноча-
стинок SrF2 проводилися на лабораторному обладнаннi iз використанням iмпульсно-
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го рентгенiвського джерела (тривалiсть iмпульсу ∼1,5 нс) та монохроматора МДР -
6. Реєстрацiя квантiв люмiнесценцiї проводилась iз використання фотоелектричного
помножувача ФЕП-100 методом лiку одиничних фотонiв. Усi дослiдження проводи-
лися за кiмнатної температури.

2 Результати

На рисунку 2 приведено спектри рентґенолюмiнесценцiї монокристалу i нано-
частинок SrF2. Максимум смуги люмiнесценцiї спостерiгається в околi 300 нм, що
вiдповiдає випромiнюванню АЛЕ [4].
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Рис. 2: Нормованi спектри рентґенолюмiнесценцiї монокристала (крива 1) i наночастинок
SrF2 (крива 2) при T = 300 K. На вставцi цi спектри представлено в реальних iнтенсивно-
стях.

Як видно з рис.2 iнтенсивнiсть монокристала на порядки перевищує iнтенсив-
нiсть наночастинок. Разом з тим, насьогоднi для ряду наночастинок показано, що
залежнiсть iнтенсивностi рентгенолюмiнесценцiї вiд розмiру є набагато сильнiшою
нiж у випадку безпосереднього оптичного створення центрiв люмiнесценцiї у збу-
дженому станi [5,6,12,13]. Таку поведiнку iнтенсивностi рентгенолюмiнесценцiї АЛЕ
пояснюють виходячи з того, що вплив на рекомбiнацiйну люмiнесценцiю мають не
тiльки процеси, як вiдбуваються пiсля моменту утворення люмiнесцентних центрiв
у збудженому станi, але i процеси мiграцiї вiльних носiїв заряду, якi передують
рекомбiнацiї iз утворенням збуджених центрiв люмiнесценцiї. Характеристичними
параметрами процесiв мiграцiї є довжина вiльного пробiгу електронiв (lee) [7] та
довжина їх термалiзацiї (ltherm) [8]. Якщо цi параметри перевищуватимуть розмiр
наночастинки то iнтенсивнiсть рекомбiнацiйної люмiнесценцiї рiзко зменшується, що
ми i спостерiгаємо при порiвняннi рентгенолюмiнесценцiї монокристала та наноча-
стинок SrF2.

Слiд вiдзначити також спектральнi вiдмiнностi рентгенолюмiнесценцiї. Макси-
мум смуги випромiнювання АЛЕ в наночастинках є дещо змiщений в довгохвильову
область. Крiм того, у спектрi люмiнесценцiї наночастинок спостерiгається свiчення
в областi 350 – 500 нм. Такi змiни спектра при переходi до наночастинок можуть
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бути пов’язанi як iз впливом поверхнi наночастинок на екситоннi стани так i з на-
явнiстю у наночастинках рiзного роду дефектiв як поверхневих так i радiацiйно
утворених [9].

Важливу iнформацiю про механiзм збудження рекомбiнацiйної люмiнесценцiї у
наночастинках SrF2 можна отримати, аналiзуючи кривi кiнетики загасання люмi-
несценцiї АЛЕ (рис.3). Для того щоби зрозумiти її особливостi спершу опишемо
характеристики кiнетики рентгенолюмiнесценцiї об’ємних кристалiв SrF2. В люмi-
несценцiї АЛЕ монокристалiв SrF2 при кiмнатнiй температурi у попереднiх дослi-
дженнях виявляли тiльки одну компоненту пiслясвiчення iз константою загасання
iз мiкросекундного дiапазону [10]. Однак, як видно з рисунку 3 (крива 1) за умови
рентгенiвського збудження кiнетика люмiнесценцiї є неекспоненцiйною. Причиною
неекспоненцiйностi кiнетики загасання може бути як наявнiсть дефектiв у матерiа-
лi, якi слугують пастками для носiїв заряду на етапi мiграцiї, так i процеси гасiння
люмiнесценцiї пов’язанi iз взаємодiєю центрiв люмiнесценцiї (в даному випадку ав-
толокалiзованих екситонiв) iз корельованими (в часi) короткоживучими дефектами
(екситонами, дiрками, радiацiйно створеними дефектами). У випадку взаємодiї ав-
толокалiзованих екситонiв iз короткоживучими дефектами кiнетика пiслясвiчення
мiститиме початковий етап швидкого спаду, пiсля якого вона набуває одноекспонен-
цiйної форми, що характеризується радiацiйним часом життя автолокалiзованих
екситонiв τr [11]. Саме таку форму кiнетики виявляє монокристал SrF2 за умови
рентгенiвського збудження при кiмнатнiй температурi (рис.3, крива 1). Слiд зазна-
чати, що в ролi корельованих короткоживучих дефектiв можу бути самi випромiню-
ючi центри, подiбно до того як це є для концентрацiйного гасiння люмiнесценцiї. У
такому випадку час життя даних дефектiв τc вибирають рiвним радiацiйному часу
життя центрiв люмiнесценцiї τc = τr [11].

Умовою утворення корельованих пар “люмiнесцентний центр”-“короткоживучий
дефект” є великi густини збудження. Рентгенiвське випромiнювання вiдповiдає такiй
умовi, оскiльки в результатi поглинання одного рентгенiвського кванта у кристалi
утворюється порядку 102-103 електрон-дiркових пар, якi можуть бути близькоро-
змiщеними. Додатковим фактором, що сприяє цьому є те, що електроннi збудження
можуть виникати в iзольованих просторових областях внаслiдок особливостей ме-
ханiзму виникнення вторинних електронних збуджень [8].

У випадку гасiння люмiнесценцiї зумовленого великою густиною корельованих
електронних збуджень криву кiнетики описують спiввiдношенням:

I(t) = I0e
−

t

τr e
−αФ(

√
t

τr
), (1)

де Ф – функцiя помилок (функцiя Лапласа або ще називають iнтеграл iмовiрно-
стi), а параметр α:

α =
2
√
π

3
βc

(

R0

r0

)3 √

τc

τr
(2)

де βc – кiлькiсть корельованих гасникiв люмiнесценцiї, R0 – вiдстань мiж цен-
тром люмiнесценцiї i гасником, на якiй iмовiрностi випромiнювання та взаємодiї з
гасником є однаковими, r0 – середня вiдстань центрами люмiнесценцiї i гасниками
утвореними в результатi поглинання рентгенiвського квант [11].
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Рис. 3: Кривi кiнетики загасання люмiнесценцiї АЛЕ пiд час рентґенiвського збудження
монокристала (крива 1) та наночастинок SrF2 (крива 2) при T = 300 K.

Результати пiдгонки кiнетики пiслясвiчення кристала та наночастинок приведе-
но в таблицi 1. Як випливає iз пiдгонки, люмiнесценцiя АЛЕ для монокристалiчного
зразка володiє радiацiйним часом загасання τr = 2,2 мкс тодi як для наночасти-
нок розмiром 20 нм радiацiйний час життя автолокалiзованих екситонiв становить
τr = 1,8 мкс. Змiну середнього часу життя екситонiв при переходi вiд об’ємного
матерiалу до наночастинок пов’язують iз гасiнням люмiнесценцiї АЛЕ внаслiдок
взаємодiї їх iз поверхневими дефектами [12,13]. Як бачимо змiна радiацiйного часу
є незначною i не корелює iз зменшенням iнтенсивностi рентгенолюмiнесценцiї бiльш
нiж на порядок (рис.2, вставка) при переходi вiд монокристала до наночастинок.
Цей факт є пiдтвердженням, що рiзке зменшення iнтенсивностi рентгенолюмiне-
сценцiї для наночастинок зумовлене втратами енергiї збудження на етапi мiграцiї
носiїв заряду.

Табл. 1: Результати пiдгонки кривих кiнетики загасання рентгенолюмiнесценцiї АЛЕ мо-
нокристала та наночастинок SrF2.

монокристал наночастинки
τ , мкс 2,2 1,8
α 1,3 2,4

Iз порiвняння параметра α, що описує етап гасiння кiнетики внаслiдок взаємодiї
центрiв люмiнесценцiї та короткоживучих корельованих гасникiв, бачимо, що вплив
цього процесу на кiнетику рентгенолюмiнесценцiї у наночастинках є бiльшим, нiж
в монокристалi (табл.1). Параметр α (див. спiввiдношення 2) залежить вiд середнiх
часiв життя люмiнесцентного центра τr та гасника τc, характеристичної вiдстанi для
взаємодiї корельованої пари “центр-гасник” R0, середньої вiдстанi, на якiй утворено
люмiнесцентний центр та корельований гасник люмiнесценцiї r0 та кiлькостi коре-
льованих гасникiв βc. Як i в роботi [11] припустимо, що природа гасникiв i центрiв
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люмiнесценцiї є однаковою, тодi τc = τr . Далi вважаючи, що характеристична вiд-
стань для взаємодiї корельованої пари “центр-гасник” залежить лише вiд механiзму
взаємодiї та матерiалу i не залежить вiд розмiру об’єкту, а середня вiдстань, на якiй
утворюються люмiнесцентний центр та корельований гасник залежить лише вiд ти-
пу збудження (зокрема, наприклад, вiд енергiї рентгенiвських квантiв), припустимо,
що параметри R0 та r0 для монокристала i наночастинок SrF2 є однаковими. Тодi
майже двократне зростання параметра α повинно бути спричинене збiльшенням у
випадку наночастинок кiлькостi корельованих гасникiв βc. Зростання кiлькостi ко-
рельованих гасникiв, а отже i густини електронних збуджень може бути результатом
просторового обмеження, яке накладає, на утворенi електроннi збудження, розмiр
наночастинок.

Висновки

1. Виявлено процеси взаємодiї автолокалiзованих екситонiв iз корельованими ко-
роткоживучими дефектами, якi приводять до неекспоненцiйностi кiнетики за-
гасання люмiнесценцiї у випадку рентгенiвського збудження.

2. Спостережуваний рiзкий спад iнтенсивностi рентґенолюмiнесценцiї АЛЕ у
SrF2 при переходi вiд монокристалу до наночастинок розмiром 20 нм, який не
корелює iз спостережуваним незначним зменшенням радiацiйного часу життя
автолокалiзованих екситонiв, пiдтверджує, що визначальний вплив на змен-
шення iнтенсивностi рентгенолюмiнесценцiї, при переходi вiд монокристала до
наночастинок, мають втрати енергiї збудження в процесi мiграцiї вiльних но-
сiїв заряду.

3. Для наночастинок SrF2 виявлено зсув смуги випромiнювання автолокалiзова-
них екситонiв у довгохвильову область, а також появу додаткових смуг люмi-
несценцiї, якi можна пов’язати iз свiченням центрiв пов’язаних iз дефектами
кристалiчної гратки.

4. Аналiз кiнетики загасання люмiнесценцiї на етапi гасiння, через взаємодiю лю-
мiнесцентних центрiв iз короткоживучими корельованими дефектами, дозво-
ляє вважати, що внаслiдок просторового обмеження кiлькiсть корельованих
електронних збуджень, якi знаходяться на достатньо малiй вiдстанi для того
щоби вiдбувались процеси гасiння, у наночастинках є бiльшою нiж у випадку
монокристалiв.

Список використаної лiтератури

1. McKigney E. A. Nanocomposite scintillators for radiation detection and nuclear
spectroscopy / E. A. McKigney, R. E. Del Sesto, L. G. Jacobsohn[et al.] // Nuclear
Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers,
Detectors and Associated Equipment. — 2007. — Vol. 579, No. 1. — P. 15–18.



74

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

ISSN 1024-588X. Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. 2016. Вип. 51

2. Shendrik R. Scintillation properties of pure and Ce 3+-doped SrF2 crystals / R.
Shendrik, E. A. Radzhabov, A. I. Nepomnyashchikh // Radiation Measurements. —
2013. — Vol. 56. — P. 58–61.

3. Morgan N. Y. Nanoscintillator conjugates as photodynamic therapy-based radiosensi-
tizers: calculation of required physical parameters / N. Y. Morgan, G. Kramer-Marek,
P. D. Smith[et al.]. — 2009.

4. Becker J. Coexistence of triplet and singlet exciton emission in alkaline earth fluoride
crystals / Becker J., Kirm M., Kolobanov V. N., Makhov V. N., Mikhailin V. V., Vasi-
l’ev A. N. // Excitonic Processes in Condensed Matter. The Electrochemical Society
Proc. Series. — 1998. — Vol. 98-25. — P. 415–419.

5. Vistovskyy V. Luminescence and scintillation properties of LuPO4-Ce nanoparticles
/ V. Vistovskyy, T. Malyy, A. Pushak[et al.] // Journal of Luminescence. — 2014. —
Vol. 145. — P. 232–236.

6. Vistovskyy V. Recombination luminescence in LaPO4-Eu and lLaPO4-Pr nanoparti-
cles / V. Vistovskyy, T. Malyy, A. Voloshinovskii[et al.]. — 2012.

7. Ritchie R. H. Electron spectra in solids / R. H. Ritchie, R. N. Hamm, J. C. Ashley,
P. M. Echenique // Interaction of Charged Particles with Solids and Surfaces / A.
Gras-Marti, H. M. Urbassek, N. R. Arista, F. Flores. — Boston, MA : Springer US,
1991. — P. 197–225.

8. Vasil’ev A. N Multiscale approach to estimation of scintillation characteristics / A.
N. Vasil’Ev, A. V. Gektin // IEEE Transactions on Nuclear Science. — 2014. — Vol.
61, No. 1. — P. 235–245.

9. Antonyak O. T. Defect luminescence in CaF2 nanoparticles / O. T. Antonyak, V. V
Vistovskyy, A. V Zhyshkovych, I. M. Kravchuk // Journal of Luminescence. — 2015.
— Vol. 167. — P. 249–253.

10. Ершов Н.Н. Спектрально-кинетическое исследование характеристик собствен-
ной люминесценции кристаллов типа флюорита / П. А. Родный. Н.Н.Ершов,
Н.Г.Захаров // Опт. и спектр. — 1982. — Vol. 53, No. 1. — P. 89–93.

11. Васильев А.Н. Введение в спектроскопию диэлектриков. часть 2. / М. В. В.
Васильев А.Н. — Вторичные процессы: Учебное пособие. - Москва, 2010. — 238 p.

12. Vistovskyy V. Relaxation of electronic excitations in CaF2 nanoparticles / V.V. Vi-
stovskyy, A.V. Zhyshkovych, N.E. Mitina, A.S. Zaichenko, A.V. Gektin, A.N. Vasil’ev,
A.S. Voloshinovskii // Journal of Applied Physics. – 2012. – Vol. 122. – P. 024325-
024332.

13. Vistovskyy V. The luminescence of BaF2 nanoparticles upon high-energy excitation
/ V.V. Vistovskyy, A.V. Zhyshkovych, O.O. Halyatkin, N.E. Mitina, A.S. Zaichenko,
P.A. Rodnyi, A.N. Vasil’ev, A.V. Gektin, A.S. Voloshinovskii, // Journal of Applied
Physics. – 2014. – Vol. 116. – P. 054308(5).

Стаття надiйшла до редакцiї 19.04.2016
прийнята до друку 17.06.2016



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

ISSN 1024-588X. Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. 2016. Вип. 51 75

Peculiarities of self-trapped exciton luminescence in SrF2 single

crystals and nanoparticles upon the excitation by X-Ray quanta
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Comparison of luminescence properties of SrF2 single crystals and nanoparti-
cles upon the excitation by X-Ray quanta is reported. Besides well-known fact
of sharp decrease of X-ray excited luminescence intensity when the size of
crystals is changed to nanoscale, which is associated with commensurability
of characteristic electronic excitations relaxation length and nanoparticle size,
the difference in the X-ray excited luminescence kinetics is found. Using kinetics
study the features of provided by the large excitation density the formation of
correlated pairs of radiating centers and short-live quenchers in single crystals
and nanoparticles are compared.

Key words: X-ray excited luminescence, nanocrystals
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Особенности люминесценции автолокализованных экситонов в

монокристаллах и наночастицах SrF2 при рентгеновском

возбуждении

М.О. Чылий1, В.В. Вистовский1, А.В. Жышкович1,

В. Нестеркина2, Т.М. Демкив1, А.С. Волошиновский1
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e-mail: vistvv@gmail.com

2 Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины,

пр. Науки 60, 61001 Харьков, Украина

В работе проводится сравнение люминесцентных параметров монокристал-
лов и наночастиц SrF2 при рентгеновском возбуждении. Кроме уже из-
вестного факта резкого уменьшения интенсивности рентгенолюминесцен-
ции при переходе от объемного к наноразмерному материалу, который свя-
зывают с соразмерностью характерных длин релаксации электронных воз-
буждений и размером наночастиц, в работе выявлены различия в форме
кинетики послесвечения рентгенолюминесценции, что позволяет сравнить
особенности образования коррелированных пар излучающих центров и ко-
роткоживущих гасителей, при условии большой плотности возбуждений, в
монокристаллах и наночастицах.

Ключевые слова: рентгенолюминесценция, нанокристаллы


