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Низькотемпературним хiмiчним методом було синтезовано наночастинки
BaF2:Eu3+ розмiром 20 ÷ 80 нм. Дослiджено параметри рекомбiнацiйної
люмiнесценцiї з використанням високоенергетичних квантiв синхротронно-
го випромiнювання з енергiєю 4 ÷ 40 еВ. У наночастинках BaF2:Eu3+ ви-
явлено два типи Eu3+-центрiв з Oh- та C3v-симетрiєю. Зменшення розмiру
наночастинок збiльшує ефективнiсть збудження в смугах з перенесенням
заряду за участю кисню, натомiсть iнтенсивнiсть збудження в смузi з пе-
ренесенням заряду вiд фтору до європiю зменшується. Зменшення розмiрiв
наночастинок також приводить до пониження симетрiї Eu3+-центрiв.

Ключовi слова: наночастинки BaF2:Eu3+, рекомбiнацiйна домiшкова лю-
мiнесценцiя, перенесення заряду, симетрiя Eu3+-центрiв.

1 Вступ

Нанорозмiрнi об’єкти – один з прiоритетних напрямiв дослiджень у галузi ма-
терiалознавства завдяки своїм унiкальним властивостям та новим застосуванням.
Особливий iнтерес викликає розробка люмiнесцентних матерiалiв на основi вико-
ристання властивостей нанорозмiрних матерiалiв. Люмiнесцентнi наночастинки мо-
жуть знайти своє застосування як люмiнесцентнi мiтки для бiомедичних дослiд-
жень [1], наносцинтилятори для фотодинамiчної радiотерапiї [2], наповнювачi полi-
мерних плiвок для реєстрацiї рентгенiвських променiв [3]. Однак, для згаданих цiлей
потрiбно мати наночастинки малих розмiрiв, якi б демонстрували прийнятний свiт-
ловий вихiд. Тому актуальними є дослiдження iз встановлення закономiрностей
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взаємодiї випромiнювання з наночастинками. Одним iз аспектiв цього дослiджен-
ня є вияснення залежностi iнтенсивностi люмiнесценцiї вiд розмiру наночастинок
та енергiї збуджуючих квантiв, зокрема аналiз iнтенсивностi власної та домiшкової
рекомбiнацiйної люмiнесценцiї.

Зважаючи на той факт, що кристали фторидiв (BaF2, CaF2, SrF2), чистi чи акти-
вованi використовуються як сцинтилятори та є модельними об’єктами для вивчення
механiзмiв сцинтиляцiйного процесу, викликає iнтерес дослiдження впливу розмiру
наночастинок на люмiнесцентнi параметри активованих фторидiв. Власна екситонна
люмiнесценцiї, дослiджувана у випадку наночастинок фторидiв (CaF2 та BaF2) [4,5],
виявляє суттєве зменшення iнтенсивностi люмiнесценцiї при зменшеннi розмiру на-
ночастинок. У випадку домiшкової рекомбiнацiйної люмiнесценцiї для CaF2:Eu3+ [6]
було показано, що для наночастинок малих розмiрiв визначальний внесок у люмiнес-
ценцiю вносять переходи з перенесенням заряду вiд нерегулярних атомiв фтору чи
домiшкових iонiв кисню до iонiв європiю. Щоб додатково пiдтвердити висновки щодо
прояву розмiрних ефектiв у активаторнiй люмiнесценцiї наночастинок CaF2:Eu3+,
у данiй роботi проведено дослiдження люмiнесцентних параметрiв Eu3+ у матрицi
BaF2, яка є iзоструктурною до CaF2. Крiм того, наночастинки BaF2, активованi
iонами Eu3+, можуть бути використанi як наносцинтилятори для фотодинамiчної
терапiї, люмiнесцентнi бiомiтки, що ефективно збуджується як оптичними, так i
рентгенiвськими квантами. Висока проникаюча здатнiсть рентгенiвських променiв
i перекривання свiчення наночастинок BaF2:Eu3+ з областю прозоростi бiологiчної
тканини можуть дозволити вiзуалiзацiю процесiв у глибинi тканини.

2 Методика експерименту

Наночастинки BaF2:Eu3+ були синтезованi з водних розчинiв BaCl2, EuCl3 та
NH4F солей у присутностi етанолу, щоб уповiльнити швидкiсть хiмiчної реакцiї з
метою зменшення розмiру наночастинок [7]. Водний розчин BaCl2 додавався ма-
лими порцiями (з частотою 1 крапля/с) до розчину NH4F та EuCl3. У результатi
iнтенсивного перемiшуваннi розчину випадав бiлий дрiбнодисперсний осад. Осад вi-
докремлювали центрифугуванням i промивали кiлька разiв дистильованою водою
до нейтрального значення рН. Отриманi наночастинки BaF2:Eu3+ сушили у ваку-
умнiй камерi. Розмiр наночастинок визначали методом рентгенiвської дифракцiї,
оцiнюючи ширини дифракцiйних пiкiв з використанням рiвняння Шерера. Типовий
середнiй розмiр наночастинок – 20 нм. Пiсля вiдпалу наночастинок протягом двох
годин при температурах 400 i 800 ◦C розмiр наночастинок збiльшувався в середньо-
му до 50 та 80 нм вiдповiдно.

Дослiдження рекомбiнацiйної люмiнесценцiї наночастинок BaF2:Eu3+ проводи-
лися з використанням синхротронного випромiнювання на станцiї SUPERLUMI в
лабораторiї HASYLAB (DESY, Гамбург) [8]. Спектри збудження люмiнесценцiї ви-
мiрювалися в енергетичному iнтервалi 4 ÷ 40 еВ зi спектральним роздiленням 0.3 нм.
Спектри збудження коректувались до однакової кiлькостi падаючих квантiв на ос-
новi порiвняння iз спектрами збудження натрiю салiцилату. Спектри люмiнесценцiї
реєструвалися в дiапазонi 200 ÷ 800 нм з роздiленням ∼ 2 нм. Всi вимiрювання
проведено за кiмнатної температури.
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3 Результати та обговорення

Спектр люмiнесценцiї iонiв європiю в багатьох матрицях виявляє типовi смуги
випромiнювання в червонiй областi спектру, якi вiдповiдають переходам зi збудже-
ного 5D0 рiвня на рiвнi 7Fj (j = 0,. . . ,6) 4f6 конфiгурацiї [9].

Як вiдомо, у кристалах BaF2 при введеннi iонiв Eu3+ виникають в основному два
типи центрiв з Oh- та C3v-симетрiєю [10, 11]. Компенсацiя заряду для Oh-симетрiї
здiйснюється за рахунок просторового розподiлу компенсуючих дефектiв, а для C3v-
симетрiї компенсацiя виникає за рахунок розмiщення мiжвузлового F− в позицiї на-
ступного найближчого сусiда. В рамках таких моделей центрiв переходи мiж мiж-
вузловими F− та iонами Eu3+ неможливi через їх значну просторову рознесенiсть,
тому можливi лише переходи з перенесенням заряду вiд вузлових iонiв фтору до
iонiв європiю. При бiльших концентрацiях європiю C3v-центри можуть агрегатува-
тись, утворюючи так званi R- i Q-центри [11].

У випадку наночастинок BaF2:Eu3+ розмiром 50 нм, з огляду на особливостi
спектрiв люмiнесценцiї, можна чiтко iдентифiкувати смуги, що вiдповiдають перехо-
дам 5D0→

7Fj (j = 1, 2, 3, 4) (рис. 1). Як вiдомо, перехiд 5D0→
7F2 (620 нм) є електро-

дипольним та дозволений в центрах без центру iнверсiї, тобто в низько-симетричних
центрах. Тодi як дозволений магнiто-дипольний перехiд 5D0→

7F1(590 нм) не за-
лежить вiд наявностi центру симетрiї. З огляду на це в спектрах люмiнесценцiї
BaF2:Eu3+ можна видiлити смуги, що вiдповiдають центрам кубiчної (590 нм) та
тригональної C3v-симетрiї (620 нм).
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Рис. 1: Спектри люмiнесценцiї наночастинок BaF2:Eu
3+ розмiром 50 нм при рiзних енергiях

збудження: hν<Eg (а) та hν>Eg (б).

У випадку високоенергетичного збудження hν > Eg переважаючою за iнтенсив-
нiстю є смуга випромiнювання при 590 нм, яка ототожнюється iз випромiнюванням
високосиметричних центрiв кубiчної симетрiї. Випромiнювання цих центрiв зумов-
лено рекомбiнацiєю зонних електронiв (e−) та дiрок (h) з домiшковими центрами.
Рекомбiнацiйна люмiнесценцiя за участю iонiв європiю вiдноситься до електрон-
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дiркової люмiнесценцiї. За такого типу збудження люмiнесценцiя виникає за схемою:
Eu3+ + e− = Eu2+; Eu2+ + h = (Eu3+)∗ = Eu3+ + hν.
Тобто, в першу чергу зонний електрон, a не дiрка, рекомбiнує iз центром випро-

мiнювання. Iмовiрнiсть рекомбiнацiї електрона з європiєвими центрами є бiльшою у
випадку Oh-центрiв, для яких не обов’язкове виникнення мiжвузлового фтору для
компенсацiї заряду, на вiдмiну вiд C3v-центрiв, де негативно заряджений мiжвуз-
ловий фтор знаходиться поблизу центру європiя. Отже при високоенергетичному
збудженнi у спектрах люмiнесценцiї проявляються в основному центри з кубiчною
симетрiєю.

Спектри люмiнесценцiї при енергiях збудження hν < Eg виявляють крiм 5D0→
7F1

ще й 5D0→
7F2 переходи, iнтенсивнiсть яких значно зростає у порiвняннi iз випад-

ком рекомбiнацiйної люмiнесценцiї. Поява смуги 5D0→
7F2 переходiв свiдчить про

залучення до люмiнесценцiї центрiв нижчої симетрiї – C3v. Оптичне збудження не є
вибiркове до локального заряду домiшкового центру. Тому спiввiдношення iнтенсив-
ностей смуг 5D0→

7F1 та 5D0→
7F2 може вiдображати концентрацiю центрiв кубiчної

та тригональної симетрiї. Така структура спектрiв пiдтверджує спiвiснування цен-
трiв випромiнювання з симетрiєю Oh та C3v у BaF2.

Структура спектрiв люмiнесценцiї наночастинок BaF2:Eu3+ рiзного розмiру при
збудженнi квантами з енергiєю hν = 6.35 еВ (смуга з перенесенням заряду) несут-
тєво залежать вiд розмiру наночастинок, спостерiгається лише перерозподiл мiж
iнтенсивностями смуг 5D0→

7F1 та 5D0→
7F2 переходiв (рис. 2).
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Рис. 2: Спектри люмiнесценцiї наночастинок BaF2:Eu
3+ двох розмiрiв (а – 20 нм та б –

50 нм) при збудженнi квантами з енергiєю hν = 6.35 еВ.

При зростаннi розмiру наночастинок iнтенсивнiсть 5D0→
7F2 переходу зменшуєть-

ся по вiдношенню до 5D0→
7F1 переходу. Така тенденцiя може бути спричинена тим,

що локальна симетрiя оточення iона Eu3+ зростає при збiльшеннi розмiру нано-
частинки. Це узгоджується з тим, що iнтенсивнiсть магнiто-дипольного 5D0→

7F1

для Eu3+ переходiв не визначається симетрiєю кристалiчного поля, в той час як
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iнтенсивнiсть електро-дипольного переходу 5D0→
7F2 є чутливою до симетрiї випро-

мiнювального центру [12, 13].

На рисунку 3 наведено спектри збудження люмiнесценцiї iонiв європiю та спек-
три збудження люмiнесценцiї автолокалiзованого екситона (АЛЕ) для смуги люмi-
несценцiї 310 нм. Спектри збудження люмiнесценцiї Eu3+ центрiв у наночастинках
BaF2:Eu3+ розмiром 50 нм вiдображають основнi механiзми збудження домiшкової
люмiнесценцiї (рис. 3) [5,6]. Для квантiв з hν < Eg можна видiлити декiлька смуг на
дiлянцi 4 ÷ 8.4 еВ. Смуги при 9.47 та 8.30 еВ можуть бути пов’язанi iз 4f–5d перехо-
дами в iонi європiю. Положення смуги при 7.4 еВ добре узгоджується iз положенням
максимуму поглинання з перенесення заряду вiд регулярних iонiв фтору до iонiв єв-
ропiю [10]. Смуги для квантiв з hν = 4 ÷ 7 еВ можуть бути зумовленi перенесенням
заряду вiд iонiв кисню до європiю, оскiльки вони розташованi при енергiях менших,
нiж це потрiбно для перенесення заряду вiд F− до Eu3+. На можливiстю утворення
переходiв з перенесенням заряду у цьому енергетичному дiапазонi вiд Eu3+ до O2−

iонiв вказувалося в [14].
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Рис. 3: Спектри збудження люмiнесценцiї Eu3+ центрiв (1) та автолокалiзованих екситонiв
(2) у наночастинках BaF2:Eu

3+ розмiром 80 нм.

В областi екситонного збудження при hν ∼ 10 еВ ефективнiсть домiшкової лю-
мiнесценцiї послаблюється, оскiльки для цiєї дiлянки частина вiльних носiїв, якi б
мали рекомбiнувати iз Eu3+-центрами, рекомбiнуює з утворенням АЛЕ.

Суттєве наростання люмiнесценцiї Eu3+-центрiв спостерiгається для квантiв з
енергiєю hν ≥ 14.5 еВ. Порiг збудження при Ethr ≈ 14.5 еВ можна вiднести до
початку помноження електронних збуджень за участю переходiв iз перенесенням
зарядiв Ethr = ECT + Eg = 4 + 10,5 = 14,5 еВ. У цьому випадку фотоелектро-
ни зони провiдностi при розсiюваннi на валентних електронах вiддають їм енергiю,
достатню для перенесення заряду до iона європiю. Спектр збудження на дiлянцi з
енергiєю квантiв hν ≥ 14.5 еВ не повторює структуру збудження люмiнесценцiї АЛЕ
за винятком провалiв у спектрi збудження на дiлянцi 16 ÷ 22 еВ. Цi провали збi-
гаються з максимумами пiкiв вiдбивання остовних екситонiв у спектрах вiдбивання
BaF2 i зумовленi безвипромiнювальними втратами на поверхневих дефектах.

Залежнiсть форми спектрiв збудження BaF2:Eu3+ вiд розмiру наночастинок по-
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казано на рисунку 4. При зменшеннi розмiрiв наночастинок зростає ефективнiсть
збудження в смугах з перенесенням заряду за участю кисню. Натомiсть iнтенсив-
нiсть збудження в смузi з перенесенням заряду вiд фтору до європiю зменшується.
Така залежнiсть може вiдображати факт вiдносного зростання кисню в наночасти-
ках в мiру зменшення їх розмiрiв та, вiдповiдно, зростання ролi поверхнi, що ефек-
тивно захоплює кисень. Також зi зменшенням розмiрiв падає iнтенсивнiсть люмi-
несценцiї в областi 4f–5d переходiв та в дiапазонi енергiй квантiв Eg ÷ Ethr (дiлянка
утворення зонних носiїв заряду). Темп падiння iнтенсивностi люмiнесценцiї в цих
процесах приблизно спiвмiрний.
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Рис. 4: Спектри збудження люмiнесценцiї BaF2:Eu
3+ (λem = 590 нм) для наночастинок

розмiром 20 (1), 50 (2) та 80 (3) нм.

Вiдсутнiсть провалiв у спектрах збудження (область утворення остовних екси-
тонiв) для частинок розмiром менше 50 нм пiдтверджує їхнi малi розмiри та вiдпо-
вiдно малi коефiцiєнти поглинання. Така поведiнка в положеннях смуг збудження в
околi iнтенсивних пiкiв вiдбивання є типовою для наночастинок [4, 15, 16].

4 Висновки

За особливостями спектрiв домiшкової рекомбiнацiйної люмiнесценцiї виявлено
спiвiснування Eu3+ центрiв Oh- та C3v-симетрiї. У випадку збудження квантами
з енергiєю hν > Eg основними випромiнюючими центрами є Oh-центри європiю, а
для hν < Eg випромiнюють європiєвi центри Oh- та C3v-симетрiї. Такi особливостi
визначаються електронним рекомбiнацiйним механiзмом люмiнесценцiї Eu3+ цен-
трiв та особливостями компенсацiї заряду у випадку Oh- та C3v-центрiв. У випадку
зменшення розмiрiв наночастинок iнтенсивнiсть рекомбiнацiйної люмiнесценцiї iонiв
європiю при hν > Eg зменшується, а домiнуючою виявляється люмiнесценцiя, зумо-
влена перенесенням заряду вiд iонiв кисню до iонiв європiю.
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IMPURITY RECOMBINATION LUMINESCENCE OF BaF2:Eu
3+

NANOPARTICLES

A.V. Zhyshkovych1, V.V. Vistovskyy1, L.-I.I. Bulyk1,
V.B. Tsiumra1, A.V. Gektin2, A.S. Voloshinovskii1

1 Ivan Franko National University of Lviv,

8 Kyryla and Mefodiya St., 79005 Lviv, Ukraine

e-mail: andrew-lviv@i.ua

2 Institute for Scintillation Materials, NAS of Ukraine,

60 Lenin Ave, 61001 Kharkiv, Ukraine

BaF2:Eu3+ nanoparticles of the average sizes 20 ÷ 80 nm were synthesized by the
chemical sedimentation method. Parameters of the recombination luminescence
upon the high-energy quanta of synchrotron radiation with energy of 4 ÷ 40 eV
were investigated. In BaF2:Eu3+ nanoparticles were revealed two types of Eu3+-
centers with Oh- and C3v-symmetry. Reducing of the nanoparticles size causes
the increases of the excitation efficiency in the charge transfer bands involving
the oxygen, however, the intensity of the excitation in the charge transfer band
from fluorine to europium decreases. Reducing of the nanoparticles size also
leads to a symmetry lowering of the Eu3+-centers.

Key words: BaF2:Eu3+ nanoparticles, impurity recombination luminescence,
charge transfer, symmetry of Eu3+-centers.
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РЕКОМБИНАЦИОННАЯ ПРИМЕСНАЯ
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ НАНОЧАСТИЦ BaF2:Eu

3+

А.В. Жишкович1, В.В. Вистовский1, Л.-I.I. Булык1,
В.Б. Цюмра1, А.В. Гектин2, А.С. Волошиновский1

1 Львовский национальный университет имени Ивана Франко,

ул. Кирилла и Мефодия 8, 79005 Львов, Украина

e-mail: andrew-lviv@i.ua

2 Институт сцинтилляционных материалов, НАН Украины,

пр. Ленина 60, 61001 Харьков, Украина

Низкотемпературным химическим методом были синтезированы наноча-
стицы BaF2:Eu3+ размером 20 ÷ 80 нм. Исследованы параметры рекомбина-
ционной люминесценции с использованием высокоэнергетических квантов
синхротронного излучения с энергией 4 ÷ 40 эВ. В наночастицах BaF2:Eu3+

выявлено два типа Eu3+-центров с Oh- и C3v-симметрией. Уменьшение раз-
мера наночастиц увеличивает эффективность возбуждения в полосах с пе-
реносом заряда при участии кислорода, в то время как интенсивность воз-
буждения в полосе с переносом заряда от фтора к европию уменьшается.
Уменьшение размеров наночастиц также приводит к понижению симметрии
Eu3+-центров.

Ключевые слова: наночастицы BaF2:Eu3+, рекомбинационная примесная
люминесценция, перенос заряда, симметрия Eu3+-центров.


