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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Люмінесцентні композиційні матеріали знаходяться у
полі зору фундаментальних та прикладних наукових досліджень завдяки
перспективам їх широкого застосування в багатьох сучасних технічних галузях,
які пов’язані зі створенням ефективних систем освітлення, систем відображення
інформації та візуалізації, новітніх лазерних систем та різноманітних сенсорів. Це
стало можливим завдяки інтенсивному розвитку та впровадженню у практику
ефективних технологій синтезу наноструктурованих композиційних матеріалів,
які дозволяють отримувати матеріали з прогнозованими фізико-хімічними
властивостями. Значний прогрес в цьому напрямку вдалося одержати за рахунок
розвинення нанотехнологій, зокрема, технологій отримання нанодисперсних
люмінесцентних матеріалів різноманітного складу. Досягнення у розробці та
виготовленні наноструктурованих матриць, як органічної так і неорганічної
природи, дозволяють з атомною точністю отримувати зразки з необхідними
конфігурацією та розмірністю структурних елементів (пор, каналів, зерен тощо).
Доступність методів комплексної діагностики властивостей наноструктурованих
композиційних матеріалів дозволяє здійснювати контроль у процесі виготовлення
зразку та керувати безпосередньо технологічними процесами.
Останнім часом наноструктуровані люмінесцентні композиційні матеріали
як об’єкти всебічного дослідження взаємозв’язків «структура-властивість» є
найбільш актуальними у сучасних задачах фізики, хімії та матеріалознавства. Це
зумовлено, по-перше, принципово новими фундаментальними науковими
проблемами та фізичними явищами, які виникають при дослідженнях фізикохімічних властивостей наноматеріалів, по-друге, перспективами створення на
основі вже відомих явищ нових пристроїв та систем з широкими
функціональними можливостями для опто-, наноелектроніки, вимірювальної
техніки, інформаційних технологій нового покоління, засобів зв’язку тощо. Тому
створення сучасних оптичних пристроїв різного призначення вимагає нових
матеріалів, які мають високу ефективність і здатність до варіювання оптичних
властивостей. В останнє десятиліття нанокристали різної структури та хімічного
складу привертають до себе значну увагу завдяки тому, що їхні люмінесцентні
характеристики залежать від розмірів, тому є можливість керувати
випромінюванням у широкому діапазоні тільки завдяки зміненню розміру, без
зміни хімічного складу наночастинок. У багатьох випадках практичне
застосування нанокристалів потребує їх компактування в макрозразки, наприклад,
шляхом введення до твердотільних матриць різної будови. З іншого боку,
введення до високопористих наноструктурованих матриць звичайних органічних
люмінофорів дозволяє отримувати високоефективні люмінесцентні матеріали, які
знаходять застосування в якості люмінесцентних екранів, сенсорів, детекторів
випромінення тощо.
Найбільш широко використовуваним матеріалом для отримання
вищезазначених люмінесцентних композиційних матеріалів є полімерні матриці,
однак, не зважаючи на простоту отримання та дешевизну вихідних матеріалів
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існує низка недоліків, наприклад, нерівномірний розподіл люмінофорів в об’ємі
матриці, старіння та деструкція полімеру при інтенсивній експлуатації. Тому, в
якості альтернативи полімерним матрицям при вирішенні багатьох науковотехнічних задач можливе використання високопористих неорганічних матриць,
наприклад, оксиду кремнію – SiO2-матриць. Технології тримання SiO2-матриць не
є енерговитратними, дозволяють контролювати геометричні параметри нанопор
та розподіл люмінофора по всьому об’єму матриці незалежно від природи
люмінофора.
Таким чином, розробка технологій створення люмінесцентних
композиційних матеріалів на основі нанопористих SiO2-матриц є важливою
матеріалознавчою проблемою, яка визначила основні напрями досліджень цієї
дисертаційної роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Робота виконувалася відповідно до планів науково-дослідних робіт
Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України в рамках держбюджетних тем
«Дослідження механізмів формування оптичних та люмінесцентних властивостей
нанокомпозитних матеріалів» («Сенатор», 2011 - 2013 рр., номер держреєстрації
0111U001892), «Розроблення дослідно-промислових технологій виготовлення
нанодисперсних
люмінесцентних
матеріалів
на
основі
активованих
рідкісноземельними іонами діелектричних та напівпровідникових нанокристалів
для
високоефективної
конверсії
іонізуючого
та
ультрафіолетового
випромінювання (друга черга)» («Нанокристал-2», 2012 - 2013 рр., номер
держреєстрації 0112U004624); «Розробка технологій отримання гібридних
органіко-неорганічних
наноструктурованих
люмінесцентних
матеріалів»
(«Гібрид», 2012 - 2016 рр., номер держреєстрації 0112U001897); «Вплив
розмірності транспорту електронних збуджень на процеси люмінесцентної
релаксації та захоплення на пастки в умовах просторового обмеження
(наноконфаймент)» («Рим», 2012 - 2015 рр., номер держреєстрації 0112U001906);
«Дослідження механізмів фото- і радіолюмінесценції в нанодисперсних і
наноструктурованих сцинтиляторах» («Карфаген», 2014 - 2016 рр., номер
держреєстрації 0114U001510). У виконанні вказаних вище НДР здобувач брав
участь як аспірант та в якості виконавця.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є отримання
люмінесцентних композиційних матеріалів на основі нанопористих SiO 2-матриць,
які містять нанокристали ZnSe та органічні люмінофори о-РОРОР (1,2-біс(5феніл-2-оксазоліл)бензол), РРО (2,5-діфенілоксазол).
Для досягнення мети дисертаційної роботи необхідно було вирішити такі
основні завдання:
- розробити спосіб отримання SiO2-матриць з заданими структурними
характеристиками;
- розробити методи введення органічних люмінофорів о-РОРОР, РРО та
неорганічних нанокристалів ZnSe в пори SiO2-матриць;
- дослідити фізико-хімічні, люмінесцентні та сцинтиляційні властивості
отриманих композиційних матеріалів;
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- розробити
технологічні
методи
управління
люмінесцентними
властивостями отриманих композиційних матеріалів на основі
нанопористих SiO2-матриць.
Об’єкти дослідження – процес отримання люмінесцентних композиційних
матеріалів, а також структурні, люмінесцентні та сцинтиляційні характеристики
цих матеріалів.
Предмет дослідження – люмінесцентні композиційні матеріали на основі
нанопористих SiO2-матриць.
Методи дослідження – оптична спектроскопія, лазерна селективна
спектроскопія з часовим розділенням (корельований у часі підрахунок окремих
фотонів), техніка термо- та фотостимульованої люмінесценції (ТСЛ, ФСЛ),
люмінесцентна мікроскопія, рентгено-структурний аналіз, просвітлююча
електрона мікроскопія (ПЕМ).
Наукова новизна одержаних результатів.
При виконанні дисертаційної роботи було отримано такі нові результати:
1. Розроблено низку технологічних прийомів, яка дозволяє отримувати
композиційні матеріали складу ZnSe/SiO2-матриця, о-РОРОР/SiO2-матриця та
РРО/SiO2-матриця:
- Встановлено
оптимальні
мольне
співвідношення
прекурсорів
тетраметоксисилану, метилового спирту, води, кислотного каталізатору та
температура термообробки для отримання оптично прозорої SiO2-матриці.
Матриці, отримані за температури 500С, що мають питому площу поверхні
на рівні 824 м2/г, об’єм пор - 0,55 см3/г, щільність 1,3 см3/г та значення
мікротвердості 800 МПа, обрано як основу для розробки композиційних
матеріалів.
- Отримано люмінесцентні композиційні матеріали складу ZnSe/SiO2матриця з вмістом нанокристалів ZnSe на рівні 10 -3 мас.%. Показано, що
найбільш ефективним методом є вирощування нанокристалів ZnSe
безпосередньо в порах SiO2-матриці, при цьому розмір нанокристалів ZnSe
знаходиться у діапазоні 2,5-3 нм.
- Показано, що для реєстрації амплітудних спектрів оптимальний вміст
органічних люмінофорів у сцинтиляційних композиційних матеріалах
складу о-РОРОР/SiO2-матриця та РРО/SiO2-матриця знаходиться на рівні
4 мас.%.
2. Показано, що температурне гасіння люмінесценції композиційних
матеріалів складу ZnSe/SiO2-матриця відрізняється від температурного
гасіння кристалу ZnSe: значення енергії активації процесу гасіння
композиційних матеріалів становить 44-70 меВ, часи загасання
люмінесценції скорочуються на порядок у порівнянні з кристалом.
3. Показано, що сцинтиляційні композиційні матеріали складу о-РОРОР/SiO2матриця та РРО/SiO2-матриця прозорі у видимому діапазоні, мають
наносекундні часи загасання та абсолютний світловий вихід
5100 фотон/МеВ для о-РОРОР/SiO2-матриця і 4400 фотон/МеВ для
РРО/SiO2-матриця. В таких композиційних матеріалах реалізується
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безвипромінювальна передача енергії від SiO2-матриці до о-РОРОР або
РРО.
Практичне значення одержаних результатів. У дисертаційній роботі
розроблено спосіб отримання оптично прозорої SiO2-матриці, яка є мезопористим
матеріалом із середнім діаметром пор 2-5 нм. SiO2-матриці отримані за
температури термообробки 500°С можуть використовуватись як основа для
отримання композиційних матеріалів різного складу.
Отримано композиційні матеріали складу ZnSe/SiO2-матриця шляхом
вирощування нанокристалів ZnSe безпосередньо в порах SiO2-матриці, які можуть
використовуватися в люмінесцентній техніці.
Отримано композиційні матеріали складу о-РОРОР/SiO2-матриця та
РРО/SiO2-матриця шляхом насичення матриць розчинами відповідних
люмінофорів, які є перспективними для використання у якості сцинтиляторів
(Патент України №110690 на винахід).
Результати впровадження та апробації створених матеріалів підтверджено
відповідними актами та лабораторним технологічним регламентом, які наведено в
додатках дисертації.
Особистий внесок здобувача. Всі результати досліджень, які викладено у
дисертаційній роботі, отримано за безпосередньою участю автора. Вибір об’єктів
дослідження та постановку наукових задач було проведено спільно з науковим
керівником. Здобувач готував всі дослідні зразки, проводив експерименти,
безпосередньо брав участь в обробці та аналізі отриманих експериментальних
результатів, написанні статей та патенту. Автором спільно з к.т.н. Беспаловою І.І.
було синтезовано SiO2-матриці з необхідними структурними характеристиками та
заданими оптичними властивостями 3, 4, 7, адаптовано та відпрацьовано
методику введення органічних люмінофорів РРО, о-РОРО та нанокристалів ZnSe
у пори SiO2-матриці 1, 2, 5-7. Разом з к.ф.-м.н. Максимчуком П.О. було
досліджено люмінесцентні та оптичні властивості композиційних матеріалів
складу о-РОРОР/SiO2-матриця, РРО/SiO2-матриця та ZnSe/SiO2-матриця [1, 2, 5, 6,
8-11]. Визначення абсолютного світловиходу та амплітудного розділення
композиційних матеріалів складу о-РОРОР/SiO2-матриця та РРО/SiO2-матриця [2,
3, 7, 8, 11] проведено к.ф.-м.н. Вягіним О.Г. та пров. інж. Зеленською О.В.
Спільно з к.ф.-м.н. Семіньком В.В. автором проаналізовано механізми
формування люмінесцентних та сцинтиляційних властивостей композиційних
матеріалів [1-3, 5, 6, 8-11].
Апробація результатів роботи. Основні результати роботи було
представлено на наступних міжнародних і вітчизняних наукових конференціях:
Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security,
Sozopol, Bulgaria, 2014; 4th International Scientific and Technical Conference for
Young Scientists «Luminescent processes in condensed state of matter (LUMCOS2015)», Kharkov, 2015; школа-семинар «Сцинтилляционные процессы и
материалы для регистрации ионизирующего излучения», Харьков, 2016; та
опубліковано в матеріалах та збірниках тез доповідей цих конференцій.
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Публікації. По темі дисертації опубліковано 11 наукових робіт, які
включають 6 статей у фахових вітчизняних та міжнародних виданнях, 1 патент
України, 4 публікації за матеріалами конференцій.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу,
5 розділів, висновків, списку літературних джерел та 3 додатків. Загальний об’єм
роботи складає 145 аркушів, дисертаційна робота включає 43 рис., 6 табл., 111
посилань на літературні джерела.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано доцільність виконання досліджень та актуальність
теми дисертаційної роботи, сформульовано мету і визначено основні завдання
щодо її досягнення, представлено інформацію про об’єкт, предмет та методи
досліджень, наукову новизну та практичну значимість одержаних результатів.
Висвітлено особистий внесок здобувача, приведено відомості про апробацію
результатів роботи та публікації за темою дисертації.
У першому розділі викладено літературні дані щодо структури, технологій
отримання та галузей застосування люмінесцентних композиційних матеріалів на
основі оксидів кремнію та інших неорганічних сполук. Особливу увагу приділено
методам дослідження основних характеристик структури нанопористих об’єктів,
зокрема, методу сорбції та конденсації газів та методам мікроскопії. Розглянуто
фізико-хімічні аспекти технологій одержання люмінесцентних композиційних
матеріалів. Проаналізовано технології синтезу високопористих SiO2-матриць та
наведено основні способи введення як органічних, так і неорганічних
люмінофорів у нанопористі неорганічні матриці.
На основі узагальнення літературних даних зроблено висновок про
необхідність розробки комплексного підходу щодо технології отримання
люмінесцентних композиційних матеріалів на основі нанопористих SiO2-матриць.
Сформульована проблема, що поставлена в дисертації, обґрунтовано ціль та
завдання роботи.
У другому розділі надано детальний опис експериментального обладнання,
яке використовувалося для дослідження структури SiO2-матриць, вимірювання
спектрів люмінесценції і збудження люмінесценції у широкому інтервалі
температур, кривих загасання люмінесценції та сцинтиляційних характеристик
отриманих композиційних матеріалів.
Для дослідження структури SiO2-матриць було використано електронпросвічувальний електронний мікроскоп ПЕМ-125 (Селмі, Україна); атомносиловий мікроскоп Solver P47H-PRO (NT-MDT, Росія); порошковий
дифрактометр Siemens D 500 у відфільтрованому мідному випромінюванні
(=1,54184Е, Ni-фільтр) в режимі крокового сканування; аналізатор сорбції газів
ASAP 2000m V3.00 фірми Micromeritics (США); прилад для випробувань
матеріалів на мікротвердість ПМТ-3.
Спектри оптичного пропускання композиційних матеріалів вимірювались за
допомогою спектрофотометра SPECORD 200 (Analytik Jenа, Німеччина). Для
проведення досліджень люмінесцентних характеристик композиційних матеріалів
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на основі SiO2-матриць в оптичному діапазоні було використано автоматизований
спектрофлуориметр на основі монохроматора МДР-23 (ЛОМО, Росія) та системи
електронних блоків і модулів, виконаних в стандарті «КАМАК».
Спектри збудження люмінесценції, а також криві загасання досліджуваних
композиційних матеріалів при збудженні імпульсним (120 пс) синхротронним
випромінюванням з енергією 3,7-25 еВ за температури 300 К і 10 К було отримано
за допомогою станції SUPERLUMI в HASYLAB, DESY (Гамбург, Німеччина).
Дослідження сцинтиляційних характеристик отриманих композиційних
матеріалів було проведено з використанням стандартної установки, яка
складалася зі спектрометричного підсилювача, лінійного підсилювача і
багатоканального аналізатора AMA-03-F (Тензор, Росія). ФЕП R1307 (Хамамацу,
Японія) було використано в якості фотоприймача. Сцинтиляції збуджувалися
альфа-частинками з енергією 5,46 МеВ від радіонуклідного джерела 238Рu.
Звичайний пластмасовий сцинтилятор (ПС) на основі полістиролу з розміром
 20 × 1 мм зі світловиходом 6000 фотон/МеВ було використано в якості
еталонного зразка.
Третій розділ містить опис способу отримання SiO2-матриць, який
здійснювали за модифікованим золь-гель методом, де у якості вихідних
матеріалів використовували тетраметоксисилан, метиловий спирт, воду, азотну
кислоту (в якості каталізатора). Оптимально підібрані мольні співвідношення
прекурсорів та режими відпалу у діапазоні температур 120-750 °С дозволили
отримувати прозорі безбарвні SiO2-матриці заданої геометричної форми (рис. 1)
за короткий термін.
За даними РФА синтезовані SiO2-матриці
мають аморфну структуру та за даними
ПЕМ
та
АСМ
складаються
з
щільноупакованих сферичних частинок зі
середнім розміром 35 нм, які утворюють
неупорядковану структуру з діаметром пор
на поверхні зразку 20-30 нм. У роботі
методом сорбції та капілярної конденсації
газів при використанні моделей ВЕТ
Рис. 1. Зображення SiO2-матриці.
(Brunauer-Emmett-Teller)
та
BJH
(Barrett-Joyne-Halenda) було визначено,
що SiO2-матриці є мезопористими матеріалами з питомою площею поверхні від
400 м2/г до 900 м2/г при загальній пористості 20-55 об.% в залежності від
температури термообробки, при цьому в об’ємі матриці пори є відкритими та
мають циліндричну форму з діаметром 2 -5 нм, які і вносять основний вклад в
значення об’єму пор, що становить 0,49 см3/г для зразку отриманого за
температури 120°С, 0,55 см3/г – за температури 500°С, 0,21 см3/г – за температури
750°С. Визначені методом гідростатичного зважування значення щільності
матриці в залежності від температури термообробки дорівнює 1,10 – 1,40 г/см3 та
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пористість має значення біля 50 об.%. Значення мікротвердості SiO2-матриць за
Віккерсом становить від 450 Мпа (120°С) до 1400 МПа (750°С).
Встановлено, що синтезовані SiO2-матриці
незалежно від температури термообробки є
прозорими в широкому діапазоні (рис. 2):
край поглинання матриць знаходиться на
200 нм,
приблизно
посередині
між
поглинанням скла (300-350 нм) і плавленого
кварцу (150-180 нм). SiО2-матриці виявляють
власну люмінесценцію при збудженні в
ультрафіолетовому діапазоні з максимумом
люм = 361 нм і максимумом смуги збудження
люмінесценції збудж = 307 нм, що було
Рис. 2.
Спектр
поглинання враховано при проведенні досліджень.
На
основі
отриманих
синтезованих SiО2-матриць.
експериментальних даних та аналізу даних
літератури, для розробки способу створення
люмінесцентних композиційних матеріалів на основі нанопористих SiO 2-матриць,
які містять нанокристали ZnSe та органічні люмінофори о-РОРОР, РРО, було
обрано SiO2-матриці, отримані за температури 500°С, які мають найбільш
оптимальні структурні параметри та фізико-хімічні властивості.
У четвертому розділі наведено оптичні властивості композиційних
матеріалів на основі нанокристалів ZnSe, синтезованих різними методами.
Показано, що створення композиційних матеріалів шляхом просочення SiO2матриць колоїдними розчинами нанокристалів ZnSe, отриманих методом
колоїдного синтезу та методом механо-активації, не є ефективним, так як має
місце низка вагомих недоліків. Встановлено, що найбільш ефективним методом
отримання такого композиційного матеріалу є вирощування нанокристалів ZnSe
безпосередньо в порах SiO2-матриці, яка використовується в якості підкладки при
осаджені похідних компонентів з парової фази, а також обмежує кінцевий розмір
нанокристалів та є інертною по відношенню до поверхні нанокристалів ZnSe.
Було створено два технологічні стенди для вирощування нанокристалів
ZnSe у порах SiO2-матриць. У першому випадку чисту SiO2-матрицю занурювали
в розчин хлориду цинку ZnCl2 (c = 1 моль/л), витримували 24 години, після чого
висушували до сталої маси та відпалювали в атмосфері селеноводню Н2Se за
температури 400 °С (далі – «хімічний» метод). Другий спосіб базується на методі
хімічного осадження з парової фази, де відбувається осадження похідних
елементів з парової фази на SiO2-матрицю. У гарячій зоні розміщували CVD
кристал ZnSe та нагрівали його до температури 800 °С, при якій відбувається
випаровування атомів Zn і Se. В холодній зоні розміщували чисту SiO2-матрицю,
на якій осаджувались атоми Zn і Se з гарячої зони. Осадження атомів Zn і Se
супроводжувалося їх взаємодією на поверхні і в порах SiO2-матриці з подальшим
формуванням нанокристалів ZnSe (далі – CVD метод). Обома методами отримано
забарвлені SiO2-матриці з концентрацією нанокристалів на рівні 10-3 мас.%. При
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дослідженні оптичних властивостей нанокристалів ZnSe в порах SiO 2-матриці
було використано збудження 457 нм для виключення впливу люмінесценції самої
SiO2-матриці.
Отримані спектри фундаментального поглинання нанокристалів ZnSe в
порах SiO2-матриці (рис. 3) показали синій зсув фундаментального поглинання у
порівнянні з поглинанням CVD кристала ZnSe.

Рис. 3. Спектри фундаментального
поглинання нанокристалів ZnSe в
порах SiO2-матриці: 1 – нанокристали
ZnSe в порах SiO2-матриці, отримані
«хімічним» методом; 2 – нанокристали
ZnSe в порах SiO2-матриці, отримані
CVD методом; 3 – CVD кристал ZnSe.

Значення ширини забороненої зони збільшується від 2,7 еВ для CVD
кристала ZnSe до ~2,8 еВ для нанокристалів ZnSe, отриманих методом CVD та
~ 2,85 – 2,9 еВ для нанокристалів ZnSe, отриманих «хімічним» методом.
Збільшення ширини забороненої зони для нанокристалів є прямим проявом
квантово-розмірного ефекту, пов’язаного зі зменшенням розміру нанокристалів
без зміни хімічного складу частинок. Залежність ширини забороненої зони
нанокристалів від розміру визначається наступною формулою:

 2 2 1,786e 2
E ( R)  E g 

2 R 2  4 0 R
де: Eg – ширина забороненої зони об’ємного кристала, R – розмір
нанокристала, µ - зведена маса електрона та дірки.
Використовуючи цю формулу з отриманих значень ширини забороненої
зони було розраховано середній розмір нанокристалів ZnSe, який склав ~ 3 нм для
CVD метода і ~ 2,5 нм для «хімічного» метода.
Встановлено, що спектри люмінесценції нанокристалів ZnSe в порах SiO 2матриці, отриманих «хімічним» методом, складаються з асиметричної смуги, а її
температурне гасіння значно нижче, ніж для CVD кристала. Підвищення
температури від 77 К до 300 К призводить до зниження інтенсивності
люмінесценції нанокристалів ZnSe приблизно в 5 разів, в той час як для об'ємного
кристала спостерігалося гасіння люмінесценції в 100 разів.
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Спектри люмінесценції нанокристалів ZnSe в порах SiO2-матриці,
отриманих CVD методом, складаються з двох смуг в зеленій області з
максимумами при 500 нм і 530 нм, які можуть бути приписані випромінюванню з
рівнів двох різних типів електронних пасток, і менш вираженої смуги в червоній
області спектра, яка не спостерігається для інших зразків. Підвищення
температури від 77 К до 300 К призводить до зменшення інтенсивності
люмінесценції нанокристалів ZnSe лише в 1,4 рази. Таким чином, процеси
температурного гасіння мають дуже слабкий вплив на люмінесценцію
нанокристалів ZnSe у порах SiO2-матриці.
Енергії активації процесів температурного гасіння люмінесценції для
кристалів і нанокристалів (рис. 4) в області високих температур суттєво
відрізняються (для нанокристалів ZnSe, отриманих «хімічним» методом –
Еа = 70 меВ, для нанокристалів ZnSe, отриманих CVD методом – 44 меВ, для
кристала ZnSe – 280 меВ, що вказує на різні механізми гасіння).

Рис. 4.
Температурна
залежність
інтенсивності люмінесценції кристала
ZnSe (CVD) (крива ), нанокристалів
ZnSe, отриманих в порах SiO2-матриці
«хімічним»
методом
(крива
),
нанокристалів ZnSe, отриманих в порах
SiO2-матриці CVD методом (крива ),
зображенні в координатах {1/kT,
ln(I0/I)-1}.

Криві загасання люмінесценції для об’ємного CVD кристала і нанокристалів
ZnSe в порах SiO2-матриці є не експоненційними, що вказує на наявність набору
пасток з різною глибиною залягання відносно дна зони провідності, які
відповідають за люмінесценцію зразків та забезпечують значний діапазон
компоненту загасання люмінесценції (рис. 5).
Час загасання люмінесценції CVD кристала знаходиться у мікросекундному
діапазоні і підвищення температури призводить до його значного скорочення
(рис. 5 а). Середній час загасання люмінесценції для нанокристалів ZnSe в порах
SiO2-матриці, отриманих будь-яким із способів, лежить у наносекундному
діапазоні і практично не залежить від температури (рис. 5 б, в).
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Рис. 5. Криві загасання люмінесценції: а) об’ємного CVD кристала ZnSe;
б) нанокристалів ZnSe, отриманих в порах SiO2-матриці «хімічним» методом;
в) нанокристалів ZnSe, отриманих в порах SiO2-матриці CVD методом.
Істотно різні температурні залежності інтенсивності люмінесценції для
об’ємного кристала ZnSe і нанокристалів ZnSe та різниця в часі загасання
люмінесценції (більш ніж в 10 разів) дозволяють припустити різні механізми
гасіння люмінесценції в кристалах ZnSe і нанокристалах ZnSe в порах SiO 2матриці (рис. 6). Високе значення енергії активації гасіння люмінесценції
(280 меВ) для CVD кристала ZnSe показує, що температурне гасіння відбувається
за участю дна зони провідності. Фундаментальне поглинання для нанокристалів
ZnSe має місце при більш високих енергіях, що вказує на збільшення
енергетичного зазору між зоною провідності і рівнем, з якого спостерігається
люмінесценція. Приймаючи до уваги низькі значення енергій активації (70 меВ
для нанокристалів ZnSe, отриманих «хімічним» методом і 44 меВ для
нанокристалів ZnSe, отриманих CVD методом) можливо припустити, що гасіння
люмінесценції в цьому випадку відбувається без участі дна зони провідності, а
шляхом прямої передачі енергії електронних збуджень нанокристалів ZnSe до
рівнів гасіння за участю коливань гратки ZnSe або фононів SiO 2-матриці. Але цей
механізм гасіння люмінесценції нанокристалів ZnSe у порах SiO 2-матриці є менш
ефективним в порівнянні з механізмом гасіння люмінесценції кристалів ZnSe.
Таким чином, отримання нанокристалів ZnSe у порах SiO2-матриці дозволяє
знизити температурне гасіння люмінесценції і використовувати швидке
інтенсивне світіння даних матеріалів для створення новітніх сцинтиляційних
детекторів та люмінофорів.
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Рис. 6.
Механізм
температурного
гасіння
люмінесценції
в
CVD
кристалі
ZnSe
та
композиційному
матеріалі
ZnSe/SiO2-матриця.

У п’ятому розділі наведено люмінесцентні та сцинтиляційні
характеристики композиційних матеріалів на основі SiO2-матриц в які введено
органічні люмінофори 1,2-біс(5-феніл-2-оксазоліл)бензол (о-POPOP) та 2,5діфенілоксазол (PPO) (рис. 7).

а

б

Рис. 7. Структурні формули органічних люмінофорів: а) 1,2-біс(5-феніл-2оксазоліл)бензол (о-POPOP); б) 2,5-діфенілоксазол (PPO).
Показано, що розроблений спосіб створення композиційних матеріалів
дозволяє отримувати матеріали з вмістом люмінесцентної добавки РРО або оРОРОР від 2 мас.% до 20 мас.% при рівномірному її розподілу в об’ємі зразка.
Отримання композиційних матеріалів відбувається шляхом насичення SiO2матриць органічними люмінофорами через хлороформні розчини останніх. Такий
метод дозволяє одночасно отримувати велику кількість матеріалів з різним
вмістом люмінофора, а також повторно використовувати SiO2-матриці після
високотемпературного відпалу у випадку, якщо кількість введеного люмінофора
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не відповідає необхідній. Встановлено, що оптимальний вміст РРО або о-РОРОР
має становити 4 мас.%.
На рис. 8 показано спектри люмінесценції чистих SiO2-матриць і
композиційного матеріалу РРО/SiO2-матриця та o-РОРОР/SiO2-матриця при
збудженні в області поглинання SiO2-матриці (Eзб = 6,8 еВ). Власне світіння
чистої SiO2-матриці (крива 1) з максимумом при 390 нм визначається синглетсинглетними переходами S1-S0 в киснево-дефіцитних центрах.
Криві 2 і 3 представляють спектри люмінесценції композиційних матеріалів
РРО/SiO2-матриця та o-РОРОР/SiO2-матриця відповідно. Обидва спектра мають
червоне зміщення ~ 30-35 нм у порівнянні зі спектрами РРО та o-РОРОР в толуолі
через високу полярність матриці (батохромний зсув). При збудженні
синхротронним випромінюванням з енергією 6,8 еВ, спектри РРО/SiO2-матриця та
o-РОРОР/SiO2-матриця складаються зі смуг випромінювання домішки, з
максимумами на 440 нм і 470 нм, відповідно. Відсутність власної люмінесценції
матриці вказує на ефективну передачу енергії електронних збуджень від матриці
до молекул домішок.

Рис. 8. Спектри люмінесценції за
температури 300 К, Езб = 6,8 еВ: 1 –
чиста SiO2-матриця; 2 – РРО/SiO2матриця; 3 – o-РОРОР/SiO2-матриця.

Рис. 9. Криві загасання люмінесценції
за температури 300 К, Eзб = 6,8 еВ:
1 – чиста SiO2-матриця,λреєстр = 390 нм;
2 –РРО/SiO2-матриця, λреєстр = 440 нм;
3 – o-РОРОР/SiO2-матриця,
λреєстр = 390 нм.

Аналіз кривих загасання люмінесценції чистої SiO2-матриці (крива 1) та
композиційних матеріалів РРО/SiO2-матриця (крива 2) та o-РОРОР/SiO2-матриця
(крива 3), при збудженні в полосу поглинання SiO2-матриці, показує, що крива
загасання смуги на 390 нм за температури 300 К є майже моноекспоненційною з
часом життя близько 2 нс. Крива загасання люмінесценції композиційного
матеріалу o-РОРОР/SiO2-матриця є експоненційною за температури 300 К з часом
життя близько τ0 = 7 нс, в той час як крива загасання люмінесценції РРО/SiO2-

13

матриця може бути описана двома експонентами з τ1 = 2,6 нс і τ2 = 10,6 нс.
Відсутність повільної компоненти на кривих загасання люмінесценції РРО/SiO2матриці та o-РОРОР/SiO2-матриці можна розглядати як доказ того, що передача
енергії від SiO2-матриці до органічних люмінофорів відбувається через
синглетний електронний стан матриці.
Спектри збудження люмінесценції чистої SiO2-матриці мають декілька
максимумів в діапазоні енергій від 4 еВ до 8 еВ. Спектри збудження РРО/SiO2матриця та o-РОРОР/SiO2-матриця (рис. 10) виміряні у смугах 440 нм і 470 нм, є
подібними і в цілому повторюють форму спектра збудження SiO 2-матриці в
діапазоні 3,7-25 еВ, що також вказує на безвипромінювальну передачу енергії від
матриці до молекул о-РОРОР або РРО.

Рис. 10. Спектри збудження:
1 – чиста SiO2-матриця, λреєстр = 390 нм;
2 – РРО/SiO2-матриця, λ = 440 нм;
3 – o-РОРОР/SiO2-матриця, λреєстр = 390 нм.

Амплітудні спектри композиційних матеріалів РРО/SiO2-матриця, oРОРОР/SiO2-матриця і еталонного пластмасового сцинтилятору (ПС) отримано
при збудженні альфа-випромінюванням (рис. 11). Обидва спектри композиційних
матеріалів є симетричними і добре апроксимуються функцією Гауса (вставка на
рис. 11).

Рис. 11.
Амплітудні
спектри
композиційних сцинтиляторів і
пластмасового сцинтилятору під
альфа-випромінюванням
джерелом 238Рu, Еа= 5,46 МеВ: 1 –
ПС; 2 – РРО/SiO2-матриця; 3 – oРОРОР/SiO2-матриця. Вставка –
апроксимація
спектрів
композиційних
матеріалів
гаусовими контурами (суцільні
лінії).
Для

визначення

абсолютного
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світлового виходу у роботі використовувався метод, заснований на вимірюванні
внутрішнього (власного) розділення фотоелектронного помножувача (ФЕП).
Технічний світловий вихід визначався відповідно до розділу 5.3. Міжнародного
стандарту CEI/IEC 62372:2006.
Абсолютний світловий вихід розраховували за формулою:

N ph 

5,57
E  ( R  Rsc2 )    k1  k 2
2

де: τ – коефіцієнт світлозбирання, k1 – коефіцієнт узгодження спектрів
люмінесценції та чутливості ФЕП, k2 – чутливість фотокатода ФЕП, E – енергія
зареєстрованого випромінювання, якій відповідає піку в амплітудному спектрі, R
– амплітудне розділення піку, Rsc – власне розділення сцинтилятору.
Власне розділення композиційних матеріалів Rsc було визначено за методом
нейтральних оптичних фільтрів, k1 – за виміряними спектрами люмінесценції і
спектральним даними ФЕП, k2 – за паспортними даними ФЕП. Коефіцієнт
світлозбирання τ визначався шляхом моделювання методом Монте-Карло
випадкових траєкторій променів від точок виникнення сцинтиляцій до їх втрати
або потрапляння на фотоприймач. В результаті, отримане значення τ для обох
композиційних матеріалів РРО/SiO2-матриця та o-РОРОР/SiO2-матриця склало
0,14, це дозволило оцінити абсолютний світловий вихід.
Встановлено, що відносний світловий вихід композиційних матеріалів
РРО/SiO2-матриця та o-РОРОР/SiO2-матриця (положення фотопіків зразків що
досліджувались відносно фотопіку ПС) не перевищує 22 %. Виявлено, що зразки
композиційних матеріалів РРО/SiO2-матриця та o-РОРОР/SiO2-матриця мають
високий коефіцієнт поглинання – близько 0,25 см-1. Оскільки при опроміненні
альфа-частинками збуджується тільки поверхневий шар зразка, як правило,
декілька десятків мікрометрів, то значна частина всіх утворених сцинтиляційних
фотонів поглинається в об’ємі композиційних матеріалів і не досягає вхідного
вікна ФЕП. Одночасно з цим, в тих самих експериментальних умовах коефіцієнт
світлозбирання для еталонного ПС, що має коефіцієнт поглинання, рівний
0,005 см-1, становить 0,5. Таким чином, беручи до уваги коефіцієнт
світлозбирання, кінцеві значення абсолютного світловиходу становлять
4400 фотон/МеВ і 5100 фотон/МеВ для РРО/SiO2-матриця та o-РОРОР/SiO2матриця, відповідно.
Таким чином, отримані композиційні матеріали РРО/SiO2-матриця та oРОРОР/SiO2-матриця мають високу інтенсивність фотолюмінесценції, відносно
високу прозорість у видимому діапазоні та наносекундні часи загасання,
світловий вихід зразків можна порівняти зі світловиходом комерційного
пластмасового сцинтилятору на основі полівінілтолуола BC-416 фірми SaintGobain (6000-7000 фотон/МеВ). Таке значення світлового виходу може бути
обумовлено існуванням в матрицях різних каналів безвипромінювальної
релаксації високоенергетичних збуджень.

15

ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі розроблено люмінесцентні композиційні матеріали
на основі нанопористих SiO2-матриц, які містять нанокристали ZnSe та органічні
люмінофори о-РОРОР, РРО. Було досліджено та проаналізовано структурні
параметри SiO2-матриць, розроблено методи введення нанокристалів ZnSe та
органічних люмінофорів о-РОРОР, РРО в пори матриць. Було досліджено фізикохімічні, люмінесцентні та сцинтиляційні характеристики композиційних
матеріалів складу ZnSe/SiO2-матриця, о-РОРОР/SiO2-матриця та РРО/SiO2матриця. При цьому було отримано наступні наукові та практичні результати:
1. Вперше розроблено низку технологічних прийомів, яка дозволяє
отримувати композиційні матеріали складу ZnSe/SiO2-матриця, оРОРОР/SiO2-матриця та РРО/SiO2-матриця.
- Розроблено спосіб отримання аморфних оптично прозорих SiО2-матриць
необхідної геометричної форми. Методами сорбції та капілярної
конденсації газів при використанні моделей BET-BJH досліджено, що
загальна пористість матриць складає 20-50 об.% залежно від температурі
термообробки, при цьому пори діаметром 2-5 нм є відкритими, мають
циліндричну форму та вносять основний вклад в значення об’єму пор.
Значення питомої площі поверхні залежить від температури термообробки
та знаходиться у діапазоні 400-900 м2/г. Визначені методом гідростатичного
зважування значення щільності SiО2-матриці в залежності від температури
термообробки знаходяться у діапазоні 1,10-1,40 г/см3. Максимальне
значення мікротвердості SiO2-матриць за Віккерсом становить 1400 МПа.
- Розроблено методику отримання люмінесцентних композиційних матеріалів
складу ZnSe/SiO2-матриця шляхом вирощування нанокристалів ZnSe
безпосередньо в порах SiO2-матриці. Показано, що найбільш ефективним є
вирощування нанокристалів у порах SiО 2-матриць шляхом осадження цинку
та селену з парової фази безпосередньо у пори. Вміст нанокристалів ZnSe
складає 10-3 мас.%.
- Розроблено спосіб отримання композиційних матеріалів складу оРОРОР/SiO2-матриця та РРО/SiO2-матриця шляхом насичення матриць
розчинами люмінофорів з оптимальним вмістом органічних люмінофорів на
рівні 4 мас.%.
2. Отримано композиційний матеріал складу ZnSe/SiO2-матриця з
інтенсивною
люмінесценцією
при
кімнатній
температурі,
що
характеризується наносекундними часами загасання.
3. Показано, що у композиційному матеріалі складу ZnSe/SiO2-матриця
температурне гасіння люмінесценції відрізняється від температурного
гасіння у кристалі ZnSe, що обумовлено зміною ширини забороненої зони
нанокристалів ZnSe при їх вирощуванні в порах SiO2-матриці.
4. Експериментально доведено, що в композиційних матеріалах складу оРОРОР/SiO2-матриця
та
РРО/SiO2-матриця
реалізується
безвипромінювальна передача енергії від SiO2-матриці до о-РОРОР або
РРО. Тобто відсутність власної люмінесценції матриці вказує на ефективну
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передачу енергії електронних збуджень від матриці до молекул органічних
домішок.
5. Експериментально доведено, що композиційні матеріали РРО/SiO2-матриця
та o-РОРОР/SiO2-матриця є прозорими у видимому діапазоні, мають
наносекундні часи загасання, значення абсолютного світлового виходу
становлять 5100 фотон/МеВ і 4400 фотон/МеВ, відповідно, та можуть
використовуватись в сучасній сцинтиляційній техніці.
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АНОТАЦІЯ
Волошина Л.І. Отримання люмінесцентних композиційних матеріалів
на основі нанопористих SiO2-матриць. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство. – Інститут монокристалів НАН
України, Харків, 2018.
Дисертаційна
робота
присвячена
розробці
способу
отримання
люмінесцентних композиційних матеріалів складу нанокристали ZnSe/SiO2матриця, органічні люмінофори о-РОРОР/SiO2-матриця і РРО/SiO2-матриця з
оптимальним вмістом активного компоненту та дослідженню їх люмінесцентних
та сцинтиляційних характеристик.
Було розроблено спосіб отримання високопористої SiO 2-матриці зі
структурою стохастичного типу з розміром пор 2-5 нм, значенням питомої площі
поверхні 400-900 м2/г і загальним об’ємом пор 0,2-0,5 см3/г залежно від умов
отримання.
Композиційний матеріал складу нанокристали ZnSe/SiO2-матриця
отримували методом вирощування нанокристалів ZnSe безпосередньо в порах
SiO2-матриці, при цьому розмір нанокристалів становить 2,5-3 нм. У роботі
запропоновано механізм температурного гасіння люмінесценції кристала ZnSe і
композиційного матеріалу ZnSe/SiO2-матриця.
Розроблено спосіб отримання композиційного матеріалу складу оРОРОР/SiO2-матриця і РРО/SiO2-матриця шляхом насичення SiO2-матриці
розчинами відповідних органічних люмінофорів. Композиційні матеріали є
прозорими у видимому діапазоні, мають високу інтенсивність фотолюмінесценції,
наносекундні часи загасання та значення абсолютного світловиходу на рівні зі
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значеннями
абсолютного
світловиходу
комерційного
пластмасового
сцинтилятору на основі полівінілтолуолу ВС416 фірми Saint Gobain Co.
Ключові слова: композиційний матеріал, SiO2-матриця, структурні
характеристики, нанокристали ZnSe, 1,2-біс(5-феніл-2-оксазол)бензол, 2,5діфенілоксазол, квантово-розмірний ефект, абсолютний світловий вихід.
АННОТАЦИЯ
Волошина Л.И. Получение люминесцентных композиционных
материалов на основе нанопористых SiO2-матриц. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.02.01 – материаловедение. – Институт монокристаллов НАН
Украины, Харьков, 2018.
Диссертационная работа посвящена разработке способа получения
люминесцентных композиционных материалов состава нанокристаллы ZnSe/SiO2матрица, органические люминофоры о-РОРОР/SiO2-матрица и РРО/SiO2-матрица
и исследованию их люминесцентных и сцинтилляционных характеристик.
В работе был разработан способ получения высокопористой SiO2-матрицы
со структурой стохастического типа с размером пор 2-5 нм, значением удельной
площади поверхности 400-900 м2/г и общим объемом пор 0,2-0,5 см3/г в
зависимости от условий получения. Исследования физико-химических свойств и
структурных характеристик матриц, показали, что оптимальными параметрами
для получения композиционных материалов обладают SiO 2-матрицы,
синтезированные при температуре 500С.
В работе были разработаны методы введения нанокристаллов селенида
цинка ZnSe и органических люминофоров 1,2-бис(5-фенил-2-оксазол)бензол (оPOPOP) и 2,5-дифенилоксазол (РРО) в поры SiO2-матрицы для получения
люминесцентного композиционного материала с оптимальным содержанием
активного компонента.
Показано, что в случае получения композиционного материала состава
нанокристаллы ZnSe/SiO2-матрица наиболее эффективным является метод
выращивания нанокристаллов ZnSe непосредственно в порах SiO2-матрицы, при
этом размер нанокристаллов составляет 2,5-3 нм.
Основываясь на полученных экспериментальных данных, в работе
предложен механизм температурного тушения люминесценции кристалла ZnSe и
композиционного материала ZnSe/SiO2-матрица. Высокое значение энергии
активации тушения люминесценции порядка 280 мэВ для кристалла ZnSe
показывает, что температурное тушение происходит с участием дна зоны
проводимости. Нанокристаллам ZnSe в композиционном материале свойственны
более низкие значения энергии активации температурного тушения и более
короткие времена затухания, которые показывают, что тушение люминесценции в
этом случае происходит без участия дна зоны проводимости, а путем прямого
переноса энергии возбуждения к состояниям решетки ZnSe или фононов SiO 2матрицы.
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Разработан способ получения композиционного материала состава оРОРОР/SiO2-матрица и РРО/SiO2-матрица путем пропитки SiO2-матрицы
растворами соответствующих органических люминофоров, который позволяет
получать образцы с контролированным содержанием органического люминофора
от 2 мас.% до 20 мас%. При этом существует возможность повторного
использования SiO2-матрицы после высокотемпературного отжига в случаях,
когда концентрация органического люминофора не соответствует необходимому.
Показано,
что
в
таких
композиционных
материалах
реализуется
безызлучательный перенос энергии от матрицы к молекулам люминофоров.
Полученные композиционные материалы обладают прозрачностью в видимом
диапазоне, высокой интенсивностью фотолюминесценции и наносекундными
временами затухания. Определены значения абсолютного световыхода, для оРОРОР/SiO2-матрица он составляет 5100 фотон/МэВ, для РРО/SiO2-матрица –
4400 фотон/МэВ и эти значения сопоставимы со значениями абсолютного
световыхода коммерческого пластмассового сцинтиллятора на основе
поливинилтолуола ВС416 фирмы Saint Gobain Co.
Ключевые слова: композиционный материал, SiO2-матрица, структурные
характеристики, нанокристаллы ZnSe, 1,2-бис(5-фенил-2-оксазол)бензол, 2,5дифенилоксазол, квантово-размерный эффект, абсолютный световой выход.
SUMMARY
Voloshina L.I. Obtaining of luminescent composite materials based on
nanopous SiO2 matrices. – Manuscript.
Thesis for scientific degree of Candidate of Technical Sciences, speciality
05.02.01 – Materials Science. Institute for Single Crystals of the National Academy of
Sciences of Ukraine, Kharkiv, 2018.
The thesis is devoted to the development of the method for producing
luminescent composite materials ZnSe nanocrystals/SiO 2-matrix, organic phosphors oPOPOP/SiO2-matrix and PPO/SiO2-matrix and to the study of their luminescent and
scintillation characteristics.
The method of obtaining high-porous SiO2-matrix with stochastic type structure
and pore sizes 2-5 nm, specific surface area of 400 – 900 m2/g and pore volume of 0,2 –
0,5 cm3/g was proposed.
The methods of introduction of ZnSe nanocrystals and organic phosphors 1,2bis(5-phenyloxazolyl-2)benzene (o-POPOP) and 2,5-diphenyloxazole (PPO) into SiO2matrices were developed for obtaining luminescent composite materials with optimum
content of active components.
It was shown that ZnSe nanocrystals /SiO2-matrix composite materials can be
effectively obtained by the method of growing of ZnSe nanocrystals directly inside
SiO2-matrix. The size of ZnSe nanocrystals obtained in the pores of SiO2-matrix was
equal to 2,5 – 3 nanometers. On the basis of the obtained experimental data the
mechanism of temperature quenching of ZnSe luminescence for ZnSe bulk crystal and
ZnSe/SiO2-matrix composite material was proposed. While for ZnSe crystal
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luminescence temperature quenching occurs with participation of the bottom of the
conduction band, lower values of activation energy and shorter decay times for
ZnSe/SiO2-matrix composite material show that the quenching occurs via direct
phonon-assisted transfer of excitation energy to the defect sites of ZnSe lattice or SiO 2matrix.
The method of obtaining POPOP/SiO2-matrix and PPO/SiO2- matrix composite
materials by impregnation of SiO2-matrix by solutions of organic phosphors allows
obtaining samples with the controlled content of organic phosphor from 2 mass.% to 20
mass.%. The composite materials possess high photoluminescence intensity,
transparency in the visible range and decay times in the range of nanoseconds. Absolute
light output for the o-POPOP/SiO2-matrix was equal to 5100 photons/MeV, for
PPO/SiO2-matrix – 4400 photons/MeV. Light output is comparable to the light output
of BC416 commercial plastic scintillator based on polyvinyl toluene (Saint Gobain Co.).
Keywords: composite material, SiO2-matrix, structural features, nanocrytals
ZnSe, 1,2-bis(5-phenyloxazolyl-2)benzene, 2,5-diphenyloxazole, quantum size effect,
absolute light output.

