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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Розвиток сучасного матеріалознавства галогенідних
сцинтиляторів пов’язаний з одержанням і дослідженням експлуатаційних
характеристик матеріалів на основі галогенідних матриць, до яких додаються у
якості активатора катіонні добавки Ce3+ або Eu2+. Починаючи з 2000 року було
досліджено властивості та сцинтиляційну ефективність низки таких матеріалів,
у тому числі LaBr3:Ce3+, LaCl3:Ce3+, SrI2:Eu2+,CaI2:Eu2+, що дало певну уяву про
перспективи впровадження їх у серійне виробництво. Головними факторами, що
стримують технологічні розробки нових ефективних галогенідних матеріалів, є
висока гігроскопічність вихідної сировини та чутливість експлуатаційних
параметрів до домішкового складу кінцевого монокристалу. Тому вирощування
таких монокристалів вимагає застосування високовартісної особливо чистої
сировини і ретельного дотримання технологічних режимів одержання
сцинтиляторів. Ці складнощі обмежують випуск нових сцинтиляторів, і вони
виробляються поштучно для нечисленних ексклюзивних застосувань.
Перспективи нових галогенідних сцинтиляторів пов’язані з пошуком
відносно дешевих у виготовленні матриць з низькою чутливістю до дії вологи та
атмосферного кисню. Для отримання стабільних матеріалів доцільно
застосовувати матриці, які являють собою тверді розчини або хімічні сполуки,
менш гігроскопічні у порівнянні з індивідуальними галогенідами. Наприклад,
складні галогеніди лужних (ГЛМ) та лужноземельних металів (ГЛЗМ)
виявляють меншу чутливість до вологи у порівнянні з галогенідом
лужноземельного металу.
Окрім того, сцинтиляційні властивості багатокомпонентних матриць, що
одночасно вміщують катіони або аніони різних розмірів, є менш чутливими до
домішкового складу, ніж відповідні однокомпонентні матриці. Це знижує і
вимоги до рівня чистоти вихідних реагентів. До того ж, деякі сцинтилятори на
основі багатокомпонентних матриць, як у випадку з La(Cl1-xBrx)3:Ce3+,
виявляються кращими за функціональними властивостями у порівнянні з
матрицями на основі індивідуальних компонентів – LaCl3 або LaBr3.
Разом з тим ускладнення матриць спричиняє значні труднощі, пов’язані з
синтезом шихти і режимами вирощування відповідних монокристалів. На
теперішній час згадані проблеми ще далекі від вирішення. Актуальність даної
роботи обумовлена тим, що вона спрямована на рішення вказаних проблем
синтезу нових галогенідних сцинтиляційних матеріалів.
Зв’язок роботи з науковими програмами та темами. Робота виконана у
відповідності до особистого плану аспіранта та планів проектів відомчого
замовлення НАН України, в яких автор був одним із виконавців:
− «Іскра» – «Перетворення енергії високоенергетичних квантів в
монокристалічних галоїдних сполуках, активованих рідкоземельними
іонами» (2007-2009 рр., № держреєстрації 0107U003437);
− «Європій» – «Люмінесценція кристалів активованих Європієм лужних і
лужноземельних галогенідів» (2010-2012 рр., № держреєстрації
0110U001609);
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− «Фрагмент» – «Одержання і сцинтиляційні властивості активованих
галогенідних сцинтиляторів на основі розмірно скомпенсованих систем»
(2013-2015 рр., № держреєстрації 0113U001834);
− «Спалах» – «Формування сцинтиляційного відгуку в галоїдних і оксидних
кристалах з великим поглинанням і розсіюванням світла сцинтиляцій» (20132015 рр., № держреєстрації 0113U001833);
− «Содопування» – «Модифікація сцинтиляційних властивостей кристалів в
залежності від складу сполук і типу содопування» (2016-2018 рр.,
№ держреєстрації 0116U002614).
Метою роботи є пошук нових сцинтиляційних матеріалів на основі
складних галогенідів лужних та лужноземельних металів, активованих Європієм
(ІІ), і розробка методів їх отримання.
Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні задачі:
− підібрати матриці на основі сполук хлоридів та бромідів лужних та
лужноземельних металів, активованих Європієм (II), придатні для
вирощування сцинтиляційних монокристалів;
− відпрацювати методики синтезу та підготовки шихти для вирощування
монокристалів на основі складних хлоридів та бромідів лужних та
лужноземельних металів;
− виростити сцинтиляційні монокристали на основі сполук хлоридів та
бромідів лужних та лужноземельних металів, активованих Європієм (II), і
дослідити залежність експлуатаційних характеристик одержаних матеріалів
від концентрації активатора і складу матриці.
Об’єкт дослідження: процеси синтезу шихти і передростової обробки
розплавів для вирощування сцинтиляційних монокристалів на основі складних
галогенідів лужних та лужноземельних металів, активованих Європієм (II).
Предмет дослідження: залежність сцинтиляційних властивостей
монокристалів від складу і режимів обробки галогенідної шихти.
Методи дослідження. У якості основних методів дослідження в роботі
застосовано: методику комплексонометричного визначення коефіцієнтів
розподілу активатора, стандартні методики дослідження рентгенофазового
аналізу, фото-, радіо- та рентгенолюмінесценції, світлового виходу і
енергетичного розділення, кінетики загасання сцинтиляційного імпульсу при
збудженні гамма- та рентгенівськими променями.
Наукова новизна одержаних результатів.
При виконанні дисертаційної роботи було вперше отримано такі результати:
1. Запропоновано використання кристалів Ca1-yEuyBr2, CsCa1-yEuyBr3,
RbCa1-yEuyBr3 та RbCa1-yEuyCl3 у якості сцинтиляційних матеріалів,
встановлено оптимальну концентрацію активатора, що відповідає y=0,08.
2. Встановлено, що перехід від матеріалів на основі індивідуальних галогенідів
Кальцію до матриць складу ABX3 веде до покращення експлуатаційних
характеристик сцинтиляторів внаслідок зміни структури кристалів.
Найкращий світловий вихід спостерігається для Rb-вмісних матеріалів: 77 %
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від NaI:Tl для кристалу RbCa0,92Eu0,08Br3 та 55 % для кристалу
RbCa0,92Eu0,08Cl3.
3. Показано можливість покращення світлового виходу на 20 % та
енергетичного розділення на 2 % активованих кристалів CsSr1-yEuyCl3 за
рахунок обробки розплаву шихти (матриця + активатор) парою
тетрахлорметану для глибокого очищення від оксигенвмісних домішок.
4. Показано, що монокристали CsCa0,95Eu0,05ClxBr3-x на основі твердих розчинів
CsCaCl3 і CsCaBr3 з досконало ізоморфними аніонами мають світловий вихід
вдвічі більший, ніж монокристали CsCa0,9Eu0,1Cl3 і у 1,5 рази більший ніж
монокристали CsCa0,95Eu0,05Br3. При наявності у твердому розчині
(Sr1-yBay)0,995Eu0,005I2 обмежено ізоморфних катіонів (Ba2+ і Sr2+)
спостерігається погіршення усіх сцинтиляційних характеристик внаслідок
спотворень кристалічної ґратки твердого розчину через значну різницю
іонних радіусів.
Практичне значення роботи.
Запропоновано ряд нових сцинтиляційних матеріалів на основі галогенідів
лужних та лужноземельних металів, активованих Європієм (ІІ), для реєстрації
іонізуючого випромінювання, які можуть бути використані у дозиметрії та
низькофоновій гамма-спектрометрії.
Розроблено лабораторні методики одержання активуючої добавки і
вирощування сцинтиляційних монокристалів на основі складних галогенідів
лужних та лужноземельних металів.
Запропоновано спосіб отримання монокристалів CsSr1-yEuyCl3, що включає
обробку розплаву шихти (матриця + активатор) парою тетрахлорметану перед
вирощуванням. Це дозволяє покращити сцинтиляційні властивості
монокристалів. Методику захищено патентом України на корисну модель і
використано для одержання нових сцинтиляційних матеріалів в межах проектів
відомчого замовлення НАН України.
Запропоновані розробки можуть бути застосовані при одержанні
монокристалів інших галогенідних матеріалів (хлоридів, бромідів), що містять
активуючу добавку галогеніду рідкісноземельного елементу (РЗЕ).
Особистий внесок здобувача полягає в зборі та аналізі літературних даних
за темою роботи, відпрацюванні методів синтезу та зневоднення шихти [1-21],
вирощуванні монокристалів методом Бріджмена-Стокбаргера та виготовленні
зразків для досліджень сцинтиляційних властивостей [1-21], визначенні
коефіцієнтів розподілу активатору в кристалах [4, 5, 7], дослідженні стабільності
зразків на повітрі [7, 8, 20, 21], дослідженні залежності світлового виходу від
аніонного та катіонного складу матриць [1, 7, 12, 13, 16]. Постановку задач і
обговорення результатів проведено спільно із науковим керівником д.х.н., проф.
В.Л. Чергинцем. Вирощування монокристалів здійснено спільно з к.х.н.
О.Ю. Гриппою. Вимірювання світлового виходу проведено к.ф.-м.н.
Т.Є. Горбачовою та О.В. Зеленською, спектри радіолюмінесценції та
рентгенолюмінесценції одержано М.М. Косіновим та к.ф.-м.н. А.С. Пушаком,
спектри збудження та випромінювання фотолюмінесценції одержано к.ф.-м.н.
О.Г. Вягіним та к.ф.-м.н. А.С. Пушаком, спектри поглинання світла отримані
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к.ф.-м.н. А.В. Лопіним та С.У. Хабусєвою, а дані по кінетиці загасання
сцинтиляційного імпульсу отримано В.Ю. Педашем та д.ф.-м.н.
В.А. Тарасенком. Дослідження рентгенофазового аналізу зразків виконано к.х.н.
В.М. Баумером.
Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи
доповідались та обговорювались на таких міжнародних та вітчизняних
конференціях: «Инженерия сцинтилляционных материалов и радиационные
технологии» (Харків, 2008; Дубна, 2012; Мінськ, 2014, 2016), 7th European
Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation
«LUMDETR 2009» (Краків, 2009), «Advanced Scintillation Materials» (Харків,
2013), ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених
«Luminescent Processes in Condensed State of Matter» (Харків, 2013), Школасемінар «Сцинтиляційні процеси і матеріали для реєстрації іонізуючого
випромінювання» (Харків, 2013), XIX Українська конференція з неорганічної
хімії за участю іноземних вчених (Одеса, 2014).
Публікації. Основні результати дисертації опубліковано у 10 фахових
статтях, патенті України на корисну модель та 10 тезах доповідей наукових
конференцій.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу,
5 розділів, висновків, переліку використаних літературних джерел та чотирьох
додатків. Повний обсяг дисертації складає 124 сторінки, дисертація містить 63
рисунки та 18 таблиць. Список використаних джерел складається із 172
найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, вказано на зв’язок
роботи з науковими програмами, сформульовано мету та основні задачі,
охарактеризовано об’єкти та методи дослідження, викладено наукову новизну
отриманих результатів та їх практичне значення.
Перший розділ дисертаційної роботи присвячено огляду робіт з розробки
галогенідних сцинтиляційних матеріалів, активованих Eu2+. Наведено основні
сцинтиляційні характеристики існуючих і створених останнім часом матеріалів
на основі бінарних і тернарних систем, методи отримання та прийоми
передростової обробки шихти для вирощування галогенідних монокристалів.
У другому розділі обґрунтовано вибір галогенідних матриць для
вирощування сцинтиляційних монокристалів, активованих Європієм (ІІ).
Описано експериментальну частину роботи: методики синтезу, зневоднення
галогенідів Європію та лужноземельних металів, вирощування кристалів
методом Бріджмена-Стокбаргера, виготовлення детекторів на їх основі та
дослідження функціональних властивостей одержаних монокристалів (фото-,
рентгено-, радіолюмінісценції, кінетики загасання сцинтиляційного імпульсу,
відносного ( ) та абсолютного (L) світлового виходу, енергетичного
розділення (R)).
Третій розділ присвячений дослідженню сцинтиляційної ефективності
монокристалів складу Ca1-yEuyX2 та ACa1-yEuyX3 (X=Cl, Br; A=K, Rb, Cs; 0≤y≤0,1).
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Для вирощування монокристалів використовували речовини реактивної
чистоти («х. ч.», «ч. д. а.»).
Вирощені кристали твердих розчинів випробовувались на стійкість до дії
атмосфери при температурі 23 °С і відносній вологості 40±2 %, відповідні
залежності зміни маси зразків (∆m) від часу наведено на рис. 1.
Стійкість кристалу Ca0,95Eu0,05Br2 до дії атмосферної вологи є значно вищою,
ніж у кристалів Ca0,95Eu0,05I2. Гігроскопічність матеріалів Ca0,95Eu0,05Br2 та
RbCa0,95Eu0,05Br3 майже однакова. Монокристали твердого розчину CsCa1-yEuyBr3
є найбільш стійкими до дії атмосфери з усіх досліджених кристалів.
Кристал Ca0,95Eu0,05Br2 в
умовах
дослідження
розпливається протягом 2 год,
в той час як кристал
лише
CsCa0,95Eu0,05Br3
вкривається білою поволокою
внаслідок утворення гідратів
на поверхні. Після видалення
поволоки
сцинтиляційні
властивості
кристалу
відновлюються.
При
зберіганні у сухому боксі дані
кристали
не
втрачають
сцинтиляційних властивостей
протягом двох років.
Для всіх досліджених
Рис. 1. Залежність зміни маси зразків Ca0,95Eu0,05I2 (1),
були
визначені
Ca0,95Eu0,05Br2
(2),
RbCa0,95Eu0,05Br3
(3)
та систем
розподілу
CsCa0,95Eu0,05Br3 (4) від часу на повітрі при температурі коефіцієнти
2+
23 °С та відносній вологості 40±2 %.
активатора
(Eu )
при
спрямованій
кристалізації.
Для матриць CaBr2, CsCaBr3, RbCaBr3 та RbCaCl3 одержано наступні значення
коефіцієнтів розподілу Європію (ІІ): 0,99±0,03, 1,1±0,2, 1,0±0,1 і 1,0±0,1,
відповідно. Оскільки вказані параметри незначимо відрізняються від одиниці,
можна стверджувати про наявність досконалого ізоморфізму у досліджених
системах, хоча різниця кристалохімічних радіусів іонів Eu2+ і Ca2+ досягає
граничного за Гольдшмідтом значення - 15 %.
Спектри радіо-, рентгено- та фотолюмінесценції одержаних в роботі
монокристалів, активованих Європієм (ІІ), містять вузьку смугу, що відповідає
4f65d1→4f7 переходу у іонів Еu2+. Збільшення концентрації активатора у
кристалах веде до зростання інтегральної інтенсивності смуги випромінювання і
до зсуву положення максимуму смуг в довгохвильову область.
Спектри радіолюмінесценції монокристалів складу Ca1-yEuyBr2 наведені на
рис. 2. Чистий CaBr2 не виявляє люмінесцентних властивостей. Для активованих
кристалів Ca1-yEuyBr2 в міру зростання y від 0,005 до 0,08 положення максимуму
емісійної смуги (λmax) зсувається від 441 до 448 нм, для матеріалів CsCa1-yEuyBr3
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і RbCa1-yEuyBr3 спостерігається зсув від 442 до 447 нм і від 437 нм до 443 нм,
відповідно.
Спектри збудження люмінесценції одержаних матеріалів є типовими для
2+
Eu -активованих галогенідних матеріалів з ґратками низької симетрії (рис. 3).
Вони представляють собою широку смугу з слабко вираженими максимумами.
2,5

1,25
Інтенсивність, відн. од.

Інтенсивність, відн. од.

5
2,0
4

1,5

3
1,0
2
1

0,5
0,0
400

420

440

460

480

500

Довжина хвилі, нм

Рис. 2. Спектри радіолюмінесценції
кристалів Ca1-yEuyBr2: 1 – y=0,005, 2 –
y=0,01, 3 – y=0,03, 4 – y=0,05, 5 – y=0,08.
T=293 K, джерело збудження -241Am (59,6
кеВ).
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Рис. 3. Спектри збудження (1, 2) та
фотолюмінесценції (3, 4) монокристалу
RbCa0,95Eu0,05Br3 при 77 K (1,3) і 293 K (2,
4).

Така структура спектрів збудження пояснюється впливом кристалічного
поля на октаедричну симетрію 5d-електронів, що спричиняє розщеплення 5d
рівня на 2 компоненти t2g і eg, для матриць високої симетрії (кубічної). В ґратках
нижчої симетрії йде подальше розщеплення рівнів t2g і eg – до 5 рівнів.
Для активованих кристалів на основі ГЛМ та ГЛЗМ спостерігається значне
перекривання спектрів збудження та фотолюмінесценції в результаті реабсорбції
світла у кристалах. Підвищення температури від 77 K до кімнатної веде до
збільшення міри перекривання спектрів збудження та випромінювання кристалів
RbCa0,95Eu0,05Br3 та RbCa0,95Eu0,05Cl3 і зсуву максимумів спектрів
рентгенолюмінесценції в довгохвильову область з одночасним збільшенням
значення напівширини смуги (FWHM).
Дослідження кінетики загасання сцинтиляційного імпульсу показали, що
монокристали на основі галогенідів Кальцію відносяться до повільних
сцинтиляторів, для них значення констант загасання сцинтиляційного імпульсу
(τ) збільшуються із зростанням концентрації активатора і лежать в межах
від 0,80 до 6,10 мкс, що узгоджується з часом існування збудженого центру Eu2+
(∼1-10 мкс). Найбільш імовірною причиною зростання значень τ є значна
реабсорбція, властива таким матеріалам.
Для твердих розчинів RbCa1-yEuyX3 підвищення концентрації Eu2+ у
кристалах від y=0,03 до 0,08 веде до зростання значень константи загасання
сцинтиляційного імпульсу від 2,70 до 3,56 мкс для бромідного (рис. 4) і від 1,74
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до 2,73 мкс для хлоридного матеріалів. Тенденція до уповільнення τ для кристалу
RbCa0,95Eu0,05Cl3 спостерігається і при підвищенні температури: від 0,81 мкс при
77 K до 1,63 мкс при 293 K.
Для кристалів Ca1-yEuyBr2 збільшення y від 0,03 до 0,05 веде до зростання τ
від 1,65 до 2,51 мкс.
Крива загасання сцинтиляційного імпульсу у кристалі CsCa0,95Eu0,05Br3 є
трьохекспоненціальною: значення τ складають 0,13 мкс, 5,27 мкс та 28 мкс.
Внесок
кожного
компоненту в загальний
світловий вихід складає
0,43 %, 89,82 % і 9,75 %,
відповідно.
Збільшення
концентрації активатора у
кристалі
до
y=0,08
спричиняє зростання τ до
0,14 мкс (0,58 %) для
першої складової, і до
6,10 мкс (94,42 %) для
другої.
Більша досконалість
кристалічної
ґратки
кристалу
CsCaBr3
Рис. 4. Криві загасання сцинтиляційного імпульсу для
(спотворений перовскіт),
кристалів RbCa1-yEuyBr3: 1 – y=0,03, 2 – y=0,05, 3 – y=0,08,
ніж у CaBr2 (спотворений
T=293 K, джерело збудження γ-137Cs.
рутил)
дозволяє
отримувати кристали значно більших розмірів – при виконанні роботи було
вирощено кристал CsCa0,95Eu0,05Br3 розміром ∅ 45×100 мм, з якого виготовлено
детектор ∅ 40×40 мм.
Порівняння значень τ для зразків CsCa0,95Eu0,05Br3 з розмірами ∅ 12×15 мм і
∅ 40×40 мм показало, що час загасання основного компоненту сцинтиляційного
імпульсу збільшується від 5,28 до 10,00 мкс із зростанням розміру кристалу
внаслідок реабсорбції.
Для усіх одержаних кристалів вимірювались світловий вихід і енергетичне
розділення. Час формування амплітудних імпульсів для оцінки світлового
виходу (8, 12 або 20 мкс) вибирався з урахуванням наведених вище значень
констант загасання. Визначення світлового виходу проводили при кімнатній
температурі, у якості джерела γ-випромінювання використовували 137Cs.
Амплітудні спектри одержаних матеріалів наведено на рис. 5. Дослідження
показали, що максимальні значення L у кристалах твердих розчинів Ca1-yEuyX2
та CsCa1-yEuyX3 досягаються при концентрації активатора y=0,08. При збільшенні
концентрації до y=0,09 у кристалах Ca1-yEuyBr2 та CsCa1-yEuyBr3 спостерігається
пожовтіння зразків і погіршення сцинтиляційних характеристик. А при y=0,1
кристали мають жовто-оранжеве забарвлення, для них фотопік на амплітудному
спектрі відсутній.
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Хлорид
кальцію
має
фазове
перетворення
з
тетрагональної структури у
ромбічну, внаслідок цього
кристали CaCl2 руйнуються
при охолодженні.
Кристал KCa0,995Eu0,005Br3
має погану прозорість і при
зберіганні
розсипається
протягом тижня внаслідок
фазових перетворень.
У табл. 1 наведено
результати
досліджень
Рис. 5. Амплітудні спектри сцинтиляційних сцинтиляційних характеристик
на
основі
матеріалів CsCa0,92Eu0,08Br3 (1), Ca0,92Eu0,08Br2 (2), матеріалів
RbCa0,92Eu0,08Br3 (3) та NaI:Tl (4), одержані при галогенідів Кальцію.
кімнатній температурі, джерело збудження – γ-137Cs.
Для узагальнення даних
щодо
сцинтиляційної
ефективності сцинтиляторів, описаних у третьому розділі, на рис. 6 наведено
залежність максимального значення монокристалів ACa1-yEuyX3 від радіусу
катіону лужного металу.
Таблиця 1
Світловий вихід і енергетичне розділення кристалів на основі галогенідів
Кальцію.
Склад
R, %
,%
L, фотонів⋅МеВ-1
Ca0,92Eu0,08Br2
55,3
39000
9,1
CsCa0,92Eu0,08Br3
49,1
28000
9,3
RbCa0,92Eu0,08Br3
77,0
8,2
KCa0,995Eu0,005Br3
10,0
RbCa0,92Eu0,08Cl3
55,0
12,0
NaI:Tl
100,0
5,9
Найвищі значення у послідовності K→Rb→Cs спостерігаються для Rbвмісних матеріалів: 77 % від NaI:Tl для кристалу RbCa0,92Eu0,08Br3 та 55 % для
RbCa0,92Eu0,08Cl3.
Загалом, перехід від індивідуальних галогенідів Кальцію до складних
матриць приводить до покращення певних експлуатаційних характеристик:
монокристали CsCa1-yEuyBr3 є більш стійкими до дії атмосфери у порівнянні з
Ca1-yEuyBr2, а кристали складу RbCa1-yEuyBr3 мають вищий світловий вихід.
У четвертому розділі наведено результати дослідження сцинтиляційних
властивостей монокристалів твердих розчинів на основі конгруентних сполук
CsSrX3 (X=Cl, Br), активованих Європієм (ІІ).
Для сполуки CsSrCl3 характерні послідовні фазові переходи з кубічної
структури в тетрагональну, орторомбічну та моноклінну у субсолідусній області.

9

Незважаючи на це, нам вдалось виростити кристали CsSr1-yEuyCl3 з y=0; 0,05; 0,01
та 0,05. У якості вихідних речовин використовували реагенти кваліфікації «х. ч.»
і «ч. д. а.».
Спектр радіолюмінесценції
неактивованого
кристалу
CsSrCl3
містить
широку
емісійну смугу з максимумом
при 321 нм, що обумовлена
швидкою
люмінесценцією
внаслідок випромінювальних
остовно-валентних переходів.
Емісійні спектри активованих
кристалів CsSr1-yEuyCl3 містять
вузьку
емісійну
смугу
(FWHM ≈ 21 нм), зі зростанням
Рис. 6. Залежність відносного світлового виходу вмісту активатора положення
монокристалів типу ACa1-yEuyX3 (X=Cl, Br; A=K, максимуму зміщується від 437
Rb, Cs) від радіусу катіону лужного металу.
до 448 нм. Крива загасання
сцинтиляційного імпульсу для кристалу CsSr0,95Eu0,05Cl3 описується за
допомогою двох компонентів з константами загасання 0,42 та 2,80 мкс. Частка
першого компоненту складає 30 %, другого − 70 %.
Найбільший абсолютний світловий вихід має монокристал CsSr0,95Eu0,05Cl3
–33400 фотонів⋅МеВ-1, R=11,5 %.
Для кристалу CsSr0,95Eu0,05Br3 спектр збудження люмінесценції представляє
собою широку смугу, розташовану в інтервалі 250-420 нм з максимумами при
276, 315, 342, 371 і 416 нм. Спектри радіолюмінесценції містять вузьку смугу з
максимумом, положення якого зміщується від 435 до 442 нм в міру зростання y
від 0,005 до 0,05 (значення FWHM знаходяться в межах 18−19 нм).
Сцинтиляційні характеристики матеріалів CsSr1-yEuyX3 (X=Cl, Br) наведено
в табл. 2.
Таблиця 2
Сцинтиляційні характеристики кристалів CsSr1-yEuyX3.
y

λmax, нм

0
0,005
0,01
0,05

321
437
440
445

0
0,005
0,01
0,05

429
435
440
442

,
L, фотонів⋅МеВ1
відн. NaI:Tl, %
CsSr1-yEuyCl3
–
–
8,3
–
13,5
–
38,9
33400
CsSr1-yEuyBr3
–
–
8,8
–
11,0
–
34,9
31300

R, %

–
18,4
–
11,5
–
–
13,1
8,8
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Абсолютний світловий вихід для кристалу CsSr0,95Eu0,05Br3 становить
31300 фотонів∙МеВ-1. Приблизно таке ж значення L=31000 фотонів∙МеВ-1
отримали автори [1*] для матеріалу CsSr1-yEuyBr3 з y=0,1. Очевидно, що оптимум
концентрації активатора знаходиться при y<0,1.
Показано, що сцинтиляційні характеристики матеріалів CsSr1-yEuyBr3
суттєво залежать від якості сировини. Монокристал CsSr0,95Eu0,05Br3 розміром
5×5×5 мм, одержаний авторами [2*] з сировини чистоти 5N з застосуванням
обладнання, що дає змогу досягти вакууму 10-4 Па, має світловий вихід
55000 фотонів·МеВ-1 і енергетичне розділення 5,6 %, що в 1,5 рази краще, ніж у
відповідного матеріалу, вирощеного нами з сировини кваліфікації «х. ч.». Отже,
властивості сцинтиляційних матеріалів, описаних у розділах 3 і 4, можуть бути
істотно покращені за рахунок підвищення якості сировини і удосконалення умов
вирощування.
У цьому ж розділі на прикладі матеріалу CsSr0,95Eu0,05Cl3 викладено спосіб
поліпшення сцинтиляційних властивостей галогенідних матеріалів за рахунок
передростової обробки розплаву у реактивному газовому середовищі.
Відомо, що на якість галогенідних монокристалів істотно впливає наявність
оксигенвмісних домішок, які потрапляють у ростовий розплав з атмосфери при
обробці шихти і вирощуванні монокристалів. У випадку галогенідів,
активованих іонами Eu2+, цей вплив є суто негативним - оксигенвмісні домішки
у ростовому розплаві приводять до утворення моноксиду Європію, який при
значному вмісті активатора і домішок може осаджуватись з розплаву у вигляді
осаду або суспензії, що веде до втрати активатора:
+

→

Рис. 7. Фото монокристалу CsSr0,99Eu0,01Cl3 з
осадом EuO, утвореним внаслідок взаємодії з
оксигенвмісними домішками у ростовому
розплаві.

їх потрапляння у вирощуваний монокристал.

↓ .

(1)

На рис. 7 наведено фото
зразка
монокристалу
шихту
для
CsSr0,99Eu0,01Cl3,
вирощування якого одержували
змішуванням у сухому боксі
активатора і матриці, обробленої
у
реактивному
газовому
середовищі (пара CCl4 в аргоні).
Як
видно,
такий
спосіб
підготовки шихти не виключає
потрапляння у ростовий розплав
оксигенвмісних домішок.
Нами було відпрацьовано
наступний метод отримання
монокристалів
CsSr1-yEuyCl3,
застосування якого дозволяє
видалити оксигенвмісні домішки
з ростового розплаву і виключає
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Сутність методу полягає в обробці газоподібним галогенуючим агентом
розплаву, що одночасно містить і матрицю, і активуючу добавку. Активатор
вводили безпосередньо у вихідну сировину, потім суміш вміщували у кварцову
ампулу і нагрівали її до температури, що перевищує температуру плавлення
сполуки CsSrCl3 (870-900 °C), проводили обробку розплаву тетрахлорметаном
впродовж години. Така обробка дозволила видалити оксигенвмісні домішки з
ростового розплаву:
2

+

→2

+

↑, Me=Sr, Eu

(2)

Інтенсивність, відн. од.

Відразу після обробки розплаву проводили вирощування монокристалу.
Оксигенвмісні домішки видаляються з розплаву у вигляді CO2 струменем аргону
і наступним вакуумуванням і не впливають на процес росту кристалів. До того ж
застосування CCl4 сприяє очищенню розплавів від органічних домішок та
вуглецю.
Застосування даного методу дало можливість покращити світловий вихід
кристалів CsSr0,95Eu0,05Cl3 на 20 %, а енергетичне розділення – на 2 %.
Розроблений спосіб може бути застосований і для отримання монокристалів
інших галогенідних матеріалів (хлоридів, бромідів), активованих галогенідами
РЗЕ. При цьому для обробки бромідів у якості галогенуючого агенту слід
застосовувати бром з додаванням до розплаву вуглецю (графіту або сажі). Для
вирощування монокристалів цим способом можна використовувати реактиви
кваліфікації «ч. д. а.» та «х. ч.», що значно здешевлює вартість кінцевого
продукту. Розроблений спосіб вирощування галогенідних монокристалів
захищено патентом України на корисну модель.
Зважаючи на викладене у третьому і четвертому розділах, матеріали
Ca1-yEuyBr2, RbCa1-yEuyBr3 і CsCa1-yEuyBr3 можуть бути рекомендовані для
подальшої
розробки
як
перспективні
ефективні
1,5
сцинтилятори.
У
п’ятому
розділі
досліджено
залежність
1,0
сцинтиляційних параметрів
3
монокристалів, активованих
Європієм (ІІ) від часткової
0,5
2
заміни катіону або аніону у
матрицях
на
основі
1
галогенідів лужноземельних
0,0
350 400 450 500 550 600 650 700
металів.
Для дослідження впливу
Довжина хвилі, нм
Рис. 8. Спектри радіолюмінесценції твердих розчинів заміни катіону було вибрано
(Sr1-yBay)0,995Eu0,005I2 при 293 K, джерело збудження – систему
BaI2-SrI2,
яка
241
Am (59,6 кеВ): 1 – y=0,02, 2 – y=0,05, 3 – y=0,10.
відноситься до подвійних
систем з обмеженою розчинністю компонентів у твердому стані. Кристали на
основі йодиду барію з частковим заміщенням іонів Ba2+ на Sr2+ отримати не
вдалось. Були отримані матеріали (Sr1-yBay)0,995Eu0,005I2 з y=0,02; 0,05 та 0,10.
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Спектри радіолюмінесценції одержаних матеріалів наведено на рис. 8. Вони
містять смугу, що відповідає люмінесценції Eu2+, з максимумом при 430 нм і
довгохвильову смугу з максимумом в межах 550-600 нм. Збільшення y веде до
зсуву максимумів у довгохвильову область і зростання інтегральної
інтенсивності.
Зростання інтегральної інтенсивності смуги відбувається внаслідок того, що
в міру збільшення вмісту іонів Ba2+ зростає ступінь викривлення кристалічної
ґратки SrI2, оскільки радіус Sr2+ дорівнює 0,132 нм, а радіус Ba2+ - 0,149 нм. Що
стосується іона Eu2+, то його радіус становить 0,131 нм для координаційного
числа 6. Отже, входження іону Eu2+ в ґратку твердого розчину Sr1-yBayI2 при
заміщенні іонів Sr2+ повинно бути практично ідеальним.
Залежність і R матеріалів на
основі
твердих
розчинів
(Sr1-yBay)0,995Eu0,005I2 від складу
матриці представлена на рис. 9. В
міру зростання вмісту Ba2+ у
досліджених
матеріалах
зменшується від 69 % при y=0 до
8,4 % при y=0,1, одночасно суттєво
погіршується
енергетичне
розділення – від 13,4 до 57,5 %. Це
спричинено виникненням значних
напружень у кристалічній ґратці
при зростанні вмісту обмежено
ізоморфної домішки.
Для дослідження впливу
аніонного складу на сцинтиляційні
властивості монокристалів твердих
Рис. 9. Залежність
(1) та R (2) матеріалів розчинів було вибрано матрицю
CsCaCl3-xBrx (х=1, 1,5, 2). Для
(Sr1-yBay)0,995Eu0,005I2 від y.
коректного
порівняння
властивостей концентрація активуючої добавки в усіх зразках складала 0,05.
Монокристали CsCa0,95Eu0,05Cl3-xBrx мають кубічну структуру типу перовскіту,
тому кристалізація протікає досить легко і кристали не розтріскуються.
Положення максимумів в спектрах кристалів CsCa0,95Eu0,05Cl3-xBrx
зміщується від 446 до 450 нм при зростанні х від 1 до 2.
Коефіцієнти розподілу Європію (ІІ) у кристалах CsCa0,95Eu0,05Cl2Br та
CsCa0,95Eu0,05ClBr2 близькі до одиниці (0,9±0,1), що свідчить про досконалий
ізоморфізм у системі.
Сцинтиляційні
характеристики
кристалів
CsCa0,95Eu0,05Cl1,5Br1,5,
CsCa0,95Eu0,05Cl2Br та CsCa0,95Eu0,05ClBr2 наведено в табл. 3.
У кристалах твердих розчинів CsCa0,95Eu0,05Cl3-xBrx, що містять два аніони,
спостерігається покращення світлового виходу у 2 рази відносно хлоридного
(CsCa0,95Eu0,05Cl3) і у 1, 5 рази відносно бромідного (CsCa0,95Eu0,05Br3) аналогів.
Це може бути наслідком досконалого ізоморфізму іонів Cl– і Br– (відмінність
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кристалохімічних радіусів складає 8 %). Максимальне значення абсолютного
світового виходу – 37000 фотонів⋅МеВ-1 – спостерігається для кристалу
CsCa0,95Eu0,05ClBr2.
Таблиця 3
Сцинтиляційні характеристики кристалів CsCa0,95Eu0,05Cl3-xBrx при 293 K,
джерело збудження –γ-137Cs.
x
1
1,5
2

L, фотонів⋅МеВ-1
23800
20700
37000

R, %
11,0
22,0
14,1

τ, мкс
4,58
4,80
1,48

Узагальнені дані про експлуатаційні параметри кристалів твердих розчинів
CsCa0,95Eu0,05Cl3-xBrx наведено на рис. 10. У складних твердих розчинах (0<x<3)
значення L збільшуються порівняно з матрицями, що містять тільки один
галогенід-іон, однак при цьому зростає чутливість до дії атмосфери і
погіршується енергетичне розділення.
Ці висновки принципово узгоджуються з результатами, отриманими для
інших сцинтиляторів на основі
оксидних
і
галогенідних
матеріалів, у яких катіонактиватор є ізоморфним до
катіонних компонентів матриці
при варіюванні складу останньої.
Таким чином, результати,
розглянуті у цьому розділі, у
поєднанні з результатами робіт
інших
авторів,
ведуть
до
висновку, що при досконалому
ізоморфізмі речовин-компонентів
матриці світловий вихід для
Рис. 10. Залежності світлового виходу (1, L/10000), монокристалів твердих розчинів є
зміни маси при контакті з вологою атмосферою (2) вищим від такого для матриць
і енергетичного розділення (3, R/10) для чистих
компонентів.
Проте
монокристалів
CsCa0,95Eu0,05Cl3-xBrx
від
монокристали на основі твердих
співвідношення галогенід-іонів. Дані для х=0
розчинів
характеризуються
взято з роботи [3*].
гіршим
енергетичним
розділенням і більшою чутливістю до дії атмосфери. У випадку ж обмеженого
ізоморфізму всі функціональні параметри сцинтиляторів на основі складних
твердих розчинів погіршуються.
ВИСНОВКИ
При виконанні роботи вирощено кристали нових сцинтиляційних
матеріалів на основі складних сполук CaX2, ACaX3, CsSrX3 (A=Cs, Rb, K, X=Cl,
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Br), SrI2-BaI2, активованих Європієм (ІІ), та досліджено їх експлуатаційні
властивості. При цьому були отримані такі наукові та практичні результати:
1. Методом Бріджмена-Стокбаргера вирощено кристали на основі складних
сполук Ca1-yEuyX2, ACa1-yEuyBr3, RbCa1-yEuyCl3 (0≤y≤0,08), активованих Eu2+.
Коефіцієнт розподілу активатору у кристалах близький до одиниці, що
свідчить про досконалий ізоморфізм іонів Ca2+ та Eu2+ у досліджених
системах. Світловий вихід кристалів збільшується зі зростанням вмісту Eu2+,
що є наслідком збільшення концентрації люмінесцентних центрів.
Максимальне значення світлового виходу досягається при y=0,08. Вперше
запропоновано для практичного використання в якості сцинтиляторів
кристали Ca1-yEuyBr2, CsCa1-yEuyBr3, RbCa1-yEuyBr3 та RbCa1-yEuyCl3.
2. Експериментально доведено, що перехід від індивідуальних галогенідів CaX2
(X=Cl, Br) до складних систем приводить до покращення експлуатаційних
характеристик Європій-активованих матеріалів. Монокристали на основі
сполук CsCa1-yEuyBr3 та RbCa1-yEuyBr3 є більш стійкими до дії атмосфери у
порівнянні з Ca1-yEuyBr2 і зберігають сцинтиляційні властивості протягом
двох років.
3. Встановлено, що у сцинтиляційних монокристалах на основі складних
хлоридів та бромідів кальцію і лужних металів, активованих Європієм (ІІ), у
ряду K→Rb→Cs найкращий світловий вихід мають Rb-вмісні матеріали.
Відносний світловий вихід складає 77 % від NaI:Tl для кристалу
RbCa0,92Eu0,08Br3 та 55% для кристалу RbCa0,92Eu0,08Cl3.
4. При одержанні монокристалів складу CsSr1-yEuyCl3 обробка розплаву, що
одночасно містить матрицю і активатор, парою тетрахлорметану дозволяє
поліпшити сцинтиляційні властивості кристалів: світловий вихід на 20 %,
енергетичне розділення на 2 %. Спосіб отримання кристалів CsSr1-yEuyCl3
захищено патентом України на корисну модель. Запропонована розробка
може бути застосована при одержанні монокристалів інших галогенідних
матеріалів (хлоридів, бромідів), що містять активуючу добавку галогеніду
РЗЕ.
5. Отримано сцинтиляційні кристали CsCa0,95Eu0,05ClхBr3-х (х=1, 1,5, 2) з різним
співвідношенням досконало ізоморфних хлорид- і бромід-іонів. При значенні
х=1 кристал демонструє найкращий світловий вихід 37000 фотонів⋅МеВ-1 та
найшвидший час загасання сцинтиляційного імпульсу 1,49 мкс. Значення
світлового виходу кристалу CsCa0,95Eu0,05Cl1Br2 на 52% більше від
CsCa0,9Eu0,1Cl3 та на 38% від CsCa0,95Eu0,05Br3. Вперше запропоновано
використання кристалів CsCaClхBr3-х, активованих Європієм, у якості
сцинтиляційних матеріалів.
6. Експериментально доведено, що в матриці сцинтиляційного матеріалу
(Sr1-yBay)0,995Eu0,005I2, яка складається з обмежено ізоморфних компонентів, в
міру збільшення вмісту катіонів Барію спостерігається погіршення
світлового виходу та енергетичного розділення через значну різницю іонних
радіусів катіонів Sr2+ і Ba2+.
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Результати роботи були використані в Інституті сцинтиляційних матеріалів
Національної академії наук України при виконанні фундаментальних та
прикладних досліджень, тем відомчого замовлення НАН України.
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АНОТАЦІЯ
Реброва Н.В. Сцинтиляційні матеріали на основі хлоридів і бромідів
лужних та лужноземельних металів, активованих Європієм. − Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.02.01 - «матеріалознавство». – Інститут монокристалів
НАН України, Харків, 2018.
Роботу присвячено пошуку нових сцинтиляційних матеріалів на основі
хлоридів і бромідів лужних та лужноземельних металів, активованих Європієм
(ІІ) і розробці методів їх отримання. Відпрацьовано лабораторні методики
одержання активуючої добавки і вирощування сцинтиляційних монокристалів
на основі складних галогенідів лужних та лужноземельних металів. Досліджено
залежність сцинтиляційної ефективності матеріалів від концентрації Eu2+ та від
співвідношення компонентів при частковій заміні аніона чи катіона.
Експериментально доведено, що заміна матриць індивідуальних галогенідів
кальцію CaX2 (Cl, Br) складними сполуками галогенідів лужних та
лужноземельних
металів
покращує
експлуатаційні
характеристики
сцинтиляторів. Встановлено, що у монокристалах на основі складних матриць
ABX3, активованих Європієм (ІІ), максимальні значення світлового виходу
спостерігаються у Rb-вмісних матеріалах. За результатами проведених

18

досліджень запропоновано використання кристалів Ca1-yEuyBr2, CsCa1-yEuyBr3,
RbCa1-yEuyBr3, RbCa1-yEuyCl3 та CsCa0,95Eu0,05ClxBr3-x, у якості сцинтиляційних
матеріалів.
Ключові слова: галогеніди лужних металів, галогеніди лужноземельних
металів, ізоморфізм, метод Бріджмена-Стокбаргера, сцинтилятор, активатор,
світловий вихід, енергетичне розділення, константа загасання, коефіцієнт
розподілу, люмінесценція.
АННОТАЦИЯ
Реброва Н.В. Сцинтилляционные материалы на основе хлоридов и
бромидов щелочных та щелочноземельных металлов, актированных европием. −
Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.02.01 - «материаловедение». – Институт монокристаллов
НАН Украины, Харьков, 2018.
Работа посвящена разработке новых сцинтилляционных материалов для
регистрации ионизирующего излучения на основе сложных галогенидов
щелочных и щелочноземельных металлов, активированных европием (II).
На основе анализа фазовых диаграмм бинарных систем AX-BX2, где A –
щелочной металл (K, Rb, Cs), B – щелочноземельный (Ca, Sr), X – галоген (Cl,
Br) в качестве матриц для выращивания сцинтилляционных материалов,
актированных европием (ІІ), были выбраны следующие конгруэнтные
соединения общего состава ABX3: CsCaBr3, RbCaBr3, KCaBr3, RbCaCl3, CsSrBr3,
CsSrCl3. Разработаны лабораторные методики получения активирующей
добавки и выращивания сцинтилляционных монокристаллов на основе сложных
галогенидов щелочных и щелочноземельных металлов.
Исследована зависимость сцинтилляционной эффективности (световой
выход, энергетическое разрешение) кристаллов от концентрации активатора.
Для твердых растворов на основе галогенидов кальция максимальное значение
светового выхода наблюдается для кристаллов с концентрацией активатора
y=0,08. При больших концентрациях кристаллы окрашиваются в желтый цвет и
наблюдается значительное снижение сцинтилляционных характеристик
материалов.
Установлено, что переход от индивидуальных галогенидов к сложным
соединениям ABX3 позволяет улучить эксплуатационные характеристики
кристаллов. Монокристаллы CsCa1-yEuyBr3 являются более устойчивыми к
действию атмосферы по сравнению с Ca1-yEuyBr2 и сохраняют сцинтилляционные
свойства на протяжении двух лет. Установлено, что для кристаллов ABX3 в
последовательности A: K→Rb→Cs наилучший световой выход имеют
кристаллы на основе сложных соединений рубидия. Световой выход для
кристалла RbCa0,92Eu0,08Br3 составляет 77 % относительно NaI:Tl, а для кристалла
RbCa0,92Eu0,08Cl3 – 55 %.
Показана возможность улучшения сцинтилляционных характеристик
кристаллов CsSr1-yEuyCl3 за счет обработки ростового расплава с активатором
парами тетрахлорметана, что обеспечивает удаление кислородсодержащих
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примесей. При этом световой выход материала возрастает на 20 %, а
энергетическое разрешение улучшается на 2 %.
Установлена зависимость функциональных параметров от соотношения
компонентов матрицы при частичной замене катиона или аниона. В твердых
растворах системы CsCa0,95Eu0,05Cl3-xBrx, содержащей два аниона, наблюдается
улучшение светового выхода относительно хлоридного (CsCa0,95Eu0,05Cl3) и
бромидного (CsCa0,95Eu0,05Br3) аналогов. Это объясняется совершенным
изоморфизмом ионов Cl– и Br–, разность кристаллохимических радиусов,
которых составляет 8 %. Максимальное значение абсолютного светового выхода
–37000 фотонов⋅МеВ-1 – наблюдается для кристалла CsCa0,95Eu0,05ClBr2.
При наличии в материале ограничено изоморфных ионов Ba2+ и Sr2+ в
кристаллах твердого раствора (Sr1-yBay)0,995Eu0,005I2 в результате искажения
кристаллической решетки (разница радиусов ионов Sr2+ и Ba2+ составляет 15 %)
ухудшаются все сцинтилляционные характеристики.
Исходя из исследований кристаллов твердых растворов составов
CsCa0,95Eu0,05ClxBr3-x и (Sr1-yBay)0,995Eu0,005I2, сделан вывод, что при совершенном
изоморфизме
веществ-компонентов
матрицы
световой
выход
для
монокристаллов твердых растворов выше, чем у материалов на основе чистых
компонентов. Однако монокристаллы на основе твердых растворов
характеризуются худшим энергетическим разрешением и большей
чувствительностью к действию атмосферы. В случае ограниченного
изоморфизма все функциональные параметры сцинтилляторов на основе
сложных твердых растворов ухудшаются.
На основании результатов проведенных нами исследований
монокристаллы Ca1-yEuyBr2, CsCa1-yEuyBr3, RbCa1-yEuyBr3, RbCa1-yEuyCl3 и
CsCa0,95Eu0,05ClxBr3-x предложено использовать в качестве сцинтилляторов.
Ключевые слова: галогениды щелочных металлов, галогениды
щелочноземельных металлов, метод Бриджмена-Стокбаргера, сцинтиллятор,
активатор, световой выход, энергетическое разрешение, константа затухания,
коэффициент распределения, фотолюминесценция.
SUMMARY
Rebrova N.V. Scintillation materials based on chlorides and bromides of alkali
and alkaline earth metals activated by europium. – The manuscript.
A thesis for the degree of Candidate of Science in the subject of Technical
Sciences, specialty 05.02.01 “Materials Science”. – Institute for Single Crystals of
National Academy of Science, Ukraine, Kharkov, 2018.
The work is devoted to the search of new scintillation materials based on chlorides
and bromides of alkali and alkaline earth metals activated by europium (II) and the
development of methods for their chemical preparation. Laboratory techniques for the
synthesis of the dopants used for activation and crystal growth techniques for ternary
halides scintillators of alkali and alkaline earth metals have been worked out. The
dependence of the scintillating efficiency on Eu2+ concentration and on the component
ratio at partial replacement of anions or cations was investigated. It has been
experimentally proven that the ternary halides of alkali and alkaline earth metals show
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enhanced moisture stability and scintillation performance in comparison to CaX2
(X=Cl, Br). It was found that in the single crystals of the ternary Eu2+-activated halides
ABX3 the maximum values of light yield are observed in Rb-containing materials.
According to the results of the research a series of new crystalline scintillator
Ca1-yEuyBr2, CsCa1-yEuyBr3, RbCa1-yEuyBr3, RbCa1-yEuyCl3 and CsCa0,95Eu0,05ClxBr3-x
has been suggested.
Key words: alkali metal halides, alkaline earth metal halides, isomorphism,
Bridgman-Stockbarger technique, scintillator, activator, light yield, energy resolution,
decay time, distribution coefficient, luminescence.

