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Анотацiя
Дослiджено високодисперсний ZnS:Cu, одержаний методом високотемпературного синтезу, що самопоширюється
(СВС) в атмосферi MgCl2 до та пiсля вiдпалу. Методом растрової електронної мiкроскопiї дослiджено особливостi
морфологiї високодисперсного ZnS:Cu,Mg та визначено розподiли частинок за їх розмiрами. Елементний склад
порошкiв було визначено методом рентгенiвського мiкроаналiзу з дисперсiєю по енергiям.
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Вступ
Постiйно зростаючий потiк iнформацiї в усiх аспе-

ктах розвитку суспiльства стимулює дослiдження
матерiалiв, якi здатнi виступати в ролi люмiнофорiв,
котрi використовуються в якостi основної складової
пристроїв вiдображення iнформацiї [1]. При цьому
люмiнесцентнi характеристики свiтловипромiнюю-
чих матерiалiв в значнiй мiрi обумовленi структурою
матерiалу [2], спiввiдношенням легуючих домiшок,
виступаючих в якостi активаторiв i спiвактиваторiв
люмiнесценцiї [2] тощо. Особливий iнтерес викли-
кають дослiдження матерiалiв, одержаних нетради-
цiйними методами, такими як високотемпературний
синтез, що самопоширюється (СВС). Оскiльки метод
СВС являється низькозатратною технологiєю, вико-
ристання даного методу може дозволити знизити
собiвартiсть одержаних люмiнофорiв.

Практично в усiх роботах, якi стосуються люмiно-
форiв, в якостi основної задачi висувається пiдвище-
ння iнтенсивностi їх випромiнювання i можливiсть
використовувати отриманий матерiал для електро-
люмiнесцентних приладiв. В рядi робiт показано,
що спостерiгається покращення електролюмiнесцен-
тних характеристик в тонкоплiвкових приладах на
основi ZnS:Cu пiсля легування Mg F2 та MgS [3], а та-
кож рiст iнтенсивностi фотолюмiнесценцiї (ФЛ) при
введенi в ZnS певної концентрацiї MgS або MgCl2 [4].

В той самий час, для успiшного використання лю-
мiнофорiв необхiдною умовою являється їх деграда-
тивна стiйкiсть. Бiльшiсть люмiнофорiв поступово
втрачають свою ефективнiсть, що може бути зв’яза-
но як зi змiною валентностi активатора за рахунок
окиснення, так i деградацiєю кристалiчної решiтки,
коли атоми дифундуючи через матерiал хiмiчно ре-

агують з оточуючим середовищем. В результатi де-
градацiї вiдбувається не тiльки зниження квантово-
го виходу люмiнофора , але i змiна спектральних
характеристик його свiтiння.

Цiллю даної роботи було вивчення впливу процесу
вiдпалу на елементний склад ZnS:Cu, Mg, одержа-
ного методом СВС, а також визначення параметрiв
розподiлiв частинок за розмiрами в зразках до та
пiсля вiдпалу.

1. Матерiали та методи дослiдження

Високодисперсний, легований магнiєм та мiддю,
ZnS був отриманий методом високотемпературного
синтезу, що самопоширюється. Легування домiшка-
ми мiдi та магнiю проходило з хлоридiв Cu та Mg
безпосередньо в процесi синтезу. При синтезi Zn та S
брались в стехiометричному спiввiдношеннi. Концен-
трацiя домiшки Cu в шихтi складала ∼ 1, 2 ваг.%,
кiлькiсть Mg Cl2 складала ∼ 5 ваг. %. Матерiали
шихти мали квалiфiкацiю ЧДА. Для рiвномiрно-
го розподiлу легуючих домiшок всерединi частинок
ZnS був проведений вiдпал отриманих матерiалiв
при 800𝑐𝑖𝑟𝑐 C.

Морфологiя i розмiри частинок дослiджувались
методом растрової електронної мiкроскопiї (РЕМ) на
установцi РЭМ-106И. Дослiдження проводились в
режимi зворотньо-розсiяних електронiв з прискорю-
ючою напругою 20 кеВ. Статистична обробка одер-
жаних електронних мiкрофотографiй проводилась з
використанням програмного пакету ImageProPlus.

Елементний склад дослiджувався методом рент-
генiвського мiкроаналiзу з дисперсiєю по енергiям
(EDS).



2. Результати дослiджень та їх обговорення

Результати електронно-мiкроскопiчних до-
слiджень порошкового ZnS:Cu, Mg, одержаного
методом СВС, до та пiсля вiдпалу наведено на рис. 1.
По результатам даного дослiдження видно, що в
матерiалi присутнi фракцiї, якi утворенi крупними
частинками (їх розмiр досягає десяткiв мiкрон),
а також фракцiї мiкронного та субмiкронного
розмiрiв.

Рис. 1. Електронно-мiкроскопiчнi зображення СВС
ZnS:Cu, Mg до вiдпалу (а) та пiсля вiдпалу (б)

Було проведений статистичний аналiз отриманих
знiмкiв. За параметр розмiру частинок було обрано
меншу сторону прямокутника, описаного навколо
частинки (мiнiмальний дiаметр Ферета). Було побу-
довано гiстограми розподiлiв частинок за розмiрами
(рис. 2), знайдено функцiї розподiлiв частинок за роз-
мiром (рис. 3) i апроксимовано їх логнормальними
функцiями вигляду:
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де 𝐴 – iмовiрнiсть знайти частинку в усьому дiапа-
зонi розмiрiв (100 %), xc – середнє значення розмiру,
𝜔 – стандартне вiдхилення логарифму середнього
значення.

Для знаходження диференцiальної кривої зале-
жностi кiлькостi частинок вiд їх розмiрiв необхiдно
знайти величину 𝑄/𝑑, що являє собою вiдношення
кiлькостi частинок 𝑄, на певному iнтервалi шириною
𝑑 (виражену у вiдсотках), до ширини цього iнтервалу
𝑑.

Рис. 2. Гiстограми розподiлiв частинок СВС ZnS:Cu,
Mg за розмiрами до вiдпалу (а) та пiсля вiдпалу (б).

На рис. 3 наведено порiвняння функцiй розподi-
лу частинок СВС ZnS:Cu, Mg за розмiрами до та

Табл. 1. Параметри логнормальних розподiлiв ча-
стинок за розмiрами СВС ZnS:Cu, Mg до та пiсля
вiдпалу.
Параметр До вiдпалу Пiсля вiдпалу

Значення Вiдхил. Значення Вiдхил.
𝐴 100 0 100 0
xc 1,306 0,008 1,321 0,004
𝜔 0,483 0,006 0,514 0,003

Табл. 2. Елементний склад ZnS:Cu, Mg, одержаного
методом СВС, до та пiсля вiдпалу.

Концентрацiя, атом.%Елемент
до вiдпалу пiсля вiдпалу

Zn 48,04 60,21
S 48,26 36,97

Cu 0,71 1,33
Mg 1,54 0,59
Fe 1,45 0,49

пiсля вiдпалу. Параметри логнормальних функцiй
наведено в табл. 1.

Рис. 3. Функцiї розподiлiв частинок СВС ZnS:Cu,
Mg за розмiрами до та пiсля вiдпалу.

З рис. 3 та табл. 1 видно, що вiдпал фактично не
змiнює розподiл частинок за розмiрами. Зокрема, в
межах похибок методу не зазнають змiн анi середнє
значення xc анi дисперсiя 𝜔 в логнормальному роз-
подiлi частинок СВС ZnS:Cu, Mg за розмiрами пiсля
вiдпалу в порiвняннi з параметрами розподiлу до
вiдпалу.

Методом рентгенiвського мiкроаналiзу з диспер-
сiєю по енергiям був визначений елементний склад
високодисперсного ZnS:Cu,Mg, одержаного методом
СВС. На рис. 4 показано спектри EDS ZnS:Cu, Mg
до (1) та пiсля (2) вiдпалу. Результати кiлькiсного
елементного аналiзу наведено в табл. 2.

Як видно з рис. 4 пiсля вiдпалу змiнилось спiв-
вiдношення iнтенсивностей пiкiв цинку та сiрки в
порiвняннi з зразком до вiдпалу. Також пiсля вiдпалу
помiтно зросла iнтенсивнiсть пiку мiдi.

З табл. 2 видно, що до вiдпалу СВС ZnS:Cu, Mg
має фактично стехiометричний елементний склад.



Рис. 4. Спектри EDS ZnS:Cu, Mg, одержаного мето-
дом СВС до (1) та пiсля (2) вiдпалу.

Домiшка залiза обумовлена чистотою вихiдного Zn.
Проте пiсля вiдпалу чiтко видно сильне вiдхилення
вiд стехiометричностi. В процесi вiдпалу атомарна
доля сiрки знизилась приблизно на 10 атом.%. Це мо-
жна пояснити тим, що при довготривалому вiдпалi
при 800∘ C частина сiрки, як самий летючий елемент
в даному зразку, випарувалась. Також варто зверну-
ти увагу, що пiсля вiдпалу зросла кiлькiсть мiдi, що
можна пояснити зменшенням загальної маси матерi-
алу внаслiдок випаровування сiрки. Натомiсть кiль-
кiсть магнiю пiсля вiдпалу зменшилась, але оскiльки
магнiй найбiльш низькоенергетичний елемент, зва-
жаючи на особливостi методу EDS, надiйнiсть цього
результату низька.

Висновки
Методом високотемпературного синтезу, що са-

мопоширюється було одержано високодисперсний

ZnS:Cu, Mg та проведено його вiдпал при темпера-
турi 800∘ C.

Методом растрової електронної мiкроскопiї визна-
чено що високодисперсний СВС ZnS:Cu, Mg склада-
ється з рiзних фракцiй: крупної (десятки мiкрон),
мiкронної та субмiкронної. Статистичний аналiз еле-
ктронних мiкрофотографiй для зразкiв до та пiсля
вiдпалу свiдчить про те, що процес вiдпалу не впли-
ває на параметри розподiлу частинок за їх розмiра-
ми.

Методом рентгенiвського мiкроаналiзу з диспер-
сiєю по енергiям був визначений елементний склад
високодисперсного ZnS:Cu, Mg, одержаного методом
СВС, для зразкiв до та пiсля вiдпалу. Встановлено,
що вiдпал змiнює елементний склад системи. А са-
ме, при вiдпалi випаровується сiрка, i збiльшується
концентрацiя мiдi.
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