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Samenvatting

Persistent luminescente materialen zijn al eeuwen gekend en kennen reeds vele toepassingen,

zoals noodsignalisatie, luminescente verf en glow-in-the-dark speelgoed. Recent werd er on-

derzoek gedaan naar persistent luminescente materialen die gebruikt zouden kunnen worden

voor medische beeldvorming. Deze nieuwe toepassing vereist echter nabij-infrarood emitte-

rende fosforen daar biologisch weefsel enkel voor deze golflengten min of meer transparant

is. Dit heeft ervoor gezorgd dat de focus langzaamaan overging naar fosforen gedopeerd met

transitiemetaalionen daar deze, in tegenstelling tot Eu2+-gedopeerde fosforen, wel aanleiding

geven tot emissie in het gewenste golflengtebereik.

In deze thesis wordt onderzoek gedaan naar zowel de structurele als de luminescente eigen-

schappen van de nabij-infrarood emitterende fosfor CaAl2O4:Mn4+. Hierbij wordt de invloed

van de synthese temperatuur, de gebruikte Al2O3- en Mn-precursor op deze eigenschappen

bestudeerd. Vervolgens worden ook de luminescente eigenschappen van Al2O3:Mn4+ onder

de loep genomen. De aanwezigheid van Al2O3:Mn4+ in CaAl2O4:Mn4+ zorgt namelijk voor

een roodverschuiving van de emissie. Tot slot wordt ook het persistente gedrag van beide

fosforen onderzocht.
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1
Inleiding

1.1 Context

Luminescentie is het fenomeen waarbij lichtemissie optreedt zonder toedoen van warmte.

Vooraleer dit kan optreden dienen de defecten in het luminescente materiaal wel eerst ge-

ëxciteerd te worden. Dit kan zowel gebeuren via een chemische reactie, een mechanische

handeling of gewoon met licht - fotonen. Voor de meeste luminescente materialen duurt het

verval van de lichtemissie, na het stopzetten van de excitatie, echter niet langer dan enkele

milliseconden. Daarom wordt onderzoek gedaan naar fosforen die licht blijven uitzenden mi-

nuten of uren na het stopzetten van de excitatie. Deze fosforen worden persistent luminescente

materialen genoemd en worden gebruikt voor onder andere noodsignalisatie, uurwijzers en de-

coratie. Daarnaast hebben ze ook een veelbelovende toekomst als alternatief voor radioactieve

tracers in in vivo medische beeldvorming.

Het fenomeen van persistente luminescentie is al eeuwen gekend. In 1609 werd er voor het

eerst gerapporteerd over persistente luminescentie bij de zogenaamde Bologna steen [1]. De

mysterieuze gloed van deze steen wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van BaS en wordt

verlengd door natuurlijke onzuiverheden [2]. Verder onderzoek leidde tot de ontwikkeling

van ZnS-type fosforen, waarbij fosforen stoffen zijn die luminescent gedrag vertonen. Deze

speelden een belangrijke rol in het begin van de 20e eeuw en niet alleen omwille van hun

persistent luminescente gedrag, maar ook om hun efficiënte elektro- en kathodeluminescente

emissie [3]. De meest bekende van deze fosforen is ZnS:Cu+ en werd gebruikt voor uurwijzers,

luminescente verf en glow-in-the-dark speelgoed. Door het toevoegen van Co2+ of 3
1H kon de

afterglow verlengd worden. De volgende generatie fosforen waartoe CaS en SrS behoren, zijn

gekend als de Lenard’s fosforen [1]. Deze werden in de jaren ’70 herontdekt en geactiveerd met

Bi3+, Eu2+ of Ce3+ met als grote voordeel dat ze geëxciteerd kunnen worden met zonlicht.

Maar er zijn ook enkele nadelen verbonden aan deze fosforen, ze zijn namelijk chemisch zeer

onstabiel en bij contact met vocht komt het schadelijke H2S vrij [1]. Dit onderzoek werd

gedurende WOII echter on-hold gezet daar men toen voornamelijk gëınteresseerd was in snel

vervallende fotogestimuleerde fosforen voor militaire toepassingen [1].

1
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Sinds 1996 gaat de focus voornamelijk uit naar persistente fosforen geactiveerd met Eu2+ [4].

De aanleiding hiervan was de ontdekking van SrAl2O4:Eu2+,Dy3+ in 1996. Dit is een fosfor

die persistente luminescentie vertoont, namelijk meerdere uren, en een sterke emissie heeft

in het groen (λ = 520 nm) [1, 3]. Weinig later werd ook gerapporteerd over een andere

persistente fosfor, CaAl2O4:Eu2+,Nd3+. Deze fosfor zendt een sterk blauw licht uit met een

golflengte van 450 nm [1]. Sindsdien is er heel wat onderzoek gedaan naar andere en betere

persistente fosforen. Hoewel onderzoek naar persistent luminescente materialen tegenwoordig

razend populair is, is het toch verrassend dat het aantal fosforen met een heldere afterglow

en lange levensduur gelimiteerd zijn. Een extra beperking is de mogelijkheid tot excitatie via

zonlicht, wat wenselijk is voor commerciële toepassingen.

Vooral het aantal fosforen die persistent luminescent gedrag vertonen in het rood of nabij-

infrarood blijft vrij beperkt. Een lagere oogsensitiviteit voor rood licht in donkere omgevingen

is een van de redenen voor een gebrek aan rode persistente fosforen. Maar belangrijker is de

moeilijkheid om Eu2+-gedopeerde oxides te vinden met rode lichtemissie. Daarom wordt

tegenwoordig ook veel onderzoek gedaan naar fosforen geactiveerd met transitiemetaalionen

zoals Mn2+. Deze shift naar het gebruik van transitiemetaalionen als luminescente centra

heeft als extra voordeel dat de ruwe materialen die hiervoor nodig zijn veel goedkoper zijn

dan deze voor zeldzame aarden zoals Eu2O3 [5].

Het onderzoek naar goede rode persistente fosforen is van groot belang voor eventueel gebruik

in in vivo medische beeldvorming, daar enkel fosforen die emitteren in het optisch venster

van weefsel (650-950 nm) hiervoor in aanmerking komen. Het doel is om uiteindelijk dit

soort fosforen te gebruiken als alternatief voor de radioactieve tracers die vandaag de dag

gebruikt worden. Ten opzichte van radioactieve tracers hebben rood-emitterende nanofosforen

namelijk heel wat voordelen. Zo wordt schade door radioactieve effecten vermeden, kunnen

ze geëxciteerd worden vóór het inbrengen in de patiënt en wordt autofluorescentie van het

weefsel vermeden. Hierop wordt verder ingegaan in sectie 2.2

1.2 Doel

Het is welbekend dat CaAl2O4:Eu2+,Nd3+ een zeer goede persistente fosfor is die een sterke

lichtemissie vertoont in het blauw [1]. Het doel van deze thesis is echter het vinden van

goede rood-emitterende persistente fosforen zodat deze gebruikt kunnen worden voor in vivo

medische beeldvormingtoepassingen. Daarom wordt in deze thesis onderzoek gedaan naar de

eigenschappen van CaAl2O4:Mn4+, aangezien recent onderzoek aangetoond heeft dat activatie

met Mn4+ aanleiding heeft tot rode of nabij-infrarode lichtemissie en dit in verschillende

gastroosters [5, 6]. Het is echter reeds langer geweten dat Mn4+ geactiveerde nabij-infrarood

emitterende luminescente materialen bestaan, maar het onderzoek van deze materialen voor

eventueel gebruik in in vivo medische beeldvorming is recenter. Als eerste zal de fosfor
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gesynthetiseerd worden via vastestofsynthese en wordt de invloed van verschillende parameters

op de structurele eigenschappen ervan bestudeerd. Daarna wordt ook het luminescente gedrag

van deze fosfor onderzocht en wordt gekeken welke parameters hierop een invloed hebben.

Vervolgens wordt nagegaan of de fosfor enig persistent luminescent gedrag vertoont, daar dit

toch vrij belangrijk is voor eventueel gebruik in in vivo medische beeldvorming.

1.3 Opbouw

In hoofdstuk 2 worden enkele theoretische concepten uitgelegd die de context bieden om

de experimentele luminescente resultaten te begrijpen en te interpreteren. Daarnaast wordt

hier ook verder ingegaan op de evolutie van medische beeldvormingstechnieken en worden

de voorwaarden waaraan luminescente materialen moeten voldoen om voor in vivo medische

beeldvormingtoepassingen gebruikt te kunnen worden opgesomd. Ook wordt de keuze voor

het gebruik van CaAl2O4 als gastrooster verder uitgelegd.

Hoofdstuk 3 behandelt de verschillende technieken die tijdens dit onderzoek toegepast worden,

gaande van de gebruikte synthese methode tot de verschillende methoden voor de stucturele

en luminescente karakterisering van de gesynthetiseerde fosforen.

In hoofdstukken 4 en 5 worden de experimentele resultaten, verkregen gedurende dit project,

voorgesteld. Hoofdstuk 4 handelt specifiek over de structurele resultaten van de fosfor en

de invloed van verschillende parameters hierop. In hoofdstuk 5 worden dan de luminescente

eigenschappen bestudeerd en wordt gekeken welke parameters dit gedrag kunnen bëınvloeden.

In hoofdstuk 6 wordt getracht bepaalde resultaten verkregen bij het onderzoeken van de

luminescente eigenschappen van CaAl2O4:Mn4+ te verklaren. Hiervoor wordt eerst en vooral

het emissiespectrum van Al2O3:Mn4+ bestudeerd, daar de aanwezigheid van resten Al2O3-

precursor in CaAl2O4:Mn4+ zorgen voor een verschuiving in piekemissie. Vervolgens wordt

met behulp van kathodeluminescentie onderzocht welke valentietoestanden van Mn4+ er in

de gesynthetiseerde fosforen aanwezig zijn.

Tot slot worden in hoofdstuk 7 de verkregen resultaten samengevat. Op basis hiervan worden

dan ook enkele toekomstperspectieven van CaAl2O4:Mn4+ toegelicht.

Appendix A geeft extra structurele en fotoluminescente resultaten weer waarnaar in hoofd-

stuk 4 en 5 verwezen wordt.

Appendix B gaat dieper in op de structurele resultaten verkregen voor Al2O3:Mn4+. Deze

fosfor werd gesynthetiseerd om een verklaring voor enkele resultaten van CaAl2O4:Mn4+ te

vinden.
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In appendix C is het analyse certificaat van de gebruikte Al2O3-precursor met een gemiddelde

deeltjesgrootte ≤ 10 µm terug te vinden.



2
Theoretische achtergrond

2.1 Luminescentie

2.1.1 Algemeen

In 1888 introduceerde de Duitse natuurkundige Eilhardt Wiedemann het begrip luminescen-

tie. Het is een verzamelnaam voor alle fenomenen waarbij koud licht wordt gegenereerd. De

lichtemissie wordt hierbij dus niet veroorzaakt door de temperatuur, dit in tegenstelling tot

een zwarte straler waarbij energie afgegeven wordt aan de omgeving onder de vorm van elek-

tromagnetische straling. Het emissiespectrum van een zwarte straler is sterk temperatuursaf-

hankelijk en bestaat uit een brede band die, in theorie, alle golflengten omvat. Daartegenover

is het emissiespectrum van luminescente materialen opgebouwd uit enkele discrete lijnen of

dunne banden waardoor een grote hoeveelheid aan verschillende kleuren koud licht bereikt

kan worden. Er kan dus een onderscheid gemaakt worden tussen heet licht, afkomstig van

bijvoorbeeld een zwarte straler, en luminescent of koud licht. [1, 7]

Figuur 2.1: Schematische voorstelling van het principe van luminescentie voor het ion A, waarbij A∗

de geëxciteerde toestand aanduidt.

Om licht uit te zenden dient een luminescent materiaal, ook wel een fosfor genoemd, eerst

geëxciteerd te worden. Hierbij wordt een elektron uit de grondtoestand gepromoveerd naar

5
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een hoger gelegen energieniveau of geëxciteerde toestand. Wanneer dit elektron terugvalt

naar zijn begintoestand zal de vrijgekomen energie worden uitgezonden onder de vorm van

een foton met een welbepaalde golflengte. Dit proces wordt schematisch weergegeven in

figuur 2.1. [7]

In de meeste gevallen is de excitatie-energie groter dan de energie van het uitgezonden foton (=

Stokes-verschuiving). Een uitzondering op deze regel, is het proces van upconversie waarbij

twee of meerdere lage energie fotonen worden geconverteerd naar één foton met een hoge

energie [8].

Verschillende types van luminescentie kunnen onderscheiden worden. Deze classificatie ge-

beurt op basis van het excitatiemechanisme waaraan de verschillende types hun naam ontle-

nen. [1, 7, 9]

� Fotoluminescentie (PL - Photoluminescence): Luminescentie in vaste stoffen of mole-

culen na excitatie door licht zelf. De golflengte van het geabsorbeerde foton is meestal

korter dan van het uitgezonden foton. Ook excitatie door ultraviolette straling (UV) is

mogelijk.

� Elektroluminescentie (EL - Electroluminescence): Excitatie door een elektrische stroom

of aanleg van een sterk elektrisch veld.

� Kathodeluminescentie (CL - Cathodoluminescence): Excitatie door het invallen van een

elektronenbundel op een materiaal.

� Chemoluminescentie: Excitatie door chemische energie.

� Bioluminescentie: Chemoluminescentie in een levend organisme. De betrokken chemi-

sche reactie is meestal specifiek voor dat organisme.

� Radioluminescentie (RL - Radiolumniscence): Excitatie door blootstelling aan ionise-

rende straling.

� Sonoluminescentie: Excitatie door intense ultrasonische golven van een vloeistof waarna

licht vrijkomt.

� Mechanoluminescentie (ML - Mechanoluminescence): Luminescentie veroorzaakt wan-

neer een materiaal onderworpen wordt aan een druk of gebroken wordt. Varianten

hierop zijn triboluminescentie, fractoluminescentie en piezoluminescentie.

� Thermoluminescentie (TL - Thermoluminescence): Excitatie gebeurt door middel van

licht, daarna komt door opwarming van het materiaal licht vrij. De temperatuurstijging

zorgt er enkel voor dat de opgeslagen energie vrijkomt en is dus een compleet ander

mechanisme dan bij een zwarte straler. Het fenomeen van persistentie kan dan gezien

worden als thermoluminescentie bij kamertemperatuur.
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2.1.2 Persistente luminescentie

Naast een onderscheid tussen de verschillende types luminescentie op basis van hun excitatie-

mechanisme, wordt ook een onderscheid gemaakt tussen fluorescentie en fosforescentie. Het

verschil tussen beide is afhankelijk van de duur van de lichtemissie. Bij fluorescentie is de

lichtemissie namelijk enkel zichtbaar gedurende de excitatie, terwijl bij fosforescentie de lichte-

missie nog zichtbaar blijft na het stopzetten van de excitatie. Deze naamgeving is echter sterk

afhankelijk van het vakgebied waarin iemand actief is en om deze arbitraire onderverdelingen

achterwege te kunnen laten, wordt dan ook meestal gewoon over luminescentie gesproken. [1]

Het fenomeen van fosforescentie heeft vele benamingen waaronder ‘persistente luminescentie’,

‘glow-in-the-dark’, ‘afterglow’, etc. Onafhankelijk van de gebruikte benaming wordt hetzelfde

verschijnsel beschreven, namelijk de langdurige lichtemissie na het beëindigen van de excita-

tie. De meeste persistent luminescente fosforen hebben een afterglow levensduur van enkele

seconden tot uren. Dit is, naast het golflengtebereik, één van de eigenschappen die bepaalt

voor welke toepassingen een bepaalde fosfor gebruikt kan worden. Voorbeelden hiervan zijn:

noodsignalisatie, medische beeldvorming, uurwijzers en decoratie. [1, 8, 3]

Figuur 2.2: Schematische voorstelling van het mechanisme achter persistente luminescentie. In deze

voorstelling wordt verondersteld dat de ladingsdragers elektronen zijn, maar dit kunnen

evengoed gaten zijn of een combinatie van beiden. Het precieze mechanisme is nog steeds

onduidelijk en zal van materiaal tot materiaal afhangen. [1]

Tegenwoordig wordt verondersteld dat persistente luminescentie veroorzaakt wordt door de

aanwezigheid van een of meerdere vallen (traps) in het materiaal. Deze vallen zijn extra

energieniveaus die zich bevinden in de verboden zone van het materiaal en kunnen veroorzaakt

worden door defecten in het rooster of codopanten. De vallen zijn dus niet afkomstig van

het ion dat de lichtemissie veroorzaakt. Een schematische voorstelling van dit principe is
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weergegeven in figuur 2.2. Hierin is te zien dat de geëxciteerde elektronen (proces A) in de

activators op een niet-radiatieve manier kunnen gevangen worden in een val (proces Ct). Dit

proces kan op twee manieren plaatsgrijpen. Enerzijds is er de rechtstreekse transfer van de

elektronen tussen de verschillende niveaus. Anderzijds gebeurt de transfer indirect waarbij

het elektron via de conductieband de val bereikt. [1, 8, 3]

De elektronen worden dus tijdelijk opgeslagen in de vallen en komen pas een aanzienlijke

tijd na excitatie weer vrij. Het loslaten van een elektron uit een val (detrapping), waardoor

de activator opnieuw in zijn aangeslagen toestand terechtkomt (proces Cd), treedt pas op

bij voldoende thermische energie. Voor het merendeel van de fosforen is dit al het geval bij

kamertemperatuur. Zo kan alsnog radiatieve recombinatie optreden in het luminescente cen-

trum (proces B). Persistentie kan dus eigenlijk als thermoluminescentie bij kamertemperatuur

gezien worden. [1]

Het vangen en opnieuw vrijgeven van de elektronen zorgt dus voor een vertraging van het

luminescente proces, waardoor dit mechanisme een verklaring kan zijn voor persistente lumi-

nescentie. Dit is compleet in tegenstelling met het gewone principe van luminescentie, waarin

enkel elektronische transities tussen de grondtoestand en een geëxciteerd energieniveau een

rol spelen. [1]

Zoals reeds vermeld bestaan er meerdere mechanismen voor het vullen of legen van een val.

Afhankelijk van dit mechanisme en de diepte van de val, zal de persistente levensduur ver-

schillend zijn van materiaal tot materiaal. [1, 8, 3]

Het hier weergegeven principe kan uitgebreid worden voor meerdere activatoren en vallen,

maar ook hervullen (retrapping) kan in rekening worden gebracht. Hierdoor wordt alles veel

complexer wat in de realiteit vaak ook het geval is. [1, 8]

2.2 In vivo medische beeldvorming

In vivo beeldvorming speelt een belangrijke rol in zowel biomedisch onderzoek als in de mo-

derne geneeskunde. Het zorgt ervoor dat niet-invasieve medische diagnoses niet beperkt

worden tot louter visuele waarnemingen van huidziekten. Dankzij in vivo beeldvorming is

het mogelijk geworden om binnenin de patiënt op zoek te gaan naar de oorzaak van klachten

zonder het uitvoeren van een operatie. Op deze manier kunnen kankers en andere ziektes

ontdekt worden, en dit reeds in een vroegtijdig stadium. Ook het ziekteverloop of het effect

van een behandeling kan op deze manier in kaart gebracht worden.

In sectie 2.2.1 wordt gekeken naar de evolutie die de medische beeldvorming ondergaan heeft

in de loop der jaren. Sectie 2.2.2 behandelt de vereisten waaraan een persistente fosfor moet

voldoen om in aanmerking te komen als materiaal voor medische beeldvormingtoepassingen.
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Tot slot behandelt sectie 2.2.3 de manier waarop goede persistente fosforen worden geëvalueerd.

2.2.1 Evolutie

De laatste decennia heeft de toenemende vraag naar beeldvormingstechnieken geleid tot het

optimaliseren van bestaande technieken evenals tot de ontwikkeling van nieuwe technieken.

Zo staan er tegenwoordig dus een heleboel technieken ter beschikking van zowel de wetenschap

als de geneeskunde. [10]

Sinds de ontdekking van de Röntgenstralen in 1895 zijn heel wat methoden voor medische

beeldvorming ontstaan. Kenmerkend voor deze technieken is dat ze allen gebruik maken

van een externe x-stralen bron. Enkele toepassingen zijn algemene en tandradiografie, mam-

mografie en interventionele radiologie en cardiologie. Maar het meest bekende voorbeeld is

waarschijnlijk x-ray Computed Tomography (CT). In de loop van de tijd is deze techniek

geëvolueerd van single-slice CT naar multi-slice CT en werden de setting parameters zodanig

geoptimaliseerd dat de totaal toegediende CT dosis aan de patiënt drastisch gereduceerd is.

Ondanks deze reductie dragen CT-onderzoeken tot op vandaag nog steeds het meeste bij aan

de dosisverdeling in de radiodiagnostiek. Ongeveer 59% van de totale dosis toegediend in de

radiodiagnostiek voor Vlaanderen in 2006 is afkomstig van CT-onderzoeken. [10, 11, 12]

Andere welbekende beeldvormingstechnieken zijn Magnetic Resonance Imaging (MRI) en ul-

trasonografie. Bij deze laatste worden ultrasone geluidsgolven gebruikt die zich doorheen het

lichaam verplaatsen en op grensvlakken tussen zachte en harde structuren reflecteren om or-

ganen in beeld te brengen. Zijn meest gekende medische toepassing is de echografie van een

foetus. [10, 12]

Alle voorgaande technieken maken gebruik van het feit dat hoewel menselijk weefsel opaak

is voor zichtbaar licht, het toch gedeeltelijk transparant is voor bijvoorbeeld x-stralen en ul-

trasone geluidsgolven. Hetzelfde principe wordt toegepast bij Positron Emission Tomography

(PET), waarbij een radioactieve isotoop, zoals 18F of 99mTc, wordt toegediend aan de patiënt

via injectie. Tijdens het verval van zo een isotoop ontstaat een positron. Na een bepaalde

afgelegde weg in weefsel, zal dit positron annihileren met een elektron waarbij twee fotonen

ontstaan elk met een energie van 511 keV. Deze fotonen worden in tegengestelde richting

uitgestuurd en gedetecteerd door een ring detectoren. Zo kan de plaats van elke annihilatie

vastgelegd worden, zodat een beeld van de distributie van het radionuclide in het lichaam kan

gevormd worden. Het nadeel aan PET is het gebruik van ioniserende straling (positronen) die

zowel destructief is voor het omliggende weefsel als een mogelijke oorzaak is voor het ontstaan

van kanker. Het risico op kankerinductie door ioniserende straling is echter gering, ongeveer

5%/Sv. In vergelijking met de ±25% kans op kanker die iedere persoon heeft, ongeacht of die

persoon ioniserende straling ontvangen heeft of niet, heeft een PET-scan uiteindelijk niet zo

een grote invloed op het risico op kanker. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het ri-
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sico inderdaad groot is indien deze technieken niet onder de juiste omstandigheden toegepast

worden. [10, 11, 12]

Elk van de voorgaande technieken heeft dus zijn voordelen en beperkingen, wat hen com-

plementair maakt. Hoge kosten evenals technische barrières belemmeren het wereldwijde

gebruik van sommige van deze technieken. Dit gaf aanleiding tot de ontwikkeling van alter-

natieve methoden zoals het gebruik van fluorescente nanodeeltjes in plaats van radioactieve

tracermoleculen vermits, in tegenstelling tot wat eerder werd verondersteld, menselijk weefsel

niet volledig opaak is voor het complete lichtspectrum (zie ook paragraaf 2.2.2). Het nadeel

van fluorescente materialen is dat deze geëxciteerd dienen te worden door de patiënt onder

een lichtbron te plaatsen, waardoor slechts materialen met een excitatieband in het optische

venster van weefsel (rood en nabij-infrarood) in aanmerking komen. [10]

Persistent luminescente deeltjes, die rood of nabij-infrarood (NIR) licht uitzenden, kunnen

hiervoor een oplossing bieden. Ze bezitten namelijk een aantal voordelen die andere fluores-

cente materialen, zoals kwantumdots of organische fluoroforen, niet hebben. Eén van deze

voordelen is dat persistent luminescente nanodeeltjes geëxciteerd kunnen worden vóór injec-

tie waardoor autofluorescentie van weefsel, dat anders een probleem vormt, wordt vermeden.

Dit heeft als gevolg dat de signaal-ruisverhouding verhoogt wat ideaal is voor beeldvorming-

toepassingen. Daarnaast zijn persistent luminescente deeltjes niet-radioactief, waardoor dus

geen rekening dient gehouden te worden met de eventuele schadelijke gevolgen van ionise-

rende straling. Tot slot kunnen de deeltjes, indien nodig, gereëxciteerd worden met zichtbaar

licht. Dit laatste is natuurlijk afhankelijk van fosfor tot fosfor, vermits niet alle luminescente

materialen een excitatieband in dit deel van het elektromagnetische spectrum bezitten. Het

principe van in vivo beeldvorming via NIR-emitterende persistente fosforen wordt geschetst

in figuur 2.3. [10, 3]

Figuur 2.3: Het principe van in vivo beeldvorming via NIR-emitterende persistente fosforen. [13]
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Persistent luminescente nanodeeltjes dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen vooraleer

ze bruikbaar zijn voor in vivo medische beeldvorming. Hierop wordt dieper ingegaan in de

volgende paragraaf (Sectie 2.2.2).

2.2.2 Vereisten voor fotoluminescente nanodeeltjes

Persistent luminescente deeltjes hebben heel wat toepassingen, maar om bruikbaar te zijn

voor medische beeldvormingtoepassingen dienen ze toch aan enkele voorwaarden te voldoen.

Eerst en vooral dienen ze licht te emitteren in het optische venster van weefsel. Het bereik

van golflengten dat hiervoor in aanmerking komt, ligt in het rode-NIR gebied omwille van

de transparantie van weefsel in deze regio. Figuur 2.4 toont de reden waarom het rode-NIR

gebied het meest geschikt is. Lage golflengten, blauw en groen, worden namelijk geabsorbeerd

door bepaalde componenten in het bloed waaronder melanine en sommige protëınen, met als

gevolg dat deze golflengten nooit gedetecteerd kunnen worden met externe detectoren. In

principe bestaan er twee optische vensters, namelijk de regio tussen 650 en 950 nm en tussen

1000 en 1350 nm. Vanuit fysisch oogpunt zou emissie in dit tweede venster ideaal zijn voor

beeldvorming, maar praktisch gezien levert dit wel enkele problemen op. Er bestaan namelijk

amper persistent luminescente fosforen die in dit interval licht uitzenden en ook de detectoren

die tegenwoordig gebruikt worden hebben hun beperkingen. De meeste detectoren hebben

namelijk een lage efficiëntie in dit gebied. InGaAs detectoren daarentegen hebben wel een

goede efficiëntie in dit gebied, maar hun kostprijs is zeer hoog. Daarom wordt vooral gewerkt

met fosforen die persistente luminescentie vertonen in het eerste optische venster gaande van

650 to 950 nm. [3, 13]

Figuur 2.4: Absorptiespectra van verschillende weefselcomponenten. Het optische venster waarvoor

weefsel transparant is situeert zich in het rode-NIR deel van het elektromagnetische spec-

trum. [14]
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Daarnaast spelen ook de intensiteit en de levensduur van de persistente luminescentie een rol.

De levensduur dient lang genoeg te zijn zodat het mogelijk is de deeltjes over een langere

periode doorheen het lichaam te volgen. Op deze manier kunnen ziektes als kanker gedetec-

teerd worden en het verloop ervan of de effecten van behandelingen in beeld gebracht worden.

Ook de intensiteit van de uitgezonden straling moet voldoende hoog zijn, op zijn minst hoog

genoeg om nog door de detectoren gedetecteerd te kunnen worden. Bij propagatie doorheen

weefsel ondergaat licht echter attenuatie. Hierdoor daalt de lichtintensiteit en kan reëxcitatie

zich opdringen. Vermits dit nu in vivo moet plaatsvinden, is het niet zo eenvoudig omdat de

meeste fosforen geëxciteerd worden met ultraviolet (UV) licht en menselijk weefsel hiervoor

niet transparant is (zie figuur 2.4). Het is daarom noodzakelijk persistent luminescente fosfo-

ren te ontwikkelen waarvoor de luminescentie voldoende intens blijft tijdens de volledige duur

van de toepassing. Maar ook naar fosforen die reëxciteerbaar zijn in het optische venster van

weefsel wordt verder gezocht. [3]

Figuur 2.5: Biodistributie van nanodeeltjes bij verschillende oppervlakte-functionalisaties. Links:

OH-functionalisatie, Rechts: PEG-functionalisatie (PEG = Polyethyleenglycol). [15]

Om zich zo goed mogelijk doorheen het lichaam te kunnen verspreiden moeten nanodeeltjes

geproduceerd worden. Dit is nodig om door bepaalde natuurlijke barrières, zoals bloedvaten,

te kunnen dringen. Afhankelijk van de toepassing kan de grootte van de deeltjes variëren

van enkele tot honderden nanometers. Kleinere deeltjes hebben als voordeel dat ze heel snel

via de nieren uitgescheiden kunnen worden. Het nadeel is echter dat ze, door deze snelle

uitscheiding, niet lang genoeg op de gewenste plaats blijven om aan beeldvorming te kun-

nen doen. Deeltjes van ongeveer 150 nm hebben de neiging snel op te stapelen in organen

zoals de lever waardoor ook deze deeltjes te snel worden uitgescheiden en dus geen beeld-

vorming gedaan kan worden. Een tweede mogelijkheid om de distributie van de deeltjes

te bëınvloeden is het functionaliseren van de nanodeeltjes. Dit gebeurt door bijvoorbeeld
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oppervlakte-functionalisatie met hydroxidegroepen zodat meer gelokaliseerde emissie verkre-

gen wordt (figuur 2.5). Het is dus mogelijk de deeltjes toepassingspecifiek te optimaliseren

qua grootte en oppervlakte-functionalisatie. In de praktijk worden deze nanodeeltjes gekop-

peld aan een biologische component, zodat transport doorheen het lichaam op een natuurlijke

wijze kan gebeuren. [3, 13]

Een laatste vereiste is de chemische stabiliteit en toxiciteit van de persistente fosforen. Daar

deze fosforen in de bloedbaan gëınjecteerd worden, dienen ze chemisch stabiel te zijn in een

waterige omgeving. Deze stabiliteit is niet alleen belangrijk uit toxische overwegingen, maar

speelt ook een belangrijke rol in het behoud van de optische eigenschappen van de deeltjes.

Ook van belang is de uiteindelijke excretie van de deeltjes. Dit dient binnen een aanzienbare

tijd na toediening te gebeuren, anders kunnen eventuele wijzigingen in chemische stabiliteit

met de tijd drastische gevolgen hebben. Ook de grootte en de functionalisatie van de deeltjes

zijn belangrijke parameters bij het bepalen van de toxiciteit. Eigenlijk is deze vereiste de

belangrijkste van allemaal. Het al dan niet toxisch zijn van de fosfor bepaald of het in

aanmerking komt voor in vivo medische toepassingen. Hierdoor zijn al heel wat fosforen die

goede resultaten behalen op de overige voorwaarden geweigerd. [3]

2.2.3 Rood-NIR emitterende persistente luminescente fosforen voor in vivo

medische beeldvormingtoepassingen

Om verscheidene redenen is het niet eenvoudig om efficiënte rood-emitterende persistent lu-

minescente materialen te vinden. Een daarvan is het optreden van het Purkinje effect waarbij

de gevoeligheid van het menselijke oog voor rood licht afneemt in donkere omgevingen. Dit

zorgt ervoor dat wanneer de afterglow intensiteit uitgedrukt wordt in luminantie (mcd/m2),

de intensiteit voor rode fosforen veel lager is in vergelijking met de intensiteit voor groene en

blauwe fosforen. Het is daarom beter om zowel rode als nabij-infrarode persistente materia-

len los van de ooggevoeligheid te kwantificeren. Dit gebeurt door metingen uit te voeren in

radiometrische eenheden. In plaats van over luminantie wordt dan gesproken over radiantie,

een zuiver fysische grootheid uitgedrukt in mW sr−1 m−2. Op deze manier kunnen persistent

luminescente materialen beter met elkaar vergeleken worden. [3, 13]

Een andere reden voor het tekort aan rode persistent luminescente fosforen, is de moeilijkheid

om hiervoor Eu2+-gedopeerde oxides te gebruiken. De reden waarom naar deze materialen

werd gekeken is het feit dat Eu2+-emissie sterk afhankelijk van het gastrooster is en al aan-

leiding heeft gegeven tot goede blauwe en groene persistent luminescente fosforen die heel

wat toepassingen kennen zoals noodsignalisatie. Deze mogelijkheid tot roodverschuiving van

het emissiespectrum is echter onvoldoende voor de creatie van langdurig rode persistentie.

Daarom wordt tegenwoordig onderzoek gedaan naar andere gastroosters en dopanten om

persistente rode of nabij-infrarode luminescentie te verkrijgen. [3, 13]
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2.3 Transitiemetaalionen als optische centra

Luminescente materialen zijn in de meeste gevallen anorganische materialen opgebouwd uit

een gastrooster en een of meerdere activatoren (Figuur 2.6). Deze activatoren worden als

intentionele onzuiverheden aan het gastrooster toegevoegd en worden ook wel dopanten of

luminescente centra genoemd. Over het algemeen wordt de dopantconcentratie heel klein

gehouden aangezien anders concentratiequenching kan optreden, een proces waar bij hoge

dopantconcentraties de efficiëntie van het luminescente proces afneemt. In het beste geval

worden de dopanten homogeen gedistribueerd in het gastrooster, dat meestal een isolator of

een halfgeleider met een grote verboden zone is. [1]

Figuur 2.6: Schematische voorstelling opbouw luminescente materiaal uit gastrooster en homogene

verdeling activatoren. [8]

Absorptie van de energie nodig voor luminescentie gebeurt, afhankelijk van materiaal tot

materiaal, door het gastrooster of de dopantionen. Zowel het gastrooster als de dopantionen

bepalen de luminescente eigenschappen van een fosfor. Relaxatie van de dopantionen, ook ac-

tivatoren genoemd, is namelijk meestal verantwoordelijk voor de lichtemissie. Het gastrooster

daarentegen zorgt voor de overdracht van de excitatie-energie tussen gastatomen en activa-

toren, maar heeft ook invloed op het excitatie- en emissiespectrum. De emissiekleur van de

fosfor wordt dus mede bepaald door zowel het type gastrooster als het soort dopantion. Op

deze manier kunnen dus luminescente materialen geproduceerd worden die licht emitteren in

het gewenste golflengtegebied. [1]

Er bestaan verschillende types van activatoren die aanleiding kunnen geven tot luminescen-

tie. Deze worden geclassificeerd op basis van de aard van hun elektronische transitie. Zo

werden in eerste instantie voornamelijk zeldzame aarde elementen als dopantionen gebruikt

in fosfors voor in vivo medische beeldvormingtoepassingen. De meest gebruikte dopant hier-

voor was Eu2+, een lanthanide met een 4fn ↔ 4fn−15d-transitie. Al snel bleek echter dat

dit dopant ontoereikend was om efficiënte rode persistente fosforen te bekomen. Door zijn

5d-transities ervaart Eu2+ veel effect van de omgeving van het gastrooster waardoor tuning

van de emissiegolflengte mogelijk is. Oxide-verbindingen zullen echter vooral aanleiding ge-
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ven tot blauw-groene emissie. Rode emissie is mogelijk door over te gaan naar stikstof- en

zwavelverbindingen, maar deze zijn minder stabiel. Bovendien is roodverschuiving beperkt

tot het visuele gebied, en niet het nabij-infrarode gebied. Daardoor moesten alternatieve

dopanten gevonden worden. Recent is een tendens ontstaan om transitiemetaalionen, zoals

Cr3+ en Mn2+, te gebruiken als activator. Dit gebeurde mede omwille van de al goed ge-

kende infrarood-emissie van Cr3+ in bijvoorbeeld robijnlasers en dergelijke. De elektronische

transitie die hierbij optreedt is een d ↔ d-transitie. Dit is een pariteitsverboden overgang

volgens de regel van Laporte, waardoor de emissie- en absorptielijnen voor vrije dopantionen

zeer zwak zijn. Door inbouw van deze dopantionen in een gastrooster, treedt een koppeling

met roostertrillingen op. Rekening houdend met de sterke effecten van de lokale symmetrie

en het kristalveld, kan dit aanleiding geven tot een wijziging in de vorm van de transities.

Ook een verandering van de energie van de transities net als een opheffing van de ontaarding

door het kristalveld zijn mogelijke effecten van deze incorporatie. [1, 7, 9]

In luminescentie komt emissie van licht eigenlijk neer op het uitzenden van een foton met een

welbepaalde golflengte. Dit foton is het kwantum van licht en heeft in de meeste gevallen een

energie in overeenstemming met de energie van een bepaalde elektronische overgang. Om-

wille van het duale karakter van het foton, waarbij het zowel een deeltjes- als golfkarakter

bezit, is het niet meer dan normaal dat het mechanisme achter luminescentie van kwantum-

mechanische aard is en op deze manier beschreven wordt. Het is echter meestal onmogelijk

om het kwantummechanische probleem dat zich bij luminescentie voordoet formeel op te los-

sen. Zelfs het invoeren van benaderingen brengt lange en vervelende berekeningen met zich

mee. Daarom worden in de volgende secties slechts twee heuristieke modellen behandeld. In

sectie 2.3.1 wordt het configurationeel coördinatenmodel besproken dat eerder een kwalitatief

inzicht geeft in het luminescentie proces van een dopantion in een gastrooster, terwijl sec-

tie 2.3.2 betrekking heeft tot de structuur van de energieniveaus van transitiemetaalionen in

een kristalveld.

2.3.1 Configurationeel coördinatenmodel

Om de optische eigenschappen van een luminescent centrum en dan vooral het effect van

roostertrillingen hierop uit te leggen, wordt veelal gebruik gemaakt van het configurationeel

coördinatenmodel. Dit model beschrijft het luminescente centrum als een vrij atoom dat,

door het elektrische veld opgewekt door het gastrooster, een perturbatie ondergaat. [1]

Voor de eenvoud wordt een systeem verondersteld dat bestaat uit een luminescent centrum

omringd door M dichtste naburen. Elk atoom in dit systeem vibreert rond zijn evenwichts-

positie in het gastrooster, zodat het totaal aantal vibrationele modes 3N bedraagt, met

N = M+1 (aantal dichtste naburen + luminescent centrum). Vermits translaties de totale

energie van het systeem niet wijzigen, blijven er nog 3N−3 vrijheidsgraden over. [1]
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In plaats van per vibrationele mode een configurationeel coördinatenmodel op te stellen, wordt

dit multidimensionale probleem nog sterker vereenvoudigd door slechts één vibrationele mode

in rekening te brengen. Hierdoor kan het systeem door één configurationele coördinaat be-

schreven worden en herleid het multidimensionale model zich tot een eendimensionaal con-

figurationeel coördinatenmodel. In de meeste gevallen wordt gekozen voor de ‘symmetrische

uitrekking’ waarbij de dichtste naburen zich over gelijke afstanden, weg van of naar het sta-

tionaire luminescente centrum toe, bewegen. De configurationele coördinaat is dan gewoon

de afstand tussen het luminescente centrum en zijn naburen en wordt, in wat volgt, met Q

aangeduid. Dit eendimensionale model leidt nu tot een min of meer kwalitatief inzicht in het

luminescente proces. [1, 8]

Figuur 2.7: Schematische voorstelling configurationeel coördinatenmodel. [1]

Het configurationeel coördinatenmodel beschrijft de optische eigenschappen van het lumines-

cente centrum uiteindelijk aan de hand van potentiaalcurves, zoals voorgesteld in figuur 2.7.

Elke curve stelt de totale energie van het systeem, bestaande uit een luminescent centrum en

zijn dichtste naburen, voor en dit in functie van de configurationele coördinaat Q. De totale

energie wordt beschouwd als de som van de elektron- en ionenenergie wanneer het systeem zich

in zijn grondtoestand of aangeslagen toestand bevindt. Aantrekkende en afstotende krach-

ten tussen de atomen onderling geven aanleiding tot een wijziging in vorm van de potentiaal

curves. Dit is duidelijk zichtbaar in figuur 2.7 waar de invloed van de repulsieve krachten
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wordt aangeduid als stippellijnen ter hoogte van de intersectie van de twee curves. Toch

bezit het systeem een evenwichtspositie waar de totale energie minimaal is. Dit komt neer op

het bestaan van minimale energie bij een welbepaalde inter-atomaire afstand en wordt voor

de grondtoestand in figuur 2.7 aangeduid als Q = ‘0’. Afwijkingen van de evenwichtspositie

zullen voortaan aangeduid worden met de configurationele coördinaat Q. [1, 8]

Dit model veronderstelt vervolgens dat de totale energie harmonisch is rond de evenwichts-

positie en dat dit uitgedrukt kan worden door de wet van Hooke. De totale energie van de

grondtoestand, Ug, en de aangeslagen toestand, Ue, worden dan gegeven door, respectievelijk

Ug = Kg
Q2

2
(2.1)

en

Ue = Ke
(Q−Q0)

2

2
+ U0 (2.2)

Hierin zijn Kg en Ke de krachtconstanten van de chemische binding, stelt Q0 de evenwichts-

positie van de aangeslagen toestand voor en is U0 de totale energie bij Q = Q0. [1]

Uit figuur 2.7 volgt duidelijk dat de evenwichtsposities voor de grond- en aangeslagen toestand

zich op een inter-atomaire afstand Q0 van elkaar bevinden. Dit komt doordat de ruimtelijke

verdelingen van de elektronen verschillend zijn voor beide toestanden, wat aanleiding geeft

tot een verschil in overlap tussen de elektronen golffuncties van naburige atomen. Het gevolg

hiervan is dus een verschuiving in de evenwichtspositie tussen de aangeslagen en grondtoe-

stand. Ook de beschrijving van de totale energieën met verschillende krachtconstanten wordt

hierdoor veroorzaakt. Dit alles is natuurlijk afhankelijk van de elektronische toestand van de

betrokken atomen. [1]

Het totale luminescente proces, van excitatie tot emissie, wordt schematisch weergegeven

in figuur 2.7. Als eerste treedt absorptie van energie op waarbij een elektron vanuit de

evenwichtspositie van de grondtoestand gepromoveerd wordt naar de geëxciteerde toestand

(proces A → B). De energie hiervoor nodig bedraagt U1. Vervolgens treedt relaxatie van het

elektron op tot het zich op de evenwichtspositie van de geëxciteerde toestand, Q0, bevindt

(proces B→ C). Dit gebeurt onder invloed van roostertrillingen. Bij terugval van het elektron

naar de grondtoestand, proces C → D, komt energie vrij die uiteindelijk uitgezonden zal

worden onder de vorm van een foton. Tot slot relaxeert het elektron opnieuw, maar nu in de

grondtoestand, tot de positie Q = 0 (proces D → A). Op deze wijze kan het proces steeds

opnieuw doorgaan. De reden waarom emissie vanuit de evenwichtspositie optreedt en het

elektron dus eerst relaxatie ondergaat, komt doordat de waarschijnlijkheid op relaxatie door

roostertrillingen veel groter is, namelijk 1012 tot 1013 per seconde ten opzichte van 109 per

seconde voor lichtemissie. [1]
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Een ander proces dat kan optreden is niet-radiatieve straling waarbij het elektron naar de

grondtoestand terugkeert zonder de emissie van een foton. Dit proces wordt in figuur 2.7

aangeduid als proces E. Wanneer twee potentiaalcurves elkaar snijden is het namelijk mogelijk

dat het elektron bij een bepaalde activatie-energie ∆U , wat in de meeste gevallen thermische

energie is, de intersectie overbrugt met niet-radiatieve relaxatie naar de grondtoestand tot

gevolg. [1, 8]

Figuur 2.8: Configurationeel coördinatendiagram met aanduiding van de vibrationele niveaus die in

dit specifieke geval dezelfde frequentie hebben in zowel de grondtoestand als de eerste

aangeslagen toestand. [1]

De klassieke beschrijving, zoals hierboven, verklaart echter niet de vorm van de optische spec-

tra (emissie en excitatie) en de niet-radiatieve transitiewaarschijnlijkheden. Daarom is ook

een kwantummechanische kijk op het probleem nodig. Kwantummechanisch gezien kunnen

de potentiaal curves elkaar namelijk enkel snijden indien de toestanden tot twee verschillende

irreducibele representaties behoren. Anderzijds dient ook rekening gehouden te worden met

de repulsieve krachten die op beide curves inwerken, waardoor de kans dat ze elkaar snijden

afneemt. In de kwantummechanica worden energietoestanden echter beschreven aan de hand

van golffuncties. Dit zorgt ervoor dat het niet-radiatieve proces reeds kan optreden wanneer

de golffuncties van de grondtoestand en de aangeslagen toestand enige overlap vertonen. [1]
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De energietoestanden worden nog steeds beschreven door harmonische potentialen, maar nu

in een kwantummechanisch systeem. Als gevolg hiervan worden de energieën gekwantiseerd

als

En =

(
n+

1

2

)
~ω (2.3)

met ω de frequentie van de harmonische oscillator. Dit leidt tot het ontstaan van discrete ener-

gieniveaus binnenin de configurationele coördinaten curves, zoals weergegeven in figuur 2.8

als horizontale lijnen. Op deze manier kan ook het effect van roostertrillingen redelijk een-

voudig gevisualiseerd worden. De kwanta van dit systeem zijn fononen, elk met een energie

~ω. Daar in het begin slechts één type vibraties verondersteld werd, is er ook slechts één

type fononen die een rol zullen spelen. Daarom wordt de vorm van de potentiaal curves ook

volledig bepaald door de fononenergie. [1]

In figuur 2.8 is voor zowel de grondtoestand als de aangeslagen toestand de angulaire frequen-

tie ω dezelfde, maar dit hoeft niet steeds het geval te zijn en zal dus afhangen van systeem

tot systeem. Door gebruik te maken van een kwantummechanische beschrijving kan nu het

relaxatie proces dat optreedt door roostertrillingen, beschreven worden aan de hand van het

aantal fononen die geëmitteerd worden. De energie die hierbij vrijkomt wordt in figuur 2.8

aangeduid als S~ω, waarbij S het aantal uitgezonden fononen voorstelt elk met een energie

~ω. [1]

Wanneer de afstand (Q0 − 0) groter of kleiner wordt, verandert de situatie drastisch. Bij

een grotere afstand treedt absorptie op bij hogere energieën en emissie bij een lagere energie.

Het gevolg hiervan is dat er meer fononen betrokken zullen worden bij de relaxatieprocessen.

Een kleinere afstand tussen de configurationele coördinaat leidt dan weer tot een afname

in uitgezonden fononen, vermits het verschil tussen de absorptie- en emissie-energie kleiner

wordt. [1]

Een speciale situatie treedt op wanneer de twee curves gealigneerd, dus Q0 = 0, zijn. In dit

geval wordt emissie en excitatie mogelijk tussen de ‘zero’ fononlevels, waardoor de spectra

gedomineerd zullen worden door de zero-fononlijnen. [1]

Om tot dit eendimensionaal configurationeel model te komen, zijn vele vereenvoudigingen

uitgevoerd. Toch kan het nog steeds de meest belangrijke (foto-)luminescente fenomenen

verklaren. [1]

� De wet van Stokes waarbij excitatie meestal gebeurt bij hogere energieën dan de opeen-

volgende emissie. Dit energieverschil is beter bekend als de Stokes shift en wordt onder

de vorm van fononen uitgezonden.
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� Emissie- en excitatiebanden komen in verschillende vormen voor. Brede banden worden

verklaard door een grote afstand (Q0 − 0), terwijl smalle lijnen eerder corresponderen

met een kleine afstand (Q0 − 0) of Q0 = 0.

� Experimenteel worden onderscheidbare fononbanden waargenomen.

Zowel de grootte van de Stokes shift als de vorm van het excitatie- en emissiespectrum zijn

afhankelijk van het specifieke gastrooster. De relatieve sterkte van de spectra wordt namelijk

meebepaald door de lokale symmetrie in het gastrooster. Doordat dit gastrooster ook de

ligging van de atomaire energieniveaus in de activators bëınvloedt en deze bepalend zijn voor

de absorptie- en emissiewaarschijnlijkheden voor fotonen met een bepaalde golflengte, is het

ook nuttig om de structuur van de energieniveaus van luminescente centra te bestuderen.

Dit kan echter niet door gebruik te maken van het configurationeel coördinatenmodel. Een

oplossing hiervoor wordt besproken in de volgende paragraaf (Sectie 2.3.2).

2.3.2 Mn-ionen als gelokaliseerde luminescente centra

Zoals reeds eerder vermeld werden vooral Eu2+-gedopeerde fosforen bestudeerd voor in vivo

medische beeldvormingtoepassingen. Daar deze echter ontoereikend bleken te zijn, ontstond

er recent een tendens om transitiemetaalionen als activator te gebruiken. Het wereldwijde

gebruik van transitiemetaalionen leidde tot de productie van fosforen met lichtemissie over

het hele visuele golflengtebereik.

In deze thesis gaat de aandacht uit naar mangaan (Mn) gedopeerde fosforen. Mangaan is

namelijk een transitiemetaalion met een rijke variatie aan oxidatietoestanden waardoor zijn

valentietoestand evenals zijn lokale coördinatie en distributie in het gastrooster een belangrijke

rol spelen in de luminescente eigenschappen van de fosfor. De kristalveld-afhankelijkheid van

de energieniveaus van transitiemetaalionen wordt gewoonlijk beschreven aan de hand van het

Tanabe-Sugano diagram dat met het ion correspondeert. [5]

Het Tanabe-Sugano diagram is een voorstelling van de structuur van de energieniveaus in

functie van de kristalveldsterkte. Om deze structuur op te stellen dienen de eigenwaarden

van de Hamiltoniaan, die alle interacties tussen de elektronen van een kern en het omringende

kristal beschrijft, bepaald te worden. De vorm van deze Hamiltoniaan is als volgt [13, 16]

H = H0 +HC +HSO +HCF (2.4)

Hierin omvat de eerste term H0 de kinetische energie van de elektronen en hun interactie met

de kern en kan als volgt geschreven worden
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H0 =

N∑
i=1

(
p2i
2µ
− Ze2

ri

)
(2.5)

De tweede term HC wordt de Coulomb-interactie Hamiltoniaan genoemd die de interactie

tussen de elektronen onderling beschrijft.

HC =
N−1∑
i=1

N∑
j>i

e2

rij
(2.6)

De voorlaatste term is de Hamiltoniaan die de spin-orbitaal interacties beschrijft en wordt

gegeven door

HSO =
N∑
i=1

ξ(ri)
−→
Li ·
−→
Si (2.7)

Tot slot is de laatste term HCF van vergelijking 2.4 de kristalveld Hamiltoniaan. Deze is

verantwoordelijk voor de interacties tussen de elektronen en de omliggende liganden en is

sterk afhankelijk van de symmetrie van het systeem. Algemeen gezien kan deze Hamiltoniaan

HCF als een perturbatie beschouwd worden. [13, 16]

Merk op dat in de bovenstaande vergelijkingen N het totaal aantal elektronen van het be-

schouwde systeem is.

Hoe dan ook, zelfs als de kristalveld Hamiltoniaan HCF buiten beschouwing gelaten wordt,

blijft dit een veeldeeltjesprobleem dat slechts in enkele gevallen analytisch oplosbaar is. Het is

echter wel mogelijk deze Hamiltoniaan (zonder HCF ) te vereenvoudigen. De term H0 kan na-

melijk weggelaten worden, daar deze een sferisch symmetrische interactie beschrijft die enkel

zorgt voor een verschuiving van de hele configuratie [16]. Een volgende vereenvoudiging heeft

betrekking tot de Coulomb Hamiltoniaan HC , ook wel de Russell-Saunders Hamiltoniaan ge-

noemd. Deze kan herschreven worden in functie van de Coulomb- en uitwisselingsintegeralen,

J en K, respectievelijk. Op hun beurt kunnen deze integralen dan geschreven worden in

functie van de Slater-Condon parameters [16, 17]. De waarden hiervoor kunnen in tabellen

opgezocht worden of worden experimenteel bepaald [17]. Tot zover werd de Hamiltoniaan

(vergelijking (2.4)) vereenvoudigd tot H ′ = HRS +HSO, met HRS = HC . Het is echter zo dat

de spin-orbitaal koppeling enkel een belangrijke bijdrage levert aan de totale Hamiltoniaan

wanneer zware ionen, zoals de lanthaniden en de actiniden, beschouwd worden [13, 16]. Dit

wil zeggen dat voor transitiemetaalionen HRS � HSO waardoor de Hamiltoniaan H ′ geschre-

ven kan worden in een complete basis van Russell-Saunders termen en de eigentoestanden dus

in Slater-Condon parameters. De spin-orbitaal koppeling wordt dus verwaarloosd. Dit is ge-

rechtvaardigd voor 3d ionen zolang de fijnstructuur van de energieniveaus buiten beschouwing

gelaten wordt [18].
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In plaats van gebruik te maken van de Slater-Condon parameters, stelde Racah voor om in

het geval van transitiemetaalionen lineaire combinaties van deze parameters te gebruiken [13,

16, 19]. De nieuwe parameters worden nu de Racah parameters genoemd. Een van deze

parameters, A, kan als een constante beschouwd worden daar ze ongeveer dezelfde waarde

heeft voor elk luminescent centrum [21]. De overige twee parameters B en C beschrijven de

inter-elektron repulsie [20].

Het invoeren van de Racah parameters heeft als gevolg dat nu ook de invloed van het kris-

talveld op de opsplitsing van de energieniveaus, op een eenvoudigere manier, in rekening kan

worden gebracht. Dit heeft twee implicaties tot gevolg:

� De elektronen ondervinden nu een niet-sferisch symmetrische elektrische potentiaal af-

komstig van de omringende elektronen, waardoor de HC term wijzigt van vorm.

� De grootte van de inter-elektron interacties wordt gewijzigd door verschillen in elektro-

negativiteit tussen naburige atomen. Hierdoor zijn de parameters B en C verschillend

voor vrije ionen en ionen in een kristal. Dit wordt ook wel het nephelauxetic effect

genoemd.

Zoals reeds meerdere malen aangetoond in de literatuur, kan dan voor een gegeven elektroni-

sche configuratie de kristalveld opsplitsing bepaald worden. Deze heeft een grootte van 10Dq

en is een maat voor de sterkte van het kristalveld. De bijdrage van het kristalveld aan de

Hamiltoniaan kan dan geschreven worden als het product van 10Dq met een constante matrix.

Maar ook B en C leveren een bijdrage aan de kristalveld Hamiltoniaan. Deze is lineair en

kan ook als het product met een constante matrix geschreven worden. [13]

Uiteindelijk is een Tanabe-Sugano diagram dus niets anders dan een voorstelling van de re-

latie tussen de energieniveaus van een transitiemetaalion en de sterkte van het kristalveld,

beide geschaald met de Racah parameter B. Door gebruik te maken van zo een diagram kan

onmiddellijk inzicht verkregen worden in de effecten van het kristalveld op de energieniveaus

van het onzuiverheidsion. De Tanabe-Sugano diagrammen voor een 3d5, 3d4 en 3d3 elek-

tronische configuratie in een octaëdrische symmetrie waartoe, respectievelijk, Mn2+, Mn3+

en Mn4+-ionen behoren, worden weergegeven in figuur 2.9. Het type ion zal enkel invloed

hebben op de precieze waarden, maar niet op de trends in de diagrammen. [5, 7]

Figuur 2.9 (a) toont het Tanabe-Sugano diagram voor het Mn2+-ion met een 3d5 elektronische

configuratie. Afhankelijk van het gastrooster waar dit dopant in gëıncorporeerd wordt, kunnen

fosforen gecreëerd worden die licht emitteren gaande van het groene tot het dieprode gebied

van het elektromagnetische spectrum. Dit heeft te maken met de positie dat het dopantion

inneemt in het gastrooster. Wanneer Mn2+ zich namelijk op een octaëdrische positie met een

sterk kristalveld bevindt dan wordt oranje of rode emissie verkregen. In dit geval vertoont



Hoofdstuk 2. Theoretische achtergrond 23

het emissiespectrum een karakteristieke breedbandige emissieband die afkomstig is van de
4T1 → 6A1 transitie. Indien Mn2+ zich echter op een tetraëdrische positie in een zwak

kristalveld bevindt wordt groene emissie verkregen. Het Tanabe-Sugano diagram is dan echter

verschillend dan hetgene voorgesteld in figuur 2.9 (a), daar de overgang van octaëdrisch naar

tetraëdrisch een inversie van bepaalde energieniveaus tot gevolg heeft. Het zien van breedband

of smalband emissie is te wijten aan, respectievelijk, spin-toegelaten en -verboden transities.

Deze variëren namelijk met het kristalveld wat duidelijk te zien is in figuur 2.9(a). Voorbeelden

van Mn2+ gedopeerde fosforen zijn o.a. ZnS:Mn2+, BaAl12O19:Mn2+ en Zn2SiO4:Mn2+. [5]

(a) (b) (c)

Figuur 2.9: Tanabe-Sugano diagram voor (a) het Mn2+-ion, (b) het Mn3+-ion en (c) het Mn4+-ion,

met respectievelijk een 3d5, 3d4 en 3d3 elektronische configuratie in een octaëdrische

symmetrie. Hierin is ∆o = 10Dq. [21]

Daarnaast komt mangaan ook voor met een 3d4 elektronische configuratie. Dit is het geval

voor het Mn3+-ion waarvoor het Tanabe-Sugano diagram weergegeven wordt in figuur 2.9 (b).

Hieruit volgt dat er een groot aantal energieniveaus bestaan voor een elektron in deze configu-

ratie. Twee van deze niveaus zijn kwintetten, namelijk de grondtoestand 5E en de aangeslagen

toestand 5T2. Hoewel de meeste transities die kunnen optreden echter spinverboden overgan-

gen zijn, is het Mn3+-ion toch nog een interessante kandidaat als actief optisch centrum omdat

het een emissiebereik heeft tussen de 550 en 1300 nm. [5]

Voor deze thesis is Mn4+ de meest interessante valentietoestand aangezien uit de beschik-

bare literatuur over Mn4+-gedopeerde materialen blijkt dat afhankelijk van het specifieke

gastrooster lichtemissie kan verkregen worden met een bereik gaande van het rode tot en met

het nabij-infrarode gebied van het elektromagnetische spectrum, wat natuurlijk zeer interes-

sant is voor de beschouwde toepassing vermits emissie in het optische venster van weefsel

dient op te treden. Mn4+-gedopeerde materialen vertonen een brede excitatieband en scherpe

emissielijnen die gerelateerd kunnen worden aan de elektronische structuur van het ion. De
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elektronische configuratie van dit Mn-ion is 3d3 en de variatie in energie met het kristalveld

van het ion in een octaëdrische omgeving wordt beschreven door het Tanabe-Sugano dia-

gram in figuur 2.9 (c). Hierin is de grootte tussen de T2g en Eg toestand het gevolg van

de kristalveldsplitting en zorgt ze voor de stabilisatie van de 4+ oxidatietoestand. Doordat

de elektronen van het Mn4+-ion aan de buitenzijde van het ion gelegen zijn, in tegenstelling

tot de lanthaniden waar de 4f-valentie elektronen van de omgeving worden afgeschermd door

de lege 5d orbitalen, voelen de 3d orbitalen van transitiemetalen een directe invloed van de

liganden. Hierdoor worden de optische eigenschappen van het Mn4+-ion meebepaald door

het gastrooster, dus de lokale kristalveld omgeving, waarin het zich bevindt. [5, 6, 22]

In het geval van Mn4+ correspondeert het termsymbool 4A2g met de grondtoestand. Vol-

gens de selectieregels moeten elektromagnetische overgangen voldoen aan ∆S = 0 indien het

systeem een elektrische dipooltransitie wil ondergaan. Dit wil zeggen dat de spin behouden

dient te blijven. Voor Mn4+ komt dit neer op overgangen van de 4A2g toestand naar de 4T

toestanden, omdat voor deze termsymbolen de spinmultipliciteit 4 is en behouden blijft. De

overige niveaus hebben een spinmultipliciteit van 2 en overgangen van deze niveaus naar de

grondtoestand kunnen enkel via een magnetische dipooltransitie gebeuren. De waarschijn-

lijkheid op het optreden van een magnetische dipoolovergang is echter vele malen kleiner

dan voor een elektrische dipoolovergang, waardoor deze transities als verboden beschouwd

worden. De 4A2g →4T transities worden spin-toegelaten, maar pariteitsverboden transities

genoemd. [5, 6, 22]

2.4 Verschillende gastroosters

Zoals reeds eerder vermeld is de Mn4+-emissie afhankelijk van het gastrooster waarin het

dopantion gëıncorporeerd wordt. Het golflengtebereik van deze fosforen strekt zich uit van

het rode tot en met het nabij-infrarode gebied van het elektromagnetische spectrum, zodat

ze geproduceerd kunnen worden voor verschillende toepassingen. Rood emitterende fosforen

zijn, bijvoorbeeld, van belang voor de ontwikkeling van de toekomstige witte LEDs (Light

Emitting Diodes) die warm wit licht produceren met een hoge CRI-waarde (Color Rendering

Index). Hiervoor worden tegenwoordig vooral Mn4+-gebaseerde fluorides onderzocht, daar de

oxides veel issues hebben om te kunnen worden gebruikt in LEDs. Voor in vivo medische

beeldvorming zouden deze oxides wel gebruikt kunnen worden. Het grote voordeel in dit

geval is dat dan MnO2 als startmateriaal voor de dopering gebruikt kan worden en dit is

veel goedkoper en praktischer in gebruik dan, bijvoorbeeld, het Eu2O3 dat voordien gebruikt

werd. [5, 6]

De hoeveelheid aan beschikbare Mn4+-gedopeerde fosforen omvat zowel oxides, fluoriden als

nitriden. Voor de oxides bestaat er vervolgens nog een onderverdeling op basis van het

gebruikte kation: aardalkaligermanaten en -arsenaten, aluminaten, titanaten, pyrosilicaten,
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fosfaten, zirkonaten, gallaten en eenvoudige (binaire of ternaire) oxides. Hoewel eerder on-

derzoek zich vooral focuste op Mn4+-gedopeerde germanaten, en dit tot ongeveer het einde

van de 20e eeuw, is er sinds de jaren 2000 een verschuiving ontstaan van germanaten naar

aluminaten. Ook Mn4+-geactiveerde fluoriden zijn onder de aandacht gekomen, maar dan

vooral voor hun mogelijke toepassing als roodemitterende fosfor in LEDs. In tegenstelling tot

fluoriden zijn oxides echter chemisch veel stabieler en treedt lichtemissie op bij veel langere

golflengtes. Daarom gaat onze aandacht vooral naar de ontwikkeling van Mn4+-gedopeerde

oxides en meer bepaald aluminaten. [8, 3, 5]

2.4.1 CaAl2O4:Mn4+

Als eerste wordt gekeken naar CaAl2O4 als gastrooster. Dit is namelijk een materiaal dat

ongedopeerd geen luminescentie vertoont. Bij dopering is dan meteen duidelijk dat de emissie

afkomstig is van de dopantionen die dienst doen als luminescente centra. Normaal gezien

wijzigt de dopantconcentratie niets aan de vorm en de positie van de emissiespectra. Deze

spectra zijn dan ook karakteristiek voor de gebruikte dopantionen. Wat wel een invloed heeft

op het emissiespectrum, meer bepaald op de intensiteit ervan, is de synthesetemperatuur

en het toepassen van codopering. Beide kunnen namelijk leiden tot het versterken van de

lichtemissie. Ook dient hier gezocht te worden naar de meest optimale synthesetemperatuur

en dopantconcentratie(s). Deze waarden zullen afhangen van dopant tot dopant. [6]

Dit gastrooster vormt ook nog om een andere reden het startpunt voor dit onderzoek. CaAl2O4

gedopeerd met Eu2+ is namelijk een welbekende fosfor die persistente luminescentie vertoont

in het blauwe gebied van het zichtbare spectrum (λem =440 nm). In dit geval doen dus de

Eu2+-ionen dienst als luminescente centra en deze kunnen geëxciteerd worden met ultraviolet

licht. Door codopatie met Nd3+ kan zowel de intensiteit als de duur van de persistente lumi-

nescentie verhoogd worden, en dit zonder de vorm van het emissiespectrum te bëınvloeden.

Op deze manier wordt een afterglow verkregen met een golflengte van ongeveer 440 nm die

langer dan vijf uur kan duren. [2]

Andere gekende persistent luminescente CaAl2O4 fosforen zijn onder andere CaAl2O4:Ce3+

en CaAl2O4:Tb3+. Het eerste materiaal heeft een afterglow van meer dan tien uur in het

blauw (∼450 nm), terwijl de tweede groen licht (een combinatie van emissiebanden bij ∼493,

543, 590 en 621 nm, dus een combinatie van zowel blauw, groen, geel als oranje-rood licht)

uitzendt met een afterglow-tijd van ongeveer een uur. [4]

In deze thesis worden de luminescente eigenschappen van CaAl2O4:Mn4+ onderzocht. Ver-

wacht wordt dat piekemissie optreedt bij een golflengte van 658 nm [6]. Volgens Cao et al. [6]

is deze emissie afkomstig van de 2E → 4A2-transitie van het Mn4+-ion. Naast deze sterke

emissieband worden ook nog twee zwakkere emissie banden waargenomen zoals te zien in

figuur 2.10. Het excitatiespectrum toont aan dat zowel ultraviolet, nabij-ultraviolet als blauw
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licht als excitatiebron voor de fosfor gebruikt kunnen worden. Ook wordt gekeken of dit

materiaal eventuele persistentie vertoont en wat de levensduur van deze afterglow is.

Figuur 2.10: Excitatie- en emissiespectrum bij kamertemperatuur voor o.a. CaAl2O4:Mn4+ gesyn-

thetiseerd bij 1350°C (λex = 325 nm en λem = 658 nm). Deze resultaten werden

vastgesteld door Cao et al. [6].

2.4.2 Al2O3:Mn4+

Ook eenvoudige binaire of ternaire oxides, zoals Al2O3, kunnen gebruikt worden als gastroos-

ter voor transitiemetaalionen [5]. Zowel α-Al2O3:Cr3+ als α-Al2O3:Ti3+ zijn bijvoorbeeld lu-

minescente materialen die als rode laser gebruikt worden. Maar ook Mn4+ kan als dopantion

gebruikt worden. Geschwind et al. [23] rapporteerden dat α-Al2O3:Mn4+ een emissiespectrum

vertoont dat uit scherpe emissielijnen bestaat bij 14866 en 14786 cm−1, respectievelijk 673 en

676 nm. Om de Mn4+ valentietoestand te stabiliseren en zo ladingsneutraliteit te garanderen

werden Mg2+-ionen aan het materiaal toegevoegd. Er wordt dus lichtemissie verwacht in het

rode-nabij-infrarode gebied met een maximale emissie rond de 676 nm [23].

Een van de redenen waarom de luminescente eigenschappen van dit materiaal onderzocht

worden is de emissie bij langere golflengten dan bij CaAl2O4:Mn4+. Maar belangrijker is dat

er in deze thesis een verschuiving van het emissiespectrum, en zo dus ook van het piekmaxi-

mum, werd waargenomen tussen CaAl2O4:Mn4+ samples gesynthetiseerd met Al2O3 met een

gemiddelde deeltjesgrootte ≤ 10 µm en samples gemaakt met Al2O3 met een korrelgrootte

> 10 µm. Het is daarom interessant te weten of deze verschuiving zijn oorsprong vindt in de

aanwezigheid van resten Al2O3-precursor en de emissie dus afkomstig is van Mn4+-gedopeerd

alumina in plaats van Mn4+-gedopeerd calciumaluminaat (zie hoofdstuk 4, 5 en 6).



3
Experimentele technieken

In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt de synthese van de poederfosforen besproken. De

overige delen behandelen de verschillende technieken die voor de karakterisering van de fos-

foren toegepast worden. Hierbij wordt zowel gekeken naar de structurele als de luminescente

karakterisering.

3.1 Synthese

Tijdens dit onderzoek worden de bestudeerde luminescente materialen, CaAl2O4:Mn4+ en

Al2O3:Mn4+, in poedervorm gesynthetiseerd via een vastestofreactie. Hiervoor worden stoi-

chiometrisch afgewogen hoeveelheden van de startmaterialen, ook wel precursoren of reac-

tanten genoemd, in een agaten vijzel grondig gemengd. Vervolgens wordt dit mengsel in

poedervorm in een alumina (Al2O3) smeltkroes gebracht die daarna in een buisoven (type

Entech ETF-30-50/18-S)) geplaatst wordt.

De oven wordt met een vaste opwarmsnelheid, namelijk 300°C per uur, opgewarmd tot de

gewenste synthesetemperatuur. Deze temperatuur wordt dan gedurende een bepaalde tijd

aangehouden en is lager dan de smeltpunten van de precursoren. Bij vastestofsynthese leidt

deze thermische behandeling tot de diffusie van de ionen van de verschillende precursoren.

Het voltrekken van dit proces bij voldoende hoge synthesetemperatuur, en voldoende lange

syntheseduur, leidt uiteindelijk tot een homogene verdeling van het startmateriaal zodat een

nieuwe kristallijne fase wordt gevormd. Na afkoelen wordt het bekomen materiaal gemalen in

een vijzel, opdat een homogeen fijn poeder verkregen wordt. Indien nodig kan hiervoor ook

gebruik gemaakt worden van de Retschr PM 100 Planetary ball mill om het materiaal fijn

te malen.

Vermits het gewenste reactieproduct een oxide is kan de thermische behandeling onder lucht

plaatsvinden. Daarnaast leidt de vastestofsynthese meestal ook tot een goede incorporatie

van de dopant in het gastmateriaal.

De precursoren om CaAl2O4:Mn4+ te vormen zijn CaCO3, Al2O3 en een Mn-precursor. Ver-

mits in dit onderzoek ook de invloed van de Al- en Mn-precursoren op zowel de structurele

27
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als luminescente eigenschappen van de fosforen bestudeerd wordt, staan meerdere Al- en Mn-

precursoren tot onze beschikking. Alle gebruikte precursoren zijn weergegeven in tabel 3.1.

Voor de synthese van Al2O3:Mn4+ worden CaCO3, Al2O3 met een gemiddelde deeltjesgrootte

≤ 10 µm en MnO2 als startmaterialen gebruikt.

Tabel 3.1: De verschillende gebruikte precursoren.

Precursor Gemiddelde deeltjesgrootte Zuiverheid (%) Producent

CaCO3 99.95 Alfa Aesar

Al2O3

≤ 10 µm

> 10 µm

0.3 µm

99.5

99.99

99.99

Sigma-Aldrich

MnO2

MnCO3

99.997

99.9
Alfa Aesar

Uiteindelijk worden de poeders verhit gedurende 6 uur bij een temperatuur van 900, 1100,

1200 of 1350°C.

3.2 Structurele karakterisering

Na synthese van de fosforen worden eerst en vooral de structurele eigenschappen van het

materiaal bepaald, dit om te zien of de synthese wel degelijk tot het verwachte eindproduct

heeft geleid. Hiervoor kan onder andere gebruik gemaakt worden van poederdiffractie, beter

bekend als XRD. Extra informatie in verband met de incorporatie van de dopanten en even-

tuele onzuiverheden kan verkregen worden met behulp van scanning elektronenmicroscopie in

combinatie met chemische analyse. Daarnaast kan de scanning elektronenmicroscoop ook nog

gecombineerd worden met kathodeluminescentie, zodat extra spectrale informatie verkregen

kan worden. Deze technieken worden in de volgende paragrafen toegelicht.

3.2.1 Poederdiffractie (XRD)

Aan de hand van poederdiffractie kan de kristalstructuur van de gesynthetiseerde fosforen

bestudeerd worden. Het is namelijk belangrijk de structurele zuiverheid van het gevormde

materiaal na te gaan en zo te zien of de fosfor de verwachte structuur heeft.

Bij poederdiffractie wordt eigenlijk de diffractie van X-stralen aan het kristalrooster bestu-

deerd, zodat deze techniek ook X-stralen diffractie (XRD, X-Ray Diffraction) wordt genoemd.

Elk atoom in het materiaal zal de X-stralen verstrooien, maar slechts in een discreet aantal

richtingen kan een signaal worden waargenomen. Dit komt omdat, voor een specifieke kris-

talstructuur, er maar een eindig aantal richtingen bestaan waar constructieve interferentie
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optreedt. Indien verondersteld wordt dat een eenkristal opgebouwd is uit een verzameling

netvlakken en dat constructieve interferentie pas optreedt na reflectie aan evenwijdige net-

vlakken, dan wordt de diffractievoorwaarde gegeven door

2dhkl sin (θhkl) = nλ (n ∈ N) (3.1)

Hierin is λ de golflengte van de inkomende X-stralen, θ de invalshoek van de X-stralen, 2θ de

diffractiehoek, n de orde van diffractie en dhkl de afstand tussen evenwijdige netvlakken met

Miller indices (hkl). Constructieve interferentie treedt dus pas op voor specifieke combinaties

van dhkl, θhkl en λ. Deze voorwaarde staat bekend als de wet van Bragg. [25, 26]

Voor een poeder, zoals de gesynthetiseerde fosforen, worden de X-stralen in meerdere rich-

tingen verstrooid. Dit komt omdat poeders uit verschillende kristallen bestaan en deze elk

een willekeurige oriëntatie hebben ten opzichte van de invallende X-stralen. Uiteindelijk

worden enkel de reflecties op de korrels met netvlakken evenwijdig aan het oppervlak van

de specimenhouder gemeten. Toch levert dit geen problemen op voor het bepalen van de

kristalstructuur van de poeders, daar deze uit een grote hoeveelheid korrels bestaan en de

meest belangrijke netvlakken dus in het X-stralen diffractiepatroon tevoorschijn komen. Ook

eventuele onzuiverheidsfasen kunnen op deze manier gedetecteerd worden. [25, 26]

Figuur 3.1: Schematische voorstelling van een Bragg-Brentano θ-2θ diffractometer. Tijdens metin-

gen blijft de bron op een vaste positie staan, enkel het sample en de detector worden

geroteerd over een hoek van, respectievelijk, θ en 2θ.

De X-stralen diffractiepatronen van de fosforen worden met behulp van een Bragg-Brentano

θ-2θ diffractometer opgemeten, zoals in figuur 3.1 schematisch voorgesteld. Hierbij worden bij

een vaste golflengte de hoeken bepaald die aanleiding geven tot constructieve interferentie,
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waarmee dan de netvlakafstanden bepaald kunnen worden via vergelijking 3.1. Voor dit

laatste kan, voor de meeste materialen, ook gebruik gemaakt worden van databases waarin

de diffractiehoeken zijn opgelijst.

Voor dit onderzoek wordt een Siemens/Bruker D5000 diffractometer gebruikt met CuKα

stralen als X-stralen bron.

3.2.2 Scanning ElectronenMicroscopie (SEM)

De incorporatie van dopanten in een fosfor en de aanwezigheid van eventuele onzuiverheden

kunnen belangrijke effecten hebben op de luminescente eigenschappen van de fosfor. Infor-

matie hierover kan verkregen worden met behulp van scanning elektronenmicroscopie (SEM).

Ten opzichte van een lichtmicroscoop waarmee in principe een resolutie van enkele honderden

nm kan behaald worden, kan met een SEM een veel hogere resolutie bekomen worden. In ons

geval is deze resolutie een tiental nm.

Bij SEM wordt een gefocusseerde bundel van hoogenergetische elektronen over het specimen-

oppervlak gescand. Interactie van deze bundel met het oppervlak resulteert in een verschei-

denheid van deeltjes en elk specifiek deeltje wordt uit een ander gedeelte van het sample

geëmitteerd (figuur 3.2). [25, 26]

Figuur 3.2: Interactiegebied van een hoogenergetische elektronenbundel (typisch 10 keV) met een

vaste stof. De belangrijkste deeltjes die hierbij vrijkomen zijn: secundaire elektronen (se-

condary elecrons), terugverstrooide elektronen (back-scattered electrons), karakteristieke

X-stralen (primary X-ray excitation) en fotonen (kathodeluminescentie). [25]

Elk specifiek geëmitteerd deeltje draagt typische informatie met zich mee [25, 26]. De belang-

rijkste van deze deeltjes zijn:
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� Secundaire elektronen zijn afkomstig uit een klein gebied, niet veel groter dan de diame-

ter van de primaire bundel, aan het oppervlak van het sample. Doordat deze elektronen

een zeer lage energie (10-50 keV) hebben, kunnen ze gemakkelijk afgebogen en opge-

vangen worden. Hoeveel secundaire elektronen uitgezonden worden hangt af van de

topografie van het sample, waardoor deze deeltjes zeer geschikt zijn voor het bepalen

van de oppervlaktetopografie van samples.

� Terugverstrooide elektronen zijn afkomstig uit een groter interactievolume (figuur 3.2).

Vermits deze deeltjes van veel dieper komen is de bereikbare resolutie slechter in vergelij-

king met secundaire elektronen. Deze (elastisch) verstrooide deeltjes ondergaan vrijwel

geen energieverlies en zijn geschikt voor het in beeld brengen van de (in)homogene

samenstelling van het sample aangezien de mate van verstrooiing afhankelijk is van

element tot element.

� Karakteristieke X-stralen worden veroorzaakt door het vervallen van een elektron uit

een hoger gelegen schil van een atoom naar een vrije elektronenpositie, bekomen door

ionisatie, op de binnenste schil. Deze X-stralen zijn karakteristiek per chemisch element

en worden gebruikt om de verdeling van alle aanwezige elementen in een sample in kaart

te brengen (EDX).

� Kathodeluminescentie is het vrijkomen van fotonen na interactie van de elektronen-

bundel met het sample. Door deze elektronen te detecteren kan een luminescent beeld

opgebouwd worden dat meer informatie geeft over de precieze locatie van de lichtemissie.

Om een beeld van het sample te verkrijgen wordt het oppervlak, pixel per pixel, gescand.

Door het aantal secundaire en terugverstrooide elektronen te tellen wordt aan elk pixel een

grijswaarde toegekend [25]. Zo wordt een beeld van het sampleoppervlak in grijswaarden

verkregen.

In dit werk werd een Hitachi S-3400N SEM gebruikt.

3.2.2.1 Energy-Dispersive X-ray Analysis (EDX)

SEM laat niet alleen toe om de topografie en morfologie van materialen te bestuderen. In

combinatie met andere apparatuur is het namelijk ook mogelijk chemische (EDX = Energy-

Dispersive X-ray spectroscopy) informatie over het materiaal te verkrijgen [25]. Hiervoor

wordt tijdens het scannen van het sample bij elke pixel het karakteristieke X-stralen spec-

trum opgemeten. Dit laat toe om de chemische elementen, aanwezig in het sample, te de-

tecteren. Door het vergelijken van deze data met waarden uit een interne database, kan een

indicatie in grootteordes van de concentraties verkregen worden. Dit is echter slechts een

semi-kwantitatieve analyse doordat de settings tussen de metingen en die voor de database
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van elkaar kunnen verschillen. EDX analyse kan ook gecombineerd worden met kathodelumi-

nescente metingen. Op deze manier is het mogelijk om bepaalde variaties in het luminescente

spectrum van de fosfor in verband te brengen met de aanwezigheid van onzuiverheden of met

variaties in de chemische samenstelling van de fosfor.

Voor EDX analyses wordt de Hitachi S-3400N SEM uitgerust met de ThermoFisher NORAN

System 7 X-Ray Microanalysis System.

3.2.2.2 Kathodeluminescentie (CL)

Extra spectrale informatie over de fosfor kan gehaald worden uit kathodeluminescentiemetin-

gen. Zoals reeds eerder vermeld worden hiervoor de fotonen die vrijkomen bij interactie van

het sample met de elektronenbundel gemeten. Hiermee kan een luminescent beeld opgesteld

worden die de precieze locatie van de lichtemissie weergeeft [13].

Hiervoor wordt de Hitachi S-3400N SEM gecombineerd met de Princeton Instruments Acton

SP2300 monochromator and ProEM16002 detector.

3.3 Optische karakterisering

Naast het structureel karakteriseren van de gesynthetiseerde fosforen dienen ook de optische

eigenschappen ervan bepaald te worden. Deze eigenschappen zijn namelijk van groot belang

voor de eventuele toepassingen van deze fosforen. Er bestaan verschillende methoden voor

optische karakterisering waaronder het meten van de fotoluminescentie, reflectiespectra en

persistente luminescentie. Deze technieken worden in de volgende secties nader toegelicht.

3.3.1 Fotoluminescentie

Het karakteriseren van de fotoluminescente eigenschappen van een fosfor gebeurt aan de hand

van twee verschillende soorten spectra, een excitatie- en een emissiespectrum. Deze spectra

zijn karakteristiek voor een fosfor en bepalen in belangrijke mate de uiteindelijke toepassing

van de fosfor [13, 24]. Bij fotoluminescentie worden deze spectra gemeten bij constante ex-

citatie van de fosfor. Voor deze metingen wordt gebruik gemaakt van een Edinburgh FS920

fotoluminescentiespectrometer, zoals schematisch weergegeven in figuur 3.3.

OPSTELLING

Figuur 3.3 geeft een schematische voorstelling van een Edinburgh FS920 fotoluminescentie-

spectrometer. Als lichtbron wordt een xenon (Xe) booglamp van 450 W gebruikt. Hiermee

kunnen fosforen geëxciteerd worden tussen 250 en 900 nm. Vervolgens wordt het licht van de

lamp doorheen een dubbele monochromator gestuurd om een bepaalde excitatiegolflengte te
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Figuur 3.3: Schematische voorstelling van een Edinburgh FS920 fotoluminescentiespectrometer. De

opstelling staat verder uitgelegd in de tekst. [13]

selecteren. Door twee in plaats van één monochromator te gebruiken wordt de hoeveelheid

strooistraling in de lichtstraal tot een minimum herleidt. [24]

Daarna valt het licht in op het te onderzoeken luminescente materiaal dat in het sample-

compartiment geplaatst wordt. Door het gebruik van een longpass-filter, worden de korte

excitatiegolflengtes uit het signaal weggefilterd. Dit signaal wordt via een monochromator

naar de detector gestuurd. [24]

Afhankelijk van het golflengtegebied waarin emissie optreedt kan van twee verschillende detec-

toren gebruik gemaakt worden. Voor een bereik van 250 tot 800 nm is dit een fotomultiplica-

tor (Hamamatsu R928 PMT). Emissie in het infrarood (> 800 nm) kan gemeten worden met

behulp van een El-P Ge-detector die gedurende het meetproces gekoeld wordt met vloeibare

stikstof. Via een combinatie van spleten (slits) kan een maximale resolutie bereikt worden. [24]

EMISSIESPECTRA

Het opmeten van emissiespectra gebeurt bij een vaste excitatiegolflengte, terwijl aan de emis-

siezijde over een bepaald golflengtebereik gescand wordt. Hierbij wordt de hoeveelheid licht,

uitgezonden door de fosfor na excitatie, gemeten bij elke golflengte van dit bereik. De uitge-

zonden golflengte zal, volgens de wet van Stokes, altijd langer zijn dan de excitatiegolflengte,

met als uitzondering de upconversion fosforen.
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Om tweede-orde diffractiepieken te vermijden wordt een cut-off filter tussen het sample en de

detector geplaatst met een waarde die ±20 nm hoger is dan de excitatiegolflengte.

EXITATIESPECTRA

Bij het opmeten van excitatiespectra wordt nu de excitatiegolflengte gevarieerd over een be-

paald bereik, terwijl de emissiegolflengte vastgehouden wordt. Het excitatiespectrum toont

dan eigenlijk de intensiteit van het geëmitteerde licht in functie van de variërende excitatiegolf-

lengte. Opnieuw kunnen tweede-orde diffractiepieken vermeden worden door het gebruiken

van een cut-off filter. Deze dient nu wel een waarde te hebben die ±20 nm lager is dan de

vaste emissiegolflengte.

RELATIEVE INTENSITEITSVERSCHILLEN

Om intensiteiten tussen verschillende samples, in ons geval samples gesynthetiseerd met ver-

schillende precursoren en bij verschillende synthese temperaturen, met elkaar te vergelijken

kan opnieuw gebruik gemaakt worden van een Edinburgh FS920 fotoluminescentiespectro-

meter. Hiervoor dienen de settings van de opstelling voor alle metingen vastgehouden te

worden. Op deze manier kunnen zowel excitatie- als emissiespectra met elkaar vergeleken

worden. Merk op dat de intensiteiten hierbij enkel relatief met elkaar vergeleken kunnen wor-

den en dus niet kwantitatief, want daarvoor is het gebruik van een (gekalibreerde) integrerende

sfeer nodig.

3.3.2 Reflectie

Het meten van diffuse reflectiespectra gebeurt met behulp van een Varian Cary 500 spec-

trofotometer. Dit is een UV-VIS-NIR spectrofotometer en wordt schematisch voorgesteld in

figuur 3.4.

Dit meetinstrument heeft een golflengtebereik van 175 tot 3300 nm dat onmogelijk overbrugd

kan worden met slechts een enkele lichtbron, een diffractierooster en een detector. Omwille

hiervan wordt zowel een deuterium als halogeen lamp als lichtbron gebruikt. De eerste lamp

omvat het UV-gebied, terwijl de tweede het zichtbare (VIS) en infrarode (IR) gebied om-

vat. Verandering tussen de lichtbronnen gebeurt automatisch bij een golflengte van 350 nm.

Daarnaast worden er ook twee verschillende diffractieroosters gebruikt. Het diffractierooster

voor het UV-VIS gebied bevat 1200 lijnen/mm terwijl het IR diffractierooster 300 lijnen/mm

bevat. Dit zorgt ervoor dat de dispersie vier maal groter is voor het UV-VIS dan het IR. Net

zoals voor de lichtbronnen wordt automatisch van diffractierooster geswitcht, maar nu bij een

golflengte van 800 nm. Bij dezelfde golflengte wordt ook van detector gewisseld. Voor het

UV-VIS staat een fotomultiplicator tot onze beschikking. Detectie in het IR gebeurt door een

gekoelde PbS detector. Het voordeel van de PbS detector is het grote golflengtebereik (tot
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3000 nm), maar het grote nadeel is een verlies in sensitiviteit en dus een slechtere signaal-ruis-

verhouding. Tot slot maakt dit instrument ook gebruik van een dubbele stralenbundel en een

dubbele monochromator. Deze laatste verhogen de resolutie van de metingen en reduceren

de hoeveelheid strooilicht. [24]

Figuur 3.4: Schematische voorstelling van een Varian Cary 500 spectrofotometer voor het meten

UV-VIS-NIR reflectiespectra. De opstelling staat verder uitgelegd in de tekst. [24]

Om nu reflectiemetingen uit te voeren wordt een integrerende sfeer, met een bereik van 200

tot 2000 nm, in de spectrofotometer ingebouwd.

Uiteindelijk kan uit reflectiespectra informatie gehaald worden omtrent de ligging van de band-

gap en andere absorptiebanden van fosforen. Hierbij komen de pieken in het excitatiespectrum

in goede mate overeen met de ligging van de absorptiebanden in het reflectiespectrum. Deze

absorptiebanden zijn karakteristiek voor bepaalde elementen en elektronische configuraties.

Hierdoor kan het al dan niet optreden van bepaalde banden een aanwijzing zijn voor de

aanwezigheid van bepaalde valentietoestanden.
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Reflectiespectra registreren dus alle absorptiebanden in een materiaal, ook die van de ionen

die geen licht uitzenden, dit in tegenstelling tot excitatiespectra waar alleen de golflengten

nodig voor de emissie van licht gemeten worden.

3.3.3 Persistente luminescentie

Indien een fosfor persistente luminescentie vertoont dan kan van dit materiaal de afterglow

curve bepaald worden. Deze afterglow of nalichtingstijd is van groot belang voor gebruik in

medische beeldvormingstoepassingen. Een lange afterglow met voldoende intensiteit zorgt er

namelijk voor dat reëxcitatie van het materiaal kan vermeden worden. Dit heeft als gevolg dat

niet alleen luminescente materialen exciteerbaar in het rood-nabij-infrarood gebruikt kunnen

worden, daar enkel deze licht uitzenden en absorberen in het optische venster van weefsel.

Wanneer de afterglow dus lang genoeg is kunnen ook, bijvoorbeeld, ultraviolet exciteerbare

fosforen gebruikt worden.

Om de persistente luminescentie te meten wordt het sample eerst gedurende vijf minuten

belicht met een ongefilterde xenon booglamp bij 1000 lux. Na stopzetten van de belichting

wordt dan met behulp van een fotodiode en een Hamamatsu C9329 fotosensorversterker de in-

tensiteit van het geëmitteerde licht gemeten in functie van de tijd. De C9329 Ver 1.0 Software

meet de intensiteit echter in voltage, maar door conversie is het mogelijk deze in radiantie

eenheden (mW sr−1 m−2) te herschrijven. Deze conversie gebeurt via het meten van het ge-

kende afterglow-gedrag van nabij-infrarood persistente fosforen met zowel de fotodiode als een

gekalibreerde radiometrische detector en daarna de verhoudingsfactor te gaan gebruiken voor

de omzetting van Volt naar mW sr−1 m−2. Tot slot wordt voor nabij-infrarood emitterende

persistente fosforen de afterglow duur bepaald als de tijd die het in beslag neemt voor de

radiantie om onder een waarde van 10−3 mW sr−1 m−2 te zakken [3]. Dit kan heel eenvoudig

van de afterglow curve afgelezen worden.



4
Structurele resultaten van

CaAl2O4:Mn4+

In dit hoofdstuk worden de structurele kenmerken van CaAl2O4:Mn4+ als luminescent ma-

teriaal bestudeerd. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de CaAl2O4 fase verkregen via

vastestofsynthese. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de invloed van verschillende para-

meters op de kristalstructuur en de fasezuiverheid ervan. Tot slot wordt naast de incorporatie

van de dopanten en de verdeling van de elementen van het gastrooster in het materiaal ook

de aanwezigheid van eventuele onzuiverheden onderzocht.

4.1 Monokliene versus hexagonale fase

In 2007 rapporteerden Janáková et al. [27] het bestaan van twee verschillende CaAl2O4 fa-

sen, namelijk de hexagonale en de monokliene fase. Deze fasen werden gesynthetiseerd via

de sol-gel methode, een nat-chemische techniek waarbij stoichiometrische hoeveelheden van

de precursoren in oplossing worden gebracht en vervolgens een polymerisatie reactie bij ka-

mertemperatuur ondergaan met vorming van een zogenaamde sol. Na verdamping van het

oplosmiddel blijft nog een gelstructuur over die thermisch behandeld wordt om de gewenste

fase te bekomen. De sol-gel methode is een zeer efficiënte techniek voor het maken van fosfo-

ren. Doordat de startmaterialen reeds vrij homogeen verdeeld zijn bij het verkrijgen van de

gelstructuur, kan de thermische behandeling bij relatief lage reactietemperaturen plaatsvin-

den met als resultaat een homogeen eindproduct met de gewenste fase [28]. Bij een directe

vastestofsynthese daarentegen dient de thermische behandeling bij veel hogere reactietempe-

raturen te gebeuren om een homogeen eindproduct te verkrijgen. Het grote voordeel van de

vastestofsynthese is dan weer de eenvoudige manier waarop fosforen gesynthetiseerd kunnen

worden. Men dient enkel de startmaterialen in stoichiometrische hoeveelheden met elkaar te

mengen en meteen daarna kan de thermische behandeling al doorgaan, terwijl er bij de sol-gel

synthese een langdurig syntheseproces aan de thermische behandeling voorafgaat. Het duurt

dus veel langer om fosforen te synthetiseren via de sol-gel methode dan via een vastestofsyn-

these.

37
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Janáková et al. bestudeerden niet alleen de structurele eigenschappen van de CaAl2O4 fasen

bekomen via sol-gel synthese, maar onderzochten ook de luminescente verschillen tussen beide

fasen wanneer het CaAl2O4 werd gedopeerd met Eu3+ [27]. Ze waren echter niet de eersten

die hierover melding maakten. In 2002 rapporteerden Aitasalo et al. reeds over de structurele

en luminescente verschillen tussen hexagonaal en monoklien CaAl2O4 maar dan gedopeerd

met Eu2+ [28]. Door Aitasalo et al. verscheen daaropvolgend een publicatie over alternatieve

lage temperatuur methodes, waaronder de Pechini en combustion methode, voor de synthese

van zowel hexagonaal als monoklien CaAl2O4 [29]. Opnieuw werden zowel de structurele

als de luminescente verschillen van de verschillende fasen CaAl2O4:Eu2+ onderzocht. De be-

langrijkste resultaten uit deze onderzoeken zullen in de volgende paragrafen verder toegelicht

worden. Hoewel Aitasalo et al. [28] dus de eersten waren die de structuur van de hexagonale

fase meer in detail bestudeerden, en ook de luminescente eigenschappen bij dopering onder-

zochten, was het niet de eerste keer dat deze metastabiele fase werd waargenomen. Er werd

reeds over de synthese van deze fase gerapporteerd in 1993 door Moore et al. [30].

Zowel de hexagonale als de monokliene CaAl2O4 fase kunnen via sol-gel synthese verkregen

worden. De belangrijkste parameter die bëınvloedt welke kristalstructuur precies geprodu-

ceerd wordt, is de synthesetemperatuur. Tot een temperatuur van 800°C behoudt CaAl2O4

zijn amorfe structuur. Dit is te wijten aan de sol-gel methode en de aanwezigheid van onder

andere restmateriaal C afkomstig van aluminiumisopropoxide (Al[OCH(CH3)2]3) dat als start-

materiaal werd gebruikt. Maar vanaf 850°C kristalliseert het materiaal tot de metastabiele

hexagonale fase, die hoogstwaarschijnlijk door onzuiverheden gestabiliseerd wordt [28]. Er

bestaat dus ook een stabielere fase die bereikt kan worden door de synthesetemperatuur ver-

der te laten toenemen. Deze stabielere fase is de monokliene kristalstructuur. Janáková [27]

en Aitasalo [28] rapporteerden dat deze fasetransitie optreedt bij een temperatuur van 950°C.

Vanaf deze temperatuur zal de hexagonale fase dus langzaam maar zeker overgaan naar de

monokliene fase die uiteindelijk volledig bereikt wordt bij 1200°C. Deze overgang gaat ge-

paard met de vorming van bijproducten, of zijfasen van CaAl2O4 zoals CaAl4O7, Ca3Al2O6

en Ca12Al14O33, waardoor de zuiver monoklinische fase dus enkel bereikt kan worden bij

deze hogere synthesetemperatuur. Het is echter ook mogelijk een zuivere fase te verkrijgen

bij iets lagere temperaturen, mits deze nog steeds hoog genoeg is om de diffusie tijdens de

vastestofsynthese te laten doorgaan, maar dan dient de syntheseduur wel verlengd te wor-

den [27, 32, 33]. Voor CaAl2O4:Eu3+ wordt de monokliene fase typisch verkregen bij 1150°C

voor 8 uur, bij 1200°C voor 6 uur of bij 1300°C voor 4 uur [27].

Theoretisch gezien is het mogelijk de transitie van hexagonaal naar monoklien CaAl2O4 waar

te nemen door het bestuderen van de XRD-patronen. In de praktijk is dit echter niet zo

eenvoudig daar het synthetiseren van de hexagonale fase sterk afhangt van het gebruikte

syntheseproces en zoals uit sectie 4.2 zal blijken kan deze fase niet gevormd worden via

vastestofsynthese. Hierdoor is het dus onmogelijk deze fasetransitie tijdens dit onderzoek
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Figuur 4.1: XRD referentiepatronen voor de hexagonale (ICSD code 15-7457) en monokliene (JC-

PDS nr. 70-0134) fase van CaAl2O4.

experimenteel waar te nemen. Indien de sol-gel methode zou worden toegepast voor de

synthese van de fosforen, zou dit normaal gezien wel zichtbaar moeten worden in de XRD-

patronen [27, 28, 31, 34]. De symmetriegroep van de hexagonale structuur is P63, terwijl

de monokliene structuur P21/n als symmetriegroep heeft. Deze hogere symmetrie voor de

hexagonale fase is duidelijk zichtbaar in het XRD patroon voorgesteld in figuur 4.1 (onderaan).

In vergelijking met het XRD-patroon voor de monokliene fase (Figuur 4.1, boven) is het

patroon voor de hexagonale fase namelijk veel eenvoudiger. Zoals te zien is het verschil

tussen beide patronen echter niet zo groot. Voor enkele diffractiepieken is er een verschil in

intensiteit, maar deze verschillen zijn onvoldoende om een concrete conclusie te trekken over

de verkregen fase. Toch is het, door de aan- of afwezigheid van enkele specifieke kenmerken,

mogelijk om op basis van de XRD-patronen een onderscheid tussen beide fasen te maken.

Het XRD-patroon voor de monokliene fase vertoont namelijk een diffractiepiek bij zowel 2θ

= 18° en 24°, respectievelijk corresponderend met de netvlakken (112) en (211), en deze zijn

duidelijk afwezig in het geval van hexagonaal CaAl2O4 [29]. Daarnaast is in het monokliene

geval de diffractiepiek bij 2θ = 35.5° opgesplitst in twee pieken, terwijl dit een enkelvoudige

piek is voor de hexagonale fase. Dit is een gevolg van de lagere symmetrie voor de monokliene

fase waardoor de symmetrie equivalente netvlakken opsplitsen en daar deze netvlakken nu

verschillende afstanden hebben veroorzaken ze verschillende Bragg diffractiehoeken. Deze

opsplitsing treedt al op bij een synthesetemperatuur van 1050°C, wat opnieuw een aanduiding

is voor de fasetransitie van hexagonaal naar monoklien bij temperaturen boven de 950°C [27].
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Beide CaAl2O4 fasen, hexagonaal en monoklien, vertonen luminescent gedrag bij dopatie met

luminescente centra. Maar net zoals er structurele verschillen tussen beide bestaan, zijn er

ook verschillen in de luminescente eigenschappen. Aitasalo et al. [28, 29] namen namelijk een

verschuiving waar in de positie van het emissiemaximum van UV geëxciteerd CaAl2O4:Eu2+.

De monokliene fase vertoont een brede emissie band in het blauw met maximum bij λ =

440 nm, terwijl dit maximum voor de hexagonale fase bij 448 nm ligt. Vermits Eu2+-emissie

afkomstig is van 4f65d1 → 4f7-transities, kan deze verschuiving verklaard worden door een

kleine verandering in het kristalveld-effect op de Eu2+-ionen veroorzaakt door het effect van de

omgeving op de opsplitsing van de 4f65d1-configuratie [31]. Emissie is dus sterk afhankelijk van

het gastrooster. Ook Janáková et al. [27] zagen verschillen in het luminescente gedrag, maar zij

onderzochten nu CaAl2O4:Eu3+. In dit geval bleek er een duidelijk verschil in excitatiespectra

te zijn. Voor de hexagonale fase wordt het excitatiespectrum namelijk gedomineerd door de

intraconfigurationele 7F0 → 5L6 transitie met maximum bij λ = 395 nm, terwijl dit voor de

monokliene fase door een sterke UV band bij 260 nm gebeurt. Hieruit volgt dus dat de fase

van het gastrooster zowel het emissie- als excitatiespectrum kan bëınvloeden. Tot slot volgde

uit hun experimentele waarnemingen ook nog dat de luminescentie van de hexagonale fase

zwakker is dan die voor de monokliene fase. Dit leidt ertoe dat in dit onderzoek de aandacht

vooral uitgaat naar de monokliene fase daar de geëmitteerde intensiteit hier het hoogst is.

In deze thesis worden de structurele en luminescente eigenschappen van Mn4+-gedopeerd

CaAl2O4 bestudeerd. Het is daarom interessant te weten welke posities in het gastrooster in

aanmerking komen voor Mn4+ substitutie. Op basis van ionaire straal zal Mn4+ het liefst op

een Al-site zitten (zie tabel 4.1). Er is echter nog een ander, enigszins tegenstrijdig, effect aan

het werk. Op basis van ladingsstabilisatie zal Mn4+ eerder op een octaëdrische Ca-site gaan

zitten. In dit geval wijken de ionaire stralen van de ionen sterk van elkaar af (zie tabel 4.1).

Tabel 4.1: Vergelijking van de Shannon ionaire stralen voor Mn4+, Mn3+ ,Mn2+, Al3+ en Ca2+.

Ion Lading Coördinatie Ionaire straal (Å)

4
IV

VI

0.390

0.530

Mn 3 VI
Lage spin: 0.580

Hoge spin: 0.645

2

IV

VI

0.660

Lage spin: 0.670

Hoge spin: 0.830

Al 3
IV

VI

0.390

0.535

Ca 2 VI 1.000
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De eenheidscellen voor zowel de monokliene als de hexagonale CaAl2O4 fase worden weergege-

ven in figuur 4.2(a) en 4.2(b), respectievelijk. Rondom de centrale Al-atomen zijn polyeders

getekend die de omringing van deze met O-atomen voorstellen. Beide fasen bezitten ver-

schillende Al3+-sites die elk een andere grootte hebben en daarom worden aangeduid met

verschillend gekleurde polyeders. Zo wordt ook meteen duidelijk hoeveel van die sites een

eenheidscel bevat.

Figuur 4.2: Eenheidscel voor (a) de monokliene en (b) de hexagonale fase van CaAl2O4. De polyeders

rond de centrale Al-atomen hebben voor de monokliene fase een tetraëdrische structuur

wat erop neerkomt dat, in dit geval, elk Al-atoom omringd wordt door vier O-atomen.

Voor de hexagonale fase wordt elk Al-atoom door slechts drie O-atomen omringd.

Om de roosterparameters van de eenheidscel evenals de groottes, de bindingsafstanden en het

aantal naburen voor elke site te bepalen wordt gebruik gemaakt van VESTA (Visualization

for Electronic and Structural Analysis). Dit is een 3D visualisatie programma dat het mogelijk

maakt de structurele modellen van de monokliene en hexagonale CaAl2O4 fase theoretisch

met elkaar te vergelijken.

De monokliene eenheidscel voorgesteld in figuur 4.2(a) behoort, zoals eerder vermeld, tot

de symmetriegroep P21/n en heeft als roosterparameters a = 8.700 Å, b = 8.092 Å en c =

15.191 Å. In tegenstelling tot een kubisch systeem waar de hoeken tussen de basisvectoren

allen 90° groot zijn, hebben de hoeken in het monokliene geval de volgende groottes: α =

90°, β = 90.17° en γ = 90°. Het volume van deze eenheidscel bedraagt nu v = 1069.45 Å3 en

bevat 12 formule-eenheden. Wanneer gekeken wordt naar de verschillende Al- en Ca-sites dan

blijkt dat er per eenheidscel in totaal zes verschillende Al-sites en drie verschillende Ca-sites
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zijn die elk door meerdere O-atomen omringd worden. Tabel 4.2 geeft voor elke site naast het

aantal naburen ook de grootte ervan weer en met de grootte van een site wordt het volume

van de polyeder bedoeld. Daarnaast wordt ook de gemiddelde bindingsafstand vermeld. Deze

is omgekeerd evenredig met de bindingssterkte waardoor een kortere bindingsafstand dus met

een sterkere binding correspondeert. Uiteindelijk blijken de bindingsafstanden en volumes

voor alle Al-sites ongeveer gelijk te zijn.

Tabel 4.2: Grootte, gemiddelde bindingsafstand en aantal naburen van de verschillende Al- en Ca-

sites voor de monokliene CaAl2O4 fase. Ook de kleuren van de polyeders voor de verschil-

lende Al-sites zoals voorgesteld in figuur 4.2(a) worden vermeld.

Site
Volume polyeder

(Å3)

Gemiddelde

bindingsafstand (Å)
# naburen

# sites per

eenheidscel

Kleur

polyeders

Al1 2.7175 1.7509 4 O 4 groen

Al2 2.7194 1.7475 4 O 4 oranje

Al3 2.7962 1.7646 4 O 4 magenta

Al4 2.7352 1.7484 4 O 4 donkerblauw

Al5 2.7485 1.7529 4 O 4 paars

Al6 2.7515 1.7558 4 O 4 lichtblauw

Ca1 17.5311 2.4235 6 O 4

Ca2 16.7460 2.4373 6 O 4

Ca3 4.4122 2.4887 4 O 4

Tabel 4.3: Grootte, gemiddelde bindingsafstand en aantal naburen van de verschillende Al- en Ca-

sites voor de hexagonale CaAl2O4 fase. Ook de kleuren van de polyeders voor de verschil-

lende Al-sites zoals voorgesteld in figuur 4.2(b) worden vermeld.

Site
Volume polyeder

(Å3)

Gemiddelde

bindingsafstand (Å)
# naburen

# sites per

eenheidscel

Kleur

polyeders

Al1 0.0818 1.6634 3 O 7 groen

Al2 0.4877 1.6871 3 O 11 donkerblauw

Ca1 21.4179 2.5691 6 O 2

Ca2 14.9120 2.2820 6 O 2

Ca3 2.3253 2.4781 3 O 8

In figuur 4.2(b) wordt de hexagonale eenheidscel voorgesteld. Deze heeft een hogere symmetrie

dan de monokliene eenheidscel en behoort tot de symmetriegroep P63. De roosterparameters

zijn a = 8.7402 Å, b = 8.7402 Å en c = 8.0904 Å. Twee van de hoeken tussen de basisvectoren
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α en β zijn opnieuw 90° groot, terwijl de derde hoek γ nu een grootte heeft van 120°. Hierdoor

heeft deze eenheidscel een volume v = 535.23 Å3. Net zoals in het monokliene geval zijn er

ook hier drie verschillende Ca-sites. Daarentegen zijn er slechts twee verschillende Al-sites,

dit in tegenstelling tot de zes Al-sites in de monokliene eenheidscel. Uit tabel 4.3 volgt dat

elke Al-site door slechts drie O-atomen worden omringd, terwijl dit er vier zijn voor Al-sites

in de monokliene eenheidscel. Ook is er een groot verschil in aantal sites van elk atoom.

4.2 Invloed van de synthesetemperatuur

Als eerste wordt gekeken of het mogelijk is om via vastestofsynthese zowel de hexagonale als

de monokliene CaAl2O4 fase te produceren. Hiervoor worden CaAl2O4:Mn4+ samples bereid

met CaCO3, MnO2 en Al2O3 met een gemiddelde deeltjesgrootte ≤ 10 µm als startmaterialen.

Tijdens dit onderzoek bedraagt de Mn4+-dopantconcentratie 1 mol%, daar dit volgens Cao et

al. [6] de optimale concentratie is voor het verkrijgen van luminescentie. Vervolgens worden

de CaAl1.99O4:Mn4+
0.01 samples gedurende 6 uur verhit bij verschillende temperaturen: 900°C,

1100°C, 1200°C en 1350°C.

In figuur 4.3 worden de XRD-patronen voor de samples, gesynthetiseerd bij verschillende

temperaturen, weergegeven. Het is meteen duidelijk dat bij 900°C geen hexagonaal CaAl2O4

gevormd wordt. Er wordt eigenlijk gewoon geen calciumaluminaat gevormd, zelfs geen zijfase.

Een groot deel van de intense diffractiepieken corresponderen met Al2O3, terwijl de andere

intense pieken afkomstig zijn van CaO. Daarnaast worden ook nog enkele diffractiepieken met

een zwakke intensiteit waargenomen die toegekend kunnen worden aan Mn3O4, een zijfase

van MnO2. De zichtbare aanwezigheid van Mn3O4 in plaats van MnO2 wijst er reeds op dat

de valentietoestand van de gebruikte Mn-precursor gereduceerd wordt. Deze reductie werd al

eerder gezien door Stobbe et al. [35]. Zij vonden dat MnO2 (Mn4+ valentietoestand) bij een

temperatuur van 500°C al reduceerde tot Mn2O3 (Mn3+ valentietoestand) en dit onder een

gewone atmosfeer. Vanaf 900°C reduceert dit verder tot Mn3O4 (een mengeling van Mn3+

en Mn2+ valentietoestanden) om uiteindelijk vanaf 1700°C over te gaan tot MnO (Mn2+

valentietoestand). Een toename in synthesetemperatuur zal er dus toe leiden dat de inge-

bouwde Mn4+-dopantconcentratie afneemt ten voordele van de Mn3+- en Mn2+-concentratie.

Het XRD-patroon voor samples gesynthetiseerd bij 900°C bestaat dus voornamelijk uit dif-

fractiepieken afkomstig van het precursormateriaal of zijfasen ervan wat er op wijst dat het

diffusieproces, nodig voor vastestofsynthese, niet doorgaat bij lage temperaturen. De be-

langrijkste reden hiervoor is de hoge smelttemperatuur van Al2O3. Deze bedraagt namelijk

2072°C en is veel hoger dan de smelttemperatuur van CaCO3 die gelijk is aan 825°C.

In tegenstelling tot de hexagonale CaAl2O4 fase kan de monokliene fase wel via vastestof-

synthese gemaakt worden. De vorming hiervan blijkt al op te treden bij 1100°C. Naast

diffractiepieken corresponderend met de gewenste fase komen ook pieken voor van de zijfase
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Ca12Al14O33. Hoewel het overgrote deel van het precursormateriaal omgevormd werd tot

calciumaluminaat vertoont het XRD-patroon toch nog enkele diffractiepieken afkomstig van

de Al2O3-precursor. Vergeleken met de situatie bij 900°C, is de intensiteit van de Al2O3-

pieken bij 1100°C wel afgenomen. Naarmate de synthesetemperatuur verder toeneemt wordt

er meer en meer CaAl2O4 gevormd en verdwijnen de zijfasen langzaamaan. Ook de Al2O3-

diffractiepieken nemen langzaam af in intensiteit en zijn uiteindelijk volledig verdwenen bij

1350°C. Om de volledig zuivere monokliene CaAl2O4 fase te verkrijgen dient de synthesetem-

peratuur dus minstens 1350°C te bedragen. Dit is in figuur 4.3 duidelijk te zien, daar het

diffractiepatroon nu overeenkomt met het referentiepatroon (aangeduid met stippellijnen).

Figuur 4.3: XRD-patronen voor CaAl2O4:Mn4+ gesynthetiseerd gedurende 6 uur bij verschillende

synthesetemperaturen en gebruikmakend van de Al2O3-precursor met een gemiddelde

deeltjesgrootte ≤ 10 µm. Als Mn-precursor werd MnO2 gebruikt. Het referentiepatroon

(JCPDS nr. 70-0134) voor de monokliene fase van CaAl2O4 wordt weergegeven met

grijze stippellijnen. De niet-aangeduide pieken in de XRD-patronen 1100°C en 1200°C

zijn pieken afkomstig van Ca12Al14O33 (JCPDS nr. 48-1882), een zijfase van CaAl2O4.

Er kan dus besloten worden dat het onmogelijk is om via vastestofsynthese de hexagonale

CaAl2O4 fase te vormen. Enkel de monokliene fase kan verkregen worden en dit bij hoge

synthesetemperaturen (1350°C) om de aanwezigheid van zijfasen en precursormateriaal te

vermijden. Dit werd ook reeds aangetoond door Aitasalo et al. [31].
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4.3 Invloed van de Al2O3-precursor

In deze sectie wordt de invloed van de grootte van de Al2O3-precursor op het syntheseproces

bestudeerd. Initieel werd namelijk gebruik gemaakt van de Al2O3-precursor met een kor-

relgrootte > 10 µm. Vervolgens werd, in een poging tot betere diffusie van de precursor,

overgestapt op de Al2O3-precursor met een gemiddelde deeltjesgrootte ≤ 10 µm. Het effect

hiervan op de structurele eigenschappen is miniem, maar toch merkbaar. Daar de resulta-

ten voor de precursor ≤ 10 µm reeds in sectie 4.2 werden besproken, gaat de aandacht hier

vooral naar de grotere Al2O3-precursor en de verschillen tussen beide. Daarnaast wordt ook

de invloed van de Al2O3-precursor met een korrelgrootte van 0.3 µm onderzocht. Opnieuw

worden de samples verhit gedurende 6 uur en bij verschillende temperaturen, namelijk 900°C,

1100°C, 1200°C en 1350°C.

4.3.1 Al2O3 grootte

De resulterende XRD-patronen voor de samples gesynthetiseerd met de Al2O3-precursor met

een korrelgrootte > 10 µm, worden samen met het referentiepatroon voor de monokliene fase

(grijze stippellijnen) weergegeven in figuur A.1(a). Net als bij de vorige samples gemaakt

met de kleinere Al2O3, blijkt het ook hier onmogelijk om CaAl2O4 te vormen bij 900°C. De

diffractiepieken in het XRD-patroon corresponderen voornamelijk met niet volledig omge-

vormde precursoren en zijfasen ervan, respectievelijk Al2O3 en CaO. Bij toenemende synthe-

setemperatuur neemt de intensiteit van de precursorpieken af en wordt langzaam maar zeker

monoklien CaAl2O4 gevormd. Ook de Ca12Al14O3 zijfase verdwijnt bij hogere temperaturen.

In tegenstelling tot de samples gemaakt met de kleinere Al2O3-precursor wordt hier echter

geen zuiver monoklien CaAl2O4 verkregen bij 1350°C (zie figuur 4.4). Er blijft namelijk nog

een resthoeveelheid Al2O3 over, weliswaar in mindere mate dan bij de lagere temperaturen

maar toch voldoende om de fotoluminescente eigenschappen van de fosfor te bëınvloeden. Dit

wordt uitvoerig besproken in de volgende hoofdstukken (zie hoofdstuk 5 en 6).

Figuur A.1(b) toont de XRD-patronen voor de samples gemaakt met Al2O3-precursor met

een korrelgrootte van 0.3 µm. De eerste conclusies die hieruit getrokken kunnen worden

zijn dezelfde als hiervoor. Bij 900°C wordt het patroon gedomineerd door diffractiepieken

afkomstig van Al2O3 en CaO en wordt er dus nog geen CaAl2O4 gevormd. Het is duidelijk

zichtbaar dat de vorming van de monokliene fase reeds start bij 1100°C. Langzaamaan wordt

bij stijgende temperatuur het precursormateriaal verder opgebruikt, wat te zien is aan de

intensiteitdaling van de onzuiverheidpieken. Doordat de Al2O3-precursor hier opnieuw klein

is wordt de zuivere monokliene fase wel weer bereikt vanaf 1350°C.

Het is dus beter om de gewenste fosforen te synthetiseren gebruikmakend van een Al2O3-

precursor met een kleine korrelgrootte. Dit omwille van het feit dat de zuiver monokliene

fase dan reeds bereikt kan worden bij 1350°C terwijl dit niet het geval is als de grotere Al2O3
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Figuur 4.4: XRD-patronen voor CaAl2O4:Mn4+ gesynthetiseerd gedurende 6 uur bij 1350°C en ge-

bruikmakend van verschillende Al2O3-precursoren. Als Mn-precursor werd MnO2 ge-

bruikt. Het referentiepatroon (JCPDS nr. 70-0134) voor de monokliene fase van

CaAl2O4 wordt weergegeven met grijze stippellijnen.

korrels gebruikt worden (zie figuur 4.4). Dit is ook logisch, want hoe kleiner de korrel hoe

sneller het diffusieproces volledig doorgaat en de gewenste fase bekomen wordt. Indien men

toch de precursor met korrelgrootte > 10 µm wil gebruiken, zal de synthesetemperatuur hoger

dan 1350°C moeten zijn om de zuiver monokliene fase te verkrijgen.

4.3.2 Al2O3 zuiverheidsgraad

Naast een verschil in grootte, verschilden de Al2O3-precursoren ook in zuiverheid (zie ta-

bel 3.1). Het is echter duidelijk dat wanneer de resultaten voor de kleine Al2O3-precursoren

met elkaar vergeleken worden (figuur 4.4), de extra zuiverheid van de ene precursor geen

directe invloed heeft op de structuur van het gevormde materiaal.

Tijdens het verdere onderzoek wordt vooral gebruik gemaakt van de Al2O3-precursor met een

gemiddelde deeltjesgrootte ≤ 10 µm. Deze keuze is niet alleen afhankelijk van het feit dat hier-

mee bij 1350°C de zuivere monokliene CaAl2O4 fase bereikt wordt, maar wordt ook bepaald

door de fotoluminescente eigenschappen van CaAl2O4:Mn4+ gemaakt met deze precursor. In

dit geval wordt namelijk de positie van het emissiespectrum voor Mn4+ niet bëınvloed door

de Al2O3-precursor.
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4.4 Invloed van de verschillende Mn-precursoren

Als laatste wordt gekeken naar de invloed van de gebruikte Mn-precursor op de vorming van

zuiver monoklien CaAl2O4. Hiervoor worden CaAl2O4:Mn4+ samples bereid en gedurende

6 uur verhit bij de temperaturen 900°C, 1100°C, 1200°C en 1350°C. De startmaterialen zijn

CaCO3, Al2O3 met een gemiddelde korrelgrootte ≤ 10 µm en een Mn-precursor. Voor de

Mn-precursor staan er twee mogelijke startmaterialen tot onze beschikking. Ofwel wordt

gebruik gemaakt van MnO2 ofwel wordt MnCO3 gebruikt. Het verschil tussen beide is de

valentietoestand van Mn waarmee de synthese gestart wordt.

Het Mn-ion in MnO2 heeft reeds 4+ als valentietoestand en dit is interessant daar uiteindelijk

de luminescente eigenschappen van Mn4+ als luminescent centrum in CaAl2O4 onderzocht

zullen worden. Toch dient opgemerkt te worden dat de gesynthetiseerde fosforen niet alleen

deze 4+ valentietoestand van Mn zullen bevatten, maar ook Mn3+ en Mn2+. Dit komt doordat

MnO2 bij 500°C reeds reduceert naar Mn2O3 en bij verder stijgende temperatuur uiteindelijk

naar Mn3O4, zoals eerder besproken in sectie 4.2.

Daarentegen wordt bij het gebruik van MnCO3 gestart van de 2+ valentietoestand. Tijdens

het synthese proces zal dus oxidatie moeten optreden om van Mn2+ over te gaan naar Mn4+.

Dat dit optreedt, zal duidelijk worden in hoofdstuk 5.

Figuur 4.5: XRD-patronen voor CaAl2O4:Mn4+ gesynthetiseerd gedurende 6 uur bij 1350°C, gebruik-

makend van de Al2O3-precursor met een korrelgrootte ≤ 10 µm en verschillende Mn-

precursoren.
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Structureel gezien heeft de Mn-precursor echter geen invloed op de CaAl2O4 fase die verkregen

wordt. De XRD-patronen voor, bijvoorbeeld, de samples gesynthetiseerd bij 1350°C zijn

namelijk identiek (zie figuur 4.5) waardoor de keuze voor het gebruik van een specifieke

Mn-precursor zal afhangen van het luminescente gedrag van de fosforen (zie hoofdstuk 5).

Uit figuur A.2 volgt dat dit ook het geval is voor de andere synthesetemperaturen. De

reden waarom de Mn4+-ionen geen significante veranderingen te weeg brengen in de gevormde

kristalstructuur is de lage dopantconcentratie, die eerder lokaal dan globaal verstoringseffecten

zal teweegbrengen. Hierdoor zal ook het effect op de kristalstructuur veroorzaakt door de

aanwezigheid van andere valentietoestanden van Mn klein zijn.

4.5 Incorporatie dopanten in gastrooster

X-stralen diffractie laat vooral toe de specifiek gevormde kristalstructuur van het gastrooster

van de fosfor te bepalen. Het is echter niet mogelijk om met deze techniek de verdeling van

de chemische elementen weer te geven en al zeker niet van de dopantionen daar in dit geval

slechts 1% Mn4+ wordt ingebouwd. Om nu de chemische samenstelling van de fosfor, de

spreiding van de elementen in het materiaal en de eventuele aanwezigheid van onzuiverheden

te kennen, wordt gebruik gemaakt van EDX (Energy Dispersive X-ray Analysis).

Figuur 4.6: SEM-beeld (a) en EDX-mapping van CaAl2O4:Mn4+ bij een vergroting van 500× (b-g).

Overlapping van het SEM-beeld met het kationen-signaal van Ca en Al (h).

Figuur 4.6 toont de EDX-mappings van CaAl2O4:Mn4+. Hieruit volgt dat zowel Ca2+ als Al3+

vrij homogeen verdeeld zijn. Er zijn natuurlijk plaatsen waar er een verminderde hoeveelheid

wordt waargenomen, maar dit zijn gewoon plaatsen waar er zich minder CaAl2O4 bevindt.
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Verder wordt ook een hoeveelheid Na+ en Mg2+ waargenomen die gelijk verspreid zijn als de

Ca2+- en Al3+-ionen. De aanwezigheid van deze metaalionen kan verklaard worden aan de

hand van het ‘Certificate of Analysis’ van de Al2O3-precursor. Dit is een analyse die weergeeft

welke sporen van andere elementen er aanwezig kunnen zijn in het precursormateriaal. In het

geval van onze Al2O3-precursor (gemiddelde korrelgrootte ≤ 10 µm) is er nu eenmaal een

grotere kans op sporen van Na en Mg (zie bijlage C). Daarnaast is in figuur 4.6 ook nog de

spreiding van de Mn-ionen weergegeven. Deze zien er redelijk homogeen verdeeld uit ook al

is de ingebouwde concentratie vrij klein. Toch is er op bepaalde plaatsen een lokale ophoping

van deze ionen te zien die afkomstig kunnen zijn van een minder goede diffusie tijdens de

vastestofsynthese waardoor het signaal op bepaalde plaatsen lager is. Ook C wordt tijdens de

EDX-analyse waargenomen. De aanwezigheid hiervan is zeer eenvoudig te verklaren, omdat

deze afkomstig is van de dubbelzijdige koolstoftape waarop het sample werd aangebracht.

Tot slot kan EDX-mapping ook toegepast worden op slechts enkele fosforkorrels. Zo een

mapping bij hogere vergroting wordt weergegeven in figuur 4.7. Op deze manier wordt het

mogelijk heel lokaal de samenstelling van de fosfor te bepalen. Hieruit volgt nu dat Ca,

Al en O niet alleen globaal vrij homogeen verdeeld zijn, maar dat dit ook lokaal het geval

is. Hetzelfde kan gezegd worden over de verdeling van de Mn-ionen. Toch zijn er ook hier

plaatsen waar er zich een ophoping van Mn-ionen bevindt.

Figuur 4.7: SEM-beeld (a) en EDX-mapping op enkele korrels CaAl2O4:Mn4+ bij een vergroting van

4200× (b-e). Ook Na en Mg worden gedetecteerd, maar deze mappings worden hier nu

niet weergegeven. Mapping van het Ca- en Al-signaal bovenop het SEM-beeld (f).
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Door de data uit de EDX-analyse te vergelijken met waarden uit een interne database, is

het ook mogelijk op een semi-kwantitatieve manier een indicatie in grootteordes van de

concentraties te verkrijgen. Tabel 4.4 geeft deze waarden weer voor de EDX-mapping van

CaAl2O4:Mn4+ weergegeven in figuur 4.7. Hieruit volgt dat de verhouding tussen de molaire

percentages van de Ca- en Al-ionen ongeveer 1/2 bedraagt wat in goede mate overeenkomt

met de structuurformule van het gastrooster. De concentratie aan Mn-ionen is daarentegen

iets lager dan de verwachte 1% die initieel ingebouwd werd.

Tabel 4.4: Semi-kwantitatieve analyse van de aanwezige kationconcentraties in CaAl2O4:Mn4+ ge-

synthetiseerd bij 1200°C en bij een vergroting van 4200x.

Element Atomaire percentage (%) Fout(Atomaire percentage) (%)

Ca 34.31 0.15

Al 64.72 0.25

Mn 0.39 0.06

Na 0.30 0.05

Mg 0.28 0.05



5
Fotoluminescente eigenschappen van

CaAl2O4:Mn4+

Terwijl het vorige hoofdstuk de structurele eigenschappen van de gesynthetiseerde Mn4+-

gedopeerde CaAl2O4 fosforen behandelde, worden in dit hoofdstuk de luminescente eigen-

schappen bestudeerd. Als eerste wordt gekeken naar het emissie- en excitatiespectrum van

Mn4+. Op deze manier wordt het mogelijk de efficiëntste excitatiegolflengte te bepalen en

wordt ook meteen duidelijk of deze fosfor emitteert in het optische venster van weefsel. Vervol-

gens wordt onderzoek gedaan naar de invloed van verschillende parameters op het fotolumi-

nescente gedrag van de fosfor. Tot slot wordt ook gekeken of dit materiaal enige persistente

luminescentie vertoont, daar dit gedrag belangrijk is voor het eventuele gebruik in in vivo

medische beeldvormingtoepassingen.

5.1 Emissie- en excitatiespectrum voor Mn4+

Als eerste wordt de vorm van het emissie- en excitatiespectrum voor Mn4+ emissie in CaAl2O4

bestudeerd. Dit wordt gedaan aan de hand van de samples gesynthetiseerd met de Al2O3-

precursor met een gemiddelde deeltjesgrootte ≤ 10 µm, daar uit het vorige hoofdstuk gebleken

is dat het gebruik van deze precursor leidt tot fosforen met goede structurele kenmerken. Voor

de Mn4+ dopering wordt gebruik gemaakt van MnO2. De opgemeten luminescentie-spectra

bij kamertemperatuur worden weergegeven in figuur 5.1.

Het emissiespectrum in figuur 5.1 (blauw) vertoont piekemissie bij een golflengte van ongeveer

658 nm die afkomstig is van de 2E2g → 4A2g spin- en pariteitsverboden overgang van het

Mn4+-ion [37]. Deze golflengte is gelegen in het dieprode gedeelte van het elektromagnetische

spectrum en bevindt zich zo dus in het optische venster van weefsel. Daarnaast zijn ook

nog twee zwakkere smalle emissiebanden zichtbaar. Deze bevinden zich bij ongeveer 647 en

670 nm en worden, respectievelijk, toegekend aan anti-Stokes en Stokes vibrationele zijbanden

geassocieerd met de 2E geëxciteerde toestand van het Mn4+-ion [6, 37]. Dit reflecteert de

betrokkenheid van fononen bij deze transities. Door enig overlap van de emissiebanden met

elkaar wordt een brede emissieband (van ongeveer 620 tot 720 nm) aan het zicht onttrokken.

51



Hoofdstuk 5. Fotoluminescente eigenschappen van CaAl2O4:Mn4+ 52

Deze brede emissieband is afkomstig van de 4T2g → 4A2g spin-toegelaten transitie wanneer

het Mn4+-ion zich in een octaëdrische omgeving bevindt. De vorm van dit spectrum is

karakteristiek voor Mn4+ emissie in een calciumaluminaat en werd niet alleen waargenomen

door Cao et al. in CaAl2O4:Mn4+ [6] maar ook door Li et al. in CaAl2O7:Mn4+ [37].

Het excitatiespectrum in figuur 5.1 (rood) vertoont een brede band van enkele honderden nm

die veroorzaakt wordt door de overlap van drie verschillende excitatiebanden met elkaar. De

maxima van de drie excitatiebanden bevinden zich bij ongeveer 318, 400 en 455 nm zodat

relatief gezien zowel ultraviolet, nabij-ultraviolet als blauw licht gebruikt kunnen worden voor

de excitatie van deze fosfor. De excitatieband bij 318 nm heeft echter de hoogste intensiteit

en blijkt dan ook de meest efficiënte excitatiegolflengte te zijn.

Figuur 5.1: Excitatie- (blauw) en emissiespectrum (rood) bij kamertemperatuur voor CaAl2O4:Mn4+

gesynthetiseerd bij 1200°C (λex = 318 nm en λem = 658 nm). Het labelen van de tran-

sities gebeurde aan de hand van het Tanabe-Sugano diagram voor een 3d3 elektronische

configuratie (zie figuur 2.9 (c)) in octaëdrische symmetrie.

Wanneer het dopantion slechts op één mogelijke roosterpositie van het gastrooster kan sub-

stitueren, kunnen de excitatiebanden op een redelijk eenvoudige manier toegekend worden

aan een bepaalde transitie van het ion. Door reductie van sferische symmetrie naar kubische

symmetrie splitsen de energieniveaus namelijk op en deze opsplitsing wordt dan in functie van

het kristalveld weergegeven in een Tanabe-Sugano diagram. Gebruikmakend van het diagram



Hoofdstuk 5. Fotoluminescente eigenschappen van CaAl2O4:Mn4+ 53

dat correspondeert met de juiste elektronische configuratie kunnen de transities dan gelabeld

worden. In ons geval kan dit echter niet rechttoe rechtaan gedaan worden. De reden hier-

voor is de complexiteit van het onderzochte systeem. Doordat de symmetrie van ons systeem

niet Oh (= octaëdrisch) is maar C1, worden de kubische energieniveaus door deze reductie

van lokale symmetrie nog verder opgesplitst. Dit heeft als gevolg dat bepaalde lijnen in de

octaëdrische Tanabe-Sugano diagrammen (Figuur 2.9), afhankelijk van de degeneratie van de

toestanden, verder worden opgesplitst. Toch zullen nog steeds de octaëdrische labels worden

gebruikt om transities aan te duiden. Daarnaast kan het Mn4+-ion ook nog op verschillende

sites substitueren. Omwille van hun identieke ionaire stralen neemt het Mn4+-ion idealiter

de plaats van een Al3+-ion in, maar in de monokliene structuur van CaAl2O4 zijn er zes

verschillende Al-sites beschikbaar voor substitutie van het Mn4+-ion. In het eenvoudigste

geval prefereert het Mn4+-ion slechts één van deze sites, maar doordat de volumes van deze

sites echter ongeveer gelijk zijn (zie tabel 4.2) komen in dit geval alle sites in aanmerking

voor de substitutie van een Mn4+-ion. Door variaties in het lokale veld kan dit zorgen voor

een verbreding van transities. Het is echter ook mogelijk dat het Mn4+-ion een Ca2+-ion

vervangt. Hiervoor heeft het de keuze tussen twee verschillende octaëdrische Ca-sites en een

tetraëdrische Ca-site (zie tabel 4.2). Volgens M. Du [22] en Li et al. [37] prefereert het Mn4+-

ion de octaëdrische Ca-sites en kan enkel dan rode luminescentie worden waargenomen. Ook

Srivastra et al. [38] stellen dat ionen met een d3 elektronische configuratie een sterke voorkeur

genieten voor een octaëdrische coördinatie. Enkel Park et al. suggereren rode luminescentie

afkomstig van Mn4+ gesubstitueerd op een tetraëdrische Al-site [39]. Dat Mn4+ wel dege-

lijk een tetraëdrische coördinatie kan hebben werd gezien bij Bi12MnO20 [40]. Tot slot kan

Mn4+ ook als interstitieel ion ingebouwd worden en zullen ook ladingscompensatiedefecten

een rol spelen. Dit alles tezamen zorgt ervoor dat dit systeem als zeer complex beschouwd

kan worden.

Indien verondersteld wordt dat het Mn4+-ion zich uiteindelijk toch in een octaëdrische om-

geving bevindt, dan kunnen de energieniveaulabels zoals weergegeven in het Tanabe-Sugano

diagram voor een d3-configuratie 2.9 (c) gebruikt worden voor het labelen van de transities in

de luminescentie-spectra. Daar deze energieniveaus in het Tanabe-Sugano diagram in functie

van het kristalveld worden weergegeven is het mogelijk een schatting voor de kristalveld-

sterkte 10Dq en de Racah parameters B en C te maken. Hiervoor kan worden uitgegaan

van de spin-toegelaten maar pariteitsverboden transities zoals aangeduid in figuur 5.1 [6]. Er

dient hierbij wel rekening gehouden te worden met het feit dat dit slechts één van de vele

mogelijke transitietoekenningen is. Omwille van de complexiteit van het systeem is het na-

melijk mogelijk dat niet alleen de excitatieband bij 455 nm afkomstig is van een 4A2g → 4T2g

transitie, maar dat ook de excitatieband bij 400 nm met zo een overgang correspondeert.

Het verschil tussen beide is dan hoogstwaarschijnlijk de substitutie van een Mn4+-ion op een

andere site. Gezien de breedte van de excitatieband bij 318 nm is de kans groot dat ook hier
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transities verborgen zijn. Voor de eenvoud wordt echter verondersteld dat deze excitatieband

enkel toegekend kan worden aan de 4A2g → 4T1g transitie.

Voor het bepalen van een waarde voor 10Dq
B en de Racah parameters B en C dienen de

transitie-energieën E(4A2g → 4T2g), E(4A2g → 4T1g) en E(2Eg → 4A2g) bepaald te worden.

Uit het spectrum volgt dat:

� De spin-toegelaten maar pariteitsverboden overgang 4A2g → 4T2g een gemiddelde piek-

energie heeft van ongeveer 21978 cm−1 (excitatieband bij 455 nm).

� De spin-toegelaten maar pariteitsverboden overgang 4A2g → 4T1g een gemiddelde piek-

energie heeft van ongeveer 31447 cm−1 (excitatieband bij 318 nm).

� De verboden overgang 2Eg → 4A2g een gemiddelde piekenergie heeft van ongeveer

15198 cm−1 (piekemissie bij 658 nm).

Waarbij deze laatste met de zero-fononlijn geassocieerd kan worden.

Het afschatten van 10Dq
B gebeurt nu door het nemen van de verhoudingen van de toegelaten

overgangen ten opzichte van elkaar en deze dan met behulp van het Tanabe-Sugano diagram

voorgesteld in figuur 2.9 (c) te linken aan een bepaalde 10Dq
B waarde. Als waarde wordt

10Dq

B
≈ 23

gevonden. Op eenzelfde manier kan nu ook een schatting voor de Racah parameter B gemaakt

worden en deze bedraagt

B ≈ 955 cm−1

De Racah parameter C heeft typisch een waarde van ongeveer 4B wat als resultaat

C ≈ 3820 cm−1

geeft. Uit het voorgaande kan vervolgens ook een schatting voor de kristalveldsterkte gehaald

worden, namelijk

10Dq ≈ 21965 cm−1

Doordat 10Dq
B ≈ 23, is 2Eg het laagste geëxciteerde niveau. Emissie, verval naar de grondtoe-

stand, gebeurt dus via een transitie die zowel spin- als pariteitsverboden is.

Het is dus mogelijk om een schatting te maken van de verschillende parameters, alleen dient

men zich steeds te realiseren dat voor dit complexe systeem het geheel veel genuanceerder is.

De berekende waarde hier bekomen voor 10Dq
B is dus slechts één van de mogelijke waarden. In

de realiteit zullen er dus veel meer van deze waarden zijn allen afhankelijk van, bijvoorbeeld,
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op welke site het Mn4+-ion terechtkomt, dus afhankelijk van alle mogelijke transities die

optreden.

Ook wanneer het Mn4+-ion zich, indien mogelijk, in een tetraëdrische omgeving bevindt en

het Mn4+-ion dus de plaats van een Al3+-ion inneemt, blijft het geheel heel genuanceerd. Door

de zes verschillende Al-sites in het systeem zullen er ook in dit geval een heleboel waarden

voor 10Dq
B bestaan. De tetraëdrische symmetrie zorgt daarnaast ook voor een inversie van

de labels voor de energietransities. De juiste labels dienen nu afgeleid te worden van het

Tanabe-Sugano diagram voor een d7-configuratie in een octaëdrische symmetrie. Omwille

van de complexiteit wordt hier verder niet op ingegaan.

5.2 Invloed van de Mn-precursoren

Zoals reeds eerder vermeld kunnen twee verschillende Mn-precursoren, MnO2 of MnCO3, ge-

bruikt worden voor de synthese van Mn4+-gedopeerd calciumaluminaat. Dit heeft structureel

gezien echter geen invloed op de gevormde CaAl2O4 fase (zie sectie 4.4), zodat de keuze voor

het gebruik van een specifieke Mn-precursor zal afhangen van de luminescente eigenschappen

van de fosforen.

Eerst en vooral dient opgemerkt te worden dat in beide gevallen Mn4+-emissie wordt waarge-

nomen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend wanneer MnCO3 als startmateriaal gekozen

wordt, daar de valentietoestand van Mn in deze precursor 2+ bedraagt. Om dus Mn4+-

emissie te verkrijgen dient tijdens het syntheseproces oxidatie op te treden van Mn2+ naar

Mn4+. Doordat de synthese in lucht plaatsvindt is dit in principe wel mogelijk en dat dit

gebeurt is duidelijk zichtbaar in figuur A.3. Zowel de vorm van het emissie- als excitatiespec-

trum komt overeen met dat opgemeten voor samples gesynthetiseerd met MnO2 waar Mn

zich reeds in de 4+ valentietoestand bevindt (Figuur 5.1).

Om nu te weten te komen welke Mn-precursor aanleiding geeft tot de meest intense Mn4+-

emissie worden de relatieve intensiteitverschillen voor de verschillende samples bepaald. Dit

gebeurt op de manier beschreven in sectie 3.3.1. Deze resultaten worden in figuur 5.2 sa-

mengevat. Het is meteen duidelijk dat de samples gemaakt met MnO2 een hogere emissie

intensiteit laten opmeten. De belangrijkste reden hiervoor is het feit dat reeds van de Mn4+

valentietoestand vertrokken wordt bij de start van de synthese terwijl bij het gebruik van

MnCO3 oxidatie dient op te treden om Mn in de 4+ valentietoestand te krijgen. Er is dus

waarschijnlijk minder Mn4+ aanwezig in deze laatste samples waardoor de intensiteit lager

is in vergelijking met de samples gemaakt met MnO2. Hetzelfde fenomeen werd ook waar-

genomen door Ding et al. [42] bij het bestuderen van Mg3Ga2GeO8:Mn4+. Daarnaast is ook

te zien dat dit verschil in emissie-intensiteit het grootst is tussen de samples gesynthetiseerd

bij 1200°C. Vermoedelijk bevatten de samples niet alleen Mn4+, maar ook Mn2+ en Mn3+.

Hierop wordt verder ingegaan in sectie 5.3.2.
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Uit figuur 5.2 kan ook nog een andere trend afgeleid worden. Het is reeds lang gekend dat de

synthesetemperatuur de luminescente eigenschappen van een fosfor kan bëınvloeden en dit is

ook hier het geval. Naarmate de synthesetemperatuur toeneemt, stijgt namelijk ook de inten-

siteit van de lichtemissie. Dit gaat zo door tot maximale lichtemissie verkregen wordt bij een

synthesetemperatuur van 1200°C. Bij verdere toename van de synthesetemperatuur neemt de

emissie-intensiteit terug af. Hoewel bij 1200°C het gastrooster niet de volledig zuivere mo-

nokliene CaAl2O4 fase heeft (zie sectie 4.2), blijkt dit toch de optimale synthesetemperatuur

te zijn voor het maken van de fosforen omwille van de hoeveelheid licht die er uitkomt. Dit

is zowel het geval voor de fosforen gesynthetiseerd met MnO2 als deze gemaakt met MnCO3.

Deze trend wordt nader toegelicht in paragraaf 5.3.

Figuur 5.2: Verschil in emissie-intensiteit tussen CaAl2O4:Mn4+ gesynthetiseerd met MnO2 en

MnCO3 bij verschillende synthesetemperaturen.

Er kan dus geconcludeerd worden dat de synthese van CaAl2O4:Mn4+ het best gebeurt door

gebruik te maken van MnO2 als Mn-precursor, daar deze fosforen meer licht uitzenden dan

deze gesynthetiseerd met MnCO3. Daarom ligt de focus tijdens de rest van deze bespreking

bij de fosforen geproduceerd met MnO2 als startmateriaal voor de Mn4+ dopering.

5.3 Invloed van de synthesetemperatuur

Reeds in de vorige paragraaf, bij het bestuderen van de invloed van de Mn-precursor op de

luminescente eigenschappen van CaAl2O4:Mn4+, werd opgemerkt dat de optimale synthese-
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temperatuur 1200°C bedraagt. In deze paragraaf wordt daar verder op ingegaan en wordt ook

gekeken naar de invloed die de synthesetemperatuur heeft op de valentietoestand van Mn.

5.3.1 Optimale synthesetemperatuur

Figuur 5.3: Excitatie- (links: 250-550 nm) en emissiespectra (rechts: 550-800 nm) bij kamertempera-

tuur voor CaAl2O4:Mn4+ gesynthetiseerd bij verschillende temperaturen (λex = 316 nm

en λem = 658 nm). Inset: Uitvergroting van de luminescentie-spectra voor de samples

gesynthetiseerd bij 1100 en 1350°C (grootteorde x105).

In figuur 5.3 worden de emissie- en excitatiespectra voor de CaAl2O4:Mn4+ samples gesynthe-

tiseerd bij verschillende temperaturen, en gedopeerd door middel van MnO2, weergegeven.

Het is meteen opnieuw duidelijk dat 1200°C de optimale synthesetemperatuur is daar de

Mn4+ emissie voor dit sample relatief gezien de hoogste intensiteit heeft in vergelijking met

de andere twee samples. Wanneer ingezoomd wordt op de samples gesynthetiseerd bij 1100

en 1350°C (inset figuur 5.3), blijkt dat zelfs bij een synthesetemperatuur van 1100°C er meer

licht door de fosfor geëmitteerd wordt (zie ook figuur A.4). Hieruit volgt dat het meest zuivere

materiaal, gesynthetiseerd bij 1350°C, dus het minste licht uitzendt na excitatie. De kleur

van de samples wijzigt van zuiver wit naar beige met toenemende temperatuur en dit kan te

wijten zijn aan de inbouw van extra defecten die de luminescentie quenchen. Er dient hierbij

wel opgemerkt te worden dat hoewel de synthesetemperatuur de luminescente eigenschappen

van de fosfor bëınvloedt, de vorm van de spectra behouden blijft wat er op kan wijzen dat we

toch nog een goede inbouw van Mn4+-ionen hebben.
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Een andere reden voor dit verschil in intensiteit is de reductie van Mn4+ bij toenemende

synthesetemperatuur. Zoals reeds eerder vermeld in sectie 4.2 reduceert MnO2 (Mn4+ valen-

tietoestand) reeds bij 500°C met vorming van Mn2O3 (Mn3+ valentietoestand), en dit onder

lucht. Vanaf 900°C reduceert dit dan verder tot Mn3O4 [35]. Een toename in synthesetempe-

ratuur zorgt dus vermoedelijk voor een reductie van de ingebouwde Mn4+-dopantconcentratie

ten voordele van de Mn3+- en Mn2+-concentratie. Als gevolg van het feit dat CaAl2O4 via

vastestofsynthese slechts bij hoge temperaturen gesynthetiseerd wordt (zie hoofdstuk 4, sec-

tie 4.2), is het niet meer dan logisch dat de samples zowel Mn4+, Mn3+ als Mn2+ zullen bevat-

ten. Ook Ran et al. [43] namen deze reductie waar. Bij het bestuderen van CdAl2O4:Mn2+

werd namelijk ook MnO2 als startmateriaal gebruikt. De Mn4+-ionen werden bijna allemaal

gereduceerd tot Mn2+ en dit bij een vastestofsynthese bij hoge temperatuur onder lucht [43].

5.3.2 Reductie van Mn4+

Zoals reeds eerder vermeld reduceert de valentietoestand van Mn met toenemende synthese

temperatuur. Doordat MnO2 als startmateriaal gebruikt wordt, wil dit dus zeggen dat een

reductie van Mn4+ naar Mn3+ en Mn2+ zal optreden. Het doel is nu om via fotoluminescente

metingen deze reductie waar te nemen. Hiervoor wordt getracht emissie- en excitatiespectra

van deze valentietoestanden op te meten.

Als eerste wordt gekeken naar de aanwezigheid van Mn2+ in de gesynthetiseerde samples.

Xu et al. [44] rapporteerden dat Mn2+ gedopeerd CaAl2O4 breedband emissie vertoont bij

een golflengte van ongeveer 550 nm na excitatie met licht van 412 nm. Uit verder onderzoek

blijkt dat ook onze eigen samples, die initieel met Mn4+ gedopeerd werden, Mn2+ emissie

vertonen bij ongeveer 550 nm. Dit is duidelijk zichtbaar in figuur 5.4. Tegelijkertijd wordt

echter ook Mn4+ emissie gemeten en de reden hiervoor is dat het excitatiespectrum voor

Mn2+ (Figuur 5.5) enig overlap vertoont met het excitatiespectrum voor Mn4+ (Figuur 5.1).

Daar de meest efficiënte excitatiegolflengte voor Mn2+, ongeveer 413 nm, ook deel uitmaakt

van het Mn4+ excitatiegebied is het dus niet meer dan logisch dat emissiespectra voor beide

valentietoestanden tegelijk gemeten worden.

In het geval van het sample gesynthetiseerd bij 1200°C is de Mn2+ emissie beduidend zwakker

dan de emissie afkomstig van de Mn4+-ionen (Figuur 5.4(a)). Deze emissie is echter sterk

genoeg om aan te tonen dat reductie van Mn4+ opgetreden is, wat in overeenstemming is met

het feit dat Mn4+ reeds reduceert bij een synthesetemperatuur vanaf 500°C (zie sectie 4.2).

Wanneer de synthesetemperatuur verder toeneemt dan neemt ook de Mn4+ reductie toe. Dit

wordt meteen duidelijk bij het bestuderen van het emissiespectrum voor samples gemaakt

bij 1350°C. Het verschil in intensiteit tussen Mn2+ en Mn4+ emissie is nu minder groot.

De intensiteit van de Mn4+ emissie is namelijk sterk gedaald, terwijl de intensiteit van de

Mn2+ emissie lichtjes is toegenomen. Het niet evenredig zijn van de toename in intensiteit
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van de Mn2+ emissie in vergelijking met afname van de Mn4+ emissie intensiteit kan te

wijten zijn aan een moeilijkere optische excitatie van Mn2+, maar kan ook liggen aan het

bestaan van een tussen-valentie (bijvoorbeeld Mn3+) die niet te meten is. Hoe dan ook zal

er bij hogere synthesetemperaturen steeds minder Mn4+ aanwezig zijn wat ervoor zorgt dat

de emissie-intensiteit afneemt. Dit is een van de redenen waarom 1350°C niet de optimale

synthesetemperatuur is wil men intense Mn4+ emissie verkrijgen.

(a) TSynthese = 1200°C (b) TSynthese = 1350°C

Figuur 5.4: Emissiespectra bij kamertemperatuur voor CaAl2O4:Mn4+ met λex = 413 nm waardoor

Mn2+ emissie optreedt.

Net zoals voor de meeste transitiemetalen het geval is, is het ook nu mogelijk om gebruikma-

kend van de experimentele fotoluminescente spectra en het Tanabe-Sugano diagram voor de

3d5 elektronische configuratie (met octaëdrische symmetrie) waartoe het Mn2+-ion behoort

een schatting te maken van de 10Dq
B waarde en de Racah parameters B en C. Hiervoor dienen

de energieën voor de overgangen aangeduid in het excitatiespectrum, figuur 5.5, bepaald te

worden. Voor het toekennen van de correcte overgangen aan de waargenomen excitatiepie-

ken werd gebruik gemaakt van meerdere literatuurbronnen [7, 41, 45, 46]. De piekemissie

bij 550 nm is dan weer afkomstig van de 4T1g(4G) → 6A1g(6S) spin- en pariteitsverboden

overgang. Uit de spectra volgt nu dat:

� 6A1g(6S) → 4T1g(4G) heeft een gemiddelde piekenergie van ongeveer 20408 cm−1 (ex-

citatieband bij 490 nm).

� 6A1g(6S) → 4T2g(4G) heeft een gemiddelde piekenergie van ongeveer 23256 cm−1 (ex-

citatieband bij 430 nm).

� 6A1g(6S)→ 4A1g(4G),4Eg(4G) heeft een gemiddelde piekenergie van ongeveer 24213 cm−1

(excitatieband bij 413 nm).
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� 6A1g(6S) → 4T2g(4D) heeft een gemiddelde piekenergie van ongeveer 27027 cm−1 (ex-

citatieband bij 370 nm).

� 6A1g(6S) → 4Eg(4D) heeft een gemiddelde piekenergie van ongeveer 28653 cm−1 (exci-

tatieband bij 349 nm).

� 4T1g(4G)→ 6A1g(6S) heeft een gemiddelde piekenergie van ongeveer 18182 cm−1 (emis-

sieband bij 550 nm).

Voor de duidelijkheid worden deze overgangen ook nog eens gëıllustreerd in figuur 5.6.

Figuur 5.5: Excitatiespectrum bij kamertemperatuur voor Mn2+ in CaAl2O4 (λem = 550 nm). De

transities corresponderend met Mn2+ werden gelabeld aan de hand van de energieniveaus

voorgesteld in het Tanabe-Sugano diagram voor 3d5-configuraties in een octaëdrische

symmetrie.

Daar Mn2+ groter is dan Mn4+ zal het eerder substitueren op een Ca-site dan op een Al-

site. Dit zorgt ervoor dat het eenvoudiger wordt een juiste schatting voor 10Dq
B te bepalen

vermits CaAl2O4 slechts drie verschillende Ca-sites bevat. Het afschatten van 10Dq
B gebeurt

door de verhoudingen te nemen van de overgangen ten opzichte van elkaar en deze dan aan

de hand van de opsplitsing van de energieniveaus voorgesteld in het Tanabe-Sugano diagram

in figuur 2.9(a) te linken aan een bepaalde 10Dq
B waarde. Als waarde wordt

10Dq

B
≈ 8
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Figuur 5.6: Schematische voorstelling van de energietransities voor het Mn2+-ion.

bekomen, waardoor de Mn2+-ionen in deze fosfor dus in een zwak kristalveld gelokaliseerd

zijn. Ook een schatting voor de Racah parameter B kan op deze manier gevonden worden,

B ≈ 745 cm−1

De Racah parameter C bedraagt in dit geval ongeveer 2980 cm−1.

Indien het Mn2+-ion substitueert op de tetraëdrische Ca-site (zie tabel 4.2) kan nog steeds

hetzelfde Tanabe-Sugano diagram gebruikt worden voor het labelen van de waargenomen

transities. Het enige verschil is dat de labels nu zonder ‘g’ (= gerade) genoteerd worden

omdat er in dit geval geen inversie symmetrie is.

Hoewel initieel verondersteld wordt 1% Mn4+-ionen te hebben ingebouwd, is dit in de praktijk

absoluut niet geval. De hoge synthesetemperatuur nodig om via vastestofsynthese monoklien

CaAl2O4 te vormen zorgt namelijk vermoedelijk voor de reductie van Mn4+ naar Mn2+. Ver-

wacht wordt dus dat de fosfor, naast Mn4+- en Mn2+-ionen, ook Mn3+-ionen bevat daar deze

de tussenstap van het reductieproces vormen. Dit ion heeft een 3d4 elektronische configuratie

en heeft een emissiebereik gaande van 550 tot 1300 nm [5]. Het zou dus mogelijk moeten zijn

ook van dit ion een emissiespectrum op te meten. Tijdens dit onderzoek werden ook metingen

in het infrarood gedaan. Hierbij werd het spectrum voorgesteld in figuur 5.7(a) opgemeten.

Figuur 5.7(b) toont het emissiespectrum benaderd door een Bezier curve, zodat het eenvou-



Hoofdstuk 5. Fotoluminescente eigenschappen van CaAl2O4:Mn4+ 62

diger wordt het piekmaximum te bepalen. Het zou kunnen dat dit het emissiespectrum voor

Mn3+ in CaAl2O4 is, maar dit kan niet met zekerheid gezegd worden en zal verder onderzoek

moeten uitwijzen.

(a) Opgemeten emissiespectrum (b) Gesmoothed emissiespectrum

Figuur 5.7: Emissiespectrum bij kamertemperatuur in het infrarood van CaAl2O4 (λex = 318 nm).

(a) Emissiespectrum opgemeten met behulp van een stifstof gekoelde Ge-detector en (b)

emissiespectrum benaderd door een Bezier curve.

5.3.3 Reflectiemetingen

Een andere manier voor het bepalen van de aanwezigheid van bepaalde valentietoestanden

van een dopantion in een fosfor is het opmeten van reflectiespectra. Hiermee worden ook de

absorptiebanden van ionen die geen licht uitzenden zichtbaar. Het is echter niet zo eenvoudig

de absorptiebanden waargenomen in figuur 5.8 te linken aan een bepaalde valentietoestand

van het Mn-ion. Eerst en vooral, zoals reeds eerder vermeld, overlappen de excitatiespectra

voor Mn2+ en Mn4+ met elkaar waardoor dit ook het geval is voor de absorptiebanden. Ook

is het excitatiespectrum van Mn4+ zoals waargenomen bij de fotoluminescente metingen vrij

breed. Daarnaast werd ook getracht de ligging van de absorptiebanden van Mn3+ te bepalen.

Het referentiesample Mn2O3 dat hiervoor wordt opgemeten is echter donkergrijs van kleur

waardoor niet veel licht gereflecteerd wordt en het bijna onmogelijk is de absorptiebanden

te lokaliseren. Volgens data uit de literatuur voor Mn-ionen in verschillende omgevingen en

samengevat door Kijlstra et al. [47] bevinden alle band maxima voor zowel Mn2+, Mn3+ en

Mn4+ zich echter in hetzelfde golflengtebereik gaande van 400 tot 500 nm. Dit maakt het er

alles behalve eenvoudiger op om absorptiebanden aan een bepaalde valentietoestand van het

Mn-ion toe te kennen.



Hoofdstuk 5. Fotoluminescente eigenschappen van CaAl2O4:Mn4+ 63

Figuur 5.8: Resultaten diffuse reflectiemetingen van CaAl2O4:Mn4+ bij verschillende synthesetem-

peraturen. De ruis in de reflectiespectra ter hoogte van 800 nm is afkomstig van het

switchen tussen de diffractieroosters en de detectoren (zie ook sectie 3.3.2).

Uit figuur 5.8 kan wel besloten worden dat de absorptie, tussen 300 en 500 nm, sterker is voor

de samples gesynthetiseerd bij 1200°C. Dit komt overeen met de fotoluminescente resultaten

bekomen in paragraaf 5.3.1 waar ook de intensiteit van het excitatiespectrum voor dit sample

het hoogst was. Ook de sterkere absorptie van het sample gemaakt bij 1100°C ten opzichte

van dat gesynthetiseerd bij 1350°C correspondeert met de fotoluminescente waarnemingen.

Vervolgens laten diffuse reflectiemetingen ook toe een maat voor de bandgap van de fosfor

te bepalen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Kubelka-Munk model [24] waarbij de

absorptiecoëfficiënt evenredig gesteld wordt aan de Kubelka-Munk functie (Vergelijking (5.1))

α ∼ F (R∞) =
(1−R∞)2

2R∞
(5.1)

met R∞ de diffuse reflectie. Gebruikmakend hiervan wordt dan de reflectie in functie van de

golflengte omgevormd tot [F (R∞)hν]1/2 in functie van de energie hν. De resulterende grafiek

wordt weergegeven in figuur 5.9. Het fitten van een rechte aan de curve, zoals voorgesteld,

levert ons dan een maat voor de bandgap van het sample (zie tabel 5.1).

Ook in de literatuur zijn waarden voor de bandgap van CaAl2O4 te vinden. Hölsa et al. [48]

rapporteerden een bandgap van ongeveer 6.7 eV, terwijl Qu et al. [49] via computationele



Hoofdstuk 5. Fotoluminescente eigenschappen van CaAl2O4:Mn4+ 64

Figuur 5.9: Spectra voor het bepalen van de bandgap.

berekeningen een bandgap van 4.54 eV vonden. Aitasalo et al. [50] vonden dan weer dat

de bandgap een grootte van ongeveer 7.4 eV heeft. Een mogelijke verklaring voor de ver-

schillen in waarden voor de grootte van de bandgap is de manier waarop ze bepaald worden,

computationeel versus experimenteel, en de eventuele benaderingen die worden aangenomen.

Bovendien is in figuur 5.9 te zien dat het erg moeilijk is om een lineair deel in de spectra

te herkennen voor extrapolatie. Bijgevolg is de fout op de experimentele bepaling van de

bandgap erg groot.

Tabel 5.1: Maat voor de bandgap van CaAl2O4:Mn4+ gesynthetiseerd bij verschillende temperaturen.

Synthese temperatuur (°C) Maat voor de bandgap (eV)

1100 3.64

1200 3.48

1350 3.31

5.4 Invloed van de Al2O3-precursor

Uit het structurele onderzoek (hoofdstuk 4) volgde reeds dat het gebruik van een Al2O3-

precursor met een deeltjesgrootte ≤ 10 µm veel sneller leidt tot de zuiver monokliene CaAl2O4

fase dan de precursor met een korrelgrootte > 10 µm. Daarnaast werd ook duidelijk dat de

zuiverheid van het precursormateriaal geen invloed heeft op de structurele eigenschappen van
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de fosfor. Maar wat is nu de invloed van dit startmateriaal op de luminescente eigenschappen

van Mn4+-gedopeerd calciumaluminaat?

In sectie 5.1 werden de resultaten besproken voor CaAl2O4:Mn4+ gesynthetiseerd met de

Al2O3-precursor met een korrelgrootte ≤ 10 µm. Hieruit volgde dat piekemissie optreedt bij

een golflengte van 658 nm, nabij-infrarood, wat overeenkomt met de waarde gerapporteerd

door Cao et al. [6]. De efficiëntste excitatiegolflengte bedraagt in dit geval 318 nm, nabij-

ultraviolet. Vervolgens volgde uit sectie 5.3 dat de optimale synthesetemperatuur 1200°C is,

daar hierbij de hoogste emissie-intensiteit verkregen wordt.

Figuur 5.10: Excitatie- (links) en emissiespectra (rechts) bij kamertemperatuur voor CaAl2O4:Mn4+

gesynthetiseerd bij 1200°C maar met verschillende Al2O3-precursoren (λex = 318 nm en

λem = 658 nm). Blauw: Al2O3-precursor met een gemiddelde deeltjesgrootte ≤ 10 µm.

Rood: Al2O3-precursor met een korrelgrootte > 10 µm.

Wanneer nu gebruik gemaakt wordt van de Al2O3-precursor met een korrelgrootte > 10 µm

voor de synthese van CaAl2O4:Mn4+, dan blijkt dat dezelfde trend tussen de fotoluminescente

eigenschappen en de synthesetemperatuur te zien is (zie figuur A.5). Opnieuw komt het meeste

licht uit de samples gemaakt bij 1200°C, gevolgd door deze bij 1100°C en 1350°C. Daarnaast

bedraagt de meest efficiënte excitatiegolflengte ook in dit geval 318 nm.

Zowel de vorm van het excitatie- als emissiespectrum is ongeveer gelijk aan deze verkregen in

sectie 5.1. Enkel de band bij 400 nm is niet aanwezig in het excitatiespectrum. Het grootste

verschil is echter de golflengte waarbij piekemissie optreedt. In tegenstelling tot de waarde van

658 nm gevonden in sectie 5.3, vindt de piekemissie nu plaats bij een golflengte van ongeveer
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680 nm. Deze verschuiving van piekemissie wordt voorgesteld in figuur 5.10. Het is duidelijk

dat niet alleen de piekemissie van positie wijzigt, maar dat meteen het hele emissiespectrum

mee verschuift.

De vraag is nu echter van waar deze emissie bij langere golflengten afkomstig is. Heeft

deze verschuiving te maken met de verschillende groottes van de Al2O3-precursoren of niet?

Daarom werden ook CaAl2O4:Mn4+ samples gesynthetiseerd met nog een andere Al2O3-

precursor, maar nu met een korrelgrootte van 0.3 µm. Figuur 5.11 geeft de fotoluminescente

spectra van deze samples, gemaakt bij verschillende temperaturen, weer. Opnieuw is de

optimale synthesetemperatuur 1200°C. Er treedt nu echter nog een ander fenomeen op. In dit

geval is de verschuiving van het emissiespectrum namelijk ook te zien tussen de verschillende

synthesetemperaturen onderling. De fosforen gesynthetiseerd bij 1100 en 1200°C vertonen

piekemissie bij 680 nm, terwijl het sample gemaakt bij 1350°C het meeste licht emitteert

bij 658 nm. Er is dus meer aan de hand dan alleen maar het verschil in grootte van de

Al2O3-precursor.

Figuur 5.11: Excitatie- (links) en emissiespectra (rechts) bij kamertemperatuur voor CaAl2O4:Mn4+

gesynthetiseerd met een Al2O3 korrelgrootte van 0.3 µm bij verschillende temperaturen

(λex = 318 nm, λem,1350°C = 658 nm en λem,1100C = λem,1200°C = 680 nm).

Reeds uit het structurele onderzoek werd duidelijk dat resthoeveelheden Al2O3 aanwezig wa-

ren in de samples gesynthetiseerd bij 1100 en 1200°C. Om deze weg te werken diende de syn-

these temperatuur toe te nemen tot 1350°C en in het geval van de Al2O3-precursor > 10 µm

was zelfs dit niet hoog genoeg. Dezelfde trend wordt waargenomen bij de fotoluminescente



Hoofdstuk 5. Fotoluminescente eigenschappen van CaAl2O4:Mn4+ 67

spectra voorgesteld in figuren 5.11 en A.5. De samples gesynthetiseerd bij 1100 en 1200°C

vertonen piekemissie van Mn4+ bij een golflengte van 680 nm, onafhankelijk van de gebruikte

Al2O3 grootte. Het verschil zit hem nu ook weer in de samples gemaakt bij 1350°C. Bij diegene

geproduceerd met de kleinere Al2O3 verschuift de piekemissie namelijk naar 658 nm, terwijl

het sample gemaakt met de grootste Al2O3 deeltjes nog steeds het meeste licht emitteert bij

680 nm. Hierdoor kan nu het verband gelegd worden tussen de aanwezigheid van resthoe-

veelheden Al2O3-precursor en de positie van het emissiespectrum. De opgemeten piekemissie

bij 680 nm is nu niet afkomstig van CaAl2O4:Mn4+, maar van Mn4+-gedopeerd Al2O3. Dit

wordt bevestigd door enkele bronnen in de literatuur (zie referenties [23, 51, 52, 53]) en wordt

ook experimenteel aangetoond in het volgende hoofdstuk (Sectie 6.1).

De gebruikte Al2O3-precursor speelt dus een belangrijke rol voor de fotoluminescente eigen-

schappen van de gesynthetiseerde fosforen. Enerzijds is er een verschuiving van de emis-

siespectra naar langere golflengten in het geval Al2O3 met een deeltjesgrootte > 10 µm of

0.3 µm te wijten aan de aanwezigheid van resthoeveelheden Al2O3, terwijl dit bij het gebruik

van Al2O3 met een gemiddelde deeltjesgrootte ≤ 10 µm niet het geval is en de emissie dus

gewoon afkomstig is van CaAl2O4:Mn4+. Anderzijds is ook de intensiteit van de lichtemissie

afhankelijk van de gebruikte precursor. De fosforen gemaakt met de Al2O3 ≤ 10 µm zenden

namelijk meer licht uit dan wanneer een van de andere precursoren gebruikt wordt (zie de re-

latieve intensiteitverschillen in figuur A.6). De beste keuze voor precursor tijdens de synthese

is bijgevolg de Al2O3-precursor met een gemiddelde korrelgrootte ≤ 10 µm.

5.5 Persistente luminescentie

Tot slot is het ook interessant te weten of CaAl2O4:Mn4+ enige persistentie vertoont. Een

lange afterglow met voldoende intensiteit is namelijk belangrijk wil men deze fosfor ooit gaan

gebruiken voor in vivo medische beeldvorming. Zoals beschreven in sectie 3.3.3 wordt de

intensiteit van het geëmitteerde licht in functie van de tijd gemeten met behulp van een foto-

diode. Na conversie van de intensiteit in Volt naar radiantie in mW sr−1 m−2, zoals uitgelegd

in sectie 3.3.3, wordt dan uiteindelijk een grafiek verkregen zoals voorgesteld in figuur 5.12.

In deze figuur worden de afterglowcurves weergegeven voor de CaAl2O4:Mn4+ samples gesyn-

thetiseerd bij 1100, 1200 en 1350°C. Het is meteen duidelijk dat na een bepaalde tijd enkel nog

de achtergrond opgemeten wordt (horizontale lijnen). De rode curve in figuur 5.12 vertoont

echter fluctuaties in het normaal volledig horizontale gedeelte. Deze fluctuaties zijn te wijten

aan veranderingen in de hoeveelheid achtergrondlicht en kan als ruis beschouwd worden.

Om de afterglow-tijd te bepalen dient gekeken te worden naar het moment waarop de radiantie

onder een waarde van 10−3 mW sr−1 m−2, aangeduid met een grijze stippellijn, zakt. Deze

waarde wordt als conventie beschouwd en correspondeert ruwweg met de luminantie waarde

van 0.3 mcd/m2 voor de groene emissie van SrAl2O4:Eu2+,Dy3+ [3]. Bij deze waarde wordt
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verondersteld dat de intensiteit van het uitgezonden licht nog voldoende hoog is. Het is nu

eenvoudig om de afterglow-tijd van deze curve af te lezen, namelijk het punt waar de grijze

stippellijn en de afterglow curve elkaar kruisen. Vermits dit hier gebeurt bij ongeveer 9 s, wil

dit zeggen dat de afterglow-tijd voor CaAl2O4:Mn4+ ongeveer 9 s bedraagt. CaAl2O4:Mn4+

vertoont dus enig persistent luminescent gedrag, maar dit is absoluut niet voldoende voor onze

toepassing. Er is dus nog heel wat ruimte voor verbetering. Uit eerder onderzoek volgt dat

de afterglow van CaAl2O4:Eu2+ verlengd kan worden door codopatie met Nd3+, Tm3+ [50]

of Dy3+ [57], waarbij CaAl2O4:Eu2+,Nd3+ reeds lang bekend staat als een goed persistent

luminescent materiaal met lichtemissie in het blauw. Het is dus een poging waard deze ionen

ook als codopant te gebruiken om de persistentie van CaAl2O4:Mn4+ te verbeteren, maar het

bestuderen van het effect van co-dotering valt buiten het tijdsbestek van deze thesis.

Figuur 5.12: Afterglow metingen van CaAl2O4:Mn4+ wanneer Al2O3 met een gemiddelde korrel-

grootte ≤ 10 µm gebruikt wordt.



6
Lokale effecten van Mn-dopatie

In het voorgaande hoofdstuk werden de luminescente eigenschappen voornamelijk vanuit een

macroscopisch standpunt bestudeerd. Dit wil zeggen dat hierbij gekeken werd naar het glo-

bale luminescente gedrag van CaAl2O4:Mn4+. Het zou natuurlijk ook interessant zijn de

luminescente eigenschappen van deze fosfor op microscopisch niveau onder de loep te nemen.

Zo wordt het misschien mogelijk enkele waargenomen luminescente fenomenen te verklaren.

Als eerste wordt dieper ingegaan op de fotoluminescente eigenschappen van Mn4+-gedopeerd

Al2O3. Uit het vorige hoofdstuk bleek namelijk dat de aanwezigheid van resthoeveelheden

Al2O3-precursor in CaAl2O4:Mn4+ aanleiding kan geven tot een verschuiving van de piekemis-

sie naar langere golflengten. De vraag is nu echter of deze piekemissie wel degelijk afkomstig

is van de emissie van Al2O3:Mn4+ en wordt daarom in dit hoofdstuk experimenteel nagegaan.

Tot slot worden met behulp van kathodeluminescentie lokale emissiespectra opgemeten. Via

deze techniek kunnen we o.a. kijken of de emissiespectra korrel per korrel verschillen vertonen.

6.1 Al2O3 als gastrooster

Om een zo goed mogelijke vergelijking te kunnen maken met de CaAl2O4:Mn4+ samples,

worden Al2O3:Mn4+ samples bij dezelfde synthesetemperaturen gemaakt. Ook de initiële

Mn4+-concentratie is dezelfde, namelijk 1%. Doordat reeds gestart wordt van de meest sta-

biele Al2O3 fase als precursor (met een gemiddelde deeltjesgrootte ≤ 10 µm), wijzigt de

toenemende synthesetemperatuur de kristalstructuur van het gastrooster niet. Dit volgt dui-

delijk uit de resulterende XRD-patronen (Figuur B.2). Het enige waarvoor de toenemende

synthesetemperatuur dus zorgt, is de inbouw van de Mn4+-ionen als luminescente centra.

Uit de EDX-analyse (Figuur B.4) volgt dan ook dat deze vrij homogeen over het materiaal

verdeeld zijn. Voor verdere details hieromtrent wordt verwezen naar bijlage B.

In de volgende paragrafen gaat onze aandacht vooral uit naar de fotoluminescente eigen-

schappen van dit materiaal. Tot slot wordt ook nagegaan of Al2O3:Mn4+ enige persistentie

vertoont.

69
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6.1.1 Fotoluminescente eigenschappen

Als eerste wordt ook hier de vorm van het excitatie- en emissiespectrum voor Mn4+ in Al2O3

bestudeerd. De vorm van het emissiespectrum, voorgesteld in figuur 6.1(b), komt overeen met

dat waargenomen voor CaAl2O4:Mn4+ in hoofdstuk 5 zodat met zekerheid gesteld kan worden

dat het Mn4+ emissie betreft. Het enige verschil met het emissiespectrum van CaAl2O4:Mn4+

is de positie van het emissiespectrum. Deze is namelijk opgeschoven naar iets langere golf-

lengten waardoor nu piekemissie optreedt bij een golflengte van 678 nm wat overeenkomt

met waarden teruggevonden in de literatuur [23, 51, 52, 53, 54]. In dit geval kunnen de

Mn4+-ionen slechts op één type Al3+-sites substitueren (zie bijlage B). Daar deze elk door

zes O-atomen omringd worden, zal wanneer het Mn4+-ion op zo een positie terechtkomt zich

in een octaëdrische omgeving bevinden. Rekening houdend met het Tanabe-Sugano diagram

voor een 3d3 configuratie in een octaëdrische symmetrie (Figuur 2.9 (c)) is de Mn4+ emissie

afkomstig van de spin- en pariteitsverboden 2E2g(2G) → 4A2g(4F) overgang.

(a) Excitatiespectrum (λem = 678 nm) (b) Emissiespectrum (λex = 316 nm)

Figuur 6.1: Excitatie- en emissiespectrum bij kamertemperatuur van Al2O3:Mn4+ gesynthetiseerd bij

1200°C.

Het excitatiespectrum in figuur 6.1(a) wijkt lichtjes af van dat gevonden voor CaAl2O4:Mn4+,

maar bestaat ook hier uit meerdere excitatiebanden die elkaar overlappen waardoor het spec-

trum zich over een breed golflengtegebied uitstrekt. De maxima van de excitatiebanden be-

vinden zich bij ongeveer 316, 400 en 470 nm. Daarnaast is er ook een lichte indicatie van nog

een excitatieband die zich bij ongeveer 560 nm bevindt. De meest efficiënte excitatiegolflengte

is echter 316 nm. Volgens Geschwind et al. [23] is de excitatieband bij 470 nm afkomstig van

de 4A2 → 4T2 transitie en bevindt de 4A2 → 4T1 overgang zich ter hoogte van de band bij

316 nm. Het is echter niet eenduidig waar precies het maximum van deze transitie is omdat

ze aan het zicht onttrokken wordt door de ladingstransfer band.
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6.1.1.1 Invloed van de synthesetemperatuur

Net als voor CaAl2O4:Mn4+ is ook in dit geval de Mn4+ emissie afhankelijk van de synthe-

setemperatuur. Zoals te zien uit de relatieve intensiteitsverschillen voorgesteld in figuur 6.2

wordt de hoogste emissie-intensiteit opgemeten voor het sample gesynthetiseerd bij 1100°C.

De optimale synthesetemperatuur voor Al2O3:Mn4+ is dus 1100°C, dit in tegenstelling tot de

samples onderzocht in het vorige hoofdstuk waar de optimale synthesetemperatuur 1200°C

bedroeg. Hoogstwaarschijnlijk zal de reductie van Mn4+ naar Mn3+ en Mn2+ met toenemende

synthesetemperatuur (Sectie 4.2) ook in dit geval een effect hebben op de Mn4+ emissie. Hier-

door neemt de ingebouwde concentratie Mn4+-ionen af, wat er uiteindelijk voor zorgt dat de

lichtemissie van deze ionen afneemt.

Figuur 6.2: Emissiespectra bij kamertemperatuur voor Al2O3:Mn4+ gesynthetiseerd bij verschillende

temperaturen (λex = 316 nm).

In figuur 6.2 valt ook nog iets anders op. Het ziet ernaar uit dat wanneer de synthese-

temperatuur toeneemt niet alleen de emissie-intensiteit afneemt maar ook de piekemissie

opschuift. Voor het sample gesynthetiseerd bij 1350°C treedt de piekemissie namelijk op bij

ongeveer 699 nm. Dit is duidelijker wanneer gekeken wordt naar de genormaliseerde spectra

weergegeven in figuur 6.3(b). Hieruit valt ook af te lezen dat de verhoudingen tussen de

piekintensiteiten in de emissiespectra wijzigen wanneer de synthesetemperatuur stijgt.
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(a) Excitatiespectra (λem = 678 nm) (b) Emissiespectra (λex = 316 nm)

Figuur 6.3: Genormaliseerde excitatie- en emissiespectrum bij kamertemperatuur van Al2O3:Mn4+

gesynthetiseerd bij verschillende temperaturen.

Er treedt echter niet alleen een verschuiving op van het emissiespectrum, ook het excita-

tiespectrum ondergaat duidelijk een verandering (zie figuur 6.3(a)). Het spectrum bestaat

duidelijk uit drie verschillende excitatiebanden gelegen bij ongeveer 316, 400 en 560 nm. Dit

effect kan gezien worden als een daling van de piek bij 316 nm terwijl de overige twee pie-

ken amper in intensiteit wijzigen. Normalisatie van het spectrum zorgt er echter voor dat

ook deze twee pieken een hogere intensiteit toegekend krijgen. De vraag is nu of deze ver-

andering enkel optreedt vanaf synthese bij 1350°C of dat dit reeds eerder gebeurt. Daarom

worden ook eens Al2O3:Mn4+ samples gesynthetiseerd bij 1275°C. De resulterende fotolumi-

nescente spectra worden samen met de spectra voor de overige temperaturen weergegeven in

figuur 6.4. Hieruit blijkt dat het excitatiespectrum reeds bij deze hoge temperatuur veran-

dert. De excitatiebanden bij 400 en 560 nm nemen namelijk langzaamaan toe in intensiteit

zodat opzichzelfstaande banden ontstaan. Ook de verschuiving van het emissiespectrum naar

langere golflengten wordt al waargenomen. Terwijl de samples gemaakt bij 1100 en 1200°C

emissiepieken hebben bij ongeveer 655, 678 en 698 nm, treden bij de samples gesynthetiseerd

bij 1275 en 1350°C emissiepieken op bij ongeveer 678, 698 en 711 nm.

Een mogelijke verklaring voor deze verschuiving is dat de toenemende synthesetemperatuur

zorgt voor de inbouw van extra defecten. De verandering in kleur, gaande van wit bij lage

temperaturen tot een oudroze-beige tint bij hoge synthesetemperaturen, en hardheid van

de fosfor kunnen hier een indicatie voor zijn. Wanneer een Mn4+-ion zich dan in zo een

verstoorde omgeving bevindt kan deze aanleiding geven tot een roodverschuiving van het

emissiespectrum, dus emissie bij langere golflengten [55]. Bij lagere synthesetemperaturen zal

de emissie dan afkomstig zijn van Mn4+-ionen in een ideale octaëdrische omgeving, terwijl
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(a) Excitatiespectra (λem = 678 nm) (b) Emissiespectra (λex = 316 nm)

Figuur 6.4: Genormaliseerde excitatie- en emissiespectrum bij kamertemperatuur van Al2O3:Mn4+

gesynthetiseerd bij verschillende temperaturen.

bij hogere temperaturen emissie veroorzaakt wordt door verstoorde Mn4+-sites. Verwacht

wordt wel dat bij hogere synthesetemperaturen niet alle Mn4+-ionen zich in zo een verstoorde

omgeving zullen bevinden, maar dat het aantal voldoende hoog zal zijn om een verandering

in het emissiespectrum te veroorzaken.

Vermits de toenemende synthesetemperatuur zorgt voor een verandering in hardheid van

het gesynthetiseerde materiaal bestaat een andere mogelijkheid erin dat dit zorgt voor een

grotere kristalveldsterkte en de emissie dus een roodverschuiving ondergaat. Daarnaast geeft

dit misschien ook aanleiding tot een verhoging van de druk of stress binnenin het materiaal

en onderzoek heeft reeds aangetoond dat dit aanleiding geeft tot een roodverschuiving van

de lichtemissie [23, 54, 51, 56]. Volgens Geschwind et al. [23] is het mogelijk dat de zwakkere

emissielijnen bij lagere en hogere golflengten dan de piekemissie afkomstig kunnen zijn van

sites met een verschillende ladingscompensatie, Mn4+-Mn4+ paar interacties of vibrationele

zijbanden. Deze laatste zouden van de overige effecten onderscheiden kunnen worden door

bij lagere temperaturen te gaan meten. Eenzelfde soort van eventuele verklaring voor de

overige pieken aanwezig in het emissiespectrum wordt gegeven door Kriz̆an et al. [58] bij het

bestuderen van Cr3+-gedopeerd Al2O3.

6.1.1.2 Reflectiemetingen

De reductie van Mn4+ naar Mn3+ en uiteindelijk Mn2+ is bijna onvermijdelijk, want zoals uit

de vorige hoofdstukken meermaals is gebleken, gebeurt dit al bij toenemende synthesetem-

peratuur. Voor Al2O3:Mn4+ wordt de aanwezigheid van de verschillende valentietoestanden

van Mn onderzocht door het uitvoeren van reflectiemetingen waarvoor de resulterende spectra

worden weergegeven in figuur 6.5(a). Het is alleszins duidelijk dat voor alle samples absorptie

van energie optreedt in het gebied gaande van 300 tot 600 nm. Vooral de absorptieband

tussen 425 en 600 nm is uitdrukkelijk aanwezig en blijkt het sterkst te zijn voor de samples
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Figuur 6.5: Resultaten diffuse reflectiemetingen van Al2O3:Mn4+ bij verschillende synthesetempera-

turen. Reflectiespectra (a) en Kubelka-Munk functie waarmee de bandgap kan bepaald

worden (b).
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gesynthetiseerd bij 1350°C. Dit kan in verband gebracht worden met het corresponderende

excitatiespectrum (Figuur 6.3(a)) waar in hetzelfde golflengtebereik deze excitatieband een

veel hogere intensiteit heeft in vergelijking met de andere samples. Het is echter niet eenvoudig

de waargenomen banden toe te kennen aan een bepaalde valentietoestand van Mn, daar

volgens data uit de literatuur en door Kijlstra et al. [47] samengevat zowel de bandmaxima

voor Mn4+, Mn3+ als Mn2+ zich allen in hetzelfde golflengtebereik gaande van 400 tot 500 nm

bevinden.

Zoals beschreven in sectie 5.3.3 is het ook mogelijk om uit diffuse reflectiemetingen een maat

voor de bandgap van de fosfor te bepalen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Kubelka-

Munk model. De resulterende curves worden in figuur 6.5(b) getoond en de gevonden waarden

worden in tabel 6.1 samengevat.

Tabel 6.1: Maat voor de bandgap van Al2O3:Mn4+ gesynthetiseerd bij verschillende temperaturen.

Synthese temperatuur (°C) Maat voor de bandgap (eV)

1100 3.62

1200 3.62

1350 3.68

Het is echter niet zo eenvoudig de gevonden waarden voor de bandgap te vergelijken met

waarden uit de literatuur. De bandgap waarde hangt namelijk af van de methode gebruikt

voor de synthese van het materiaal [59]. Zo werd reeds een experimentele waarde voor de

bandgap van α-alumina gevonden van 8.8 eV [59], maar dan gaat het hier ook meestal om

dunne Al2O3 lagen en niet om fosfordeeltjes. Daarnaast werd de bandgap ook computationeel

berekend. Hiervoor werden waarden bekomen van zowel 6.6 eV, 8.5 eV als 9.36 eV [60]. Een

andere mogelijke verklaring voor het verschil met de literatuurwaarden is dat hier reeds ab-

sorptie van het dopant in rekening wordt gebracht zodat een onderschatting voor de bandgap

van het gastrooster bekomen wordt.

6.1.1.3 Vergelijking met CaAl2O4:Mn4+

Het eerste dat meteen duidelijk wordt is dat voor Al2O3:Mn4+ piekemissie optreedt bij langere

golflengten. Voor samples gesynthetiseerd bij 1100 en 1200°C is dit bij 678 nm, terwijl het

sample gemaakt bij 1350°C piekemissie vertoont bij 698 nm. De CaAl2O4:Mn4+ samples

hebben piekemissie bij 658 nm.

Tenslotte is het ook interessant de relatieve intensiteitsverschillen voor Mn4+ emissie in de

verschillende gastroosters bij verschillende synthesetemperaturen met elkaar te vergelijken.

Dit wordt weergegeven in figuur 6.6. Bij 1100 en 1200°C blijkt er beduidend meer licht uit

Mn4+-gedopeerd CaAl2O4 te komen in vergelijking met Al2O3:Mn4+. Daar uit hoofdstuk 4
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volgde dat er bij deze synthesetemperaturen nog resthoeveelheden Al2O3-precursor aanwezig

zijn in de fosfor, zou het kunnen dat de gesynthetiseerde fosfor naast CaAl2O4:Mn4+ ook

een hoeveelheid Mn4+-gedopeerd Al2O3 bevat. Indien dit het geval is dan zal dit materiaal

een bijdrage leveren aan de waargenomen emissie intensiteit van CaAl2O4:Mn4+. Dit komt

enerzijds doordat de excitatiespectra van beide luminescente materialen redelijk goed met

elkaar overeenkomen en beide fosforen dus terzelfdertijd geëxciteerd kunnen worden. Ander-

zijds ligt het emissiespectra van Al2O3:Mn4+ exact onder dat van CaAl2O4:Mn4+, waardoor

een bijdrage van Al2O3:Mn4+ emissie aan de emissie van CaAl2O4:Mn4+ niet volledig uitge-

sloten kan worden. Bij de samples gesynthetiseerd bij 1350°C is er echter geen sprake meer

van een mogelijke bijdrage van Mn4+ emissie afkomstig van Al2O3:Mn4+ aan de emissie van

CaAl2O4:Mn4+. Dit komt doordat bij deze hoge synthesetemperatuur alle Al2O3-precursor

is opgebruikt tijdens het syntheseproces (zie hoofdstuk 4). Wat hier nu wel opvalt, is dat

uit zuiver CaAl2O4:Mn4+ na synthese bij 1350°C blijkbaar minder licht komt dan uit het

Al2O3:Mn4+ sample.

Er kan dus besloten worden dat de aanwezigheid van Al2O3:Mn4+ in de gesynthetiseerde

CaAl2O4:Mn4+ fosforen voor een extra bijdrage aan de emissie van CaAl2O4:Mn4+ kan zor-

gen. De grootste emissie bijdrage zal echter geleverd worden aan CaAl2O4:Mn4+ gesyntheti-

seerd bij 1100°C. Dit komt enerzijds doordat Al2O3:Mn4+ gemaakt bij deze synthesetempe-

ratuur het meeste licht uitzendt (zie sectie 6.1.1.1), maar anderzijds ook doordat nog meer

Al2O3-precursor aanwezig is bij deze lagere temperatuur waardoor dus meer Al2O3:Mn4+ kan

gevormd worden. De hogere emissie-intensiteit van CaAl2O4:Mn4+ gesynthetiseerd bij 1200°C

kan dus niet enkel afkomstig zijn van de aanwezigheid van Al2O3:Mn4+. Een andere moge-

lijkheid waarom de intensiteit voor CaAl2O4:Mn4+ bij 1200°C het hoogst is, kan bijvoorbeeld

een betere inbouw van de Mn4+-ionen zijn.

(a) 1100°C (b) 1200°C (c) 1350°C

Figuur 6.6: Relatieve vergelijking van de Mn4+ emissie van CaAl2O4:Mn4+ en Al2O3:Mn4+ bij ver-

schillende synthesetemperaturen (λex = 316 nm).
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6.1.2 Persistente luminescentie

Daar Al2O3:Mn4+ lichtemissie vertoont bij langere golflengten dan CaAl2O4:Mn4+ is het

ook interessant het persistent luminescente gedrag van deze fosfor te kennen. Het is immers

mogelijk dat deze fosfor een langere afterglow heeft met voldoende intensiteit en dus eventueel

ooit voor medische beeldvorming in aanmerking kan komen. Deze metingen gebeuren op de

manier zoals beschreven in sectie 3.3.3 en de resulterende afterglowcurves worden weergegeven

in figuur 6.7. Ook hier wordt na een bepaalde tijd enkel nog de achtergrond opgemeten

(horizontale lijnen).

Opnieuw wordt de afterglow-tijd afgelezen op het punt waar de radiantie onder een waarde

van 10−3 mW sr−1 m−2, aangeduid met een grijze stippellijn, zakt. In dit geval bedraagt de

afterglow-tijd voor het sample gesynthetiseerd bij 1100°C ongeveer 10 s. Voor de samples bij

1200 en 1350°C is dit ongeveer 8 en 12 s, respectievelijk. Net zoals voor CaAl2O4:Mn4+ (zie

sectie 5.5) is dit absoluut niet voldoende voor onze toepassing en is er nog heel wat ruimte

voor verbetering.

Figuur 6.7: Afterglow metingen van Al2O3:Mn4+.

6.2 Kathodeluminescentie

De fotoluminescente resultaten voor CaAl2O4:Mn4+ en Al2O3:Mn4+ besproken in hoofdstuk 5

en sectie 6.1, respectievelijk, geven vooral weer hoe het emissiespectrum er globaal uitziet.

Dit wil zeggen dat in dit geval het opgemeten emissiespectrum de emissie van een groot aantal

fosfordeeltjes tegelijkertijd omvat omwille van de grootte van de gebruikte lichtbundel. Met
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behulp van kathodeluminescentie wordt nu getracht de precieze locatie van de lichtemissie

weer te geven. Hiervoor worden emissiespectra opgemeten op specifieke plaatsen van een

fosforkorrel. Dit wordt nu voor zowel CaAl2O4:Mn4+ als Al2O3:Mn4+ onderzocht. De energie

van de gebruikte elektronenbundel bedraagt voor elk van de metingen 20 keV.

6.2.1 CaAl2O4:Mn4+

Vermits uit eerder bekomen resultaten volgt dat het meeste licht komt uit het sample gesyn-

thetiseerd bij 1200°C en dat het sample gemaakt bij 1350°C het meest zuivere materiaal is,

worden enkel deze samples onderzocht en vergeleken.

Figuur 6.8: (a) SEM-beeld en (b) kathodeluminescentie mapping van CaAl2O4:Mn4+ gesynthetiseerd

bij 1200°C. (b) Emissiespectra van de posities aangeduid op figuur (b).

Figuur 6.8 (b) stelt een kathodeluminescente mapping voor van het sample gesynthetiseerd

bij 1200°C. Hierin valt duidelijk te zien dat de hoeveelheid uitgezonden licht afhankelijk is

van deeltje tot deeltje. Daarnaast blijkt de grootste lichtemissie ook nog eens afkomstig te

zijn van specifieke locaties op de korrel wat in dit geval de randen van de korrels zijn (zie

figuur 6.8 (a) en (b)). Hoewel een elektronenbundel van 20 keV toelaat ook een groot deel van

het binnenste van de korrel te exciteren, zal het gedetecteerde signaal vooral afkomstig zijn

van de oppervlakte van de korrel. De reden hiervoor is dat de elektronenbundel eens dieper

in het materiaal veel van zijn energie verliest waardoor het kathodeluminescente licht dat dan

vanaf deze diepte naar buiten komt veel lager zal zijn. Vervolgens is het ook mogelijk om,

uitgaande van de kathodeluminescente mapping van de totale intensiteit (Figuur 6.8 (b)),

emissiespectra op te meten horende bij bepaalde locaties van een fosfordeeltje die meer of
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minder licht uitzenden. De spectra weergegeven in figuur 6.8 (c) geven de lichtemissie weer

van de posities aangeduid in figuur 6.8 (b). Eerst en vooral dient opgemerkt te worden dat

deze opgemeten spectra sterk afwijken van diegene voorgesteld in het vorige hoofdstuk. De

meest intense piekemissie bevindt zich bij ongeveer 550 nm en correspondeert met lichte-

missie afkomstig van Mn2+ als luminescent centrum. Dit werd ook waargenomen tijdens de

fotoluminescente metingen (zie sectie 5.3.2), maar dan enkel bij excitatie met een specifieke

golflengte. Daarnaast treedt er ook emissie op bij ongeveer 692 nm. Het is meteen duidelijk

dat de intensiteit van deze piek veel lager is en dat de hoeveelheid uitgezonden licht ook nog

eens sterk plaatsafhankelijk is, op bepaalde plaatsen (zoals positie 1) is deze piek amper tot

niet aanwezig. Deze emissie is waarschijnlijk afkomstig van Al2O3:Mn4+ wat perfect mogelijk

is daar er nog een resthoeveelheid Al2O3-precursor in het materiaal aanwezig is. Het enige

verschil is echter dat hier slechts één piek van het volledige emissiespectrum, zoals weerge-

geven in sectie 6.1, wordt waargenomen. Tot slot is nog een brede emissieband zichtbaar

rond 780 nm waarvan de oorsprong nog niet gekend is en verder onderzoek uitsluitsel over

zal moeten geven.

Figuur 6.9: (a) SEM-beeld en (b) kathodeluminescentie mapping van CaAl2O4:Mn4+ gesynthetiseerd

bij 1200°C. (c) Mapping van de verhouding van de piekoppervlakte tussen de piek bij 692

en 550 nm. (d) Emissiespectra van de posities aangeduid op figuur (c).
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Vervolgens werden ook nog eens een paar andere CaAl2O4:Mn4+ deeltjes onder de loep geno-

men. Figuur 6.9 (b) toont opnieuw dat de totale emissie-intensiteit varieert van de positie op

de korrel en dat de hoogste intensiteit voornamelijk afkomstig is van de randen van de korrels

(zie figuur 6.9 (a) en (b)). Het interessantst zijn echter de emissiespectra in figuur 6.9 (d)

die overeenkomen met de plaatsen aangeduid in figuur 6.9 (c). Dit is een mapping van de

verhouding van de oppervlakteintegralen van de emissiepiek bij 692 en 550 nm. Dus hoe

hoger de waarde in figuur 6.9 (c) is, hoe hoger de intensiteit van de piek bij 692 nm is in

vergelijking met die bij 550 nm. Hieruit volgt dat de emissie mogelijks toe te wijten aan

Mn4+ op bepaalde plaatsen hoger is dan op andere. Ook de overeenkomstige emissiespectra

tonen dit aan, daar er klaarblijkelijk ongeveer drie maal meer emissie bij 692 nm optreedt op

positie 1 dan op positie 2. Maar ook hier domineert de Mn2+ emissie opnieuw het volledige

spectrum.

Figuur 6.10: Genormaliseerde emissiespectra op verschillende posities in CaAl2O4:Mn4+ gesynthe-

tiseerd bij 1350°C (a) en niet-genormaliseerde emissiespectra van dezelfde posities (b).

Tot slot wordt ook het meest zuivere CaAl2O4:Mn4+ sample onderzocht. De opgemeten

emissiespectra op verschillende locaties in het materiaal worden weergegeven in figuur 6.10.

Hierin valt af te lezen dat piekemissie optreedt bij 550 nm wat correspondeert met emissie

afkomstig van Mn2+ als luminescent centrum. Merkwaardig genoeg wordt er nu hier geen

emissiepiek bij 692 nm waargenomen, maar er is wel een lichte indicatie van de brede band bij

780 nm. Het ontbreken van de piek bij 692 nm wijst er dus op dat niet elke korrel Mn4+-ionen

bezit die voor emissie kunnen zorgen.

Er kan dus besloten worden dat, in tegenstelling tot bij fotoluminescente metingen, katho-

deluminescentie vooral Mn2+-emissie detecteert en dat deze het volledige emissiespectrum

domineert. Een mogelijke verklaring voor de veel efficiëntere emissie van Mn2+ via kathode-
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luminescentie is er tot nu toe nog niet en verder onderzoek zal dus moeten uitwijzen wat de

oorzaak hiervan is. Vermits de elektronenbundel zelf geen reductie van de valentietoestand

van Mn veroorzaakt, is het feit dat ook hier Mn2+ emissie wordt waargenomen een extra be-

vestiging voor de reductie van Mn4+ met toenemende synthesetemperatuur. Daarnaast is ook

af en toe emissie zichtbaar bij 692 nm die waarschijnlijk afkomstig is van Mn4+. Deze pieken

zijn echter niet zichtbaar bij het sample gemaakt bij 1350°C. Vermits uit de fotoluminescente

metingen volgt dat er nog steeds Mn4+ emissie optreedt bij dit sample, zullen de kathode-

luminescente metingen misschien gewoon het resultaat zijn van fosfordeeltjes met een zeer

lage concentratie aan Mn4+-ionen waardoor de emissie-intensiteit zodanig laag is dat ze niet

gedetecteerd kan worden. Het uiteindelijke doel was eigenlijk het vinden van fosfordeeltjes die

enkel Mn2+ of Mn4+ emissie vertonen. Daar het emissiespectrum echter altijd gedomineerd

wordt door de Mn2+ emissie is het onmogelijk deeltjes te vinden waarvan de emissie enkel

afkomstig is van Mn4+-ionen.

6.2.2 Al2O3:Mn4+

Ook voor Al2O3:Mn4+ wordt getracht lokale verschillen in emissie te detecteren. Dit wordt

gedaan voor het sample gesynthetiseerd bij 1100°C, daar uit dit sample het meeste licht

komt (zie sectie 6.1.1.1). Figuur 6.11 (b) toont dat ook hier de sterkte van de lichtemissie

afhankelijk is van deeltje tot deeltje en van locatie tot locatie. Merk hierbij wel op dat er

enkele artefacten in het beeld aanwezig zijn veroorzaakt door de beweging van de fosforkorrels

tijdens de meting. Het is dus aangewezen hiermee rekening te houden bij de interpretatie

van het beeld en het bepalen van emissiespectra daar deze artefacten verkeerdelijk kunnen

wijzen op een plaatselijk hoge emissie-intensiteit. Daarom worden emissiespectra bepaald

van verschillende plaatsen waar deze artefacten zich niet voordoen. Uit figuur 6.11 (c) volgt

duidelijk dat de emissiespectra voor de posities genummerd met 1 en 2 gedomineerd worden

door een emissiepiek bij ongeveer 510 nm die duidt op Mn2+ emissie in Al2O3 [61]. Daarnaast

is ook duidelijk de vorm van het emissiespectrum van Mn4+ zichtbaar. De posities aangeduid

met de nummers 3 en 4 worden echter gedomineerd door de Mn4+ emissie, terwijl de Mn2+

emissie nu veel lager is. Er is hier nu echter ook een brede emissieband zichtbaar gaande van

ongeveer 375 tot 560 nm waarvan de oorsprong nog onduidelijk is. Ook treedt er rond 600 nm

een verhoging op van het spectrum ten opzichte van de achtergrond die misschien veroorzaakt

wordt door overlap tussen de brede emissieband en het emissiespectrum van Mn4+.

Een mogelijk verklaring voor de verschillen in spectra tussen de posities gelabeld als 1 en 2

en deze gelabeld als 3 en 4, kan gevonden worden door de EDX-mapping van Mn erbij te

nemen (Figuur B.4 (d)). Hieruit volgt namelijk dat er veel meer Mn-ionen aanwezig zijn op

de posities aangeduid met 1 en 2 in figuren 6.11 (a) en (b). Er is dus op deze posities veel

meer Mn aanwezig dat reductie kan ondergaan en misschien bevinden zich hier nu eenmaal

veel meer Mn2+-ionen waardoor emissie van deze het emissiespectra domineert.
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Figuur 6.11: (a) SEM-beeld en (b) kathodeluminescentie mapping van Al2O3:Mn4+ gesynthetiseerd

bij 1100°C. (c) Emissiespectra van de posities aangeduid op figuur (b).

Figuur 6.12: Genormaliseerde emissiespectra van Al2O4:Mn4+ gesynthetiseerd bij 1275°C (a) en

1350°C (b).
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Tot slot worden ook nog eens de globale emissiespectra van de Al2O3:Mn4+ gesynthetiseerd

bij 1275 en 1350°C via kathodeluminescentie opgemeten. De resultaten hiervan worden weer-

gegeven in figuur 6.12. Wanneer deze vergeleken worden met de corresponderende fotolu-

minescente spectra weergegeven in figuur 6.4 (b) dan blijkt dat deze vrij goed met elkaar

overeenkomen. Dit geeft aan dat het opmeten van globale emissiespectra via kathodelumi-

nescentie ongeveer dezelfde resultaten weergeven als deze gemeten met de Edinburgh FS920

fotoluminescentiespectrometer.
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7
Conclusie en perspectieven

7.1 Conclusie

In deze thesis werden de structurele en luminescente eigenschappen van CaAl2O4:Mn4+ onder-

zocht. Door gebruik te maken van CaCO3, Al2O3 en MnO2 als startmaterialen werden via een

vastestofsynthese fosforen gesynthetiseerd bij verschillende temperaturen. Naast de invloed

van de synthesetemperatuur op de eigenschappen van de fosfor, werd ook nog de invloed van

de gebruikte precursoren op deze eigenschappen bestudeerd. Hiervoor kon gevarieerd worden

in zowel de gebruikte Al2O3-precursor als Mn-precursor. Voor de Al2O3-precursor bestond de

keuze uit: Al2O3 met een korrelgrootte > 10 µm, Al2O3 met een gemiddelde deeltjesgrootte

≤ 10 µm en Al2O3 met een korrelgrootte van 0.3 µm. Als Mn-precursor kon gebruik gemaakt

worden van MnO2 of MnCO3, waarbij de valentietoestand van Mn voor beide materialen ver-

schillend is. In het geval van MnCO3 betekent dit dat tijdens de synthese onder lucht Mn2+

dient te oxideren naar Mn4+. Verondersteld wordt dat in alle gevallen initieel 1% Mn4+ in

de fosfor wordt ingebouwd. Door het variëren van de synthesetemperatuur en de gebruikte

startmaterialen werd getracht de meest optimale fosfor te synthetiseren op zowel structureel

als luminescent vlak.

Eerst en vooral werd getracht of het ook mogelijk was de hexagonale CaAl2O4 fase te verkrij-

gen via vastestofsynthese, maar dit bleek niet succesvol te zijn. Bij een synthesetemperatuur

van 900°C bleek het materiaal voornamelijk uit resthoeveelheden Al2O3-precursor of zijfasen

van de overige startmaterialen te bestaan. Pas vanaf 1100°C werd CaAl2O4 gevormd, maar

dan wel in de monokliene fase. Overigens volgde uit het structurele onderzoek dat ook hier

nog steeds resthoeveelheden Al2O3 aanwezig zijn. Daarnaast werd hier ook wat Ca12Al14O33

teruggevonden wat een zijfase is van de gewenste CaAl2O4. Bij toenemende synthesetempe-

ratuur verdwenen de resthoeveelheden Al2O3-precursor en CaAl2O4 zijfasen langzaam maar

zeker en werd bij 1350°C de zuiver monokliene CaAl2O4 fase waargenomen. Dit is echter

niet het geval indien gebruik gemaakt wordt van de Al2O3-precursor met een deeltjesgrootte

> 10 µm. In dit geval dient de synthesetemperatuur, die al vrij hoog dient te zijn voor

een vastestofsynthese, nog hoger te zijn dan de bereikte waarde van 1350°C. Dit probleem

stelt zich niet voor bij de Al2O3-precursoren met een gemiddelde deeltjesgrootte ≤ 10 µm en
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0.3 µm. Tot slot heeft de gebruikte Mn-precursor, waarvan slechts een kleine concentratie

wordt ingebouwd, geen enkele invloed op de vorming van het gastrooster. Bij zowel het ge-

bruik van MnO2 als MnCO3 werden dezelfde structurele resultaten verkregen. Het is duidelijk

dat het in vastestofsynthese essentieel is dat de verschillende precursoren voldoende dicht bij

elkaar zitten en diffusie ertussen mogelijk is. In geval van grote Al2O3 korrels als startmate-

riaal blijkt onvoldoende diffusie op te treden, zodat in dat geval (te) hoge temperaturen voor

synthese nodig zijn.

Vervolgens werden ook de luminescente eigenschappen van CaAl2O4:Mn4+ onderzocht. Het

emissiespectrum corresponderend met de Mn4+ emissie vertoont piekemissie bij een golflengte

van ongeveer 658 nm wat overeenkomt met lichtemissie in het dieprood. Het waargenomen

excitatiespectrum is een zeer breed spectrum bestaande uit drie excitatiebanden waarbij de

efficiëntste excitatiegolflengte 318 nm bedraagt. Omwille van de C1 symmetrie van het onder-

zochte systeem, het feit dat het Mn4+-ion op meerdere mogelijke plaatsen waaronder eventueel

zes verschillende Al3+-sites kan substitueren, de mogelijkheid tot inclusie op Ca2+-sites, de

mogelijkheid op interstitiële en ladingscompensatie defecten, kunnen de excitatiebanden niet

rechttoe rechtaan gekoppeld worden aan een bepaalde transitie van het Mn4+-ion. De gere-

duceerde symmetrie zorgt er namelijk voor dat de energieniveaus voorgesteld in het Tanabe-

Sugano diagram verder opsplitsen en deze voorstelling eigenlijk niet echt meer geldt.

Daarnaast werd ook de invloed van de verschillende parameters op de luminescente eigen-

schappen van de fosfor bestudeerd. Als eerste werd gekeken welke Mn-precursor resulteerde

in de hoogste lichtemissie. In ons geval bleek het meest licht uit de fosfor te komen wanneer

MnO2 gebruikt werd voor de inbouw van Mn4+-ionen. De belangrijkste reden hiervoor is dat

bij het gebruik van MnO2 al vertrokken wordt van de gewenste valentietoestand, namelijk

Mn4+, terwijl bij MnCO2 de valentietoestand 2+ is en oxidatie aan de lucht naar 4+ moet

optreden waardoor er waarschijnlijk minder Mn4+ in deze samples aanwezig is met een lagere

emissie-intensiteit als gevolg.

Ook de synthesetemperatuur speelt een belangrijke rol in het luminescente gedrag van Mn4+-

gedopeerd CaAl2O4. Hoewel het gastrooster bij een synthesetemperatuur van 1200°C niet

helemaal zuiver is, blijkt dit toch de optimale temperatuur te zijn wanneer gekeken wordt

naar de luminescente eigenschappen van de fosfor daar uit dit sample het meeste licht komt.

Eén van de mogelijke redenen waarom dit zo is, is de sterkere reductie van Mn4+ naar Mn2+

wanneer de synthesetemperatuur nog verder toeneemt. MnO2 reduceert namelijk reeds vanaf

een synthesetemperatuur van 500°C. De aanwezigheid van Mn2+ werd zowel via fotolumi-

nescente als kathodeluminescente metingen aangetoond. Emissie van Mn2+ in CaAl2O4

als gastrooster wordt waargenomen bij ongeveer 550 nm. Een andere mogelijke verklaring

waarom CaAl2O4:Mn4+ gesynthetiseerd bij 1350°C minder licht uitzendt, is de eventuele in-

bouw van extra defecten die de luminescentie quenchen.
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Dezelfde trend in verband met de invloed van de synthesetemperatuur wordt gezien wan-

neer een Al2O3-precursor met een andere deeltjesgrootte gebruikt wordt voor de synthese van

CaAl2O4:Mn4+. Er treedt nu echter nog een ander fenomeen op. De precursor met een gemid-

delde deeltjesgrootte ≤ 10 µm vertoont namelijk piekemissie bij 658 nm, terwijl de precursor

met een korrelgrootte > 10 µm piekemissie heeft bij ongeveer 678 nm en dit bij alle synthese-

temperaturen (1100, 1200 en 1350°C). Ook de precursor met een deeltjesgrootte van 0.3 µm

vertoont deze shift van het emissiespectrum naar langere golflengten, maar alleen bij een

synthesetemperatuur van 1100 en 1200°C. Een mogelijke verklaring voor de roodverschuiving

van de emissiespectra is de aanwezigheid van resthoeveelheden Al2O3 in het gesynthetiseerde

materiaal, zoals aangetoond in het structurele onderzoek en waarbij dan verondersteld wordt

dat de fosfor naast CaAl2O4:Mn4+ ook Al2O3:Mn4+ bevat. De synthese van Al2O3:Mn4+

bevestigde dat dit materiaal piekemissie vertoont bij een golflengte van ongeveer 680 nm wat

vrij goed overeenkomt met de waargenomen verschuiving. Voor de Al2O3:Mn4+ geeft nu ech-

ter het materiaal gesynthetiseerd bij 1100°C het meeste licht. Bij synthesetemperaturen van

1275°C treedt echter ook hier een roodverschuiving van het emissiespectrum op waarvan de

werkelijke oorsprong nog onbekend is.

Met behulp van kathodeluminescentie werd getracht de precieze locatie van de lichtemissie

weer te geven. Hieruit volgde dat de intensiteit niet alleen sterk afhangt van deeltje tot deel-

tje, maar dat het meeste licht ook nog eens afkomstig is van de randen van het fosfordeeltje.

Daarnaast is het ook mogelijk om met deze techniek tezelfdertijd de Mn2+ en Mn4+ emissie

op te meten.

Tot slot werd ook het persistente gedrag van zowel CaAl2O4:Mn4+ als Al2O3:Mn4+ onder-

zocht. Beide fosforen lieten een afterglow-tijd van ongeveer 9 s opmeten.

7.2 Perspectieven

Het optreden van de verschuiving van de Mn4+ emissie naar langere golflengten bij het gebruik

van een Al2O3-precursor met een kleinere deeltjesgrootte heeft ervoor gezorgd dat tijdens dit

onderzoek vooral gefocust werd op de invloed van verschillende parameters, waaronder de

gebruikte startmaterialen en de synthesetemperatuur, op zowel de luminescente als structu-

rele eigenschappen van CaAl2O4:Mn4+. Daarnaast heeft dit ook aanleiding gegeven tot het

bestuderen van Al2O3:Mn4+ als luminescent materiaal. Hierdoor zijn niet alleen mogelijke

antwoorden op verschillende vragen geformuleerd, maar zijn er ook enkele nieuwe vragen op-

gerezen. Het is daarom belangrijk ook op deze vragen in de toekomst een antwoord te kunnen

geven. Eén daarvan is waar precies in het CaAl2O4 gastrooster het Mn4+-ion zich bevindt.

Is dit op een interstitiële plaats, op een Al3+-site of nog ergens anders? Vervolgens is het

ook nog interessant te weten wat de oorsprong is van de infrarode emissieband waargenomen

in CaAl2O4:Mn4+. Is deze emissie afkomstig van Mn3+ of niet? Ook de oorzaak van de
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roodverschuiving van de Mn4+ emissie in Al2O3 met toenemende synthesetemperatuur dient

verder onderzocht te worden.

De gesynthetiseerde fosforen dienen echter ook nog veel efficiënter te worden daar de Mn4+

emissie momenteel nog zeer zwak is. De belangrijkste reden hiervoor is de reductie van Mn4+

naar andere valentietoestanden bij toenemende synthese temperatuur. Een mogelijke oplos-

sing voor het stabiliseren van de Mn4+ inbouw is het toepassen van codopatie met Mg2+-ionen

om de ladingsbalans opnieuw in evenwicht te brengen [23, 5, 62].

Tot slot was het uiteindelijke doel van deze thesis het synthetiseren van nabij-infrarood emitte-

rende persistent luminescente fosforen die eventueel voor in vivo medische beeldvorming zou-

den kunnen worden gebruikt. Het verbeteren van de persistentie van CaAl2O4:Mn4+ werd

wel wat bëınvloed door de roodverschuiving van de Mn4+ emissie dat tezelfdertijd nieuwe

perspectieven opende. In verder onderzoek zou hier dus dieper op kunnen worden ingegaan.

Eerder onderzoek heeft namelijk al aangetoond dat de afterglow van CaAl2O4:Eu2+ verlengd

kan worden door codopatie met Nd3+, Tm3+ [50] of Dy3+ [57], waarbij CaAl2O4:Eu2+,Nd3+

reeds lang bekend staat als een goed persistent luminescent materiaal met lichtemissie in

het blauw. Het is dus een poging waard deze ionen ook als codopant te gebruiken om de

persistentie van CaAl2O4:Mn4+ te verbeteren.



A
Kenmerken van CaAl2O4:Mn4+

Deze bijlage bevat de extra figuren waarnaar in hoodfstuk 4 en 5 verwezen wordt. Het gaat

hier om zowel structurele als luminescente resultaten van CaAl2O4:Mn4+.
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(a) Al2O3-precursor met een deeltjesgrootte > 10 µm

(b) Al2O3-precursor met een korrelgrootte van 0.3 µm

Figuur A.1: XRD-patronen voor CaAl2O4:Mn4+ gesynthetiseerd gedurende 6 uur bij verschillende

synthesetemperaturen. Als Mn-precursor werd MnO2 gebruikt. Het referentiepatroon

(JCPDS nr. 70-0134) voor de monokliene fase van CaAl2O4 wordt weergegeven met

grijze stippellijnen. De niet-aangeduide pieken in de XRD-patronen zijn pieken afkom-

stig van Ca12Al14O33 (JCPDS nr. 48-1882), een zijfase van CaAl2O4.
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Figuur A.2: XRD-patronen voor CaAl2O4:Mn4+ gesynthetiseerd gedurende 6 uur bij verschillende

synthesetemperaturen, gebruikmakend van de Al2O3-precursor met een korrelgrootte

≤ 10 µm en verschillende Mn-precursoren. De XRD patronen voor samples gemaakt

met MnO2 worden weergegeven met een volle lijn, terwijl de patronen voor de samples

gemaakt met MnCO3 met stippellijnen worden voorgesteld.

Figuur A.3: Excitatie- (blauw) en emissiespectrum (rood) bij kamertemperatuur van CaAl2O4:Mn4+

gesynthetiseerd met MnCO3 bij 1200°C (λex = 318 nm en λem = 658 nm).
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Figuur A.4: Excitatie- (links: 250-550 nm) en emissiespectra (rechts: 550-800 nm) bij kamertempe-

ratuur voor CaAl2O4:Mn4+ gesynthetiseerd bij 1100 en 1350°C (λex = 318 nm en λem

= 658 nm). Uitvergroting van figuur 5.3.

Figuur A.5: Excitatie- (links: 250-550 nm) en emissiespectra (rechts: 550-800 nm) bij kamertem-

peratuur voor CaAl2O4:Mn4+ gesynthetiseerd met Al2O3 > 10 µm en bij verschillende

temperaturen (λex = 318 nm en λem = 680 nm).
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(a) Al2O3 > 10 µm versus ≤ 10 µm

(b) Al2O3 ≤ 10 µm versus > 0.3 µm

Figuur A.6: Excitatie- (links: 250-550 nm) en emissiespectra (rechts: 550-800 nm) bij kamertem-

peratuur voor CaAl2O4:Mn4+ gesynthetiseerd bij 1200°C (λex = 318 nm, λem,≤10µm =

658 nm en λem,>10µm of 0.3µm = 680 nm).
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B
Structurele resultaten van

Al2O3:Mn4+

B.1 Eenheidscel

Figuur B.1: Eenheidscel voor α-Al2O3. Elk centraal Al-atoom wordt omringd door zes O-atomen,

aangeduid met polyeders.

Al2O3 of alumina komt voor in verschillende fasen, waarbij de meest stabiele fase α-Al2O3 is.

In deze bijlage wordt voornamelijk aandacht besteedt aan het α-type alumina, daar diffractie-

pieken van dit het type teruggevonden worden in de XRD-patronen van de gesynthetiseerde

CaAl2O4:Mn4+ samples (zie hoofdstuk 4). α-Al2O3 staat ook bekend als corundum en heeft

R3c als symmetriegroep. Dit type alumina heeft een trigonaal rooster dat uit twee formule-

eenheden bestaat [63] en de eenheidscel hiervoor wordt weergegeven in figuur B.1. Dit is een

eenheidscel met a = 4.754 Å, b = 4.754 Å en c = 12.990 Å als roosterparameters. De grootte

van de hoeken tussen de basisvectoren bedragen α = 90°, β = 90° en γ = 120°, respectievelijk.
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Het totale volume van de eenheidscel bedraagt dus v = 254.25 Å3. α-alumina bevat slechts

één soort Al3+-sites, namelijk octaëdrische roosterposities. De Mn4+-ionen kunnen dus en-

kel deze posities innemen. In het geval van α-Al2O3 wordt elk Al-atoom omringd door zes

O-atomen. Samen met het volume van de polyeders wordt de gemiddelde bindingsafstand

tussen de Al- en O-atomen in tabel B.1 samengevat.

Tabel B.1: Grootte, gemiddelde bindingsafstand en aantal naburen van de verschillende Al-sites.

Site
Volume polyeder

(Å3)

Gemiddelde

bindingsafstand (Å)
# naburen

# sites per

eenheidscel

Al 9.0515 1.9118 6 O 24

B.2 Invloed van de synthesetemperatuur

Figuur B.2: XRD-patronen voor Al2O3:Mn4+ gesynthetiseerd gedurende 6 uur bij verschillende syn-

thesetemperaturen en gebruikmakend van de Al2O3-precursor met een gemiddelde deel-

tjesgrootte ≤ 10 µm (99.5%). Als Mn-precursor werd MnO2 gebruikt. Het referentiepa-

troon voor α-Al2O3 (JCPDS nr. 46-1212) wordt in stippellijnen aangeduid.

Net zoals het geval was bij de CaAl2O4:Mn4+ samples worden ook Al2O3:Mn4+ samples

gesynthetiseerd bij verschillende temperaturen. De resulterende XRD-patronen worden voor-

gesteld in figuur B.2. Direct valt op dat deze patronen quasi identiek zijn, zodat op basis
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hiervan besloten kan worden dat de structuur van het gastrooster onafhankelijk is van de

synthesetemperatuur. De meeste diffractiepieken corresponderen met het referentiepatroon

van α-Al2O3 zoals in figuur B.2 aangeduid met stippellijnen. Als de XRD-patronen in meer

detail bestudeerd worden zijn er ook enkele diffractiepieken afkomstig van β-Al2O3, maar

deze zijn zo laag in intensiteit dat ze niet goed zichtbaar zijn. Zoals in figuur B.3 zichtbaar is,

is β-Al2O3 opgebouwd uit dunne parallelle lagen α-alumina die van elkaar gescheiden worden

door vlakken bezet met enkele Na-ionen [64]. Dit wordt veroorzaakt door het verschil in

grootte tussen de Na+- en Al3+-ionen (Na+: 1.020 Å, Al3+: 0.535Å) waardoor het invoegen

van Na-ionen in α-Al2O3 aanleiding geeft tot het opsplitsen van deze laatste in lagen [65, 66].

De empirische formule van deze hexagonale kristalstructuur is NaAl11O17. Hoewel er zich

dus Na-ionen in de alumina structuur bevinden wordt toch algemeen aanvaard te spreken

over β-alumina in plaats van natrium alumina [67]. De belangrijkste reden echter waarom

de patronen bij alle synthesetemperaturen hetzelfde zijn, is het feit dat de Al2O3-precursor

gebruikt voor de synthese ook uit deze alumina fasen bestaat en aangezien dit al de meest

stabiele vorm van Al2O3 is, zal deze niet spontaan van kristalfase wijzigen, zelfs niet bij hogere

temperaturen.

Figuur B.3: Kristalroosterstructuur van β-Al2O3 [64].

B.3 Incorporatie dopanten in gastrooster

Het is ook belangrijk te weten of de vastestofsynthese geleid heeft tot een homogene verdeling

van het dopantion Mn4+. Dit is onmogelijk te zien via XRD-analyse, dus wordt hiervoor

gebruikgemaakt van EDX. Figuur B.4 toont de EDX-mappings van Al2O3:Mn4+. Zowel de

spreiding van de Al- als O-atomen is vrij homogeen en komt overeen met de posities van

fosforkorrels op de dubbelzijdige koolstoftape. Ook de verdeling van Mn is zeer duidelijk te

zien, maar net als bij CaAl2O4:Mn4+ is ook hier op bepaalde plaatsen een ophoping van Mn

te zien. Daarnaast worden ook nog Na, Mg en Ca gedetecteerd. De aanwezigheid van Na en

Mg kan opnieuw verklaard worden aan de hand van het ‘Certificate of Analysis’ (zie bijlage C)

daar deze eenduidig vermeld dat detecteerbare hoeveelheden van deze onzuiverheden te vinden

zijn in de gebruikte Al2O3-precursor. Hoewel hier Al2O3:Mn4+ gesynthetiseerd werd, wordt

toch Ca waargenomen via EDX-analyse. Ook deze aanwezigheid kan verklaard worden met
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behulp van het ‘Certificate of Analysis’, want volgens deze analyse komen Ca-deeltjes, na Na,

het meest als onzuiverheid voor in de Al2O3-precursor.

Figuur B.4: SEM-beeld (a) en EDX-mapping van Al2O3:Mn4+ bij een vergroting van 2100× (b-g).

Mapping van het Al-signaal bovenop het SEM-beeld (h).

Tot slot kan de data verkregen uit de EDX-analyse vergeleken worden met waarden uit een

interne database. Op deze manier kan dan een indicatie in grootteordes van de concentraties

verkregen worden. Uit deze semi-kwantitatieve analyse voor de aanwezige kationen kan dan

afgeleid worden of de gesynthetiseerde fosfor uit ongeveer de verwachte concentraties bestaat.

Tabel B.2 geeft weer dat de Mn-concentratie in de Al2O3:Mn4+ fosfor gesynthetiseerd bij

1100°C ongeveer 1 mol% is en dit komt vrij goed overeen met het verwachte ingebouwde

percentage.

Tabel B.2: Semi-kwantitatieve analyse van de aanwezige kationconcentraties in Al2O3:Mn4+ gesyn-

thetiseerd bij 1100°C.

Element Atomaire percentage (%) Fout(Atomaire percentage) (%)

Al 97.59 0.36

Mn 0.89 0.07

Na 1.38 0.02

Ca 0.14 0.02



C
Analyse Certificaat

Al2O3-precursor

De volgende pagina’s van deze bijlage bevatten het ‘Certificate of Analysis’ van de Al2O3-

precursor met een gemiddelde deeltjesgrootte ≤ 10 µm en met een zuiverheid van 99.5%.

Deze analyse geeft weer welke onzuiverheden in het precursormateriaal aanwezig zijn en in

welke hoeveelheden.
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[27] S. Janáková et al., Preparation and structural investigations of sol-gel derived Eu3+-doped

CaAl2O4, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 68, p. 1147-1151, (2007).

[28] T. Aitasalo et al., Sol-gel processed Eu2+-doped alkaline earth aluminates, Journal of

Alloys and Compounds, 341, p. 76-78, (2002).

[29] T. Aitasalo et al., Eu2+ doped calcium aluminates prepared by alternative low temperature

routes, Optical Materials, 26, p. 113-116, (2004).



Bibliografie 105

[30] R.E. Moore en Rho Hong-Sang, Chemical Synthesis of Monocalcium Aluminate Powders,

Bol. Soc. Esp. Ceram. Vidr. 32, p. 369-376, (1992).

[31] T. Aitasalo et al., Comparison of sol-gel and solid-state prepared Eu2+ doped calcium

aluminates, Materials Science, Vol. 20, Nr. 1, p. 15-20, (2002).

[32] A. Udomporn and S. Ananta, Effect of calcination condition on phase formation and

particle size of lead titanate powders synthesized by the solid-state reaction, Materials

Letters 58, p. 1154-1159, (2004).

[33] Nursen Avci, Sol-gel processes for potection and synthesis of luminescent materials, PhD

Thesis, Ghent University, (2011-2012).

[34] N. Avci, K. Korthout, M. A. Newton, P. F. Smet and D. Poelman, Valence states of

europium in CaAl2O4:Eu phosphors, Optical Materials Express, Vol. 2, No. 3, p. 321-

330, (2012).

[35] E.R. Stobbe, B.A. de Boer and J.W. Geus, The reduction and oxidation behaviour of

manganese oxides, Catalysis Today, 47, p. 161-167, (1999).

[36] R. Cao et al., High Efficiency Mn4+ Doped Sr2MgAl22O36 Red Emitting Phosphor for

White LED, ECS Journal of Solid State Science and Technology, Vol. 1 No. 4, R123-R126,

(2012).

[37] P. Li et al., Temperature dependent red luminescence from a distorted Mn4+ site in

CaAl4O7:Mn4+, Optical Society of America, Optics Express Vol.21 No. 16, (2013).

[38] A. M. Srivastra and W. W. Beers, Luminescence of Mn4+ in the distorted Perovskite

Gd2MgTiO6, J. Electrochemical Society, Vol. 143, No. 9, p. L203-L205, (1996).

[39] J. Park, G. Kim and Y. J. Kim, Luminescent properties of CaAl4O7 powders doped with

Mn4+ ions, Ceramics International 39, p. S623-S626, (2013).
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