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Streszczenie
Związki tlenoazotkowe domieszkowane jonami europu są przedmiotem intensywnych badań aplikacyjnych przede wszystkim ze względu na możliwość ich wykorzystania jako luminofory w produkcji białych LED. Wynika to z wysokiej stabilności chemicznej i odporności
termicznej tlenoazotków, które wraz z odpowiednimi właściwościami optycznymi czynią tę klasę materiałów konkurencyjną w stosunku do
stosowanych obecnie rozwiązań opartych na granacie itrowo-glinowym domieszkowanym cerem. Celem badań było określenie wpływu
rodzaju źródła krzemu (SiO2 i/lub Si3N4) oraz wpływu SiO2 na skład fazowy i morfologię proszkowego luminoforu SrSi2O2N2 domieszkowanego dwuwartościowymi jonami pierwiastków ziem rzadkich. Przeprowadzono syntezę serii próbek proszkowych w temperaturze 1450 °C
w przepływie azotu przez 2 h, a następnie wykonano badania morfologii otrzymanych proszków metodą SEM/LM oraz składu fazowego
XRD, jak również badania właściwości optycznych, tj. widm emisji (PL) i widm wzbudzenia. Przeprowadzone badania wykazały, że najkorzystniejsze właściwości optyczne otrzymano w przypadku składu ze zdywersyfikowanym źródłem krzemu (stosunek Si3N4/SiO2 = 9:1).
Słowa kluczowe: SrSi2O2N2, luminofor tlenoazotkowy, wLED, domieszka Eu2+, domieszka Mn2+

EFFECT OF Si SOURCE (Si3N4/SiO2) ON SYNTHESIS AND PROPERTIES OF SrSi2O2N2 OXYNITRIDE
PHOSPHOR DOPED WITH Eu2+ AND Mn2+
Oxynitride compounds doped with europium ions are the subject of intensive research. The reason is that such compounds can be used
as phosphors in production of white LEDs due to their high chemical and thermal stability. Together with the relevant optical properties this
type of compounds can be more promising than solutions based on cerium doped yttrium aluminium garnet. The aim of this study was to
determinate the effect of SiO2 addition on the phase composition and morphology of SrSi2O2N2 phosphor powder doped by divalent rare
earth ions. The synthesis of powders was carried out for 2 h at 1450 °C under the flow of nitrogen. The study of the powders morphology
and phase composition was performed by SEM/LM and XRD, respectively; the optical properties, i.e. emission and excitation spectra
were also examined.
Keywords: SrSi2O2N2, Oxynitride phosphor, wLED, Eu2+dopant, Mn2+dopant

1. Wprowadzenie
Wzrastające w bardzo dynamicznym tempie zapotrzebowanie na energię elektryczną motywuje do intensywnych poszukiwań nowych zaawansowanych technologii i materiałów.
Jednym z energooszczędnych i bardzo szybko rozwijających
się źródeł światła jest opracowana przez Nakamurę w 1991
roku dioda półprzewodnikowa GaN emitująca światło niebieskie (za co w 2014 otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie
fizyki). Naniesienie na powierzchnię diody GaN luminoforu,
konwertującego część emitowanego promieniowania na
światło żółte, umożliwia poprzez ich addytywne mieszanie
otrzymanie emisji świetlnej o barwie białej [1]. Diody emitujące światło białe (wLED) budzą powszechne zainteresowanie,
ze względu na możliwość otrzymania ekonomicznego i trwa-

łego źródła światła, które zastąpi obecnie używane lampy
żarnikowe i wyładowcze [2]. Obecnie najpopularniejszym luminoforem stosowanym w konstrukcji wLED jest granat itrowo
glinowy domieszkowany cerem (Y3Al5O12:Ce3+). Materiał ten
charakteryzuje się stosunkowo dobrą wydajnością konwersji, ale z punktu widzenia aplikacji, wykazuje słabe odwzorowanie barw, co generuje potrzebę poprawy tego parametru
[3]. Ze względu na wysoką odporność termiczną i stabilność
chemiczną bardzo obiecujące są związki azotkowe i tlenoazotkowe, które – domieszkowane europem – mogą być
wykorzystane jako luminofory. Związki takie, ze względu na
wysoką kowalencyjność wiązań, mają rozszczepiony i nisko
położony poziom 5d wprowadzonej domieszki, co pozwala
na uzyskanie odpowiedniego widma emisji, niezbędnego do
zastosowania w białych diodach LED [4].
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Materiały MSi2N2O2 (M = Ca, Sr, Ba) domieszkowane
europem spełniają wymagania stawiane luminoforom stosowanym w białych diodach. Dodatkowym atutem jest silna
absorpcja w zakresie od ultrafioletu do światła niebieskiego
oraz wysoka wydajność kwantowa [5, 6]. Ponadto wykazano, że wydajność tych luminoforów można poprawić poprzez
dodatkowe domieszkowanie ich dwuwartościowym jonem
manganu, choć mechanizm transferu energii między Mn2+
a Eu2+ nadal pozostaje przedmiotem badań i dyskusji [7].
Powtarzającym się w literaturze problemem jest otrzymanie tlenoazotku strontowo-krzemowego o wysokiej czystości
fazowej, co pozwoli w pełni wykorzystać jego zdolności do
konwersji światła.

2. Metodyka
W celu otrzymania materiałów luminescencyjnych o sumarycznym wzorze Eu0,04Mn0,04Sr 0,92Si2O2N2 wykorzystano
metodę syntezy w fazie stałej. Przygotowano trzy zestawy
mieszanin reagentów: Eu2O3 (Treibacher, 99,99%), SrCO3
(Aber, 99,99%), Si3N4 (UBE, 98%), SiO2 (Merck, 99%),
MnO (Aldrich, 99,95%), które różniły się stosunkiem molowym prekursorów krzemu (Tabela 1). Składy reagentów do
syntez wytypowano wg następującej koncepcji: wszystkie
próbki posiadają skład stechiometryczny wynikający z ilości
kationów, przy czym tylko próbka P1 jest stechiometryczna
również ze względu na ilość azotu i tlenu (stosunek molowy
Si3N4 do SiO2 wynosi 3:1). Natomiast próbka P2 (stosunek
Si3N4 do SiO2 wynosi 9:1) oraz próbka P3 (źródłem krzemu
jest tylko Si3N4) posiadają niewielki nadmiar azotu na poziomie 0,02-0,71 mola. Konsekwentnie próbki P2-P3 posiadają
mniejszą zawartość tlenu. W Tabeli 1 przedstawiono projektowany skład tlenoazotku, wynikający za składu surowcowego przy założeniu, że w tworzeniu azotku bierze udział SrO.
Pozostałe reagenty zestawiono w odpowiednim stosunku
stechiometrycznym, wynikającym ze wzoru sumarycznego
luminoforu. Wszystkie prekursory homogenizowano ręcznie
na mokro w moździerzu agatowym w środowisku acetonu,
a następnie aceton odparowano w temperaturze pokojowej
i próbki suszono do stałej masy. Wykaz przygotowanych
próbek przedstawiono w Tabeli 1.
Syntezę prowadzono w piecu grafitowym Thermal
Technology w temperaturze 1450 °C. Warunki procesu,
(temperatura oraz czas wygrzewania) ustalono w oparciu
o wcześniejsze badania jako najkorzystniejsze do syntezy badanego luminoforu. Proces prowadzono w tyglu Al2O3
przez 2 h w przepływie gazu ochronnego (azot 5,0); masa
jednorazowej naważki wynosiła ok 1 g. W tych warunkach
jon Eu3+ zawarty w Eu2O3 ulegnie redukcji do Eu2+ i wbuduje
się w sieć krystaliczną matrycy SrSi2O2N2 w pozycji jonu
dwuwartościowego. Badania fazowe XRD wykonano na dyfraktometrze proszkowym D2PHASER firmy Bruker, wyposażonym w lampę z antykatodą miedziową (Cu Kα = 1,54 Å)
oraz krzemowy detektor paskowy LINXEYE w zakresie 2θ
od 10° do 70°. Do analizy otrzymanych dyfraktogramów
posłużono się oprogramowaniem DIFRAC.EVA oraz bazą
danych PDF 2010. Badania morfologii powierzchni próbek
(SEM) wykonano na urządzeniu HITACHI S-3400N, rejestrując obraz detektorem elektronów wtórnych (SE) przy
napięciu 25 kV. Analizę składu chemicznego wykonano za
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Tabela 1. Wykaz przygotowanych składów wyjściowych.
Table 1. Composition of initial mixtures.
Stosunek molowy
źródeł Si

Próbka

Wzór

Si3N4

SiO2

P1

Eu0,04Mn0,04Sr0,92Si2O2N2

3

1

P2

Eu0,04Mn0,04Sr0,92Si2O1,5N2+x

9

1

P3

Eu0,04Mn0,04Sr0,92Si2ON2+2x

1

0

x – wartości wynikające ze zmiennej ilości tlenu i azotu w poszczególnych próbkach (x = 0,33).

pomocą spektrometru rentgenowskiego z dyspersją energii
(EDS) Thermo NORAN (System Six).
Do badania widm wzbudzenia luminescencji zastosowano układ pomiarowy skonstruowany w Zakładzie Spektroskopii Fazy Skondensowanej IFD UG. Układ ten składa się
z lampy ksenonowej o mocy 250 W, dwóch monochromatorów SPM2 (w torze wzbudzenia i w torze detekcji) oraz
dwóch jednakowych fotopowielaczy Hammamatsu R928,
z których jeden służy do pomiaru emisji próbki, a drugi do
pomiaru sygnału referencyjnego lampy. Specjalnie do tego
układu przygotowane oprogramowanie umożliwia automatyczne sterowanie pomiarem i rejestrację sygnałów z fotopowielaczy.
Porównawcze pomiary widm emisji wykonano przy
użyciu spektrofluorymetru Horiba FluoroMax-4P. Kinetykę luminescencji badano na układzie do pomiaru widm
emisji rozdzielonych w czasie (TRES). Źródłem wzbudzenia w tym układzie jest optyczny generator impulsowy
PG 401/SH EKSPLA, pompowany przez laser impulsowy
YAG:Nd (PL 2143A/SS). Układ detekcyjny, złożony ze
spektrografu Bruker Optics 2501S oraz kamery smugowej
Hammamatsu C4334-01, pozwala mierzyć natężenie emisji
próbki jednocześnie w funkcji długości fali i w funkcji czasu.

3. Wyniki badań i dyskusja
Na Rys. 1 przedstawiono dyfraktogramy otrzymanych
związków luminoforowych oraz, w celu porównawczym, zamieszczono dyfraktogramy referencyjne występujących faz.
Jako referencyjne fazy uwzględniono związek Sr1,02Si2N2O2
o strukturze trójskośnej (numer karty PDF 01-076-3141)
oraz SrSi2N2O2 o strukturze jednoskośnej (numer karty PDF
00-049-0839).
Jak wynika z prezentowanych dyfraktogramów (Rys. 1)
w stechiometrycznej próbce P1 (Si3N4/SiO2 = 3:1) refleks
o najwyższej intensywności odpowiada fazie jednoskośnej
SrSi2N2O2, co sugeruje, że faza tego typu jest dominująca.
Można stwierdzić również, że w tej próbce występuje dodatkowo faza trójskośna typu Sr1,02Si2N2O2. Dyfraktogramy
próbek P2 (Si3N4/SiO2 = 9:1) oraz P3 (Si3N4/SiO2 = 1:0)
odpowiadają w całości dyfraktogramom fazy trójskośnej
Sr1,02Si2N2O2 (PDF 01-076-314), czyli uzyskano materiał
jednofazowy. Z punktu widzenia optymalizacji właściwości
optycznych, struktura dwufazowa może powodować obniżenie intensywności emisji w związku z rozpraszaniem
promieniowania na granicach faz. Należy również pamiętać,
że krzemionka w obecności SrO tworzy niskotopliwą eutektykę (1358 °C). Tworzenie się fazy ciekłej może sprzyjać
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Rys. 1. Analiza fazowa XRD (po normalizacji, wraz z dyfraktogramami faz referencyjnych Sr1,02Si2N2O2 i SrSi2N2O2 .
Fig.1. XRD phase analysis (after normalization) with diffraction patterns of reference phases Sr1.02Si2N2O2 and SrSi2N2O2.

krystalizacji fazy trójskośnej typu Sr1,02Si2N2O2. Ponadto
z uwagi na wysoką prężność par SiO w atmosferze redukcyjnej można spodziewać się pewnego niedomiaru krzemu niezbędnego do wykrystalizowania w pełni, zgodnie
z oczekiwaniami, fazy jednoskośnej. Niedomiar ten można
oszacować i skompensować pewnym naddatkiem Si na
etapie projektowania luminoforu. Wysoka zawartość SiO2
i obecność fazy ciekłej może też powodować niekorzystne
silne spiekanie reagentów w czasie syntezy luminoforu.
Stan taki generuje konieczność wprowadzania dodatkowych procesów rozdrabniania, co wiąże się ze zmniejszeniem ekonomiczności procesu oraz zwiększeniem ryzyka
zanieczyszczenia proszku w trakcie przetwarzania i przygotowywania do uzyskania finalnych spieczonych materiałów
luminescencyjnych.
Wyniki analizy mikrostrukturalnej SEM wskazują na pewne różnice w morfologii próbek w zależności od źródła Si.
Podejrzewa się, że główny wpływ na ten fakt ma zarówno obecność, jak i ilość krzemionki w składzie wyjściowym
(Rys. 2). Proszki zawierające w swoim składzie SiO2 (P1
oraz P2) mają podobną morfologię. Wyraźnie obły kształt
ziaren świadczyć może o spiekaniu z udziałem fazy ciekłej
w obecności SiO2. Efekt ten jest szczególnie widoczny dla
próbki o największym udziale molowym SiO2 – P1 (Rys. 2a
i 2b), co można wiązać z obecnością niskotopliwych eutektyk w obecności SrO.
Jak już wspominano, lepsze właściwości optyczne zazwyczaj uzyskuje się w przypadku materiałów jednofazowych. Obecność innych faz (w tym fazy amorficznej) może
prowadzić do niekorzystnych efektów związanych z osłabieniem emisji, w wyniku nadmiernego rozpraszania na granicach fazowych. Faza szklista będzie również zmniejszać
stabilność chemiczną w wysokich temperaturach.

Natomiast w mikrostrukturze próbki P3, w której źródłem
Si był w całości Si3N4, zaobserwowano większe rozmiary
ziaren, jak również zwiększony rozrzut ich wielkości. Można wyróżnić dwie frakcje: ziarna mniejsze o średniej wielości 1 μm oraz większe nawet powyżej 5 μm (Rys. 2e i 2f).
Wszystkie ziarna mają bardziej nieregularny kształt oraz
ostre krawędzie. Przewiduje się, że taki kształt ziarna będzie
miał niekorzystny wpływ na właściwości optyczne proszku
w związku ze zwiększonym rozpraszaniem światła wzbudzającego, co może skutkować mniejszą intensywnością emisji.
Wyniki badań (Rys. 3) właściwości optycznych potwierdzają
te wstępne przypuszczenia.
Zależność natężenia luminescencji próbki od długości fali
wzbudzającej przedstawiają widma wzbudzenia pokazane
na Rys. 3. Największą intensywnością emisji charakteryzuje
się próbka P2 o obniżonej zawartości krzemionki (stosunek Si3N4 do SiO2 wynosi 9:1), natomiast najniższą intensywność obserwowano dla próbki P3, która nie zawierała
SiO2. Kształt pasm wzbudzenia jednofazowych próbek P2
i P3 jest bardzo zbliżony, natomiast w próbce P1 o składzie
stechiometrycznym zaobserwowano dwumodalny rozkład
intensywności pasma wzbudzenia. Efekt ten wynikać może
z wielofazowej mikrostruktury próbki P1, jaka została zidentyfikowana w badaniach XRD.
Badania porównawcze intensywności pasm emisji (Rys.
4) przy wzbudzeniu 325 nm wykazały, że największa intensywność emisji (podobnie jak i intensywność wzbudzenia)
obserwowana jest dla próbki P2 (o stosunku Si3N4/SiO2 wynoszącym 9:1), natomiast najniższą intensywność zaobserwowano w przypadku próbki P3 niezawierającej w swoim
wyjściowym składzie krzemionki.
Wyniki pomiarów czasu zaniku luminescencji przedstawione zostały na Rys. 5. Profile zaników luminescencji
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 2. Struktura mikro obszarów badanych próbek (SEM): a) i b) P1 – Si3N4 : SiO2 = 3:1, c) i d) P2 – Si3N4 : SiO2 = 9:1, e) i f) P3 – Si3N4 : SiO2
= 1:0; pow. 2000× – widok ogólny, 5000× – widok szczegółowy.
Fig. 2. Microstructure of specimens by SEM: a) and b) P1 – Si3N4 : SiO2 = 3:1, c) and d) P2 – Si3N4 : SiO2 = 9:1, e) and f) P3 – Si3N4 : SiO2
= 1:0; mag. 2000× – general view, mag. 5000× – detailed view.

wszystkich trzech próbek mają w zakresie 1 µs charakter jednoeksponencjalny, jednak z wykresów tych widać, że emisja
próbek o składzie jednofazowym (P2 i P3) zanika szybciej niż
emisja próbki P1. Ilościowo obrazują to wyznaczone z dopasowania stałe zaniku emisji; wynoszą one 0,69 µs i 0,73 µs,
odpowiednio dla próbki P2 i P3 oraz 0,90 µs dla próbki P1.
Emisja ta związana jest z przejściem 4f65d1→4f7 w jonach
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domieszki Eu2+. Energia tego przejścia bardzo silnie zależy
i od kowalencyjności wiązań i od siły pola krystalicznego wytwarzanego przez ligandy, otaczające jon domieszki Eu [1-4].
Ponieważ wszystkie badane próbki mają taki sam kształt
i położenie widma emisji, różnice w czasie jej zaniku nie
mogą być wiązane z różnicami w najbliższym otoczeniu jonów domieszki Eu2+. Wyjaśnienia tego zjawiska upatruje się
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Rys. 3. Analiza właściwości optycznych - widma wzbudzenia.
Fig. 3. Photoluminescence (PL)- excitation spectra.

Rys. 4. Analiza właściwości optycznych - widma emisji przy wzbudzeniu 325 nm.
Fig. 4. Photoluminescence (PL) analysis - emission spectra of
specimens at excitation with 325 nm.
Tabela 2. Wyniki analizy zawartości tlenu i azotu.
Table 2. Results of Nitrogen/Oxygen determination.
Próbka

Stosunek źródeł
Si
Si3N4

SiO2

P1

3

1

P2

9

1

P3

1

0

O2*
[% mas.]

N2*
[% mas.]

T

15,6

13,66

D

13,52

9,97

T

11,9

16,2

D

12,65

12,26

T

8,06

18,33

D

11,08

13,29

*T – wynik wyliczony z naważki do syntezy, D – wynik z pomiarów
proszku po syntezie
Rys. 5. Analiza właściwości optycznych - profile zaniku luminescencji zmierzone w maksimum widma emisji. Stałe zaniku wyznaczone zostały z dopasowania profili funkcją jednoeksponencjalną
(wykreślone linią przerywaną).
Fig. 5. Photoluminescence (PL) analysis - luminescence decay profiles measured in maximum of emission spectrum. Decay constants
were plotted by dashed lines.

w różnicy w składzie fazowym. Nieco dłuższy czas zaniku
luminescencji próbki P1 w porównaniu z P2 i P3 świadczy
o tym, że w przypadku jednoskośnej fazy typu SrSi2N2O2
(jest to faza dominująca w próbce P1, por. Rys. 1), bariera energii na bezpromieniste procesy dezaktywacji stanu
wzbudzonego Eu2+ jest wyższa niż w przypadku jonów Eu2+
w fazie trójskośnej typu Sr1,02Si2N2O2 (próbki P2 i P3, por.
Rys. 1). Zaobserwowano również, że wszystkie trzy materiały wykazują przedłużoną luminescencję. Dokładne
poznanie mechanizmu tego efektu i możliwość sterowania
nim stworzyłyby szereg nowych możliwości praktycznego
wykorzystania tej klasy związków, dlatego planowane są
dalsze badania w tym kierunku.
Wyniki przeprowadzonych badań zawartości tlenu i azotu
w materiale próbek przedstawiono w Tabeli 2. Największą
ilość tlenu i tym samym najmniejszą ilość azotu obserwowano w przypadku próbki z największą zawartością SiO2
w składzie wyjściowym (P1). Najmniej tlenu określono
w próbce P3, gdzie jedynym źródłem Si był Si3N4.

Cechą charakterystyczną wszystkich próbek jest obniżenie zawartości azotu w stosunku do wartości zakładanej;
można zatem sądzić, że reakcja syntezy jest związana
z pewnym utlenianiem. Stopień utlenienia jest różny dla
badanych próbek - najmniejszy dla próbki o najkorzystniejszych właściwościach optycznych (P2). Otrzymane wyniki
pokazują znaczenie reakcji przebiegających z określonym
udziałem fazy ciekłej powyżej temperatury eutektycznej na
strukturę powstającego luminoforu.

4. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące stwierdzenia:
Uzyskano rentgenograficznie jednofazowe luminoforowe
proszki tlenoazotku strontu domieszkowanego Eu2+ i Mn2+
tylko w przypadku ograniczenia ilości wprowadzanego SiO2
do wartości niższej niż wynika ze stechiometrii.
Obecność SiO2 w ilości wynikającej ze stechiometrii tlenoazotku prowadziła do powstania fazy ciekłej, która może
sprzyjać krystalizacji fazy jednoskośnej typu SrSi2N2O2 obok
trójskośnej i być przyczyną spiekania ziaren proszku
W przypadku, gdy źródłem krzemu był tylko azotek
krzemu (brak SiO2 koniecznego do utworzenia fazy ciekłej
w temperaturze eutektycznej) w wyniku reakcji powstawał
tylko trójskośny tlenoazotek, ale intensywności wzbudzenia
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i emisji tego materiału były najniższe wśród badanych proszków, a wielkość ziaren produktu była zróżnicowana.
Najwyższą intensywność wzbudzenia i emisji obserwowano w próbkach uzyskanych z mieszanin ze zmniejszoną
w stosunku do stechiometrycznej ilością krzemionki pomimo, że mierzone zawartości azotu były niższe od zakładanej
wartości.
Zaobserwowano korelację między obecnością fazy jednoskośnej a szybkością zaniku luminescencji w badanych
luminoforach i odmiennym kształcie pasma wzbudzenia.
Ze względu na to, że badane próbki miały taki sam kształt
i położenie widma emisji to różnic w czasie jej zaniku nie
można wiązać z różnicami w najbliższym otoczeniu jonów
domieszki Eu2+. Sądzi się, że bariera energii na bezpromieniste procesy dezaktywacji stanu wzbudzonego Eu2+ jest
wyższa w fazie jednoskośnej niż w przypadku jonów Eu2+
w fazie trójskośnej typu Sr1,02Si2N2O2.
Przeprowadzone badania potwierdzają znaczący wpływ
obecności krzemionki na przebieg syntezy luminoforu
Eu0,04Mn0,04Sr0,92Si2O2N2 i w konsekwencji możliwość modyfikacji właściwości tego materiału.

Podziękowanie
Prezentowane wyniki uzyskano w ramach pracy
2011/01/B/ST8/07480 finansowanej ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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