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Thorn ^eotr^al Industries Limited te Londen, Groot-. 
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Luminescerend material. 

Da uitvinding heeft betrekking op luminescerende 

materi=u.'=n die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt in 

fluorescentielampen, ontladingslampen, schermen voor k&tho-

destraalbuizen en röntgenschermen. 

Er* zijn reeds luminescerende materialen voorgesteld 

dis bestonden uit aardalkali-halogsenfosfaten met een apa-

tiet-roosterstructuur, geactiveerd met antimoon, locd, tin, 

bismut, arseen, zilver of cerium als primaire activators. 

Ook is voorgesteld qïs bij c-ase rasberi&len mangaan als secun-

daire activator te gebruiken. Kalogeenfo sfaten van de apa-

tietstructuur hebben de theoretische formule 3M-. (PO. = . 
J h J. 2. 

waarin K een tweewaardig aardalkalimetaal en X een halogeen 

voorstelt. 

De uitvinding verschaft nu een luminescerend materi-

aal dat bestaat uit een halogeenfosfaat van calcium en/of 

strontium met de kristalstructuur van apatiet, geactiveerd 

met drievraardig cerium en driewaardig terbium. Dit na ter laai 

kan verder mangaan bevatten. 

Bij activering door cerium sn terbium ver toren de 

luminescerende materialen volgens -3e uitvinding ean gresne 

fluorescentie onder kathodestralen en een zwak groene fluores-

centie onder röntgenstralen. Wordt mangaan ais extra activa-

tor ingebracht, dan wordt de kleur van de fluorescentie meer 

naar geel verschoven, d.w.z. geelgroen. 

Bij voorkeur bevat «het materiaal maximaal 10 gew.% 

van een of neer der alkalimetalen li'-hium, natrium en kalium, 

in de vorm van een verbinding of verbindingen daarvan. 
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De uitvinding verschaft ook een werkwijze voor het 

m?ker> van een luminescerend materiaal, waarbij men een 

mer.ei v~.a aen calcium- en/of strontium-halogeenf osfaat™ 

<*?i; jf ee:; mengsel van verbindingen dat bij verhitting 

eer -::'3 !ijke halogeenfosfaatmatrix zal leverenf tezamen 

met - verbinding of verbindingen van cerium en tsrblura 
o 

in ~ eer ends atmosfeer op 850-1250 C verhit f ter 

ver1- ; v a r een luminescerend materiaal dat bestaat uit 

eer • :cg=enfosfaat van calcium en/of strontium met da 

ki 1 s v.;; truc tuur van apatiet, geactiveerd met driewaardig 

eer: ;r sn iriewaardig terbium. Desgewenst kan mangaan in 

het ir'-.igsel >ordcn ingebracht. 

Bij voorkeur bevat het mengsel maximaal 10 gew.l 

var c. -:; o:; meer der alkalimetalen lithium, natrium an kalium, 

in vorT: van een verbinding of verbindingen daarvan., 

De verbindingen die het uitgangsmateriaal vormen 

bi.ijke.. gemakkelijker met elkaar te reageren als een of meer 

alk."iVraaien daarbij aanwezig zijn, Variaties tussen diver-

se monsters worden dan verminderd en de verkregen poeders 

gever san helderder luminescentie mat minder verkleuring 

daarvan. 

Ter activering van de matrix met cerium"en terbium, 

beide in driewaardige toestand, blijkt het nodig te zijn, 

om tenminste het laatste deel van de thermische behandeling 

uit te voeren in een reducerende atmosfeer zoals bijvoor-

beeld door verhitting in sen langzame waterstofstroom* 

De hoeveelheid cerium an terbium kan tussen 0,05 

en 17, % van de halogeenfosfaat-matrix liggen. De verhou-

ding .an cerium tot terbium, uitgedrukt in de atoc-mverhou-

ding, aient tussen 1 Ce op 0,25 Tb en 1 Ce op 2 ïfc te lig-

gen. 3ij voorkeur is deze verhouding 1:1. De luminescentie 

van de met cerium en terbium geactiveerde fluorfosfaten 

blijkt groen te zijn als de materialen worden bestraald 

met ultraviolet licht ven kerte golflengte, bijvoorbeeld 

een golflengte van 253,7 nm. 

Maximaal 10 gew.l van het calcium en/of strontium 



- - ' (berekend ais calcium alleen) kan door magnaan worden 

vervangen» 

T'/or-5t mangaan als extra activator ingebracht» dan stijgt ' 

de ^clxiengie van de verkregen luminescentie (vergelijk 

5 fis vr '-- -ar, figuur 2). 

Bij voorbeur bestaat het halogeen van het 

gee:-.rc^faat uit fluor of uit flaor en chloor. 

Bij rontgenöiffractie-analyse blijkt, dat -is. 

nat---:: Tclgans de uitvinding apatiefc-krista/.ï-"-;:;!:--

10 tuur ^bbsn, z e l f s ais da samenstelling van het uitgangs-

mengsii sterk afwijkt van de theoretische waarde ~rc~z' ^en 

apsti^-s-ructuur. 

In octrooiaanvrage nr.. 75.0060? zijn bepaalds-

aluminaten, geactiveerd door ceriuis en terbium, als lurrdnes-

15 ceranüa materialen voorgesteld. Deze materialen zijn vsn-

bij r;; se. ar belang bij het maken, var- moderne fluoresciutie-

laiaper- en ontiaaingslampan, orkdat zij een flueresCinrsn^s 

erp-iŝ ie 'nebben die bestaat uit eer. aantal nauT*£, af server-

lijica Linden. De materialen volgers de .uitvinding vsrtonen 

20' soortgelijke emissie-eigenschappen. Deze eigenschappan biij-

. ken ui- de bijgaande tekeningen, waarbij figuur la c'e ver-

delingskromiue van de spectraal energie voor de fluorescen-

te cessie van magnesiumaluiiiinaat (Ce,Tb) aangeeft en f xg. 1b 

een zelfde- kromme voor het calciurahalogeenfosfaat (Ce,Tb) 

25 met ap&tietstructuur volgens de uitvinding aangeeft. 

Figuur 2 geeft een verdelingskrornme voor een soortgelijk 

materiaal als figuur 1b, waarin echter mangaan als extra 

activator is opgenomen. 

Een belangrijk voordeel van de materialen vclger.s 

30 de uitvinding boven die van de aanvrage nr.75.00603 is, dat 

zij bij veel lagere temperatuur kunnen worden gemaakt. De 

onderhavige materialen hobber. slechts een temperatuur van 

ca. 1100°C nodig, terwijl bij een deel van de bereiding van 

de aliminaten uit octrooiaanvrage nr.75.00603 wel een tem-
n 

35 peratuur van tenrüinste 1450"'C noaig was. Bij temperaturen 

van I45G'"C en hoger doet zich het probleem voor van het vin-

den van geschikte vuurvaste kroezen waarin het materiaal 
- h i m. / r y « r 
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tijdens de bereiding Jcan vertoeven. Voor de alumina ten is 

net r.ocig om kroezen uit geherkristalliseerd alvaainiumoxide 

ca gei-raikea, die niet alleen zeer kostbaar zijn? maar in 

bepaalde temperatuurgebieden ook zorgvuldig moeten worden 

i. afgekoeld teneinde het breukgevaar door thermische 

:ct een minimum terug te brengen. Aangezien de 

. :rfaten volgens de uitvinding bij het maken daar-

véiïi steents tot 1000-1175°C behoeven te worden verhit, kun-

r.et, ; i boeakopere en beter verkrijgbare kroezen vorden ge-

bru.;..: ., bijvoorbeeld uit samengesmolten silica, en behoe-

ven drr? vrroezen niet op speciale wijze te worden verhit of 

ajJgexoelu^oiadat zij onder de normale omstandigheden aan 

thermische schok zonder breken kunnen doorstaan. 

Een derde voordeel van de materialen volgens de uit" 

vind~/\Q boven de aluminaatmaterialen is dat de totaal beno-

dxcae hoeveelheid energie bij het maken daarvan in een oven 

veel. .-"in-fcr is. Dit betekent energiebesparing. 

VOORBEELD X ; 

Het volgende mengsel van materialen wordt goed • 

met eika&r vermengd: 

4,4 gram calciumwaterstoffosfaat CaHPO^ 

?,3 gran diammoniumwaterstoffosfaat (NH^) 

3,3.gram calciumfluoride CaF2 

0,54gram cerioxide Ce02 

U,54gram terbiumoxide Tb^Q^ 

Het mengsel wordt dan 30 minuten in een gesloten 
o 

silicajcroes op 1120-1150 C verhit* Het afgekoelde produkt 

word1: gemalen en 30 minuten verhit in een langzame water-

stof ̂rrccci, Het produkt zendt een heldergroene fluorescen-

tie r:;.t bij bestraling met licht van 253,7 nm. Dë verde-

lingskroFjne van de spectraalenergie van de emissie blijkt 

uit fj'/uvr Ih. 

VOORSKELD IX 

De methode van Voorbeeld I wordt gewijzigd door het 

calcivrciuoride in het beginmengsel te verminderen tot 2,1 

grar cn door 2,0 gram sfcrontiumfluoride (SrF?) toe te voegen. 



• Het aindprodukt zendt een heldergroene fluorescentie ui-

bij met licht ven 253,7 nm. 

VOORBEELD III 

Je methode van Voorbeeld I wordt gewijzigd door 

* ""r: -id terbiumoxide in het uitgangsmangs t r t-

rair.-v.".-•-r. tot 0,27 gram en door 0,24 gram mangaar-c?-r 

(Ifc-Liy cos te voegen. Het eindprodukt zendt bij -i.". 

,'T.a-'- ui .-.z aviolat licht van 253,7 na een grotera hot/aedl-e 

str-?ii:-r -.at lenigere golflengte .tit dar senJer 

he. 15 aangaan. L>e verdelingskrorarae --oor de speotraa.1 

er-ergiü var. dit monster blijkt uit figuur 2. 

VOORBEELD IV 

Eet volgende mengsel wordt goed met elkaar ver-

mengd r 

5,25 gram calciumwaterstoffosfaat CaHPQ* 

2, C4 cr.zja gtrontî rnï--e.T3rï5toffosfaat. SrHPC^ 

•1,63 gram aismoniumchlor;de l'H^CI 

1,37 gram calciiimcarfccnaat CaC.O, 

0,37 gram calciunfiuoride CaF2 

0,-54 gram cerioxide Ce02 

0,54 gram terbiumoxide ïb^O^ 

Het mengsel wordt 30 minuten op I080°C verhit 

een langzame stroom waterstof. Het afgekoelde materiaal 

wordt gemalen en nog eens 30 minuten op dezelfde ui'jz- v-: 

hit. !"a afkoeling vertoont het produkt een heldergroene 

fluorescentie bij bestraling met ultraviolet licht van 

253,7 nm. 

'VOORBEELD V 

De methods van Voorbeeld l'V wordt gewijzigd cojr 

aan het uitgangsmengsel 0,1 gram iithiumcarbonaat 'Li^CO, 

toe te voegen. Het eindprodukt is witter en de lumznescen 

t i (? }:; «-•.;••. 

VOORBEELD VI 

De methode van Voorbeeld IV wordt gewijzigd dcor 

aan hst uitgangsaiengsel 0,1 gram natriumcarhonaat 
•J. O 

toe te voegen. Fet eindprodukt is witter en de Ivminescen 

tie is helderder. 



VOORBEELD V U 

Da methode van Voorbeeld IV wordt gewijzigd door 

aan het -litgangsiaengsel 1 gram natriurcicarbonaat (Na2CC3) 

tce J: •/3e::en. Het eindprodukt is witter en de luminescen-

tie ïs loerder ..„ 

VOORESELD VIII 

Ts methode van Voorbeeld IV wordt gewijzigd door 

aan 'cc-i- uit-sargsiriergsel 0,2 gram kaliumcarbonaat (K^CO-} 

toe te /csgen. Het eindprodukt is witter en de luminescen-

tie x.v haiderder. 

VOORBEELD IX 

De methode van Voorbeeld V wordt gewij zigd door 

het cerioxi.de te vervangen door 1,36 gram ceronitraat 

(Cei'MCy D e luminescentie van het eindprodukt is hel-

dere.'̂  en de emissie onder invloed van röntgenstralen en 

k?thed= tralen is geler» 

VOORBEELD X 

Hit volgende mengsel wordt goed met elkaar vermengd; 

5,9 gram strontiumwaterstoffosfaat SrHP04 

2,-3 gram diammoniumwaters tof fosfaat (NH^JjHPO^ 

5,3 gram strontiumfluoride SrF2 

C,54grarn cerioxide Ce02 

0,54gram terbiumoxide Tb^O^ • .'; -

Het mengsel wordt 30 minuten in een gesloten silica-

kroes op 1150°C verhit. Het afgekoelde produkt wordt gemalen 

en nog eens 30 minuten in een langzame stroom waterstof ver-

hit. Na afkoeling zendt het produkt een heldergroene fluores-

centie uit bij bestraling met ultraviolet licht van 253,7 nm„ 

VOORBEELD XI 

De methode van Voorbeeld X wordt gewijzigd door de 

hoeveelheid terbiumoxide te verminderen tot 0,27 graai en door 

0,24 ar.c.n>. mangaancarbonaat (MnCO^) aan het uitgangsmengsel 

too to 70C"jC:r;. Hot eindprodukt '/.vfidt cüil hGidcr^ecIotaziji? 

fluorescentie uit bij bestraling met ultraviolet.. 1 icht van 



VQOHBSSLD XII 

Le methode van Voorbeeld XI wordt gevi j zi^e iccrr 

hit ra-i.'.c,ac.iw-rbonast weg te laten. Het eindprodukt gs-.sft 

een groene- luminescentie bij bestraling met kathode?tr-r 1 w 

5 COisCLUGIZS 

«uroifescerend materiaal, bestaande uit 

geen:: ...fa; t van calcium en/of strontium met cis te.! 

tuur van apatiet, geactiveerd met driewaardig cerium er. er.* 

>?aa>:aj.c; tSibxun. 

10 Ka terxe.al volgens conclusie i, met het kenmerk., 

dat de hceveelheia. csriun tot 0,05 &n 12,5 g£*r,v r 

j. Materiaal volgens conclusie 1 oz i , met het: 

0,05 en 22,5 ? kenm-E.rk • c.at de hoeveelheid terbium tussen r= 

1 

15 ^ . Matera. ?.al volerens conclusie 1—3, met hsl 

dat ae atomaire verhouding cussen cerium en terüium tussen 

i . . L f : - ' - ' - I ' - — -. C ï. 

Kateric-al voliens cerrlusie 4, met het icsiraerk, 

dat de atomaire verhouding 1:1 

20 6. Materiaal volgens conclusie 1-5, met het kenmerk., 

dat maximaal 10 ge'-r.l van het calcium en/cf stront.Irs», be-

rekend als calcium alleen, wordt '-"arvangen door mange an. 

7. Materiaal volgens conclusie 1-6, net het kenmerk, 

dat het halogeen van het halegsenfosfaat bestaat uit ritior 

25 of uit fluor en chloor. 

8, Materiaal volgens ccncl'isie 1-7, met h< 

dat het maximaal 10 gew.% van een of meer der alkaiimetalen 

lithium,- natrium en kalium bevat. 

3, ï̂ erkw?* "i ze voor het maker, van een lumir e £ - * erenj? 

30 nater 1aal, met het kenmerk, dat nen een mengsel van eer» cal-

cium en/of strontium-halogeenfosfaat-matrix , of een meng-

sel verbindingen die bi"? verhitting een cter^li^ks halc-

geenfosfaatmatri?: sullen opleveren, tezamen met oen verb-.n-

35 de at-csfesr op S50-125C'JC verhit.- t? 
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tiet, geactiveerd met driewaardig cerium en driewaardig 
terbium. 

10. Werkwijze volgens conclusie 9, met het kenmerk 
dat het mengsel maximaal 10 gew.% van een of meer der alka-
limetalen lithium, natrium en kalium bevat. 

11. Werkwijze volgens conclusie 9 of 10, met het 
kenmerk, dat maximaal 10 gew.% van het calcium en/of stron-
tium, berekend als calcium alleen, in het mengsel wordt 
vervangen door mangaan. 

12. Werkwijze volgens conclusie 9-11, met het 
kenmerk, dat de reducerende atmosfeer bestaat uit water-
stof. 

13. Werkwijze volgens conclusie 9-12, met het 
kenmerk, dat de temperatuur tussen 1000 en 1175°C ligt. 

14. Materiaal verkregen met de werkwijze van con-
clusie 9-13. 

15. Fluorescentielamp, ontladingslamp, kathode-
straalbuis of röntgenscherm, voorzien van --een materiaal 
volgens conclusie 1-8 of 14. 
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