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Розроблено метод отримання водних розчинiв електролiтiв iз
нерозчинних сполук олова та свинцю, а також при додаваннi
LiCl. Основою методу є пiдводна лазерна абляцiя iз використа-
нням неодимового лазера з модуляцiєю добротностi. Дослiдже-
но спектри поглинання i люмiнесценцiї отриманих розчинiв.

1. Вступ

З появою лазерiв розпочалися i активно проводяться
дослiдження процесiв взаємодiї потужного лазерно-
го випромiнювання з конденсованими середовищами.
Одним iз важливих аспектiв такої взаємодiї є лазерна
абляцiя, зокрема, абляцiя твердих мiшеней, розташо-
ваних пiд поверхнею рiдини [1–7]. Iз продуктiв ла-
зерної абляцiї найбiльший iнтерес становлять мiкро-
частинки матерiалу мiшенi, якi викидаються у рiди-
ну пiд час лазерного опромiнення. Розчиннi продукти
пiдводної лазерної абляцiї практично не вивчено.

У цiй роботi пiдводну лазерну абляцiю розгляну-
то як метод приготування водних розчинiв. Зокрема
вивчається можливiсть отримання розчинiв важких
металiв з їх нерозчинних у водi сполук.

У першому повiдомленнi [8] про пiдводну лазерну
абляцiю сполук талiю показана можливiсть отрима-
ння водного розчину талiю з його нерозчинного оки-
слу. Знайдено, що спектральнi характеристики роз-
чинiв талiю, отриманих методом лазерної абляцiї, збi-
гаються з спектральними характеристиками вiдомих
розчинiв солей талiю у водi та у водних розчинах еле-
ктролiтiв з високим вмiстом iонiв галоїду.

Ця робота є продовженням дослiджень [8] i в нiй
розглянуто водорозчиннi продукти лазерної абляцiї
сполук свинцю i олова. Вiдомо, що рiзнi ртутноподi-
бнi iони (Tl, Pb, Bi, In, Sn, Sb) у водних розчинах еле-
ктролiтiв демонструють подiбнiсть оптичних хара-
ктеристик [9–13], що свiдчить про спiльнiсть фiзико-
хiмiчних процесiв, якi протiкають в таких об’єктах
при їх взаємодiї з оптичним випромiнюванням. У
зв’язку з цим логiчно припустити, що i в умовах ла-
зерної абляцiї також наявна спiльнiсть властивостей
ртутноподiбних iонiв (РПI), що i перевiряється в цiй
роботi.

Практична цiннiсть роботи значною мiрою зумов-
лена широким використанням сполук ртутноподiбних
елементiв у технiцi. Варто зазначити високу токси-
чнiсть сполук РПI. Це робить актуальними дослiдже-
ння властивостей розчинiв РПI i розробку методiв
контролю вмiсту РПI, також i з використанням опти-
чної спектроскопiї.

2. Методика експериментiв

У роботi абляцiю сполук олова та свинцю прово-
дили у дистильованiй водi при кiмнатнiй темпера-
турi з застосуванням YAG:Nd3+ лазера з модуля-
цiєю добротностi (довжина хвилi випромiнювання
1,064 мкм, тривалiсть iмпульсу близько 15 нс, густи-
на потужностi лазерного випромiнювання становила
близько 200МВт·см−2, частота повторення лазерних
iмпульсiв 12,5 Гц). Зразки опромiнювали у кварцевiй
кюветi (V = 2 см3, d = 1 см).
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Рис. 1. Спектри поглинання водних розчинiв олова (1, 3) i свин-
цю (2, 4). Спектри (1, 2) одержано методом лазерної абляцiї
суспензiї порошку SnO у водi (1) i свинцевого скла ТФ-5 у во-
дi (2). Кривi (3, 4) – спектри водорозчинних солей SnCl2 (3),
PbCl2 (4)

Речовину, яку пiддають лазерному опромiнюван-
ню, помiщали у кварцевий посуд i заливали дисти-
льованою водою. Лазерне випромiнювання фокусу-
вали на поверхню дослiджуваної речовини лiнзою з
фокусною вiдстанню 5 см через бокову стiнку кювети.
При цьому густина потужностi лазерного випромiню-
вання становила близько 200 МВт·см−2. Точне визна-
чення iнтенсивностi лазерного опромiнювання ускла-
днювалось через неможливiсть урахувати ослаблен-
ня лазерного випромiнювання продуктами лазерної
абляцiї. Частинки речовини утворювали суспензiю,
яка iстотно розсiювала лазерне свiтло.

У випадку, коли опромiнювана речовина була по-
рошком, готували її суспензiю у водi. Опромiнюван-
ня здiйснено при безперервному перемiшуваннi вмi-
сту кювети.

Слiд зазначити, що у данiй роботi в дослiдах з ла-
зерною абляцiєю використовували тiльки нерозчин-
нi у водi сполуки ртутноподiбних елементiв, такi як
SnO. В експериментах з лазерною абляцiєю сполук
свинцю використовували захисне рентгенiвське скло
марки ТФ-5.

Пiд час дослiджень проводили контроль за тим,
щоб контакт речовини-мiшенi з водою протягом кiль-
кох хвилин не утворював водного розчину (без опро-
мiнення лазерним пучком). Як з’ясувалося, металевi
олово та свинець при контактi з дистильованою водою
вже за декiлька секунд утворюють вiдповiднi воднi
розчини, в яких концентрацiя РПI достатня для дете-
ктування методом оптичного поглинання. Ця обста-

вина унеможливила використання металевого свин-
цю i олова як об’єктiв дослiдження пiдводної лазерної
абляцiї.

Пiсля лазерного опромiнювання у кюветi утворю-
валася суспензiя з продуктiв лазерної абляцiї, яка в
подальшому вiдстоювалась при кiмнатнiй темпера-
турi. Пiсля осiдання частинок суспензiї вмiст кюве-
ти мав вигляд прозорого розчину без видимих слiдiв
забарвлення. У роботi вивчали спектральнi характе-
ристики (спектри люмiнесценцiї i поглинання) таких
розчинiв, одержаних завдяки дiї лазерного випромi-
нювання на нерозчинну сполуку. Спектральнi хара-
ктеристики таких розчинiв РПI залишались незмiн-
ними впродовж кiлькох дiб.

Вимiрювання спектрiв поглинання i люмiнесценцiї
проводили на автоматизованих спектрометрах з оди-
нарними монохроматорами. Для збудження люмiне-
сценцiї використовували випромiнювання ксенонової
лампи ДКСЛ-1000, пропущене через подвiйний моно-
хроматор ДМР-4. Довжину хвилi збудження пiдбира-
ли у максимумi спектра поглинання дослiджуваного
розчину. Корекцiю нерiвномiрностi спектральної чу-
тливостi при записi спектрiв люмiнесценцiї не прово-
дили.

Спектри поглинання i люмiнесценцiї розчинiв,
одержаних методом лазерної абляцiї, порiвнювали
з вiдповiдними спектрами розчинiв, приготованих з
розчинних солей тих же елементiв, наприклад, PbCl2,
SnCl2. Спектральнi характеристики водорозчинних
солей ртутноподiбних iонiв детально вивчено у роботi
[9].

3. Результати та їх обговорення

Спектри поглинання водних розчинiв, одержаних ме-
тодом лазерної абляцiї з водонерозчинних сполук
ртутноподiбних елементiв, наведено на рис. 1, кривi
1, 2. Розчини олова (крива 1) одержано в результа-
тi опромiнювання водних суспензiй порошку SnO ви-
промiнюванням неодимового лазера. Розчин свинцю
(крива 2) одержано шляхом опромiнювання зразка
оптичного скла ТФ-5 випромiнюванням неодимово-
го лазера в кюветi з водою. Для порiвняння на цьому
ж рисунку наведено спектри поглинання водорозчин-
них солей SnCl2 (крива 3) та PbCl2 (крива 4) [9].

Спектри поглинання iонiв олова та свинцю в водi є
широкими смугами зi слабо вираженою структурою.
Спостережуваний на рис.1 задовiльний збiг положень
смуг УФ поглинання опромiнених нерозчинних у во-
дi з’єднань олова i свинцю та водорозчинних з’єднань
цих елементiв можна розглядати як свiдоцтво утво-
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Рис. 2. Спектри поглинання розчинiв олова (1, 3) i свинцю (2,
4) у водному електролiтi (H2O+LiCl) CLiCl = 7моль/л. Спе-
ктри (1, 2) одержано методом лазерної абляцiї водної суспензiї
порошку SnO (1) i свинцевого скла ТФ-5 у водi (2) з подальшим
додаванням LiCl. Спектри (3, 4) одержано з використанням во-
дорозчинних солей (H2O+LiCl+SnCl2) (3), (H2O+LiCl+PbCl2)
(4)

рення водних розчинiв ртутноподiбних iонiв олова i
свинцю пiсля опромiнювання потужним iмпульсним
випромiнюванням нерозчинних сполук вказаних РПI.
Як буде показано далi, вiдмiннiсть мiж спектрами 2
i 4 можна пояснити тим, що розчин PbCl2 (крива 4)
мiстив домiшку ( 10−3 моль/л) соляної кислоти [9].

Як вiдомо, у водних розчинах електролiтiв з на-
длишком iонiв галоїдiв ртутноподiбнi iони утворю-
ють стiйкi комплекси з iонами галоїдiв [10, 13]. На-
приклад, у водних розчинах талiю з надлишком хло-
ру утворюються граничнi комплекси TlCl6. Спектри
оптичного поглинання галоїдних комплексiв ртутно-
подiбних iонiв, як правило, змiщенi у довгохвильо-
ву область порiвняно зi спектрами поглинання гi-
дратованих РПI [10]. Ця обставина дає можливiсть
провести додатковий аналiз складу розчинiв, одер-
жаних методом лазерної абляцiї нерозчинних сполук
РПI.

У роботi вивчено розчини РПI, що мiстять надли-
шок iонiв хлору. Iони хлору введено в розчин шля-
хом розчинення солi LiCl. При цьому РПI утворю-
вали комплекси з iонами хлору, тодi як iони лiтiю
практично не впливали на оптичнi характеристики
одержаних розчинiв. Експеримент показав, що дода-
вання iонiв хлору до водних розчинiв РПI, одержа-
них методом лазерної абляцiї їх нерозчинних сполук,
приводить до помiтного довгохвильового зсуву домi-
шкових смуг поглинання.
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Рис. 3. Спектри люмiнесценцiї розчинiв (H2O+LiCl+SnCl2),
одержаних методом лазерної абляцiї (1) i шляхом розчинення
солей SnCl2 (2) у розчинi (H2O+LiCl)

Так, на рис. 2 наведено спектри поглинання водних
розчинiв РПI з додаванням iонiв хлору. Концентра-
цiю iонiв хлору вибрано такою, щоб забезпечити утво-
рення комплексiв РПI-галоїд граничного складу. Як
видно з рис. 2, максимуми спектрiв поглинання га-
лоїдних розчинiв РПI, одержаних методом лазерної
абляцiї нерозчинних сполук, i розчинiв, одержаних
шляхом розчинення розчинних солей, практично збi-
гаються. Добрий збiг спектрiв розчинiв, одержаних
рiзними методами, свiдчить на користь запропонова-
ної iнтерпретацiї спектрiв поглинання розчинiв.

Слiд також вiдзначити, що в лiтературi зустрiча-
ються повiдомлення про люмiнесценцiю деяких РПI
у водних розчинах електролiтiв при ультрафiолетово-
му збудженнi [14]. Спектри люмiнесценцiї водних роз-
чинiв талiю i свинцю є широкими ультрафiолетовими
смугами без видимої структури, спостерiгати якi мо-
жна при збудженнi випромiнюванням з довжинами
хвиль, що потрапляють у вiдповiднi смуги поглинан-
ня гiдратованих iонiв талiю i свинцю. Люмiнесценцiя
розчинiв свинцю спостерiгається лише при низьких
температурах (в заморожених розчинах).

У роботi виявлено люмiнесценцiю водних розчинiв
олова, одержаних методом лазерної абляцiї та дослi-
джено люмiнесценцiю розчинiв з додаванням iонiв
хлору при кiмнатнiй температурi. Спектри люмiне-
сценцiї комплексiв олова у водних розчинах електро-
лiтiв (H2O+LiCl) наведено на рис. 3. Довжина хвилi
збудження становила 230 нм. Як видно з рис. 3, має
мiсце задовiльний збiг форми спектрiв люмiнесценцiї
розчинiв, одержаних методом лазерної абляцiї, iз спе-
ктрами люмiнесценцiї водорозчинної солi SnCl2, що є

ISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2010. Т. 55, №10 1081



С.Є. ЗЕЛЕНСЬКИЙ, О.С. КОЛЕСНИК, О.В. КОПИШИНСЬКИЙ та iн.

додатковим пiдтвердженням того факту, що резуль-
татом лазерної абляцiї з’єднань РПI пiд водою є утво-
рення водних розчинiв вiдповiдних РПI.

Як вiдомо, у процесi абляцiї формується факел,
склад якого залежить вiд умов опромiнення. Проду-
ктами абляцiї можуть бути нейтральнi та iонiзова-
нi атоми елементiв мiшенi, атомнi кластери, краплi
та твердотiльнi частинки рiзного розмiру у рiзнома-
нiтних спiввiдношеннях [15]. Великi твердотiльнi ча-
стинки осiдають на дно кювети приблизно через 24
години пiсля опромiнення, що приводить до зменше-
ння розсiювання. Продукти абляцiї, якi залишилися
у розчинi, будуть впливати на оптичнi характеристи-
ки суспензiї. Деякi вiдмiнностi у спектрах поглина-
ння (рис. 1, 2) i люмiнесценцiї (рис. 3) суспензiй та
еталонних розчинiв ртутноподiбних iонiв можна по-
яснити тими продуктами абляцiї (кластери та наноча-
стинки), якi залишилися у розчинi. Визначити склад
та оптичнi характеристики цих продуктiв абляцiї на
даному етапi неможливо.

4. Висновки

Таким чином, у роботi дослiджено взаємодiю поту-
жного iмпульсного лазерного випромiнювання зi спо-
луками ртутноподiбних iонiв свинцю i олова пiд по-
верхнею води. Виявлено, що абляцiя речовини пiд дi-
єю лазерного випромiнювання приводить не тiльки
до утворення водних суспензiй нерозчинних з’єднань
РПI, але i до утворення водних розчинiв РПI. Дослi-
джено спектральнi характеристики (спектри погли-
нання i люмiнесценцiї) водорозчинних продуктiв ла-
зерної абляцiї нерозчинних сполук свинцю i олова.
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ЛАЗЕРНАЯ АБЛЯЦИЯ В ВОДНОЙ СРЕДЕ КАК МЕТОД
ПОЛУЧЕНИЯ РАСТВОРОВ ИЗ НЕРАСТВОРИМЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ОЛОВА И СВИНЦА

С.Е. Зеленский, А.С. Колесник, А.В. Копышинский,
Б.А. Охрименко

Р е з ю м е

Разработан метод получения водных растворов электролитов
из нерастворимых соединений олова и свинца, в том числе с до-
бавлением LiCl. Метод основан на подводной лазерной абляции
с использованием неодимового лазера с модуляцией добротно-
сти. Исследованы спектры поглощения и люминесценции по-
лученных растворов.

UNDERWATER LASER ABLATION AS A METHOD
FOR PREPARING SOLUTIONS OF NONSOLUBLE
TIN- AND LEAD-BASED COMPOUNDS

S.E. Zelensky, A.S. Kolesnik, A.V. Kopyshinsky,
B.A. Okhrimenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Physics Department,
(64 Volodymyrska, Kyiv MSP 01601, Ukraine,
e-mail: kopyshinsky@univ.kiev.ua)

S u m m a r y

A method for preparing aqueous electrolyte solutions of nonsolu-

ble tin- and lead-based compounds has been developed. It is based

on the underwater laser ablation stimulated by a neodymium Q-

switched laser. Absorption and luminescence spectra of the solu-

tions obtained have been studied.
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