
ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ ВОДИ 
ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ 

ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ НА ВОДНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

 
І.М. Бордун, В.В. Пташник., 

О.М. Наконечна 
 

Національний університет  
«Львівська політехніка»,  

м. Львів, вул. Ст. Бандери, 12, 79013. 
E-mail: ptashnykproject@gmail.com 

 
У роботі розглянуто можливість вико-

ристання люмінесценції води для контролю 
глибини електрохімічної активації водних 
розчинів. Показано зміну інтенсивності лю-
мінесценції водних розчинів у разі збудження 
світлом з довжинами хвиль 260 нм та 
320 нм у залежності від тривалості впливу 
електричного поля на водне середовище. 

 
Вступ. Незважаючи на простоту хі-

мічного складу, вода володіє досить 
складною структурою та аномальними 
властивостями. Відомо, що під час утво-
рення молекули Н2О в атомі оксигену 
використовуються два зовнішніх елект-
рони з 2р-оболонки для з’єднання з ато-
мами гідрогену. Інші два електрони на 
2р-оболонці і два електрони на 2s-
оболонці утворюють між собою пари та 
є хімічно менш активними. Орбіталі еле-
ктронів на оболонках 2s та 2р гібриди-
зуються так, що чотири неспарені елект-
рони можуть утворювати водневі зв’язки 
з сусідніми молекулами води [1]. Вода 
дисоціює з утворенням протонів та іонів 
гідроксилу, які утворюють структурні 
дефекти. У воді також містяться розчи-
нені гази – кисень, азот, вуглекислий газ, 
тощо – до 18,26 см3/л при 20°С [2] та до-
мішки органічних та неорганічних речо-
вин, включаючи хімічні компоненти по-
судини, у якій вода зберігається. Отже, 
навіть використовуючи бідистильовану 
воду, ми практично завжди маємо справу 
з водним розчином з великою кількістю 
слабо контрольованих домішок [2]. 

Зовнішні електромагнітні поля змі-
нюють рух заряджених частинок у воді 
та впливають на водневі зв’язки у розчи-
ні. Водночас, поряд із зміною біологіч-
ної активності [3, 4] змінюються фізико-
хімічні характеристики водних систем, 
такі як рН, окисно-відновний потенціал, 

електропровідність, діелектрична прони-
кність, спектри оптичного пропускання, 
тощо [5-7]. Аналіз таких змін рідко про-
водиться із використанням люмінесцен-
тного методу, хоча він є чутливим та ін-
формативним. Це, найімовірніше, зумо-
влено тим, що класичні дослідження 
люмінесценції води пов’язують її з лю-
мінесценцією неконтрольованих домі-
шок, оскільки свічення можна практично 
повністю усунути шляхом подвійної ди-
стиляції [8]. Однак, з ростом чутливості 
вимірювальної техніки з’явилися інші 
моделі люмінесценції води, які вважають 
причиною випромінювання білковоподі-
бні речовини та гумінові кислоти [9], 
розчинені та дисперговані гази [10], 
структурні особливості води [11-13]. 
Отже, питання природи люмінесценції 
води та впливу на її люмінесценцію еле-
ктричного поля залишається відкритим, 
що і було причиною проведення даного 
дослідження. 

Експериментальна частина. Вплив 
на воду електричного поля реалізовував-
ся шляхом пропускання через неї елект-
ричного струму. Такий метод обробки 
води та водних розчинів отримав назву 
електрохімічна активаціям (ЕХА). У ре-
зультаті отримуємо біля катоду лужну 
воду – католіт, а біля аноду кислу – ано-
літ. Мотивацією вибору саме цього ме-
тоду впливу на воду було те, що проце-
си, які відбуваються у воді під час ЕХА, 
є досить добре вивчені, а сам метод 
знайшов своє застосування у багатьох 
технологічних процесах [14, 15]. 

ЕХА відбувалась у стаціонарному 
двокамерному електролізері з графіто-
вими електродами при постійній напрузі 
600 В. Для проведення експериментів 
використовувався хімічний посуд із ква-
рцового скла. Спектри збудження та 
люмінесценції вимірювалися за допомо-
гою спектрофлуориметра Solar CM 2203 
з використанням кварцових кювет зі 
скла марки КУ-1 з довжиною оптичного 
ходу 10 мм. Усі дослідження проводили-
ся за кімнатної температури. 

Для оцінки впливу електричного по-
ля на воду було відібрано зразки аноліту 
та католіту, отримані шляхом ЕХА дис-
тильованої води упродовж 50, 320 та 
3600 секунд. Обрана тривалість актива-
ції відповідає розміщенню характерних 



ділянок на графіку зміни сили струму – 
узагальнюючої характеристики фізико-
хімічних перетворень у воді під час ЕХА 
(рис. 1). 

 

 
 

Р и с. 1. Типовий графік зміни сили струму 
під час електрохімічної активації дистильо-
ваної води у стаціонарному двокамерному 

електролізері 
 

Обговорення одержаних результа-
тів. Для люмінесценції дистильованої 
води встановлено наявність двох широ-
ких смуг: «короткохвильової» з півши-
риною 80-100 нм і максимумом біля 
360 нм і «довгохвильової» з максимумом 
біля 410 нм [11]. Для різних зразків води 
інтенсивності цих смуг змінюються у 
межах 5-20%, а положення максимуму 
для «короткохвильової» смуги знахо-
диться у області 330-360 нм, а «довго-
хвильової» – у межах 380-410 нм. Це 
явище викликано неелементарністю 
смуг, а різне співвідношення між інтен-
сивностями окремих складових цих смуг 
і дає спостережуване зменшення макси-
муму. 

Дослідження спектрів збудження, 
проведене у [11] показало наявність у 
них ряду піків у околі 240, 260, 280 та 
310 нм. Проведені нами аналогічні вимі-
рювання спектрів збудження люмінесце-
нції вихідної води для максимумів сві-
чення 360 нм та 410 нм наведено на 
рис. 2. 

З рисунку видно, що обидва спектри 
є складними та мають лише по одному 
чітко вираженому піку – для збудження 
свічення з максимумом при 360 нм це є 
пік з максимумом при 320 нм, а для 
410 нм – пік з максимумом у 360 нм. Як 
вказано у роботі [8], чіткі піки у спект-
рах люмінесценції різних розчинів зумо-

влені процесами раманівського розсіян-
ня. 

 

 
 

Р и с. 2. Спектри збудження люмінесценції 
вихідної води для максимумів свічення 

360 нм та 410 нм 
 

Дослідження, проведене для води у 
[16], показало, що раманівський зсув 
хвильового числа становить 
Δν=0,338 мкм–1, є однаковим для всіх 
довжин збуджуючого світла і зумовле-
ний коливаннями О-Н зв’язків. Здійсни-
вши відповідні розрахунки, бачимо, що 
чіткі піки на спектрах збудження відпо-
відають раманівському розсіянню, а не 
люмінесцентним процесам. Отже, спект-
ри збудження люмінесценції води у на-
шому випадку є широкими неелементар-
ним смугами без чітких максимумів. 

Спектри збудження католіту та ано-
літу, відібраних у різні моменти актива-
ції, для максимумів свічення у 410 нм 
показано на рис. 3 а) та рис. 3 б). З них 
видно, що незалежно від тривалості 
впливу електричного поля у спектрах не 
виникають нові максимуми, а лише збі-
льшується їх інтенсивність. Пік з макси-
мумом у 360 нм відповідає раманівсько-
му розсіянню. 

Під час збудження на довжинах 
хвиль λзб≥310 нм «короткохвильова» 
смуга практично відсутня, а при 
λзб≤260 нм «довгохвильова» смуга менш 
інтенсивна за «короткохвильову» [11], 
тому дослідження люмінесценції прово-
дились для довжин хвиль збуджуючого 
світла у 260 нм і 320 нм. Спектри люмі-
несценції під час збудження довжиною 
хвилі 260 нм вихідної води, аноліту та 
католіту, відібраних після різного часу 
впливу електричного поля, наведено на 
рис. 4 а) та рис. 4. б). 



 
 

 
 

Р и с. 3. Спектри збудження а) – аноліту, б) – 
католіту, відібраних на різних етапах ЕХА, 

для максимумів свічення у 410 нм 
 

 
 

Р и с. 4. Спектри люмінесценції а) – аноліту, 
б) – католіту, відібраних на різних етапах 

ЕХА, під час збудження світлом з довжиною 
хвилі 260 нм 

 

Як видно з цього рисунку, усі спект-
ри є широкими складними смугами ви-
промінювання із максимумами у області 
320 нм, 360 нм та 420 нм. Максимум у 
околі ≈290 нм відповідає раманівському 
розсіянню світла. Характер поведінки 
спектрів є схожим і для аноліту, і для 
католіту, що дає підставу говорити про 
подібність механізмів люмінесценції для 
обох типів отриманих активованих роз-
чинів. Відзначимо і непропорційність 
зростання інтенсивності люмінесценції 
відносно зміни часу впливу електрично-
го поля на воду. 

Аналогічні висновки можна зробити 
і після аналізу спектрів люмінесценції 
вихідної води, аноліту та католіту при 
збудженні довжиною хвилі 320 нм 
(рис. 5 а), рис. 5 б)). Максимум при 
≈360 нм – раманівське розсіяння. Спект-
ри люмінесценції – широкі смуги, де 
приблизно можна виділити максимум у 
420 нм. 

 

 
 

Р и с. 5. Спектри люмінесценції а) – аноліту, 
б) – католіту, відібраних на різних етапах 

ЕХА, під час збудження світлом з довжиною 
хвилі 320 нм 

 
Автори [17], які досліджували «коро-

ткохвильову» люмінесценцію бідисти-
льованої води, встановили, що ЕХА не 
спричиняє появи додаткових смуг люмі-



несценції, а зростання інтенсивності сві-
чення після впливу електричного поля 
пояснюється появою домішок з матеріа-
лів електролізера. Причому, інтенсив-
ність люмінесценції зростала і у разі пе-
ребування води у електролізері без поля. 

Для того, щоб усунути вплив елект-
ролізера, було проведено наступний екс-
перимент. Вихідна дистильована вода 
поміщалася у електролізер на термін, що 
відповідав максимальній тривалості 
впливу електричного поля на воду – 
1 год, але без прикладання електричного 
поля. Після цього досліджувалася люмі-
несценція обох зразків. Отримані ре-
зультати показано на рис. 6 а) та 
рис. 6 б). 

 

 

 
 

Р и с. 6. Спектри люмінесценції вихідної во-
ди та води, витриманої в електролізері впро-
довж 1 години без прикладання електрично-
го поля під час збудження світлом з довжи-

ною хвилі а) – 260 нм, б) – 320 нм 
 

З них видно, що перебування у елек-
тролізері не лише не збільшує інтенсив-
ності випромінювання, а навіть дещо 
зменшує. Причому для люмінесценції з 
довжиною хвилі збудження у 320 нм 
спостерігається і незначна зміна самого 
спектру – на кривій випромінювання во-
ди, яка знаходилася у електролізері, від-
сутній пік з максимумом у ≈500 нм, а 

інтенсивність піку з максимумом у 
≈450 нм суттєво зменшилася. Отже, пе-
ребування води у електролізері не пови-
нно суттєво впливати на люмінесцентні 
властивості води. 

Під дією електричного поля у воді 
протікають наступні основні реакції [18, 
19]: 

- на катоді: 
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Отже, під час протікання електрич-
ного струму і у катодній, і у анодній ка-
мерах утворюються як додаткові гази 
(водень та кисень), так і пероксид водню 
та активні радикали. Вони можуть впли-
вати на зростання інтенсивності люміне-
сценції. Наприклад у роботі [10] показа-
но, що струшування води призводить до 
збільшення інтенсивності люмінесценції 
у області 380-420 нм. Основною причи-
ною цього явища вважається утворення 
синглетного кисню та інших активних 
форм кисню у воді. Для перевірки цієї 
ідеї у [10] було використано додаткове 
опромінення води іонами супероксидно-
го радикалу. Під час збудження довжи-
ною хвилі у 310 нм спостерігалась ши-
рока смуга люмінесценції з максимумом 
у 420 нм, як і у нашому випадку. Мож-
ливість утворення активних форм кисню 
внаслідок механічного впливу розгляда-
ється і у роботі [20]. Заряджені мікробу-
льбашки розчиненого кисню формують 
електрокінетичний потенціал біля пло-
щини ковзання подвійного електричного 
шару, утвореного на межі розділу ки-
сень-вода. Цей подвійний шар регулює 
концентрацію іонів Н+ або ОН– у при-
граничному шарі бульбашки. Збільшен-
ня концентрації цих іонів біля поверхні 
розділу фаз призводить до зміни струк-
тури води, що відображається у зміні 



електропровідності розчину. Отже, на-
явні бульбашки сприяють утворенню 
активних форм кисню, що можуть всту-
пати у реакції з утворенням синглетного 
кисню [18]: 
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Водночас, під дією світла у воді та-
кож може утворюватися синглетний ки-
сень. Цей процес супроводжується цілим 
рядом реакцій [19]: 
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Продукти реакції іонів та радикалів, 
які є у воді, при взаємодії з синглетним 
киснем можуть переходити у збуджений 
стан та давати випромінювання у УФ-
області з λ<400 нм [18]. А під час одно-
часної дезактивації димера, утвореного з 
двох збуджених молекул O2(a1Δg), спо-
стерігається випромінювання у смугах 
361 нм, 381 нм, 478 нм, 634 нм та 703 нм 
[21]. Останні дві смуги у наших спектрах 
люмінесценції не проявляються (рис. 4, 
рис. 5). 

У роботі [10] показано подібність 
спектрів сонолюмінесценції та флуорес-
ценції води. Це дозволяє використати 
отримані результати аналізу процесів 
сонолюмінесценції для пояснення пове-
дінки відповідних смуг у люмінесценції 
води. Отже, випромінювання, яке ми 
спостерігаємо на рис. 4 та рис. 5, також 
може пояснюватись наявністю випромі-
нювання електронно-збудженого гідро-
ксилу ОН● згідно реакції 

  hOHOHOHH 2 , яке 
дає спостережуване нами випроміню-
вання з максимумами 310, 318 та 340 нм, 
а також випромінювальна дезактивація 
коливально-збудженої Н2О, що супрово-
джується широкою смугою випроміню-
вання у області 380-600 нм [22, 23]. 

Висновки. Отже, причиною зрос-
тання інтенсивності люмінесценції мож-
на вважати вплив газової фази (мікробу-
льбашок), які утворюються під час ЕХА 
[24], та розчинених газів, у першу чергу 
кисню. Оскільки він утворюється, в ос-
новному, на аноді, то і зростання люмі-

несценції аноліту є більшим за зростання 
інтенсивності люмінесценції католіту. 

Оскільки нами встановлена немоно-
тонна залежність зростання інтенсивнос-
ті люмінесценції від тривалості впливу 
електричного поля, то, крім вже описа-
них процесів, на процеси випроміню-
вання може впливати і самоорганізація 
структур, які утворюються у системі мо-
лекул води, пов’язаних водневими 
зв’язками, і розчинених молекул та іонів. 
Утворення метастабільних кластерних 
структур під час ЕХА та їх релаксація 
розглянуті в [25]. Оскількио розміри во-
дних кластерів можуть досягати 10-
18 мкм. То релаксаційне руйнування та-
ких кластерів, як показано у [26] змінює 
оптичні властивості досліджуваних роз-
чинів. Дослідження змін люмінесценції 
розчинів хлориду натрію різних концен-
трацій, проведене в [27], також показало 
ймовірний вплив на випромінювання 
структурних змін внаслідок впливу елек-
тричного поля. 

Таким чином, люмінесценція води 
після впливу електричного поля відо-
бражає, як фізико-хімічні перетворення у 
водному середовищі, так і процеси само-
організації у ньому. 
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