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STRESZCZENIE   Zbadano fotochemiczny rozkład dodecy-
lobenzenosulfonianu sodu (SDBS), anionowego związku powierzch-
niowo czynnego w roztworach wodnych. Wydajność procesu fotolizy 
SDBS zależała zarówno od rodzaju i mocy źródła światła jak i od 
początkowego stężenia SDBS. Największą kwantową wydajność roz-
kładu SDBS wynoszącą 0,0175 otrzymano w roztworze zawierającym 
700 mg⋅dm-3 SDBS naświetlanym średniociśnieniową lampą rtęciową 
o mocy 8 W. W obecności tlenu w roztworze zachodziły procesy fo-
toutleniania SDBS, lecz udział ich w fotodegradacji SDBS był niewiel-
ki. W wyniku fotochemicznego rozkładu roztworów SDBS następowa-
ło obniżenie wartości ogólnego węgla organicznego, chemicznego  
i biologicznego zapotrzebowania na tlen i absorbancji przy 224 nm. 
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1. WSTĘP  
 

Środki powierzchniowo czynne są grupą związków najczęściej stoso-
wanych w różnych dziedzinach przemysłu, usługach i w gospodarstwach domo-
wych. W przemyśle stosuje się je między innymi do prania i farbowania (włó-
kiennictwo) jako zwilżacze np. do form odlewniczych (metalurgia) przy produkcji 
pestycydów, tworzyw sztucznych, żywic syntetycznych, farb i lakierów (prze-
mysł chemiczny) wytwarzaniu celulozy i papieru (przemysł papierniczy) produk-
cji żywności (przemysł spożywczy) a ponadto w fotografii, drukarstwie, kosme-
tyce, farmacji, medycynie i zootechnice. W gospodarstwach domowych stoso-
wane są głównie jako środki myjące i piorące [1]. 

Szerokie zastosowanie wymaga olbrzymiej produkcji a tym samym poja-
wiają się duże ilości niezneutralizowanych surfaktantów w ściekach pochodzą-
cych z zakładów przemysłowych różnych branż (produkujących i stosujących 
środki powierzchniowo czynne) oraz w ściekach komunalnych. Nie zawsze 
właściwa gospodarka wodno ściekowa powoduje, że przedostają się one nie 
tylko do wód powierzchniowych, lecz także podziemnych [2]. Synteza i rozkład 
różnego typu związków zachodzący pod wpływem światła nadfioletowego lub 
widzialnego jest chyba najstarszym rodzajem reakcji zachodzących w przyro-
dzie. Nie znaczy to wcale, że najlepiej poznanych. Noszą one nazwę reakcji fo-
tochemicznych. 

Dotychczasowe zastosowanie procesów fotochemicznych w dużej skali 
jest skromne. Jednak w ostatnich latach mamy doniesienia w pracach mono-
graficznych i artykułach przeglądowych o ich zastosowaniach w różnych dzia-
łach gospodarki światowej [3, 4] a także i w ochronie środowiska w ramach  
tzw. zielonej chemii [5, 6]. W metodach zielonej chemii podejmuje się próby 
wykorzystania naturalnego źródła energii, jakim jest promieniowanie słoneczne 
oraz unika się stosowania substancji obcych dla naturalnego środowiska mo-
gących je wtórnie zanieczyścić.  

Obecnie najszersze wykorzystanie promieniowania UV w ochronie śro-
dowiska związane jest z dezynfekcją wody w lokalnych stacjach poboru wody, 
basenach kąpielowych, aquaparkach i ogrodach zoologicznych [7]. Coraz większe 
zainteresowanie wzbudza możliwość zastosowania do tego celu światła sło-
necznego. Proste urządzenia wykorzystujące tego typu rozwiązania stosowane 
są już obecnie głównie w krajach afrykańskich.  

Zastosowany do badań dodecylobenzenosulfonian sodu (SDBS) należy 
do grupy anionowych środków powierzchniowo czynnych i jest jednym z częś-
ciej stosowanych surfaktantów. Wchodzi między innymi w skład: proszków do 
prania, mydeł, szamponów, dezodorantów i kosmetyków.  
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Mimo tak szerokiego zastosowania proces fotolizy SDBS w roztworze 
wodnym nie został jak dotychczas wnikliwie przebadany. Przedstawiane w lite-
raturze prace dotyczą głównie procesów fotokatalitycznego utleniania SDBS, 
gdzie wytworzony przy współudziale światła UV i katalizatora rodnik hydroksylo-
wy powoduje rozkład cząsteczek surfaktantu [8, 9]. Procesy fotolizy i fotoutle-
niania SDBS w roztworach wodnych są traktowane jedynie jako punkt odnie-
sienia dla prowadzonych badań nad procesami pogłębionego utleniania, co wy-
nika głównie z niewielkiego znaczenia technologicznego tych procesów w oczysz-
czaniu wody.  

 
 
 
 
2. CEL I OBIEKT BADAŃ 
 

Celem pracy było zbadanie rozkładu wybranego ogólnie stosowanego 
środka powierzchniowo czynnego w roztworze wodnym pod wpływem światła. 
Zbadano przebieg procesu fotolizy zarówno w obecności tlenu jak i przy jego 
braku w wodzie. Określono zmiany podstawowych parametrów opisujących 
skład roztworu z punktu widzenia gospodarki wodno-ściekowej oraz wydajności 
i wpływ podstawowych parametrów fizyko-chemicznych na przebieg destrukcji.  
Obiektem badań był anionowy środek powierzchniowo czynny dodecyloben-
zenosulfonian sodu – SDBS, sprzedawany przez firmę Fluka, jako 80% miesza-
nina homologów alkilobenzenosulfonianów, w postaci pudru krystalicznego.  

 

SO3NaCH3(CH2)10CH2
 

 
 

Sumaryczny wzór SDBS to C18H29NaO3S, jego masa molowa wynosi 
348,48 g·mol-1, a odczyn roztworów wodnych, w zależności od stężenia mieści 
się w granicach pH = 6,5 - 9,5. Krytyczne stężenie micelarne − CMC dla SDBS 
wynosi 550 mg/dm3 (1,58·10-3 mol/dm3) [10]. 

 
Widmo absorpcyjne SDBS (rys. 1) znajduje się w zakresie UV i posiada 

dwa pasma absorpcji: jedno z maksimum przy 224 nm, o absorbancji molowej 
ε224 = 9500 L·mol-1·cm-1, które przypisuje się obecności pierścienia aromatycz-
nego w cząsteczce SDBS i drugie pasmo o znacznie słabszej intensywności  
w zakresie spektralnym 250-270 nm. 
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Rys. 1. Widma absorpcji wodnych roztworów SDBS zarejestrowane dla 
dwóch różnych stężeń w kuwetach o długości drogi optycznej 0,5 cm 

 
 
 
3. SPOSÓB PROWADZENIA DOŚWIADCZEŃ 
 

Badania fotolizy roztworów SDBS prowadzono, w temperaturze pokojo-
wej, w szklanym reaktorze firmy Heraeuse o pojemności 1000 cm3, w którym 
lampa UV w osłonie kwarcowej z płaszczem wodnym umieszczona była cen-
tralnie (rys. 2). Badany roztwór, w ilości 800 cm3 mieszany był za pomocą 
mieszadła magnetycznego. Dwa króćce umożliwiające doprowadzenie i odpro-
wadzenie gazu zlokalizowane były w górnej części reaktora, dlatego wpro-
wadzenie gazu, w postaci przewężonej rurki, umieszczone było nad dnem 
reaktora tak by nie zakłócać pracy mieszadła.  

Czas fotolizy roztworów SDBS wynosił od 3 do 10 godzin. W trakcie 
trwania procesu możliwe było pobieranie jedynie niewielkich próbek roztworu 
tak by nie spowodować zmian poziomu cieczy i tym samym nie zakłócić stałości 
parametrów hydrodynamicznych i ilości pochłanianego światła. W doświadcze-
niach zastosowano różnej mocy lampy rtęciowe zarówno niskociśnieniową  
o mocy 15 W jak i średniociśnieniowe o różnej mocy w zakresie od 4 do 150 W. 
Lampy te różniły się widmem emisyjnym i ilością emitowanych kwantów (rys. 3). 
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Rys. 2. Schemat aparatury: 1. lampa UV z płasz-
czem wodnym, 2. mieszadło magnetyczne, 3. re-
aktor szklany 

Rys. 3. Widma emisyjne stosowa-
nych w pracy lamp UV, średnio-
ciśnieniowych 15 i 150 W oraz nisko-
ciśnieniowej 15 W 
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4. AKTYNOMETRIA STOSOWANYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA 
 

Ważnym parametrem dla przebiegu reakcji fotochemicznych jest zarów-
no ogólna ilość pochłanianych przez mieszaninę reakcyjną kwantów światła,  
a także udział procentowy kwantów dla poszczególnych długości fal. Ustalenie 
tych wielkości jest możliwe poprzez wykonanie pomiarów aktynometrycznych. 
W naszej pracy zastosowaliśmy chemiczny aktynometr żelazowo – żelazawy, 
którego działanie opiera się na reakcji, między jonami szczawianowymi i żelaza (III), 
zachodzącej pod wpływem promieniowania UV. 

 

2 Fe3+  + C2O4
2- → 2 Fe2+ + 2 CO2 

 
 

Powstające jony żelaza (II) tworzą barwny kompleks z 1, 10 fenantroliną, 
który ma pasmo absorpcji z maksimum przy 510 nm, dlatego ilość tworzących 
się jonów żelaza (II) wyznacza się mierząc absorbancję przy tej długości fali. 

 
 

TABELA 1 
Liczba kwantów i energia emitowana przez stosowane w pracy lampy UV. 

lampa moc elektryczna liczba emitowanych 
kwantów 

energia emitowanych 
kwantów 

 W kwant/min·dm3 J/min dm3 
średniociśnieniowa 4 789 ·1017 50,0 
średniociśnieniowa 8 1249 ·1017 72,5 
średniociśnieniowa 15 1873·1017 86,24 
średniociśnieniowa 30 3184·017 140,8 
średniociśnieniowa 60 6485·1017 300,1 
średniociśnieniowa 125 16795·1017 801,8 
średniociśnieniowa 150 19510·1017 928,1 
niskociśnieniowa 15 2957·1017 200,2 

 
Pomiary wykonywano w reaktorze (rys. 2), w którym prowadzone były 

badania fotochemicznego rozkładu SDBS. Do reaktora wlewano 800 cm3 roz-
tworu aktynometrycznego (FeK3(C2O4)3⋅(H2O)3 i H2SO4) i umieszczano w nim 
badaną lampę UV. W określonych odstępach czasu, co 60 sekund, pobierano 
próbki naświetlonego roztworu (1 cm3), które po dodaniu buforu octanowego  
i roztworu fenantroliny rozcieńczano do objętości 10 cm3 i analizowano spek-
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trofotometrycznie. W oparciu o dokonane pomiary wyznaczano zależność  
A510 = f(t). Na podstawie wartości współczynnika kierunkowego otrzymanej 
prostej można było obliczyć ilość tworzącego się jonu Fe(II) w jednostce czasu 
naświetlania. Na podstawie widma emisyjnego badanej lampy (rys. 3) i war-
tości wydajności kwantowej powstawania jonów Fe (II) [11] wyznaczono liczbę 
kwantów emitowaną przez lampę UV w jednostce czasu i przechodzących 
przez objętość czynną reaktora.  
 
 
 
 
5. ANALITYKA 
 
Roztwory SDBS poddawane były analizie w celu oznaczenia:  
• chemicznego zapotrzebowania na tlen – ChZT, zgodnie z PN-74/C-04578.03,  
• ogólnego węgla organicznego – OWO na analizatorze Shimadzu 5000,  
• przewodnictwa,  
• absorbancji w zakresie UV za pomocą spektrofotometru Hewlett- Packard 

8452A. 
 
W wybranych doświadczeniach dodatkowo wykonano oznaczenia:  
• biochemicznego zapotrzebowania na tlen – BZT5, zgodnie z PN-74/C-04578, 
• suchej pozostałości, zgodnie z  PN - 78/C – 04541, 
• detergentów anionowych zgodnie z  PN - 74/C - 04550.02, 
• substancji ekstrahowanych eterem zgodnie z  PN - 78/C - 04573.01. 
 
 
 
 
6. WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE 
 

Proces fotolizy SDBS został przebadany w roztworach wodnych 
odtlenionych za pomocą nasycenia ich argonem. Brak obecności tlenu 
w środowisku reakcji zabezpieczał przed przebiegiem fotoutleniania i pozwalał 
wyznaczyć wydajność fotolitycznego rozkładu zawartego w wodzie surfaktantu. 
Fotolizę przeprowadzono dla trzech początkowych stężeń SDBS: 200, 400  
i 700 mg·dm-3 (5,74·10-4; 1,15·10-3 i 2,01·10-3 mol·dm-3). 

Przykładowy przebieg zmian absorbancji roztworu rejestrowanej przy 
224 nm A (224 nm), ChZT i OWO przedstawiono na rys. 4. Natomiast na rysun-
ku 5 pokazano zmiany w widmie absorpcyjnym SDBS zachodzące w trakcie 
procesu fotolizy.  
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Rys. 4. Zmiany wartości OWO, ChZT i A(224 nm) zachodzące w trak-
cie fotolizy roztworu SDBS o stężeniu początkowym 200 mg·dm-3, 
pod wpływem średniociśnieniowej lampy Hg o mocy 8 W. Szybkość 
przepływu argonu wynosiła 10 dm3·h-1  
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Rys. 5. Widma absorpcyjne roztworu SDBS o stężeniu 700 mg·dm-3 
naświetlanego za pomocą średniociśnieniowej lampy Hg o mocy 150 W 
rejestrowane przed procesem oraz po 60, 120 i 180 minutach przebiegu 
fotolizy w kuwetach o długości drogi optycznej 0,1 cm. Powietrze z roz-
tworu usunięto za pomocą przepływu argonu  
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Proces fotolizy SDBS w roztworze wodnym przebiegał z niewielkimi 
wydajnościami zależnymi między innymi od początkowego stężenia surfaktantu 
i rodzaju stosowanej lampy. Ogólnie można stwierdzić, że najwolniejsze zmiany 
obserwowaliśmy analizując wartości OWO, nieco szybciej ulegały obniżeniu 
wartości CHZT. Dla stężenia początkowego 200 mg·dm-3 i średniociśnieniowej 
lampy o mocy 8 W spadki te wynoszą około 10% dla OWO i 21% dla ChZT po 
10 godzinach fotolizy (rys. 4). Analizując wielkości uzyskanych zmian i mając na 
uwadze, że w roztworze nie występuje tlen stopień uzyskanej mineralizacji 
roztworu jest dość wysoki a korelacja między wartościami ChZT i OWO bardzo 
interesująca. Należałoby sądzić, że obniżenie wartości OWO wiąże się z roz-
padem cząsteczki SDBS i wydzielaniem się do atmosfery niskocząsteczkowych 
węglowodorów. W pewnej sprzeczności z tym stwierdzeniem stoją wyniki re-
dukcji ChZT (są zbyt duże). Można przypuszczać, że powstające w trakcie 
fotolizy obecne w roztworze związki są niepodatne na utlenianie metodą 
stosowaną w analizie CHZT. Absorbancja roztworu mierzona przy 224 nm 
ulegała znacznie większej redukcji. Spadek ten wynosił około 35%. Z analizy 
zmian widma absorpcji roztworu SDBS zachodzących w trakcie jego fotolizy 
(rys. 5) wynika, że obniżeniu natężenia pasma absorpcji z maksimum przy 
224 nm towarzyszy wzrost absorpcji w zakresie λ ≤ 215 nm oraz λ ≥ 235 nm, co 
wskazuje na powstawanie produktów reakcji, których widma absorpcyjne leżą  
w analizowanym zakresie spektralnym 190 – 350 nm i nakładają się na widmo 
absorpcji SDBS. W tej sytuacji pomiar spektrofotometryczny nie pozwala na 
ilościowe oznaczenie stopnia rozkładu SDBS. Z charakteru uzyskanych widm 
możemy jedynie przypuszczać, że podczas fotolizy zmiany w cząsteczce SDBS 
następują w obrębie pierścienia aromatycznego.  
 
 

6.1. Wpływ początkowego stężenia SDBS 
 

Fotoliza wodnych roztworów SDBS prowadzona była przy trzech stę-
żeniach początkowych. Dwa z nich (200 i 400 mg·dm-3) leżały poniżej CMC 
i wtedy surfaktant w roztworze znajdował się w postaci pojedynczych cząs-
teczek, natomiast przy stężeniu 700 mg/dm3 (powyżej CMC) w roztworze two-
rzyły się agregaty micelarne.  

Jak należało się spodziewać procentowe zmiany ChZT i absorbancji 
roztworu w trakcie 10 godzinnej fotolizy są wyższe dla roztworu o stężeniu 
200 mg·dm-3 niż dla 700 mg·dm-3. Wynoszą one odpowiednio 22 i 6% dla ChZT 
i 32 i 14% dla absorbancji przy 224 nm. Jeżeli jednak pod uwagę weźmie- 
my bezwzględne zmiany tych wartości to dla roztworu SDBS o stężeniu 
200 mg·dm-3 spadek wartości ChZT wynosi 80 mgO2·dm-3, a dla roztworu 
o stężeniu 700 mg·dm-3 - 85 mgO2·dm-3.   
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Rys. 6. Zmiany A (224 nm) i ChZT roztworów SDBS o stężeniach 200  
i 700 mg·dm-3 zachodzące w trakcie fotolizy pod wpływem średniociśnie-
niowej lampy Hg o mocy 8 W  

 
 
 

Mając na uwadze te wyniki można przypuszczać, że w przypadku fotolizy 
forma występowania surfaktantu w roztworze wodnym (monomeryczna czy 
zagregowana) nie ma wpływu na przebieg reakcji. Proces absorpcji kwantu 
światła związany jest z pojedynczą cząsteczką, reakcja zachodzi wewnątrz 
cząsteczki i na jej przebieg nie mają wpływu cząsteczki sąsiednie. Różnice 
wydajności wynikają ze wzrostu liczby kwantów absorbowanych przez roztwór 
wraz ze wzrostem stężenia SDBS. Jednak zależność ta nie jest prosta gdyż 
związana jest zarówno z widmem absorpcyjnym związku (rys. 1), widmem 
emisyjnym stosowanego źródła światła (rys. 3) i jego wydajnością kwantową za-
leżną od długości fali.  
 
 
 

6.2. Wpływ mocy lampy 
 

Proces fotolizy w zależności od mocy lampy UV badany był dla stężenia 
początkowego SDBS równego 400 mg/dm3. Uzyskane wyniki dla zmian ChZT 
roztworu dla czasu fotolizy 7 godzin przedstawia rysunek 7.  
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Rys. 7. Zmiany ChZT roztworu SDBS o stężeniu 400 mg/dm3 zachodzące  
w czasie 7 godzin fotolizy w zależności od mocy średniociśnieniowej lampy 
rtęciowej   

 
Wydajność redukcji ChZT roztworu SDBS zwiększa się od wartości około 

4% gdy stosujemy lampę średniociśnieniową 4 W do wartości 23% gdy roztwór 
naświetlamy lampą 150 W przez 7 godzin. W podobny sposób ulegają zmianie 
wartości redukcji OWO i absorbancji. Oczywiście uzyskiwane stopnie obniżenie 
tych wielkości są inne, dla absorbancji większe a w przypadku OWO nieznacz-
nie niższe.  

Przedstawione na wykresie wyniki dotyczą średniociśnieniowych lamp 
rtęciowych. Różniły się one ilością emitowanych kwantów w jednostce czasu 
oraz widmem emisyjnym. Wraz ze wzrostem mocy obniżał się procentowy 
udział kwantów z zakresu UV a wzrastał udział kwantów światła widzialnego. 
Zmiany widma emisyjnego lamp wpływały na ilość światła absorbowanego 
przez roztwór SDBS. Powyżej 360 nm absorpcja praktycznie nie występuje,  
a w przedziale 290 – 350 jest tylko kilku procentowa. Dla roztworu o stężeniu 
400 mg/dm3 wynosi ona od 5% do 1%. Stąd mimo prawie 40 krotnego wzrostu 
mocy lampy (od 4 do 150 W) mamy jedynie 6 krotny wzrost wydajności redukcji 
ChZT. Zastąpienie lampy rtęciowej średniociśnieniowej przez niskociśnieniową 
o tej samej mocy (15 W) uzyskujemy znaczny wzrost ilości emitowanych kwan-
tów z zakresu do 300 nm. Dlatego wydajność rozkładu SDBS jest tu wysoka 
(redukcja ChZT około 20%) porównywalna z uzyskiwaną w czasie fotolizy przy 
stosowaniu lampy 125 W.  
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Opierając się na wy-
konanej aktynometrii stoso-
wanych lamp i biorąc pod 
uwagę jedynie kwanty świat-
ła zaabsorbowane przez 
roztwór (λ < 350 nm) w okreś-
lonym procencie zależnym 
od stężenia roztworu wy-
znaczono wydajność kwan-

tową procesu fotolizy SDBS. Zmianę stężenia surfaktantu pod wpływem fotolizy 
wyznaczano ze zmian absorbancji roztworu przy 224 nm w początkowym 
okresie reakcji (po 1 h), gdy udział produktów fotolizy w widmie jest pomijalny. 
Przykładowe wyniki przedstawia tabela 2  
 
 

6.3. Wpływ tlenu na przebieg fotolizy SDBS 
 

Obecność tlenu w roztworze powoduje zmianę przebiegu reakcji. Oprócz 
fotolizy mamy do czynienia z procesami fotoutleniania. Na wykresie (rys. 8)  
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Rys. 8. Zmiany ChZT i OWO roztworu SDBS o stężeniu 700 mg/dm3 
poddanego naświetlaniu przez 3 godziny za pomocą lampy 8 W. Roz-
twór poddawany był natlenianiu z szybkością 4, 6, 8, 10 i 12 dm3/h lub 
odtleniony za pomocą przepływu argonu lub też pozostawał w kontak-
cie z powietrzem (przez roztwór nie przepływał żaden gaz) 

TABELA 2 
Wydajności kwantowe procesu fotolizy SDBS w roz-
tworach wodnych o stężeniu 200 i 700 mg/dm3 dla śred-
niociśnieniowych lamp Hg o mocy 8 W i 150 W. 

Moc lampy 
Stężenie SDBS 8 W 150 W 

200 mg/dm3 0,0076 0,0046 

700 mg/dm3 0,0175 0,0114 
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przedstawiono zmiany ChZT i OWO roztworu SDBS naświetlanego przy prze-
pływie argonu (brak obecności tlenu), gdy roztwór znajdował się w kontakcie  
z powietrzem oraz gdy był natleniany przy różnych szybkościach przepływu 
tlenu (4, 6, 8, 10 i 12 dm3/h). 

Uzyskane wyniki wskazują na nieznaczny wpływ tlenu na przebieg fo-
tochemicznego rozkładu SDBS w roztworze wodnym. Obecność tlenu atmosfe-
rycznego w roztworze zwiększa redukcję ChZT o około 8,5% a OWO 7,5%.  
W przypadku natleniania roztworu nie obserwujemy dalszego spadku analizo-
wanych parametrów. Uzyskiwane w doświadczeniach wyniki mogą być obar-
czone dużym błędem wynikającym ze zmiany warunków hydrodynamicznych 
procesu. Wzrost szybkości przepływu tlenu powodował silne pienienie roztworu 
wymagające zastosowania odpieniaczy, co mogło wpływać na końcowy wynik 
fotoutleniania. Analizując jednak wszystkie uzyskane wyniki należy stwierdzić, 
że natlenianie roztworu nie poprawia wydajności fotochemicznego rozkładu 
dodecylobenzenosulfonianu sodu. A proces fotoutleniania SDBS nie ma cha-
rakteru dominującego w trakcie naświetlania roztworu promieniowaniem UV.   
 
 

6.4. Zmiany podstawowych parametrów 
zachodzące w trakcie fotochemicznego 

rozkładu SDBS w roztworze wodnym 
 

Celem dokładnego sprawdzenia jak proces fotolizy SDBS wpływa na 
wszystkie podstawowe parametry opisujące skład roztworu stosowane w proble-
matyce wodno-ściekowej przeprowadzono serie doświadczeń stosując czasy 
naświetlań 0,5, 1, 3 i 5 godzin średniociśnieniową lampą Hg o mocy 150 W. 
Zastosowano roztwór o stężeniu początkowym 700 mg/dm3 pozostający w kon-
takcie z powietrzem (jako najbardziej typowy dla fotolizy roztworów w przyro-
dzie). Analizy wykonywano z całości roztworu po zakończeniu reakcji. Uzyska-
ne wyniki przedstawiono na rysunku 9. 

Uzyskane wyniki wskazują na powolny spadek ChZT i OWO na-
świetlanego roztworu surfaktantu. Silny spadek BZT5 świadczy o wyraźnym 
pogorszeniu podatności roztworu na rozkład biologiczny, z wartości około 11% 
do wartości 0,8%. Wynik ten jednoznacznie wskazuje na powstawanie toksycz-
nych produktów w trakcie fotolizy SDBS. 

Detergenty anionowe (analizowane wg PN) ulegają bardzo wyraźnemu 
szybkiemu rozkładowi w granicach 60%. Wartość ta praktycznie się nie zmie-
nia wraz z czasem reakcji. Świadczy to o niedoskonałości metody normowej 
oznaczania detergentów anionowych. Wartość zerowa 220 mg/dm3 nie odpo-
wiada wielkości rzeczywistej zawartości detergentu anionowego 700 mg/dm3. 
Szybki rozkład w ciągu pierwszej pół godziny reakcji świadczy o pierwotnych 
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szybkich reakcjach naruszających strukturę SDBS (co wykazują analizy) nie 
wpływających jednak na zmiany ChZT i OWO. Być może mamy tu do czynienia 
z reakcjami grupy sulfonowej. Dalsze naświetlanie roztworu nie wpływa na 
uzyskiwane w tej metodzie rezultaty co raczej potwierdza stawiane tezy, że  
w metodzie normowej analizowane są grupy jonowe (sulfonowe) niezależnie od 
reszty organicznej, do której są dołączone.  

 

0 1 2 3 4 5 6
0

20

40

60

80

100

120

 p
ro

ce
nt

 w
ar

to
śc

i p
oc

zą
tk

ow
ej

czas /godz/

 ChZT  BZT
 OWO  DA
 Przew  SEE
 SP     Abs

 
Rys. 9. Zmiany podstawowych parametrów roztworu SDBS o stężeniu  
700 mg/dm3 zachodzące w trakcie naświetlania rtęciową lampą średnio-
ciśnieniową o mocy 150 W. (w nawiasach podano początkową wartość ozna-
czanej wielkości): 
ChZT – chemiczne zapotrzebowanie na tlen (1213 mgO2/dm3), OWO – ogólny 
węgiel organiczny (372 mgC/dm3), przewodnictwo roztworu (310 mS), SP – su- 
cha pozostałość (659 mg/dm3), BZT – biochemiczne zapotrzebowanie na tlen  
(133 mgO2/dm3), DA – detergenty anionowe (220 mg/dm3), SEE – substancje 
ekstrahowalne eterem (285 mg/dm3),  
Abs – absorbancja roztworu przy 224 nm (1,76) 

 
Jak należało się spodziewać zawartość suchej pozostałości i substancji 

ekstrahowanych eterem naftowym ulegają w bardzo niewielkim stopniu redukcji 
podobnie jak chemiczne zapotrzebowanie na tlen i ogólny węgiel organiczny. 
Absorbancja roztworu przy 224 nm ulega wraz z czasem fotolizy wyraźnemu 
obniżeniu około 27% a kształt widma nie ulega zmianie. Przewodnictwo roz-
tworu rośnie około 23% (dla 5 godzin reakcji).  
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Uzyskane wyniki świadczą o powolnym ale wyraźnym przebiegu pro-
cesów fotolizy SDBS. W pierwszym etapie prawdopodobnie następują zmiany 
w grupie anionowej detergentu (grupa sulfonowa) Roztwór ulega zakwaszeniu  
i zwiększa się jego przewodnictwo. Zmiany w zawartości węgla organicznego, 
chemicznego zapotrzebowania na tlen i substancji ekstrahowanych eterem są 
niewielkie. A więc silne utlenienie i mineralizacja  roztworu w tym zakresie 
czasów reakcji nie zachodzi. Powstające w pierwszym etapie reakcji produkty 
są bardzo toksyczne w odniesieniu do mikroorganizmów zawartych w wodzie 
co będzie wpływało bardzo negatywnie na podatność tego typu roztworów na 
rozkład biologiczny.  
 
 
 
 
7. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

Proces fotolizy wodnych roztworów SDBS mimo, że przebiega powoli to 
w porównaniu z roztworami innych surfaktantów [12, 13] przebiega z dobrą 
wydajnością. Świadczą o tym wyznaczone wartości wydajności kwantowej 
wynoszące od 0,0046 do 0,0175 w zależności od stężenia surfaktantu i rodzaju 
stosowanej lampy UV. Na wydajność rozkładu wyraźnie wpływa moc i rodzaj 
lampy UV. Wraz ze wzrostem mocy elektrycznej wzrasta ilość emitowanych 
przez lampę kwantów i pochłanianych przez roztwór, choć nie w tym samym 
stopniu. Stosowanie rtęciowych lamp niskociśnieniowych jest korzystniejsze 
w porównaniu z lampami średniociśnieniowymi. Na przebieg fotolizy niewielki 
wpływ ma forma występowania surfaktantu w roztworze (monomeryczna lub 
zagregowana). Decydujący wpływ ma tak jak dla typowych reakcji fotochemicz-
nych, ilość pochłanianych kwantów światła. Obecność tlenu w roztworze 
poprawia wydajność reakcji mierzoną przy pomocy zmian ChZT i OWO, jednak 
wzrost ten nie jest zbyt duży. Stosowanie przepływu tlenu rzędu kilku dm3/h 
stwarza poważne problemy techniczne z powtarzalnym i stabilnym przebiegiem 
procesu fotoutleniania.  

Z punktu widzenia ochrony środowiska typowe procesy fotolizy, czy też 
fotoutleniania, nie są interesujące biorąc pod uwagę możliwość technologicz-
nego zastosowania. Jednak ich poznanie może wyjaśnić przebieg procesów 
samooczyszczania wód powierzchniowych w przypadku przenikania do nich 
różnego typu surfaktantów.   
 
 

PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI, zeszyt 234, 2008 
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PHOTOCHEMICAL DECOMPOSITION  
OF SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE  

IN AQUEOUS SOLUTIONS 
 
 

Jan PERKOWSKI, Magdalena SZADKOWSKA–NICZE,  
Sylwia BZDON, Ewa ŁADA 

 
ABSTRACT   The photochemical decomposition of sodium 
dodecylbenzenesulfonate (SDBS), the anionic surfactant, in aqueous 
solutions was investigated. The yield of SDBS photolysis was 
depended on as well kind and power of light source as the initial 
concentration of SDBS. The highest quantum yield of SDBS 
decomposition equal to 0,0175 was obtained for solution contained 
700 mg⋅dm-3 SDBS irradiated with 8 W medium pressure Hg lamp. In 
the presence of oxygen in the solutions, the fotooxidation of SDBS 
processes took place but their participation in fotodegradation of 
SDBS was low. The decreasing of total organic carbon, chemical and 
biological oxygen demand, and absorbance at 224 nm were found 
due to fotochemical decomposition of SDBS solutions. 
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