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STRESZCZENIE    Zbadano i porównano proces fotolizy, jak i foto-
utleniania dwu środków powierzchniowo czynnych: SDBS (dodecylo-
benzenosulfonian sodu) i Triton X-100 (produkt kondensacji tlenku 
etylenu z p-(1,1,3,3 tetrametylobutylo)fenolem w roztworze wodnym. 
Wydajność fotolizy była badana w zależności od stężenia surfaktantu, 
mocy lampy UV i długości fali światła. Wyznaczono wydajności kwan-
towe rozkładu obu surfaktantów. Proces fotochemicznego rozkładu 
surfaktantów w roztworze wodnym śledzono analizując między 
innymi: zmiany absorbancji roztworu, chemicznego zapotrzebowania 
na tlen i ogólnego węgla organicznego. Stwierdzono, że procesy 
fotolizy obu surfaktantów przebiegają wolno z podobną wydajnością.  
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1. WSTĘP 
 

Rozwój nauki i przemysłu w dzisiejszych czasach dostarcza nam wielu 
narzędzi do ułatwiania sobie życia codziennego, lecz także niesie ze sobą wiele 
problemów. Jednym z takich problemów jest chemizacja środowiska. Idąc  
z duchem czasu wykorzystujemy coraz to nowsze środki chemiczne, między 
innymi środki powierzchniowo czynne – SPC, które posiadają coraz to lepsze 
właściwości użytkowe. Produkty te, mimo iż przebadane pod względem swojej 
przydatności zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych, mają 
nie do końca określony wpływ na otaczające nas środowisko przyrodnicze.  

W gospodarstwach domowych są one używane przede wszystkim jako 
środki piorące i myjące. W przemyśle wykorzystuje się je do prania i farbowania 
(włókiennictwo), jako zwilżacze form odlewniczych (metalurgia), przy produkcji 
pestycydów (przemysł chemiczny), przy produkcji tworzyw sztucznych i żywic 
syntetycznych, farb i lakierów, celulozy i papieru, przy produkcji żywności, a po-
nadto w fotografice, drukarstwie, kosmetyce, farmacji, medycynie, w ochronie 
roślin i zootechnice [15, 6]. Konsekwencją szerokiego stosowania SPC jest ich 
obecność nie tylko w wodach powierzchniowych, lecz nawet w podziemnych 
[7, 9, 10]. Zasadniczo SPC nie należą do związków szkodliwych dla człowieka  
i organizmów żyjących w wodzie. Ich negatywne oddziaływanie polega na tym, 
że powodują rozpuszczanie w wodzie substancji toksycznych trudno lub zupeł-
nie w niej nierozpuszczalnych. Poprzez obniżenie napięcia powierzchniowego 
wody powodują jej pienienie, co pogarsza warunki dyfuzji tlenu i obniża jego 
stężenie w wodzie. Wpływa to negatywnie na zdolność do samooczyszczania 
się zbiorników wodnych i rozwój życia biologicznego. SPC są więc subs-
tancjami pośrednio szkodliwymi i z tej przyczyny powinny być rozkładane  
i usuwane z wody i ścieków. Dlatego ważnym zagadnieniem jest poznanie, jak 
wspomniano, nie tylko oddziaływania, lecz także przebiegu ich rozkładu w śro-
dowisku, tym samym procesów fotochemicznych w roztworach wodnych. 

W zakresie badań roli i udziału reakcji fotochemicznych w ochronie śro-
dowiska obserwuje się w ostatnich latach wyraźny postęp. Wiele uwagi poświę-
ca się badaniom procesów oczyszczania ścieków przemysłowych, agrotech-
nicznych oraz farmaceutycznych, zawierających związki toksyczne, dla których 
oczyszczanie biologiczne nie jest skuteczne. Metody fotochemiczne połączone 
z działaniem ozonu czy też nadtlenku wodoru okazują się być bardzo efektywne 
przy usuwaniu trwałych związków i toksycznych zanieczyszczeń ścieków prze-
mysłowych. We wszystkich przypadkach największym problemem jest koszt 
tych procesów oraz problemy techniczne wynikające ze stosowania światła 
[7, 8, 10].  
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2. CEL I OBIEKT BADAŃ 
 

Celem badań jest poznanie procesów fotolizy i fotoutleniania w roztwo-
rach wodnych związków powierzchniowo czynnych na przykładzie SDBS i Trito-
nu X-100 oraz stwierdzenie, czy budowa i własności jonowe mogą wpływać na 
ich fotodegradację. Zagadnienia te są bardzo ważne z punktu widzenia ochrony 
środowiska i możliwości samooczyszczania się zbiorników wodnych w proce-
sach z udziałem światła słonecznego. 

Obiektem badań były dwa surfaktanty należące do różnych grup: jono-
wych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych: 
 

• SDBS – dodecylobenzenosuflonian sodu jest anionowym środkiem 
powierzchniowo czynnym. Produkt handlowy firmy Fluka Chemie AG ma 
postać krystalicznego pudru i zawiera 80% mieszaniny homologów, 
głównie różniących się miejscem przyłączenia grupy alkilowej do 
pierścienia benzenowego (orto i para) oraz wielkością rozgałęzienia 
łańcucha. Pozostałość stanowiły: woda <2%, siarczan sodu <10%, 
węglan sodu <5%, i krzemiany <1,5%. 

 

SO3NaCH3(CH2)10CH2
 

 
Sumaryczny wzór SDBS to C18H29NaO3S, jego masa molowa wynosi 
348,5 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 około 550 mg/dm3 (1,58·10-3 mol/dm3). 
 

• Triton X-100 – jest produktem kondensacji tlenku etylenu z rozgałę-
zionym oktylofenolem, a dokładnie p-(1,1,3,3 tetrametylobutylo)fenolem  
o wzorze strukturalnym: 

 

CH3 CH3

CH3          CH3
H3C  - C - CH2  - C -               - O - ( CH2 - CH2O )n - H

 
 

Produkt handlowy firmy Fluka Chemie AG ma postać lekko żółtawego 
przezroczystego lepkiego płynu. Triton X-100 jest mieszaniną homo-
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logów głównie o różnych długościach łańcucha polioksyetylenowego 
(średnia wartość około 10). Wzór sumaryczny C34H62O11, masa molo- 
wa 646 g/mol, odczyn roztworów wodnych około 7. Krytyczne stę- 
żenie micelarne – CMC dla Tritonu X-100 wynosi około 150 mg/dm3 
(0,23·10-3 mol/dm3). Gęstość 1065 g/dm3. 
 
Dla roztworów obu surfaktantów w oparciu o widmo UV-VIS wyznaczono 

długości fali, przy których występuje maksimum absorpcji λ = 224 nm. Z krzy-
wych wzorcowych określono molowe współczynniki absorpcji, które wyno- 
siły: dla SDBS – 0,0280 dm3mg-1cm-1 (9760 dm3mol-1cm-1) i Titonu X-100 – 
0,0171 dm3mg-1cm-1 (11050 dm3mol-1cm-1) [1, 2, 14]. 
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Rys. 1. Przykładowe widma absorpcji wodnych roztworów SDBS  
i Tritonu X-100. Wartość absorbancji przeliczono na długość drogi 
optycznej 1 cm. Stężenie SDBS i Tritonu X-100 wynosiło 500 mg/dm3 

 
 
 
3. SPOSÓB PROWADZENIA DOŚWIADCZEŃ 

 
Badania fotolizy roztworów SDBS i Tritonu X-100 prowadzono w tempe-

raturze pokojowej, w szklanym reaktorze firmy Heraeuse o pojemności 800 cm3 
oraz w reaktorze Sovirel o pojemności 1000 cm3. W obu reaktorach zanurze-
niowa lampa UV w osłonie kwarcowej z płaszczem wodnym umieszczona była 
centralnie. Króćce zlokalizowane w górnej części reaktora umożliwiały dopro-
wadzenie i odprowadzenie gazu (argonu, tlenu) oraz pobieranie próbek rozt-
woru do analizy. Gaz do roztworu wprowadzano za pomocą szklanej rurki 
zakończonej porowatą płytką, która umieszczona była nad dnem reaktora. 
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Czas fotolizy i fotoutleniania roztworów SDBS i Tritonu X-100 wynosił od 
3 do 10 godzin. W trakcie trwania procesu pobierano próbki roztworu w ilości  
10 cm3 tak, by nie spowodować zmian poziomu cieczy i tym samym nie zakłócić 
stałości parametrów hydrodynamicznych i ilości pochłanianego światła. 

Do naświetlania roztworów surfaktantu stosowano lampy rtęciowe: nisko-
ciśnieniową o mocy 15 W, jak i średniociśnieniowe o różnej mocy w zakresie od 
4 do 150 W. Lampy te różniły się widmem emisyjnym. Widma emisyjne lamp 
zostały przedstawione w poprzednich pracach [11, 13, 14]. 
Oznaczenie liczby kwantów światła absorbowanych przez roztwory badanych 
detergentów dokonano w oparciu o wykonaną chemiczną aktynometrię. Stoso-
wano aktynometr żelazowo-żelazawy, którego działanie opiera się na reakcji 
między jonami szczawianowymi i żelaza (III), zachodzącej pod wpływem pro-
mieniowania 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. 
A także aktynometr szczawianowo uranylowy, którego działanie polega na 
reakcji rozkładu kwasu szczawiowego, fotosensybilizowanej jonem uranylowym 

H2C2O4 + hν    UO SO2 4⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯⎯   H2O + CO2 + CO 

Jak wynika z powyższej reakcji, szczawian jest rozkładany, a jego ubytek jest 
oznaczany poprzez miareczkowanie na gorąco nadmanganianem potasu 
KMnO4 zarówno próbki naświetlonej, jak i nienaświetlonej. Aktynometr ten 
wykazuje największą czułość w zakresie fal 208- 435 nm.  
Dokładny opis prowadzenia pomiarów aktynometrycznych oraz obliczeń można 
znaleźć w naszych pracach [3, 14].  
 
 
4. ANALITYKA 
 

Wodne roztwory SDBS i Tritonu X-100 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. 
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W odniesieniu do roztworów Tritonu X-100 przeprowadzono także ba-
dania metodą chromatografii cieczowej  

W wysokosprawnej chromatografii cieczowej dokonano selektywnej se-
paracji próbek na kolumnie chromatograficznej, z fazą oktysilanową Zorbac  
SB – C8 przy zastosowaniu fazy ruchomej, którą stanowił 70% roztwór wodny 
metanolu. Rozdziały i oznaczenie Tritonu przeprowadzono przy użyciu zestawu 
do HPLC firmy KNAUER. Rejestracją i integrację analizowanych pików wyko-
nano przy pomocy integratora HP 3395. Detekcja spektrofotometryczna przy 
długości fali λ = 220 nm [1, 3]. 
 
 
5. FOTOLIZA I FOTOUTLENIENIE ROZTWORÓW 
    WODNYCH TRITONU X-100 
 

5.1. Fotoliza 
 

Przeprowadzone badania stacjonarne fotolizy roztworów Tritonu X-100 
oraz analiza widm fluorescencyjnych dały jednoznaczną odpowiedź co do moż-
liwości jego rozkładu. Wodne roztwory Tritonu X-100 charakteryzują się fluo-
rescencją wywołaną obecnością pierścienia aromatycznego. Własności stanu 
wzbudzonego Tritonu X-100 są zbliżone do tych związków, które zawierają 
ugrupowanie fenylowe, np. sulfonian styrenu. Najważniejszym wynikiem uzy-
skanym w pomiarach fluorescencyjnych jest wykazanie, iż roztwory wodne 
Tritonu X-100 nie są aktywne fotochemicznie dla światła o długości fal powyżej 
337 nm. Absorbcja światła przez ugrupowanie aromatyczne Tritonu inicjuje 
procesy fotochemiczne, m.in. obserwowany jest singletowy stan wzbudzony  
o czasie życia około 4 ns.  

Poddanie roztworów Tritonu X-100 (o stężeniach 30, 120 i 200 mg·dm-3) 
wielokrotnej ekspozycji na światło o długości fali 265 nm (energia jednego 
impulsu 10 mJ) prowadzi do nieznacznej degradacji roztworu rejestrowanej 
zmianami absorbancji przy 224 nm. Stwierdzono, że wyniki są zgodne z uzy-
skanymi w doświadczeniach fotorozkładu przy użyciu rtęciowych lamp średnio-
ciśnieniowych, pomimo że w tych doświadczeniach ilość absorbowanej energii 
świetlnej przez roztwór w czasie 1 h była od kilkuset do kilku tysięcy razy 
większa. 

Triton X-100 ulega rozkładowi w roztworze wodnym pod wpływem naś-
wietlania promieniowaniem UV z dość dobrą wydajnością. W ciągu pięciu 
godzin naświetlania odtlenionego roztworu lampą 150 W stwierdzono przeszło 
22% stopień rozkładu niejonowego SPC mierzony spadkiem absorbancji  
(rys. 2). Wyznaczona wartość wydajności kwantowej rozkładu Tritonu X-100  
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w roztworze o stężeniu 120 mg/dm3 i dla średniociśnieniowej lampy rtęciowej  
o mocy 150 W wynosiła 6,03·10-4 cząsteczek/kwant.  

Podsumowując przebieg reakcji fotolizy w roztworze odpowietrzonym 
(nasyconym argonem) można stwierdzić, iż cząsteczki Tritonu podatne są na 
fotochemiczny rozkład. Absorpcja światła związana jest niewątpliwie ze stru-
ktura aromatyczną związku, a obserwowane zmiany świadczą o jej niszczeniu 
(zanik widma w zakresie UV). 
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Rys. 2. Procentowa zmiana absorbancji roztworów Tritonu X-100 dla  
λ = 224 nm zachodząca w trakcie fotolizy i fotoutleniania przy udziale lamp  
o mocy 4 W, 8 W, 15 i 150 W. Stężenie początkowe Tritonu X-100 – 120 mg/dm3 

 
5.2. Fotoutlenianie 

 
W przypadku procesu fotoutleniania stopień rozkładu Tritonu X-100 jest 

znacznie wyższy i osiąga wartość 75% spadku absorbancji dla 224 nm (czas 
reakcji 5 godzin, moc lampy 150 W, stężenie początkowe 120 mg/dm3) (rys. 2). 
Należy zatem stwierdzić, że fotochemiczny rozkład Tritonu jest dość wydajnym 
procesem. Przy fotoutlenianiu destrukcja zawartego w wodzie surfaktantu jest 
dość głęboka, gdyż zmianom zawartości Tritonu (oznaczanym metodą chro-
matografii cieczowej) i zmianom absorbancji roztworu towarzyszy znaczna 
redukcja chemicznego zapotrzebowania na tlen – ChZT. W ciągu 5 godzin 
fotoutleniania redukcja wynosiła 12% w przypadku stosowania lampy o mocy 
8 W i 35% dla lampy o mocy 150 W.  

Wykonane badania wpływu intensywności oświetlenia i rozkładu energe-
tycznego widma emitowanego przez stosowane w doświadczeniach lampy 
wykazały, że najlepsze efekty uzyskuje się stosując lampy dające dużo światła 
w zakresie UV. Jest to wynik jak najbardziej oczekiwany, gdyż w tym zakresie 
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występują intensywne pasma absorpcyjne Tritonu. Na podstawie wykonanych 
pomiarów aktynometrycznych i wyników fotoutleniania dokonano wyliczenia 
wartości wydajności kwantowej rozkładu Tritonu X-100 (tab. 1). 
 
TABELA 1 
Zestawienie wartości wydajności kwantowej i fotochemicznej rozkładu Tritonu X-100 o stężeniu 
120 mg/dm3 w procesie fotoutleniania inicjowanego lampami UV różnej mocy 

 jednostka 4 W 8 W 15 W 150 W 

Ilość emitowanych kwantów 3dm min

kwant

⋅
 0,79 ·1020 1,25 ·1020 3,29 ·1020 24,38·1020

Ilość kwantów 
zaabsorbowana przez 

roztwór Tritonu 
3dm h

kwant

⋅
 1,84·1021 2,23·1021 10,58·1021 13,58·1021 

Zmiana stężenia roztworu 3dm h

mmol

⋅
 0,0124 0,0148 0,0304 0,0323 

Wydajność kwantowa Φ 
kwant

cząsteczek
 4,06 ·10-3 3,99· 10-3 1,73· 10-3 1,43·10-3 

Wydajność fotochemiczna  
- F eV 100

cząsteczek
 0,084 0,083 0,036 0,033 

 
 

Analizując zmiany wydajności kwantowej w zależności od intensywności 
oświetlenia można stwierdzić, że wydajność kwantowa fotoutleniania Tritonu  
X-100 wyraźnie maleje wraz ze wzrostem mocy elektrycznej stosowanych lamp. 
Wzrost mocy elektrycznej lampy średniociśnieniowej z 4 do 150 W (37,5 raza) 
powoduje wzrost ilości emitowanych przez nie kwantów 30,8. Jednak jest to 
głównie wzrost emisji w zakresie powyżej 350 nm [3, 14]. Powoduje to, że ilość 
zaabsorbowanych przez roztwór kwantów wzrasta tylko 7,34 raza. Dlatego też 
mimo, że szybkość reakcji fotoutleniania Tritonu X-100 wzrasta 2,6 raza, to 
jednak następuje spadek wartości wydajności kwantowej z wartości 4,06·10-3 do 
1,43·10-3 (2,8 raza). 

W trakcie przebiegu fotoutleniania Tritonu X-100 zaobserwowano wyraźne 
zmiany wielkości absorbancji roztworu i nieznaczne zmiany kształtu widma. Na 
wykresie (rys. 3) występuje punkt izobestyczny przy 235 nm. Wyniki te świad-
czą o utracie charakteru aromatycznego przez produktów fotoutleniania Tritonu. 
Stwierdzono także, że roztwór traci własności powierzchniowo czynne. Spadek 
ChZT jest konsekwencją powstawania związków niskocząsteczkowych o mniej-
szej podatności na utlenianie. Analiza danych chromatograficznych wskazuje, 
że w procesie fotoutleniania TritonuX-100 mamy głównie do czynienia ze zmia-
nami w obrębie pierścienia benzenowego i skracaniem łańcucha oksyety-
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lenowego. Wykonane badania fluorescencyjne wykazały, że w roztworze natle-
nianym czynnikiem inicjującym proces fotoutleniania Tritonu X-100 może być 
zarówno anionorodnik O2

-, jak i tlen singletowy. Brak jest danych o możliwości 
powstawania rodników hydroksylowych, dla których stwierdzono przebieg skra-
cania łańcucha oksyetylenowego. Utrata właściwości powierzchniowo czynnych 
wynika z odrywania się od cząsteczki prawdopodobnie łańcucha oksyety-
lenowego lub węglowodorowego.  

200 250 300 350
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

czas [h]
 0
 1
 2
 3
 4
 5

ab
so

rb
an

cj
a

długość fali /nm/
 

Rys. 3. Zmiana absorbancji roztworu Tritonu X-100 o stężeniu 
120 mg·dm-3 w trakcie reakcji fotoutleniania z użyciem lampy  
o mocy 150 W (długość drogi optycznej 1 mm) 

 
 
 
6. FOTOLIZA I FOTOUTLENIENIE  
    ROZTWORÓW WODNYCH SDBS 
 

6.1. Fotoliza 
 

Proces fotolizy SDBS został przebadany w roztworach wodnych odtle-
nionych za pomocą nasycenia ich argonem. 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 wartości absor-
bancji – A, chemicznego zapotrzebowania na tlen – ChZT i ogólnego węgla 
organicznego – OWO przedstawiono na rysunku 4.  

Proces fotolizy SDBS w roztworze wodnym przebiegał z niewielkimi wy-
dajnościami zależnymi między innymi od początkowego stężenia surfaktantu  
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i rodzaju stosowanej lampy. Ogólnie można stwierdzić, że najwolniejsze zmiany 
występowały w odniesieniu do wartości OWO i nieco szybciej ulegały obniżeniu 
wartości ChZT. Dla stężenia początkowego 700 mg·dm-3 i średniociśnieniowej 
lampy o mocy 150 W spadki te wynoszą około 5% dla OWO i 13% dla ChZT po 
3 godzinach fotolizy (rys. 4). Ponieważ w roztworze nie występuje tlen, należy 
sądzić, że w wyniku fotolizy wodnego roztworu SDBS w wyniku reakcji wtórnych 
do atmosfery wydzielają się niskocząsteczkowe węglowodory. Absorbancja 
roztworu mierzona przy 224 nm ulegała znacznie większej redukcji. Spadek ten 
wynosił około 23%. W trakcie fotolizy następują zmiany w kształcie widma 
absorpcyjnego roztworu, obniżenie natężenia pasma absorpcji z maksimum 
przy 224 nm i 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 [14 ]. 
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Rys. 4. Zmiany: OWO, ChZT i absorbancji przy 224 nm(A224)  
w funkcji czasu zachodzące w procesie fotolizy wodnego 
roztworu SDBS o stężeniu początkowym 700 mg/dm3, roztwór 
odtleniony za pomocą argonu, średniociśnieniowa lampa 
UV 150 W 

 
Wykonane badania nad wpływem stężenia początkowego wykazały, że 

procentowa redukcja absorbancji i ChZT jest wyższa dla roztworów o niższym 
stężeniu niż dla bardziej stężonych. Jednak wartości obniżenia analizowanych 
parametrów są zbliżone. Nie stwierdzono wpływu formy występowania surfa-
ktantu w roztworze (monomeryczna lub zagregowana – micelarna).  
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Ważnym czynnikiem procesu fotolizy o znaczeniu technologicznym jest 
zależność wydajności rozkładu surfaktantu od intensywności absorbowanego 
światła, która związana jest z mocą lampy. Uzyskaną zależność procentowej 
redukcji absorbancji – A, ChZT i OWO roztworu SDBS o stężeniu początkowym 
400 mg/dm3 przy czasie fotolizy 7 godzin przedstawia rysunek 5. 
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Rys. 5. Wpływ mocy średniociśnieniowej lampy rtęciowej 
na zmiany absorbancji przy 224 nm, OWO i ChZT roz-
tworu SDBS o stężeniu 400 mg·dm-3 zarejestrowane po 
7-godzinnej fotolizie 

 
Procentowa wielkość redukcji ChZT roztworu 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. W przypadku absorbancji zmiany te są większe 
i wynoszą od 15 do 53% odpowiednio dla lamp 4 W i 150 W.  

Na podstawie uzyskanych wyników szybkości fotolizy i wykonanej akty-
nometrii można wyznaczyć wydajność kwantową rozkładu SDBS. Przykładowe 
wyniki zawarte są w tabeli 2. 

 
TABELA 2 
Wydajności kwantowe procesu fotolizy SDBS w roztworach 
wodnych o stężeniu 200 i 700 mg/dm3 dla średniciśnieniowych 
lamp rtęciowych o mocy 8 i 150 W 

Stężenie SDBS 
Moc lampy 

8 W 150 W 

200 mg/dm3 0,0076 0,0046 

700 mg/dm3 0,0175 0,0114 



178 J. Perkowski, M. Szadkowska-Nicze 

6.2. Fotoutlenianie 
 

Obecność tlenu w roztworze powoduje zmianę przebiegu reakcji; mamy 
do czynienia z reakcjami fotoutleniania. Przykładowy przebieg zmian wartości 
absorbancji – A, chemicznego zapotrzebowania na tlen – ChZT i ogólnego 
węgla organicznego – OWO dla roztworu SDBS o stężeniu początkowym 
700 mg/dm3 i przy szybkości przepływu tlenu 10 dm3/h przedstawiono na 
rysunku 6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 6. Zmiany: OWO, ChZT i absorbancji (A) w funkcji 
czasu zachodzące w procesie fotoutleniania wodnego roz-
tworu SDBS o stężeniu początkowym 700 mg/dm3, szyb-
kość przepływu tlenu VO2 = 10 dm3/h ,średniociśnieniowa 
lampa UV 150 W 

 
Wykonane badania [14] wykazały, że czynnikiem decydującym o wydaj-

ności fotoutleniania nie jest szybkości natleniania roztworu, lecz jego obecność. 
Widać to zarówno jeśli chodzi o redukcję ChZT, OWO i zmiany absorbancji. 
Obecność tlenu atmosferycznego w roztworze o stężeniu początkowym 700 
mg/dm3 zwiększa redukcję ChZT o około 8,5%, a OWO 7,5% w stosunku do 
roztworu odpowietrzonego. W przypadku natleniania roztworu nie obserwujemy 
dalszego wzrostu spadku analizowanych parametrów. Uzyskiwane w doświad-
czeniach wyniki są obarczone dość dużym błędem i słabą powtarzalnością, 
przyczyną tego są zapewne zmiany w hydrodynamice procesu. Duże szybkości 
przepływu tlenu powodują silne pienienie roztworu, co szalenie utrudnia pro-
wadzenie doświadczeń. Dlatego też niekiedy stosowane są odpieniacze, które 
jednak mogą wpływać na końcowy wynik fotoutleniania.  
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7. DYSKUSJA WYNIKÓW 
 

Oba surfaktanty należące do różnych grup posiadały w swej budowie 
pierścień benzenowy, który wpływał na własności obu związków i przebieg 
procesów fotolizy i fotoutleniania.  

Analizując wpływ poszczególnych parametrów badanych procesów na-
leży zwrócić uwagę na znaczne podobieństwa. W przypadku roztworów obu 
surfaktantów procesy fotolizy zachodzą słabiej niż fotoutleniania. Efekt ten jest 
wyraźniejszy w przypadku Tritonu X-100. Fotoliza powoduje nieznaczne spadki 
ChZT i OWO roztworów surfaktantów, spadki absorbancji roztworów są wyższe. 

Wydajności kwantowe procesu fotolizy roztworów SDBS są wyższe 
w porównaniu z uzyskanymi dla Tritonu X-100 (odpowiednio 4,6·10-3 i 6,03·10-4 

cząsteczek/kwant) i zależne od stężenia początkowego roztworu, intensywności 
(mocy lampy) i długości fali światła. Najlepsze rezultaty uzyskano stosując 
światło monoenergetyczne z zakresu UV. Stosowanie rtęciowych lamp nis-
kociśnieniowych jest więc wyraźnie korzystniejsze w porównaniu z lampami 
średniociśnieniowymi.  

Wpływ mocy elektrycznej lampy na wydajność fotorozkładu obu deter-
gentów jest praktycznie identyczny. Można to sprawdzić porównując wykres 5 
uzyskany dla SDBS z zależnością zmian stężenia Tritonu X-100 zachodzącymi 
w trakcie fotorozkładu od mocy zastosowanej lampy (tabela 1, wiersz 1 i 4). 

Na przebieg fotolizy praktycznie nie ma wpływu forma występowania 
surfaktantu w roztworze (monomeryczna lub zagregowana). Proces absorbcji 
kwantu światła związany jest z pojedynczą cząsteczką, reakcja zachodzi wew-
nątrz cząsteczki i w zasadzie na jej przebieg nie mają wpływu cząsteczki są-
siednie. Różnice wydajności wynikają ze wzrostu liczby kwantów absorbo-
wanych przez roztwór wraz ze wzrostem stężenia surfaktantu. Jednak zależ-
ność ta nie jest prosta, gdyż związana jest zarówno z widmem absorpcyjnym 
danego związku, widmem emisyjnym stosowanego źródła światła i jego wy-
dajnością kwantową rozkładu zależną także od długości fali. 

Brak wpływu wzrostu wydajności fotoutleniania surfaktantów ze wzros-
tem szybkości natleniania roztworów wynika przede wszystkim z rozpusz-
czalnością tlenu. Wykonane badania w odniesieniu do wody i roztworów SDBS 
wykazały, że w zakresie od 4 do 12 dm3/h nie występują zmiany zawartości 
tlenu w roztworze (rys. 7). Osiągniecie maksymalnego stężenia następuje bar-
dzo szybko (w czasie kilku minut) co jest dodatkowym czynnikiem tłumaczącym 
bark różnic szybkości rozkładu SDBS w trakcie fotoutleniania.  
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Rys. 7. Rozpuszczalność tlenu w wodzie i wodnych roztworach 
SDBS w zależności od szybkości przepływu tlenu przez roztwór [2] 

 
 
Także i stężenie wydaje się mieć niewielki wpływ na rozkład badanych 

surfaktantów. Decydującym czynnikiem, tak, jak dla typowych reakcji fotoche-
micznych, jest liczba pochłoniętych kwantów światła. W przypadku roztworów 
SDBS 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 weźmiemy bezwzględne zmiany ChZT, to dla 
roztworu SDBS o stężeniu 200 mg·dm-3 spadek wartości wynosił 80 mgO2·dm-3, 
a dla roztworu o stężeniu 700 mg·dm-3 – 85 mgO2·dm-3. W przypadku rozt-
worów bardziej stężonych mamy do czynienia ze wzrostem liczby absor-
bowanych kwantów światła.  

Analizując zmiany widm absorpcyjnych roztworów obu surfaktantów, 
zachodzące w procesach fotochemicznych, należy stwierdzić, że struktura 
pierścienia aromatycznego ulega powolnemu zniszczeniu. Widmo produktu 
powstającego w pierwszym etapie fotoutleniania Tritonu X-100 można uzyskać 
przez odjęcie od widma mieszaniny reakcyjnej widma substratu, którego 
stężenie zostało określone metodą chromatografii cieczowej – HPLC (rys. 8).  

Procesy fotochemicznego rozkładu w przypadku roztworów Tritonu X-100 
prowadzą prawdopodobnie w głównej mierze do utraty własności aroma-
tycznych (zmiany intensywności pasm absorpcyjnych i ich kształtu), a także 
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odrywania grupy oksyetylenowej (spadek właściwości powierzchniowo czyn-
nych roztworu) Wnikliwa analiza otrzymanych chromatogramów – HPLC zarów-
no dla fotolizy i fotoutleniania roztworów Tritonu X-100 nie sugeruje skracania 
łańcucha, a raczej jego urwanie w całości. Reakcje następcze powodują ob-
niżanie ChZT i OWO roztworu. Nie można też wykluczyć destrukcji łańcucha 
węglowodorowego, chociaż na zachodzenie zmian w obrębie tego fragmentu 
cząsteczki nie ma bezpośrednich dowodów.  
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Rys. 8. Widma wyjściowego roztworu Tritonu X-100 o stę-
żeniu 250 mg/dm3, po fotoutlenianiu w czasie 60 minut oraz 
widmo produktu powstałego w wyniku fotoutlenienia 

 
W przypadku roztworów SDBS także mamy do czynienia z destrukcją 

pierścienia benzenowego. Równolegle następują zmiany w grupie anionowej 
detergentu (grupa sulfonowa), roztwór ulega wyraźnemu zakwaszeniu. Także  
i w tym przypadku prawdopodobnie następuje odrywanie (lub skracanie) łań-
cucha węglowodorowego. Można przypuszczać, że to ten proces odpowie-
dzialny jest za spadek ChZT i OWO roztworu.  

Niezbyt pozytywnym efektem badanych procesów fotochemicznych jest 
wzrost toksyczności mierzony stosunkiem BZT/ChZT oraz testem Tox Alert 
roztworów obu badanych surfaktantów, co ma duże znaczenie dla procesów 
biologicznego ich oczyszczania [4]. 

Z punktu widzenia ochrony środowiska typowe procesy fotolizy czy też 
fotoutleniania nie są interesujące ze względów technologicznego ich zasto-
sowania. Jednak ich poznanie może wyjaśnić przebieg, znaczenie oraz udział 
procesów fotochemicznych w procesach samooczyszczania wód powierzch-
niowych w przypadku przenikania do nich różnego typu surfaktantów. 
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PHOTOLYSIS AND PHOTOOXIDATION  

NONIONIC AND ANIONIC DETERGENTS  
IN WATER SOLUTION 
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Magdalena SZADKOWSKA–NICZE 

 
ABSTRACT   Photolysis and photooxidation of two detergents: SBDS 
(sodium dodecylbenzenesulfonate) and Triton X-100 (polyoxyethy-
lene(10)isooctylphenyl ether) in aqueous solutions were examined 
and compared. Photolysis efficiency was studied depending on 
surfactant concentration, power of UV lamp, and light wavelength. 
Quantum yields of decomposition for both surfactants were 
estimated. Photochemical decomposition of surfactants in aqueous 
solutions were investigated by absorption spectroscopy, chemical 
oxygen demand and total organic carbon analysis. It was observed 
that photolysis of both surfactants proceed slowly with similar yield.  
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