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Wybielacze optyczne, czyli dlaczego pranie jest białe

1. Wstęp
W starożytności przez rytual-
ne oczyszczenia człowiek był 
w stanie usunąć z siebie nie-
czystości w sensie fizycznym,
a zarazem doznawał oczysz-
czenia na płaszczyźnie ducho-
wej. W obecnych czasach nie 
traktujemy tej czynności w od-
niesieniu do wiary.  Czystość 
ciała oraz stroju jest odbierana 
przez większość z nas jako wy-
raz dobrej kultury. Jednak nie 
możemy powiedzieć, że czy-
stość jest sprawą bagatelną. 
Odczuwamy, prawdopodob-
nie podświadomie, koniecz-
ność noszenia czystych ubrań. 
Porządek i czystość sprawiają 
iż czujemy się swobodnie. 
Naturalne więc wydaje się to, 
iż żądamy aby środki, którymi 
pierzemy, myjemy bądź pielę-
gnujemy były jak najbardziej 
skuteczne, ale równocześnie 
tanie. Firmy nieustannie prze-
ścigają się w prezentowaniu 
nowych preparatów, o coraz 
to większej skuteczności i ja-
kości. Wszystko po to, aby 
zwykły użytkownik miał wra-
żenie czystości oraz „jeszcze 
bielszej” bieli. Rzadko jednak 
zdajemy sobie sprawę, iż czę-
sto działanie to oparte jest nie 
na rzeczywistym dążeniu do 
oczyszczenia, ale na oszukaniu 
naszych zmysłów. Najlepszym 
przykładem są tutaj wybiela-
cze optyczne, których zada-

niem jest wywołanie wrażenia 
(lub raczej złudzenia optycz-
nego), iż wyprana tkanina jest 
bielsza niż w rzeczywistości. 
Dzieje się to dzięki zdolności 
wybielaczy optycznych do 
przekształcania promienio-
wania UV w widzialne pro-
mieniowanie fluorescencyjne
o barwie fioletowo-niebie-
skiej, dającej efekt intensyw-
niejszej bieli. 
Obecnie dążenie do uzyskania 
intensywnej bieli dotyczy nie 
tylko pranych tkanin, ale rów-
nież wyrobów celulozowych 
oraz tworzyw sztucznych, 
przez co wybielacze optyczne 
znajdują swoje zastosowa-
nie również w tych gałęziach 
przemysłu.

2. Zjawisko wybielania
Zjawisko widzenia przez nas 
kolorów jest wynikiem po-
chłaniania przez wiele sub-
stancji części promieniowania 
z zakresu światła widzialnego, 
oraz docieranie do naszych 
nerwów wzrokowych światła 
uboższego. Nie należy jednak 
utożsamiać kolorów z fala-
mi elektromagnetycznymi, 
gdyż wrażenie danego koloru 
może być rezultatem różnych 
zjawisk. Wszystkie substancje 
natomiast pochłaniają pro-
mieniowanie w pewnych czę-
ściach ultrafioletowego zakre-
su widma. Substancje, które 

wydają się być białe absorbują  
promieniowanie mieszczące 
się w całym zakresie UV [1].
W wyniku oddziaływań che-
micznych i fizycznych wie-
le substancji białych może 
nabrać zdolności do słabej 
absorpcji w krótkofalowej wi-
dzialnej części widma, głów-
nie z zakresu 400-480 nm. 
Dzieje się tak, przykładowo, 
w przypadku wielokrotnego 

prania tkanin lub przy długo-
trwałym działaniu promieni 
słonecznych na papier. Wyni-
kiem tego jest obserwowany 
efekt żółknięcia, który jest 
dość nieestetyczny [2].
Najstarszą metodą kompensa-
cji ubytku, krótkofalowej skła-
dowej, widzialnej części wid-
ma polegała na dodawaniu 
niebieskiego barwnika, przy-
kładowo ultramaryny bądź 
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indygo. Mechaniczne nanie-
sienie niewielkiej ilości barw-
nika na powierzchnie spranej 
tkaniny dawało w rezultacie 
efekt poprawy bieli [2].
Czynniki fluorescencyjnie wy-
bielające (FWA), czyli wybiela-
cze optyczne są to bezbarwne 
związki organiczne lub związ-
ki o niewielkim zabarwieniu.  
Podstawową i charaktery-
styczną ich właściwością jest 
absorpcja światła ultrafiole-
towego o długości z zakresu 
300-430 nm i emisja większej 
części pochłoniętej energii 
w postaci fluorescencyjnego
światła o długości fali z zakre-
su 400-500 nm (Rys. 1). Jest 
to właśnie promieniowanie 
pochłaniane przez substancje 
żółknące. Substancje o takich 
właściwościach są często sto-
sowane do zwiększenia efektu 
bieli materiałów niebarwio-
nych. Nie mogą one jednak 
w żadnym przypadku zastąpić 
czyszczenia bądź bielenia [3].  

2.1. Opis działania wybiela-
czy optycznych
Dezaktywacja cząsteczki znaj-
dującej się w stanie wzbudzo-
nym zachodzi na różne sposo-
by. Emisja promieni w trakcie 
której następuje zmiana mul-
tipletowości określana jest 
jako fosforescencja, zaś proces 
z zachowaniem kierunku spi-
nu nazywa się fluorescencją.
Równolegle z fluorescencją
zachodzą przejścia bezpro-

Tabela 1. Wydajności kwantowe [5]

Materiał λmaxab [nm] λmaxem [nm] Ф

Hostalux KS-N 374 428 0,88

Hostalux KCB 330 431 0,82

Uvitex OB 337 434 0,80

Uvitex OB-1 399 427 0,87

Uvitex 127 313 429 0,85

mieniste w wyniku tego ener-
gia fotonu wyemitowanego 
jest niższa od fotonu zaab-
sorbowanego światła. Czyli 
fluorescencję można określić
jako przemianę promienio-
wania świetlnego w bardziej 
długofalowe [4]. 
Efektywność  fluorescencji moż-
na określić za pomocą wydaj-
ności kwantowej Ф. Wielkość 
ta zależy od względnych szyb-
kości fluorescencji oraz proce-
sów równoległych. W przypad-
ku wielu wybielaczy optycz-
nych wartość wydajności 
kwantowej jest również zależ-
na od środowiska. Przyjmuje 
wyższe wartości dla cząste-
czek zaabsorbowanych na 
stałych nośnikach, mniejsze 
zaś w rozpuszczalnikach [4]. 
Przykładowe wartości wydaj-
ności kwantowej dla popular-
nych wybielaczy optycznych 
przedstawia tabela 1.
Dla optymalnej efektywności 
wybielającej cząsteczki po-
winny spełniać następujące 
warunki:
• Długość fali, dla której wy-
stępuje maximum absorpcji 
powinno zawierać się w gra-
nicach 350-375 nm, współ-
czynnik ekstynkcji powinien 
być wysoki, a pasmo absorpcji 
winno opadać stopniowo do 
długości 400 nm.
• Wydajność kwantowa powin-
na być bliska 1.0, a maximum 
emisji winno być o długości 
fali z przedziału 415-445 nm, 

w zależności od żądanego od-
cienia, pasmo emisji zaś po-
winno szybko opadać w kie-
runku dłuższych fal.
• Rozkład wybielacza w ma-
teriale powinien być mono-
cząsteczkowy, agregacja czą-
steczek wybielacza wpływa 
w znacznym stopniu na obni-
żenie wydajności kwantowej.
 
3. Struktura cząsteczkowa 
wybielaczy optycznych
Według teorii chromoforowej 
za barwę związków chemicz-
nych odpowiadają pewne 
ugrupowania bądź połączenia 
znajdujące się w cząsteczce. 
W cząsteczkach wybielaczy 
optycznych chromoforami są 
układy elektronów π, w któ-
rych następują przejścia π-π*. 
Układ chromoforowy wy-
bielacza musi być sztywny 
co uzyskuje się przez układy 
sprzężonych wiązań podwój-
nych. Konformacja w stanie 
wzbudzonym nie powinna się 
jednak bardzo różnić od tej 
w stanie podstawowym [4].
Właściwości optyczne chro-
moforów zależą w znacznym 
stopniu od rodzaju podstaw-
ników oraz ich położenia 

Rys. 1. Widmo UV/Vis materiału tekstylnego. a) bielone-
go; b) z dodatkiem niebieskiego barwnika; c) z dodat-
kiem wybielacza optycznego (c1-absorpcja, c2-fluores-
cencja) [3]

w cząsteczce. Donory oraz ak-
ceptory elektronów w równym 
stopniu mogą intensyfikować
fluorescencję w zależności od
położenia. Właściwości użyt-
kowe wybielaczy również 
można poprawiać przez wpro-
wadzenie odpowiednich pod-
stawników do cząsteczki [3].

3.1. Znane wybielacze op-
tyczne
Podział wybielaczy optycz-
nych obejmuje pochodne 
karbocykliczne oraz heterocy-
kliczne. Podstawowymi związ-
kami o budowie karbocyklicz-
nej posiadającymi właściwości 
wybielania są distyryloareny 
oraz diwinylostilbeny. Związki 
o takiej strukturze są jednymi 
z bardziej popularnych dodat-
ków poprawiających jakość 
tworzyw sztucznych oraz włó-
kien syntetycznych [4].
Cyjano-1,4-distyrylobenzeny 
są karbocyklicznymi wybie-
laczami o bardzo dużej zdol-
ności wybielania oraz dobrej 
trwałości w zastosowaniu do 
tworzyw sztucznych i włó-
kien syntetycznych (Rys. 2). 
Najlepsze właściwości posia-
dają cząsteczki o budowie 
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niesymetrycznej. Stosuje się 
również mieszaniny różnych 
pochodnych w celu uzyska-
nia odpowiedniego odcienia 
bieli. Wadą tych związków jest 
stosunkowo umiarkowana 
światłotrwałość [6]. 
Bardzo popularnym wybiela-
czem stosowanym do polie-
strów jest produkt o nazwie 
Leukophor EHB. W skład kom-
pozycji wchodzi 4,4’-di(etoksy-
karonylowinylo) stilben, o bar-
dzo dużej efektywności (Rys. 3). 
Znane są również pochodne 
cyjanowe, dla który zaobser-
wowano jeszcze lepsze wła-
ściwości [8].
Z punktu widzenia ilości po-
chodnych obecnych na rynku 
1,3,5-triazynylowe pochodne 
kwasu 4,4’diaminostilbeno-2,2’
-di-sulfonowego pozostają 
wciąż najważniejszymi wy-
bielaczami optycznymi, do-
stępnymi już od roku 1941. 
Do tej pory wypuszczono na 
rynek blisko 75 pochodnych, 
z czego około 40 jest nadal w 
sprzedaży (Rys. 4). Znajdują 
zastosowanie przede wszyst-
kim w przemyśle tekstylnym 
i papierniczym oraz wchodzą 
w skład formulacji detergen-
tów [4,9,10].  

Rys. 3. Diwinylostilben [8]

Rys. 2. 1,4-Distyrylobenzeny [3]

Rys. 4. Kwas 4,4’-bis-(triazynyloamino)-stilbenylo-2,2’-disulfonowy [3]

Rys. 5. Stilbenylo-2H-triazole [3]

Rys. 6. Benzoksazole [3]

Stilbenylo-2H-triazole. wyka-
zują wysoką chloroodporność 
i znajdują zastosowanie do 
bielenia bawełny oraz włó-
kien poliamidowych. Należą 
tu pochodne stilbenylo-2H-
naftotriazolu oraz bis-triazy-
lostilbenu (Rys. 5). Te drugie 
charakteryzują się wysoką 

efektywnością i dobrą świa-
tłotrwałością oraz są wysoce 
odporne na chemiczne biele-
nie [11], [12].
Pierścień benzoksazolowy zna-
lazł uznanie jako grupa prze-
dłużająca układ sprzężony ze 
względu na jego zdolność do 
rezonansu. Poprawia właści-
wości wybielaczy zwiększając 
światłotrwałość. Pochodne te 
stosowane są głównie w prze-

Rys. 7. Benzofurany i benzimidazole [16], [17]

myśle włókienniczym. Należą 
tu pochodne styrylobenzok-
sazolu oraz bis(benzoksazole) 
(Rys. 6) [13-15].
4,4`-bis(benzofuranylo)bife-
nyle (Rys. 6) można uznać za 
bistyrylobifenyle o zamknię-
tym pierścieniu . Pochodne 
sulfonowe są bardzo dobrze 
rozpuszczalne w wodzie i cha-
rakteryzują się dobrą świta-
łotrwałością. Stosuje się je do 
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wybielania włókien poliami-
dowych oraz celulozy [16]. 
Pochodne benzimidazolowe 
(Rys. 7) stanowią grupę wy-
bielaczy kationowych. Posia-
dają znakomite właściwości. 
Znalazły zastosowanie jako 
chlorotrwałe i światłotrwałe 
wybielacze do poliakrylonitry-
lu i octanu celulozy. Ponadto 
cechuje je długi okres stabil-
ności [17].
1,3-Difenylo-2-pyrazoliny o cha-
rakterystycznej niebieskiej flu-
orescencji znajdują zasto-
sowanie jako wybielacze 
optyczne już od 1949 roku. 
Najbardziej wartościowymi 
wybielaczami z tej grupy są 
pochodne chlorowe kwasów 
sulfonowych i sulfonamidów 
(Rys.8). Posiadają znakomite 

Rys. 8. Pirazolina [4]

Rys. 9. Naftalimidy [4]

Rys. 10. 1-(4,6-Metoksy-1,3,5-triazynylo)piren [4]

Rys. 11. Synteza kumaryn metodą Pechmanna [4]

właściwości optyczne a przy 
tym są bardzo uniwersalne 
jeżeli chodzi o sposób apli-
kacji. Pierścień pirazolinowy 
jest jednak nietrwały w śro-
dowisku utleniającym, ponie-
waż ulega dehydrogenacji do 
odpowiedniego pirazolu [18]. 
4-Aminonaftalimidy i ich N-
-podstawione pochodne są 
znakomitymi barwnikami flu-
orescencyjnymi o zielono-żół-
tej barwie. Poprzez acylację 
grupy aminowej w pozycji 4 

w pierścieniu naflalimidowym
uzyskuje się fluorescencję bli-
ską niebieskiej. Tak uzyskane 
cząsteczki znalazły zastosowa-
nie jako wybielacze optyczne 
(Rys. 9) [19-21]. 
Znanym oraz używanym 
związkiem jest 1-(4,6-metoksy-
1,3,5-triazynylo)piren (Rys.10). 
Daje on efekt niebiesko-białe-
go rozjaśniania w zastosowa-
niu do poliestrów. Używany 
jest głównie w kombinacji 
z innymi wybielaczami [22].  
W wyniku modyfikacji pier-
ścienia kumarynowego escu-
linu otrzymano N-alkilopod-
stawione pochodne 7-amino-
-4-metylokumaryny. Jednak 
jedynym przedstawicielem 
tej grupy pozostającym nadal 
w sprzedaży jest Uvitex WGS 
(7-dietylamino-4-metylo-
kumaryna). Pomimo niskiej 
światłotrwałości, jego dobre 
właściwości optyczne spra-
wiają, iż jest używany do wy-
bielania wełny, sztucznego 
jedwabiu oraz poliamidów. 
Substancja ta jest produko-

Rys. 12. Wybielacz optyczny 236 [4]

wana na drodze cyklokonden-
sacji 3-dietanoloaminofeno-
lu z acetylooctanem etylu 
w obecności chlorku cynku 
(Rys.11) [4].
Zastosowanie znalazły rów-
nież pochodne 3-fenylokuma-
ryny z grupami metoksylową 
i triazynyloaminową w pozycji 
7 [23]. Te jednak w przemyśle 
zastąpiono pochodnymi 3,7-
-bis(heteroarylo)kumaryny, 
w których szczególnie ważną 
rolę odgrywają pięcioczło-
nowe układy N-heteroato-
mowe (Rys. 12). Substancje 
te posiadają bardzo dobre 
właściwości wybielające oraz 
znakomitą światłotrwałość, 
szczególnie w zastosowaniu 
do poliestrów.
4. Zastosowanie wybielaczy 
optycznych - wymagania
Na odcień bieli jaki chce-
my uzyskać jak również na 
jej trwałość wpływa przede 
wszystkim rodzaj użytego wy-
bielacza, ale również sposób  
farbowania  materiału. W przy-
padku wybielaczy do bawełny 
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Rys. 13. Struktura badanych pochodnych kumaryny

oraz wybielaczy chlorood-
pornych związanie cząsteczki 
z materiałem bielonym nastę-
puje przez mostki wodorowe. 
Wybielacze poliamidowe oraz 
szczególnie poliestrowe dają 
efekt wybielania dzięki dyfuzji 
do wnętrza struktury materia-
łu rozjaśnianego [4]. 
Ocena wybielaczy optycznych 
polega nie tylko na ocenie ich 
powinowactwa do odpowied-
nich rodzajów włókien ale 
także na ocenie ich stabilności 
oraz trwałości. 
Wybielacze optyczne są obec-
nie prawie we wszystkich 
środkach piorących. Używa-
ne są również, w dużej części, 
w przemyśle tekstylnym oraz 
papierniczym. Stosuje się je 
również jako dodatki do two-
rzyw sztucznych. Mimo róż-
nych szczególnych wymagań 
jakie ma każde z zastosowań, 
można wyróżnić pięć podsta-
wowych zasad którymi nale-
ży się kierować przy doborze 
związku, aby można było go 
użyć jako wybielacza optycz-
nego [4]:
• Wybielacz optyczny może 
poprawiać jakość bieli jedynie 
w przypadku gdy substrat nie 
absorbuje zbyt silno w zakre-
sie absorpcji oraz fluorescencji
użytego środka rozjaśniające-
go. Oznacza to, że w przypad-
ku niebielonych materiałów 

tekstylnych bądź słabo wy-
czyszczonych materiałów po-
żądany stopień białości jest 
niemożliwy nawet przy zasto-
sowaniu dużego stężenia wy-
bielacza optycznego.
• Wybielacz optyczny działa 
efektywnie jedynie w przy-
padku monocząsteczkowego 
rozproszenia w materiale roz-
jaśnianym. Zależne jest to od 
substratu, typu wybielacza 
oraz sposobu aplikacji.
• Efekt wybielania maleje ze 
wzrostem stężenia wybielacza 
powyżej granicy nasycenia. 
Zwykle mieści się ono w zakre-
sie 0,002-0,2%wag w stosun-
ku do substratu lub wynosi 
około 0,1 stężenia stosowane-

Tabela 2. Własności absorpcji i fluorescencji badanych
związków

pr λ absorpcji λmax emisji*

1 207,4; 290,9; 318,6 393 m.

2 207,4; 354,2 brak

3 202,6; 322,7 447,5 w.

4 199,8; 289,1 448,7 w.

5 205,8; 302,9 411,6 w

6 224,6; 292,1 441,6 s.

7 203,8; 251,4 434,1 m.

8 204,2; 318,9 brak

9 207,8; 287,9 459,2 w.

10 207,8; 315 brak

11 212,6; 291,8 485,1 s.

m.-mała, w.-wysoka, s.- średnia

go zwykle w przypadku barw-
ników.
• Odkąd zastosowanie w prze-
myśle wybielaczy optycznych 
nie nastarcza wielkich proble-
mów, produkty powinny być 
tworzone dla konkretnych za-
stosowań.
• Pożądany odcień oraz trwa-
łość wymaga dodatkowych 
kryteriów dla konkretnego za-
stosowania.

5. Metodyka badań wybiela-
czy optycznych. Właściwości 
wybranych pochodnych ku-
maryny, potencjalnych wy-
bielaczy optycznych
Ocena przydatności związku 
jako wybielacza optycznego 
opiera się na analizie widm 
UV-Vis absorpcyjnych oraz 
emisyjnych.  W pracy widma 
UV absorpcji i fluorescencji
wykonano na spektrofotome-
trze EPP 2000C firmy Stellar
Net Inc.
Analizie poddano próbki pod-
stawionych α-kumaryn:  oksym 
3-acetylokumaryny (1), 2,4-di-
ni-trofenylohydrazon 3-acety-
lokumaryny (2), 4-metylo-7-

hydroksykumaryna (3), 6-hy-
droksy-4-metylo-1H-chino-
lin-2-on (4), 4-metylo-6-ami-
nokumaryna (5), 4-metylo-6-
-metoksykumaryna (6), kwas 
4-metylo-2-oksy-2H-chrome-
no-6-karboksylowy (7), 4-me-
tylo-7-hydroksy-8-nitrokuma-
ryna (8), kwas 5-hydroksy-4-
-metylo-2-oksy-2H-chrome-
no-6,8-disulfonowy (9), 4-me-
tylo-7,8-dihydroksykumaryna 
(10), 4-metylo-[h]-benzokuma-
ryna (11) (Rys. 13).  Dla w/w 
związków wykonano badanie 
absorpcji oraz fluorescencji
w zakresie fal charakterystycz-
nych dla wybielaczy optycz-
nych. W tym celu sporządzono 
metanolowe roztwory o stę-
żeniu 0,2mg/ml. Ze względu 
na dużą intensywność emisji 
fluorescencji związków 4 oraz
12, ich roztwory rozcieńczono 
pięćdziesięciokrotnie.

5.1. Wyniki oraz  analiza 
widm UV
Widma fluorescencji  związ-
ków przedstawiono na rysun-
kach  (Rys. 14), a główne pa-
sma absorpcji i emisji zebrano 
w tabeli 2.
Krzywe absorpcji wszystkich 
badanych związków charakte-
ryzują się obecnością dwóch 
pików. Pierwszy maksymalny 
przy długości fali w zakresie 
około 200-220 nm. Drugi pik 
występujący w zakresie od 
280-380 nm. Obecność ab-
sorpcji w tym drugim zakresie 
jest konieczna dla wybielaczy 
optycznych.
Na podstawie analizy widm 
UV–Vis stwierdzono, iż poten-
cjalną możliwość zastosowania 
jako półprodukty do wytwa-
rzania wybielaczy optycznych 
posiadają 4-metylo-7-hydro-
ksykumaryna, 6-amino-4-me-
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tylokumaryna, 4-metylo-6-me-
toksykumaryna, kwas 4-me-
tylo-6-karboksykumarynowy,  
kwas 6,8-disulfonowy 4-mety-
lo-5-hydroksykumaryny oraz 
4-metylobenzokumaryna. 
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