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IDENTYFIKACJA UBOCZNYCH PRODUKTÓW ROZKŁADU 
WYBRANYCH PESTYCYDÓW W TRAKCIE 

ZAAWANSOWANYCH PROCESÓW UTLENIANIA 

IDENTIFICATION OF DEGRADATION BY-PRODUCTS OF SELECT ED 
PESTICIDES DURING ADVANCED OXIDATION PROCESSES 

Abstrakt:  W pracy dokonano próby identyfikacji ubocznych produktów rozkładu trzech pestycydów,  
tj. triklosanu, trialatu i oksadiazonu, w trakcie ozonowania, chlorowania i oddziaływania promieniami UV na ich 
roztwory wodne. Identyfikację związków wykonano w oparciu o wyniki analizy GC-MS z wykorzystaniem 
biblioteki widm masowych NIST v17. Wykazano, że w trakcie wszystkich trzech przeprowadzonych procesów 
dochodzi do niepełnego rozkładu pestycydów. Wraz ze wzrostem dawki ozonu i czasu naświetlania promieniami 
UV wzrastała liczba generowanych produktów rozkładu związków. W trakcie procesu chlorowania dochodziło do 
przyłączania się jonów Cl- do cząsteczek badanych mikrozanieczyszczeń, co w przypadku triklosanu prowadziło 
do generowania związków zawierających w swojej budowie cztery lub pięć atomów chloru. Wykonana analiza 
toksykologiczna z użyciem testu Microtox® i Lemna sp. Growth Inhibition Test wykazała toksyczny charakter 
roztworów poprocesowych. Uboczne produkty rozkładu triklosanu i trialatu powstałe w procesie naświetlania ich 
wodnych roztworów promieniami UV przyjmowały charakter wysokotoksyczny względem organizmów 
wskaźnikowych (efekt toksyczny >75 %). Uniemożliwia to odprowadzenie tych roztworów do środowiska 
naturalnego. 

Słowa kluczowe: pestycydy, produkty uboczne, ozonowanie, promieniowanie UV, chlorowanie 

Wprowadzenie 

Pestycydy jako związki, które stosowane są w celu zwalczania organizmów 
szkodliwych lub niepożądanych, w znacznym stopniu wpływają na środowisko [1]. 
Zasługują zatem na szczególną uwagę podczas prowadzenia monitoringu jakości 
zbiorników wodnych. Zaliczane są do trwałych zanieczyszczeń organicznych (j. ang. 
Persistent Organic Pollutants POPs) o znacznej toksyczności i słabej podatności na rozkład 
biologiczny [2]. Szacunkowa liczba pestycydów i ich metabolitów dostępnych na 
globalnym rynku sięga 500 [3], a stały wzrost ich obecności w środowisku wodnym został 
wykazany w licznych publikacjach [4-6]. Konieczne jest więc podjęcie wszelkich działań 
mających na celu ograniczenie emisji pestycydów do środowiska naturalnego. 

 Zaawansowane procesy utleniania pozwalają na uzyskanie wysokich stopni usunięcia 
szerokiej gamy trudnobiodegradowalnych związków organicznych, w tym również 
pestycydów [3, 7]. Do rozkładu zanieczyszczeń w tych procesach dochodzi w wyniku 
reakcji z wysoko reaktywnymi wolnymi rodnikami, takimi jak nieselektywne rodniki 
hydroksylowe. Zaawansowane procesy utleniania mogą być realizowane jako pojedynczy 
proces oczyszczania lub być połączone w systemy sekwencyjne lub hybrydowe. Systemy 
hybrydowe pozwalają na poprawę efektywności dekompozycji zanieczyszczeń przy 
jednoczesnym skróceniu czasu oczyszczania strumieni wodnych. Również powszechnie 
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stosowane metody dezynfekcji wody oparte na działaniu chloru pozwalają na rozkład 
pestycydów [8, 9]. Zastosowanie tego rodzaju procesów niejednokrotnie prowadzi do 
generowania ubocznych produktów rozkładu zanieczyszczeń i wzrostu toksycznego 
charakteru oczyszczanych strumieni wodnych. Poznanie szlaków rozkładu poszczególnych 
mikrozanieczyszczeń pozwala na dobór optymalnych metod ich eliminacji ze środowiska 
przy uwzględnieniu zarówno aspektów środowiskowych, jak i ekonomicznych. 

Celem przeprowadzonych badań była identyfikacja ubocznych produktów rozkładu 
trzech pestycydów w środowisku wodnym, tj. trialatu, triklosanu i oksadiazonu, 
powstających w trakcie ich ekspozycji na oddziaływanie promieniami UV, ozonowanie  
i chlorowanie. Roztwory poprocesowe poddano analizie toksykologicznej z użyciem testu 
Microtox® i Lemna sp. Growth Inhibition Test.   

Materiały i metodyka badań 

Przedmiot badań stanowiły roztwory wodne wybranych pestycydów, tj. trialatu, 
triklosanu i oksadiazonu. Roztwory sporządzono na bazie wody zdejonizowanej  
o przewodności 18 MΩ cm−1 i stężeniu tlenu rozpuszczonego poniżej 2,5 mg/dm3. Stężenie 
analitów ustalono na poziomie 1000 µg/dm3, a odczyn roztworów korygowano do pH 
równego 7,0 przy pomocy 0,1 mol/dm3 roztworu NaOH o czystości > 99,6 %. Wzorce 
mikrozanieczyszczeń o czystości powyżej 97,0 % pochodziły z firmy Sigma-Aldrich 
(Poznań, Polska). Charakterystykę badanych pestycydów przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1 

Charakterystyka badanych pestycydów [10] 

Table 1 
Characteristics of the tested pesticides [10] 

Nazwa Zastosowanie Wzór  
molekularny 

Masa 
cząsteczkowa   

 [g/mol] 
Rozpuszczalność  
 w H2O[mg/dm3] 

log Kow
*  

[-] 

trialat, TRI herbicyd C10H16Cl3NOS 304,65 2,00 4,60 

triklosan, TCS 
fungicyd, 

bakteriostatyk 
C12H7Cl3O2 289,54 10,00 4,76 

oksadiazon, ODZ herbicyd C15H18Cl2N2O3 345,22 0,70 4,80 

* log Kow - współczynnik podziału oktanol/woda 
 
Proces naświetlania przygotowanych roztworów promieniami UV, ozonowania  

i chlorowania realizowano w szklanym porcjowym reaktorze o objętości 1 dm3 
umieszczonym w ciemni. Pozwoliło to na wykluczenie wpływu promieniowania 
słonecznego na rozkład mikrozanieczyszczeń. Reaktor umieszczono na mieszadle 
magnetycznym, co zapewniało stałe wymieszanie całej objętości mieszaniny reakcyjnej. 
Wszystkie eksperymenty prowadzono w temperaturze pokojowej. Promieniowanie UV 
było emitowane przez średniociśnieniową rtęciową lampę UV model TQ 150 firmy 
Heraeus (Hanau, Niemcy). Lampa pracowała w płaszczu chłodzącym zasilanym wodą 
wodociągową, co zabezpieczało mieszaninę przed przegrzaniem. Promieniowanie 
emitowane przez lampę mieściło się w zakresie długości fali λexc od  313 do 578 nm. Czas 
naświetlania ustalono kolejno na 5, 10, 20, 30, 40 oraz 60 min. 
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O3 w procesie ozonowania wytwarzany był z powietrza z użyciem generatora Ozoner 
FM500 firmy WRC Multiozon (Sopot, Polska) i wprowadzany do reaktora przez dyfuzor 
ceramiczny. Proces prowadzono dla sześciu dawek O3 wynoszących 1, 2, 3, 5, 10 oraz  
12 mg/dm3. Stężenie ozonu w mieszaninie oznaczano fotometrycznie z użyciem testu 
Spectroquant® Ozone Test firmy Merck KGaA (Darmstadt, Niemcy). Czas reakcji O3  

z roztworami wodnymi ustalono na podstawie badań wstępnych [11] na 30 min. W celu 
zatrzymania reakcji ozonowania i usunięcia pozostałości ozonu do mieszanin reakcyjnych 
wprowadzano Na2SO3 w dawce 24 mmol/dm3 firmy Sigma-Aldrich (Poznań, Polska). 

Proces chlorowania prowadzono z użyciem NaClO o nominalnej zawartości wolnego 
chloru 6 % (w/v). Stosowana dawka chloru wynosiła 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 oraz 3 mg/dm3. 
Proces chlorowania prowadzono w czasie 30 min, a reakcję chlorowania zatrzymywano 
przez usunięcie nadmiaru chloru przy użyciu Na2S2O3 w dawce 100 mg/dm3 firmy  
Sigma-Aldrich (Poznań, Polska). 

Oznaczenia stężeń pestycydów przed i po procesie naświetlania, ozonowania lub 
chlorowania wykonywano, wykorzystując technikę chromatografii gazowej z detekcją mas 
(GC-MS) poprzedzoną wydzieleniem analitów z roztworów z użyciem ekstrakcji do fazy 
stałej (SPE). Ekstrakcje SPE prowadzono przy użyciu jednorazowych kolumienek 
Supelclean™ ENVI-18 firmy Sigma-Aldrich (Poznań, Polska). Złoże kolumienki 
kondycjonowano kolejno acetonitrylem oraz metanolem (Avantor Performance Materials 
Poland S.A. (Gliwice, Polska)) i przemywano wodą zdejonizowaną. Objętość próbki 
poddawanej ekstrakcji wynosiła każdorazowo 20 cm3. Anality zatrzymane na złożu 
kolumienki wymywano metanolem i acetonitrylem w objętości 1,5 cm3. Analizę 
chromatograficzną wykonano z użyciem chromatografu GC-MS(EI) model 7890B firmy 
Perlan Technologies (Warszawa, Polska). Chromatograf wyposażony był w kolumnę 
kapilarną SLBTM - 5 ms 30 m × 0,25 mm, 0,25 μm firmy Sigma-Aldrich (Poznań, Polska). 
Szczegóły zastosowanej ekstrakcji SPE oraz analizy GC-MS podano w pracy [12]. 

Procentowy stopień usunięcia pestycydów w roztworach poprocesowych obliczono na 
podstawie równania (1), gdzie Cp i Ck oznaczają kolejno stężenie początkowe [mg/dm3]  
w roztworze przed procesem oczyszczania i stężenie końcowe [mg/dm3] wyznaczone po 
procesie oczyszczania: 

������ń �	�
�ę��� [%] =
�� − ��

��

∙ 100 
 

(1) 

Błędy pomiarowe zostały wyznaczone na podstawie odchylenia standardowego 
obliczonego dla trzech powtórzeń każdej z serii badawczych.  

Analizę toksykologiczną roztworów pestycydów wykonano, wykorzystując dwa 
biotesty - Microtox® i Lemna sp. Growth Inhibition Test. Test Microtox® przeprowadzono 
przy użyciu liofilizowanych słonowodnych bakterii bioluminescencyjnych Aliivibrio 
fischeri zgodnie z procedurą Screening Test systemu MicrotoxOmni w analizatorze 
Microtox Model 500 firmy Modern Water (Warszawa, Polska). Otrzymany wynik testu 
wyrażony był przez procent inhibicji bioluminescencji na skutek zahamowania procesów 
metabolicznych organizmów wskaźnikowych poddanych 5-minutowej ekspozycji na 
działanie badanych roztworów wodnych względem próby kontrolnej będącej 2 % 
roztworem NaCl. 
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Lemna sp. Growth Inhibition Test przeprowadzony został na roślinach naczyniowych 
Lemna minor pochodzących z własnej hodowli zgodnie z normą OECD Guideline 221. 
Test oparty o obserwację zmian morfologicznych roślin prowadzono w temperaturze  
25±1 °C przy stałej ekspozycji na światło o mocy 6000 luksów. Efekt toksykologiczny 
wyrażony przez zmiany morfologiczne roślin oceniono po 7 dobach jako % inhibicji (I) 
wzrostu frondów roślin zgodnie ze wzorem (2), gdzie Lk i Lt oznaczają kolejno liczbę 
frondów dla próbki kontrolnej i próbki testowej: 

� [%] =
�� − ��

��

∙ 100 
 

(2) 

Interpretację wyników wykonano zgodnie z klasyfikacją toksyczności przedstawioną 
w pracy [11].  

Wyniki i ich dyskusja 

Pierwszy etap badań posłużył ocenie stopnia usunięcia badanych pestycydów w trakcie 
procesu naświetlania promieniami UV, ozonowania i chlorowania (rys.1).  

 
a) 

 

b) 

 
  c) 

 

 

Rys. 1. Stopień usunięcia pestycydów w trakcie procesu: a) naświetlania promieniami UV, b) ozonowania  
i c) chlorowania  

Fig. 1. The removal degrees of pesticides during the process of: a) UV irradiation, b) ozonation, c) chlorination  
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Zaobserwowano, że wraz ze wzrostem czasu naświetlania, jak również wraz ze 
wzrostem dawki O3 i Cl2 zwiększa się stopień usunięcia wszystkich pestycydów. 
Najwyższą efektywnością rozkładu mikrozanieczyszczeń odznaczał się proces 
naświetlania, który pozwolił już po 5 min na uzyskanie ponad 60 % usunięcia trialatu  
i oksadiazonu oraz na ponad 80 % usunięcie triklosanu. Wysoki stopień usunięcia 
triklosanu sięgający 95 % obserwowano również w trakcie procesu chlorowania przy 
dawce Cl2 wynoszącej 3 mg/dm3. Znacznie niższe stopnie usunięcia obserwowano  
w przypadku trialatu i oksadiazonu, których usunięcie w tym procesie sięgało kolejno  
40 i 20 %. Najniższą efektywnością rozkładu pestycydów odznaczał się proces ozonowania 
(rys. 1b). Dawka 3 mg/dm3 tego utleniacza pozwoliła jedynie na 25 % usunięcie trialatu  
i 16 % usunięcie oksadiazonu, a dawka 12 mg/dm3 pozwoliła na uzyskanie 18% obniżenia 
stężenia trialatu, 60 % redukcję stężenie triklosanu i 35 % obniżenie koncentracji 
oksadiazonu. W trakcie rozkładu związków dochodzi do rozrywania wiązań pomiędzy 
poszczególnymi atomami w cząsteczce. Na podstawie znajomości energii dysocjacji 
wiązań można przewidzieć teoretyczne szlaki rozkładu mikrozanieczyszczeń. Identyfikacja 
wszystkich teoretycznie określonych ubocznych produktów rozkładu związków jest 
niemożliwa ze względu na ich zróżnicowaną stabilność w środowisku wodnym.  

Analiza chromatogramów próbek wodnych roztworów badanych pestycydów po 
procesie naświetlania promieniami UV, ozonowania i chlorowania wykazała obecność 
szeregu zanieczyszczeń nieoznaczanych w próbkach przedprocesowych. Na podstawie 
widm masowych nowo utworzonych związków i biblioteki widm masowych NIST v17 
dokonano identyfikacji poszczególnych związków. W tabeli 2 zestawiono uboczne 
produkty rozkładu identyfikowane w poszczególnych procesach oczyszczania roztworów 
wodnych. 

 
Tabela 2 

Zestawienie ubocznych produktów rozkładu pestycydów 

Table 2 
Summary of pesticide decomposition by-products 

Roztwór 
wodny 

pestycydów 
Zidentyfikowany związek 

Proces* Wzór  
molekularny 

Masa cząsteczkowa 
[g/mol] UV O3 Cl2 

trialat 
diallat + + - C10H17Cl2NOS 270,22 

tetrachloroetylen - - + C2Cl4 165,82 
N,N-diisopropyloformamid - + + C7H15NO 129,20 

triklosan 

2,3-dichlorofenol - + + C6H4Cl2O 163,00  
4-chlorofenol + + + C6H5ClO 128,56 

2,3-dichloro-6-(2,4-
dichlorofenoksy)fenol 

- - + C12H6Cl4O2 323,98 

2,3,4-trichloro-6-(2,4-
dichlorofenoksy)fenol 

- - + C12H5Cl5O2 358,42 

oksadiazon 

5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-
5-hydroksyfenyl)-1,3,4-
oksadiazol-2(3H)-one 

+ + - C12H12Cl2N2O3 303,14 

4,6-dichlororesorcinol - + + C6H4Cl2O2 178,00 
2,4-dichloro-1-

isopropoksybenzen 
- - + C9H10Cl2O 205,08 

* + ̠  związek obecny w próbkach poprocesowych; - ˗ związek nieobecny w próbkach poprocesowych 
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W procesie naświetlania promieniami UV zidentyfikowano najmniejszą liczbę 
ubocznych produktów rozkładu poszczególnych pestycydów. Dla przykładu, w trakcie 
fotochemicznego rozkładu trialatu wytwarza się diallat, a w trakcie naświetlania roztworu 
zawierającego triklosan dochodzi do generowania cząsteczek 4-chlorofenolu. Proces 
ozonowania przyczynia się do powstawania większej liczby ubocznych produktów 
rozkładu mikrozanieczyszczeń, i tak w próbkach poprocesowych roztworu trialatu 
zidentyfikowano diallat i N,N-diisopropyloformamid, a w poprocesowych próbkach 
wodnego roztworu oksadiazonu oznaczono 5-tert-butylo-3-(2,4-dichloro-5-
hydroksyfenylo)-1,3,4-oksadiazol-2(3H)-on oraz 4,6-dichlororesorcinol. Na szczególną 
uwagę zasługuje proces chlorowania, który prowadzi do wytwarzania zawiązków 
zawierających zwiększoną liczbę atomów Cl w cząsteczce, takich jak 2,3-dichloro-6-(2,4-
dichlorofenoksy)fenolu i 2,3,4-trichloro-6-(2,4-dichlorofenoksy)fenolu powstających  
w trakcie chlorowania roztworów zawierających triklosan.  

 
a) 

 

b) 

 
  c) 

 

 

Rys. 2. Efekt toksyczny obserwowany w próbkach po procesie: a) naświetlania promieniami UV, b) ozonowania  
i c) chlorowania (Test Microtox®) 

Fig. 2. Toxic effect observed in samples after: a) UV irradiation, b) ozonation, c) chlorination (Microtox® test) 
 
W kolejnym etapie oceniono toksyczność wodnych roztworów pestycydów przed i po 

procesach ich oczyszczania. Testy przeprowadzone z użyciem bakterii Aliivibrio fischeri  
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w teście Microtox® (rys. 2) wykazały, że zgodnie z czteroklasową klasyfikacją 
toksyczności [11] jedynie roztwór wodny zawierający triklosan cechował się wysoką 
toksycznością (efekt > 75,0 %). Roztwory mające w swoim składzie trialat lub oksadiazon 
były nietoksyczne względem słonowodnych bakterii (efekt < 25,0 %). Natomiast wraz ze 
wzrostem czasu naświetlania roztworów trialatu i oksadiazonu obserwowano wzrost efektu 
toksycznego, który po 60 min naświetlania przyjmował dla roztworu oksadiazonu charakter 
toksyczny (efekt > 50,0 %), a dla roztworu trialatu wysokotoksyczny. Wzrost toksyczności 
obserwowano również wraz ze wzrostem dawki reagentów w procesie ozonowania  
i chlorowania. Dla przykładu po zastosowaniu dawki O3 równiej 12 mg/dm3 obserwowano 
toksyczny charakter roztworów poprocesowych trialatu i oksadiazonu. Natomiast dla dawki 
Cl2 równej 2,5 oraz 3,0 mg/dm3 roztwory wodne tych dwóch pestycydów klasyfikowane 
były jako niskotoksyczne (efekt > 25,0 %). Można zatem przypuszczać, że formowane 
uboczne produkty rozkładu pestycydów cechują się wyższą toksycznością od ich związków 
wyjściowych.  

 
a) 

 

b) 

 
  c) 

 

 

Rys. 3. Efekt toksyczny obserwowany w próbkach po procesie: a) naświetlania promieniami UV, b) ozonowania  
i c) chlorowania (Lemna sp. Growth Inhibition Test) 

Fig. 3. Toxic effect observed in samples after: a) UV irradiation, b) ozonation, c) chlorination (Lemna sp. Growth 
Inhibition Test) 
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Zaobserwowano również, że roztwór triklosanu cechował się wysoką toksycznością 
bez względu na dawkę reagenta i zastosowany proces jego rozkładu. 

Odmienne rezultaty uzyskano w trakcie testów toksyczności wykonywanych na 
roślinach naczyniowych (rys. 3). Organizmy testowe wykazywały największą wrażliwość 
na obecność oksadiazonu w próbkach niepoddanych procesom oczyszczania. Oksadiazon 
nie tylko hamuje rozrost roślin, ale również wpływa znacząco na tkankę roślinną, 
prowadząc do jej martwicy (obserwowany efekt toksyczny przekraczał 83%). Roztwór 
wodny triklosanu przyjmował charakter toksyczny, natomiast próbki wodne zawierające 
trialat, podobnie jak w przypadku testu Microtox®, cechowały się toksycznością 
mieszczącą się w zakresie próbek nietoksycznych.   

W próbkach po procesie naświetlania promieniami UV zawierających triklosan oraz 
oksadiazon obserwowano obniżenie toksycznego charteru wraz ze wzrostem czasu 
naświetlania (rys. 3a). Próbki tych pestycydów po 30 min ekspozycji na promienie UV 
cechowały się niską toksycznością (efekt < 50,0 %). Również wraz ze wzrostem dawki O3  
i Cl2 odnotowano obniżenie toksycznego charakteru próbek zawierających oksadiazon (rys 
3b i 3c). W przypadku trialatu i triklosanu obserwowano stopniowy wzrost toksyczności 
wraz ze wzrostem stosowanych reagentów. Należy również podkreślić, że diallat 
generowany w trakcie naświetlania roztworu trialatu promieniami UV wpływał na znaczy 
wzrost toksyczności roztworu poprocesowego również względem roślin naczyniowych. 
Próbki zawierające trialat i generowany diallat po 40 min naświetlania klasyfikowane były 
jako wysokotoksyczne (rys. 3a). 

Wnioski 

 Spośród przebadanych procesów rozkładu pestycydów największą efektywnością 
względem obniżenia stężenia poszczególnych mikrozanieczyszczeń (stopień usunięcia 
> 90 %) cechował się proces naświetlania promieniami UV.    

 Zarówno w procesie ozonowania, jak i chlorowania wraz ze wzrostem dawki 
reagentów obserwowano wzrost stopnia usunięcia badanych pestycydów.  

 W trakcie rozkładu mikrozanieczyszczeń dochodzi do generowania ubocznych 
produktów ich dekompozycji. Proces chlorowania prowadzi do wytwarzania związków 
posiadających znacznie większą liczbę atomów chloru w cząsteczce w porównaniu do 
badanych pestycydów.  

 Zastosowane testy toksyczności cechowały się różną czułością względem badanych 
toksykantów i ich produktów rozkładu. Najwyższą toksycznością, bez względu na 
stosowaną metodę oczyszczania i wykonywany test toksyczności, odznaczały się 
roztwory zawierające triklosan.  

Podziękowania 

Badania zostały sfinansowane z dotacji MNiSW przeznaczonej na działalność 
statutową Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. 
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IDENTIFICATION OF DEGRADATION BY-PRODUCTS OF SELECT ED 
PESTICIDES DURING ADVANCED OXIDATION PROCESSES 

Institute of Water and Wastewater Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice 

Abstract:  The paper presents an attempt of the identification of the decomposition by-products of three pesticides: 
triclosan, triallat and oxadiazon during ozonation, chlorination and UV irradiation of their water solutions.  The 
identification of compounds was performed based on the results of the GC-MS analysis using the NIST v17 mass 
spectral library. It has been shown that during all of tested decomposition processes, incomplete degradation of 
pesticides occurs. The number of micropollutant decomposition by-products increases with the increase of applied 
ozone dose and UV irradiation time. During the chlorination process Cl– ions were added to the tested compound 
molecules. In the case of triclosan, it led to the generation of compounds containing four or five chlorine atoms in 
their structure. The toxicological analysis performed by the use of the Microtox® and Lemna sp. Growth Inhibition 
Test showed the toxic nature of post-process solutions. The decomposition by-products of triclosan and triallat, 
generated during the UV irradiation process, were highly toxic against the test organisms (toxic effect > 75%). 
This makes it impossible to drain these solutions into the natural environment. 

Keywords: pesticides, by-products, ozonation, UV irradiation, chlorination 


