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8.9. Pomiar widm fluorescencji i fosforescencji 
 Widma fluorescencji i fosforescencji zarejestrowano wykorzystując spektro-
fotometry: MSF-102 firmy Cobrabid, F-4500 firmy Hitachi i MPF-3 firmy Perkin-
Elmer. 
 Szczegółowy opis aparatury można znaleźć w cytowanych w niniejszej pracy 
artykułach. 
 

9. Podsumowanie 

 Praca przedstawia badania nad zastosowaniem wybranych organicznych związków 
siarki jako fotoinicjatorów polimeryzacji rodnikowej monomerów winylowych. Związki te 
podzielono na dwie grupy. Grupę pierwszą stanowią fotoinicjatory, które w wyniku 
naświetlania ulegają homolitycznej fotodysocjacji z utworzeniem rodników. Grupa druga 
obejmuje związki, które są donorami elektronów w dwucząsteczkowych reakcjach 
przeniesienia elektronu. Związki te w układzie z absorberem promieniowania (4-karboksy-
benzofenon i barwniki ksantenowe-akceptor elektronów) wytwarzają rodniki lub 
rodnikojony.  
 Fotoinicjatory grupy pierwszej to związki posiadające wiązania: (1) siarka-siarka 
(tiosulfoniany), (2) siarka-azot (fenyloazo-4-fenylo-fenylosulfon, fenyloazo-4-fenylo-
fenylotiosulfonian, fenyloazo-4-fenylo-fenylosulfid oraz N-[(4-benzoilo)benzeno-sulfo-
nylo]benzenosulfonoamid) i (3) siarka-węgiel (S-(4-benzoilo)fenylotiobenzoesan).  
W grupie tiosulfonianów dobrym fotoinicjatorem polimeryzacji okazał się rozpuszczalny 
w wodzie 4-fenylo-fenylotiosulfonian sodu. Inicjuje on między innymi polimeryzację 
akryloamidu w wodzie i polimeryzację emulsyjną styrenu w obecności Tritonu-X100 
jako emulgatora. Z kolei ester 4-fenylobenzenotiosulfono-S-fenylu inicjuje polimery-
zację styrenu w rozpuszczalnikach organicznych. Jednak zarówno masy otrzymanego 
polistyrenu, jak i niska szybkość polimeryzacji wykluczają jego praktyczne zastoso-
wanie. Podobnie zachowują się związki zawierające wiązanie azowe. Inny z badanych 
związków N-[(4-benzoilo)benzenosulfonylo]benzenosulfonoamid posiada dwa 
wiązania siarka-azot. Badania produktów procesu fotodysocjacji wykazały, że wiązanie 
siarka-azot sąsiadujące z grupą fenylową ulega dysocjacji w 80%, natomiast tylko w 
20% wiązanie sąsiadujące z ugrupowaniem benzofenonowym. Związek był badany 
jako potencjalny fotoinicjator polimeryzacji emulsyjnej styrenu oraz polimeryzacji 
blokowej metakrylanu metylu. Ostatnim związkiem z grupy badanych fotoinicjatorów 
był S-(4-benzoilo)fenylotiobenzoesan. W wyniku jego naświetlania fotodysocjacji 
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ulega wiązanie siarka-węgiel grupy karbonylowej, a powstałe rodniki inicjują 
polimeryzację np. metakrylanu metylu. 
 Jako donory elektronów przebadano kwasy: fenylotiooctowy, S-benzylotio-
glikolowy, 4-(metylotio)fenylooctowy, 4-(metylotio)octowy, 4-(metylotio)benzoesowy, 
2,2’-tiodioctowy, 3,3’-tiodipropionowy, dalej tioaminokwasy: etioninę, metioninę, ester 
metylowy metioniny oraz peptydy: Gly-Met i Met-Gly, a także dodatkowo 
dimetylosulfid. Polimeryzacja akryloamidu w wodzie (pH ≈ 7) w obecności wyżej 
wymienionych donorów elektronów (koinicjatorów) wskazuje, że szybkość polimery-
zacji zależy od stopnia ich dekarboksylacji. Najlepsze właściwości inicjujące 
polimeryzację wykazuje kwas fenylotiooctowy. Po przeniesieniu elektronu związek       
w 92% ulega dekarboksylacji, w wyniku której powstają rodniki α-tioalkilowe 
zapoczątkowujące polimeryzację. Kwasy karboksylowe zawierające atom siarki 
przeprowadza się w sole tetrabutyloamoniowe i używa jako koinicjatorów 
polimeryzacji wielofunkcyjnych akrylanów, stosując jako absorber promieniowania 
barwniki ksantenowe. Badania układu benzofenon - sole tetrabutyloamoniowe kwasów 
karboksylowych zawierających atom siarki wskazują, że wynikiem przeniesienia 
elektronu od atomu siarki do grupy karbonylowej benzofenonu, oprócz przewidywanej 
dekarboksylacji powstałego anionorodnika, jest reakcja eliminacji Hofmanna, której 
wynikiem są typowe produkty, a polimeryzację inicjują rodniki α-tioalkilowe. 



ORGANIC SULPHUR COMPOUNDS AS INITIATORS  
AND COINITIATORS OF RADICAL PHOTOPOLYMERIZATION 

Summary 

 The sulphur compounds, as the photoinitiators and coinitiators of the radical 
polymerization, have been studied. They are classified into two groups. The first group 
contains the molecules which undergo homolytic photocleavage resulting in the 
radicals. The second group of the photoinitiators applies the photoinduced electron 
transfer phenomena and it is composed of a molecule that acts as electron donor and the 
electron acceptor of the photoinduced electron transfer reaction that yields either free 
radicals or ionradicals. The following compounds belong to the first group: (1) 
possesing a sulphur-sulphur bond (thiosulphonate), (2) a sulphur-nitrogen bond 
(phenylazo-4-diphenylsulphone, phenylazo-4-diphenylthiosulphone, phenylazo-4-
diphenylsulphide) and also N-[(4-benzoyl)benzenesulphonyl]benzenesulphonamide, (3) 
a sulphur-carbon bond  
(S-(4-benzoyl)phenylthiobenzoate). Among thiosulphonates, especially good photo-
initiators appeared to be sodium 4-phenylphenylthiosulphonate, which photoinitiates  
a polymerization of acrylamide in water and emulsion photopolymerization of styrene 
with the use of Triton-X100 as the emulsifier. The photoinitiation ability of the ester of 
4-phenylbenzenethiosulphono-S-phenyl was tested during the fotopolymerization of 
styrene in organic solvents. However, the rate of the polymerization and the yield of the 
obtained polymers are low. The sulphur-azo compounds are also poor photoinitiators of 
the photopolymerization of styrene in organic solvent. The next photoinitiator, N-[(4-
benzoyl)-benzenesulphonyl]benzene-sulponamide, possesses two sulphur-nitrogen 
bonds. The resulting products of the photodissociation indicate the cleavage S-N bond 
is not equivalent and it depends on the nature of the bond in the molecule. N-[(4-
benzoyl)benzenesulphonyl]benzene-sulphonamide was studied as the photoinitiator of 
the emulsion photopolymerization of styrene and the photopolymerization of methyl 
methacrylate in the bulk. The last compound from the group of the tested photo-
dissociative initiators was S-(4-benzoyl)phenylthiobenzoate. This compound dissociates 
under the irradiation into the radicals which can photoinitiate the radical polymerization 
which was illustrated by the photoinitiaton of methyl methacrylate in the bulk. 
Phenylthioacetic, S-benzoylthioglycolic, 4-(methylthio)phenylacetic, 2-(methylthio)acetic,  
4-(methylthio)benzoic, 2,2’-thiodiacetic, 3,3’-thiodipropionic acids and ethionine, 
methionine, methyl ester of methionine, Gly-Met and Met-Gly were used as the 
electron donors (coinitiators) of the photoinitiation process that occurs via the 
photoinduced electron transfer reaction. The photopolymerization of acrylamide in 
water (pH = 7), using the mentioned coinitiators and 4-carboxybenzophenone as a light 
absorber indicates that the rate of the polymerization depends on the degree of 
decarboxylation of the used electron donors (coinitiators). Phenylthioacetic acid which 
undergoes decarboxylation with the efficiency of 92% to yield photoinitiating alkyl 
radicals, possesses the best photoinitiating properties. In order to improve the solubility 
of the tested carboxylic acids the ones were transformed into their tetrabutylammonium 
salts and they were used together with xanthene dyes to initiate the photopolymerization 
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of threemethylolopropane threeacrylate. The studies on the system consisting of 
benzophenone-tetrabutyl ammonium salts of carboxylic acids indicate that the electron 
transfer from the sulphur atom to the benzophenone triplet state results in the formation 
of the radicals and Hofmann elimination reaction yielding products typical for the 
process. In this case alkyl radicals are responsible for the photoinitiation of the 
polymerization process. 




