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ΠΠΠΕΕΕΡΡΡ ΙΙΙΛΛΛΗΗΗΨΨΨΗΗΗ    
 

 Κατά την εκπόνηση της παρούσας διατριβής μετρήθηκαν οι κινητικές 

παράμετροι και προσδιορίστηκε το μηχανιστικό σχήμα διεξαγωγής στοιχειωδών 

αντιδράσεων ατομικού χλωρίου με μία σειρά φθοριωμένων αλκοολών, στην αέρια 

φάση. Έναυσμα για την μελέτη των συγκεκριμένων ενώσεων αποτέλεσε η πρόταση 

τους ως ενδεχόμενα υποκατάστατα των χλωροφθορανθράκων (CFC). Συνεπώς, η 

ατμοσφαιρική δράση των συγκεκριμένων ενώσεων και ο ρόλος τους στο περιβάλλον 

αλληλεπίδρασης της ζωικής ύπαρξης του πλανήτη, καθιστούν απαραίτητη τη 

λεπτομερή και πολύπλευρη παραγωγή δεδομένων που σχετίζονται με αυτά. 

 Ο απόλυτος συντελεστής ταχύτητας των αντιδράσεων προσδιορίστηκε με την 

τεχνική της ‘μοριακής δέσμης με Αντιδραστήρα Πολύ Χαμηλής Πίεσης’ (Very Low 

Pressure Reactor, VLPR), σε ένα σύστημα συνεχούς ροής, όπου τα αντιδρώντα και τα 

προϊόντα καταγράφονται άμεσα και διαρκώς, με τη βοήθεια ενός τετραπολικού 

φασματογράφου μάζας. Αποσκοπώντας στη μέτρηση της θερμοκρασιακής εξάρτησης 

των συντελεστών ταχύτητας των τριών αλκοολών, 2,2,2–τριφθορο–αιθανόλη 

(CF3CH2OH), 2,2–διφθορο–αιθανόλη (CHF2CH2OH), 2–φθορο–αιθανόλη 

(CH2FCH2OH), διεξήχθησαν πειράματα σε τέσσερις διαφορετικές θερμοκρασίες, 

273, 303, 333 και 363 Κ. Οι τιμές των συντελεστών ταχύτητας δίνονται σε μονάδες 

cm3 molecule–1 s–1 και για την κάθε αντίδραση λαμβάνουν τις ακόλουθες, κατά 

Arrhenius εκφράσεις, συμπεριλαμβανομένης της τυπικής απόκλισης 2σ: 
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Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν, ότι και οι τρεις αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα 

μέσω μετάθεσης ατόμου υδρογόνου, σχηματίζοντας υδροχλώριο (HCl) και την 

αντίστοιχη αφυδρογονωμένη ρίζα της αλκοόλης. Επιπλέον, έγινε μελέτη του 

μηχανισμού της τροποσφαιρικής αποικοδόμησης των φθοροαλκοολών με βάση την 

αντίδραση οξείδωσης των πρωτογενώς παραγομένων ριζών από το μοριακό οξυγόνο. 

Για την ταυτοποίηση των διαφορετικών πιθανών μηχανισμών έγινε προσπάθεια 

μέτρησης χαρακτηριστικών, μονοσήμαντων, κορυφών των προϊόντων. Επίσης, 
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υπολογίστηκαν οι ενθαλπίες όλων των πιθανών καναλιών των αντιδράσεων των 

φθοροαλκοολών με άτομα χλωρίου, όπως επίσης και οι ενέργειες διάσπασης δεσμών 

για τα διαφορετικών ειδών άτομα υδρογόνων, σε αξιόπιστα επίπεδα θεωρίας. Για τη 

διεκπεραίωση τους διεξήχθησαν ab–initio και συναρτησιακής πυκνότητας (DFT) 

μοριακοί υπολογισμοί, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Κβαντικής Χημείας 

Gaussian94, σε ένα σύστημα υπολογιστών Pentium PC cluster, με λειτουργικό 

σύστημα RedHat Linux, V6.1. 
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 In the present thesis, the kinetic parameters and the mechanism of the 

elementary reactions of chlorine atoms with a series of fluorinated alcohols was 

studied in the gas phase. The impetus for this work was given by the proposal of 

hydrofluoroalcohols as substitutes of chlorofluorocarbons (CFC’s). Therefore, the 

atmospheric chemistry as well as the role of fluoroalcohols in the environment 

surrounding the living creatures on this planet necessitate a thorough and complete 

study of their behaviour. 

 The absolute rate constants of the reactions were determined with the Very 

Low Pressure Reactor (VLPR), an effusive molecular–beam technique, using a 

continuous flow of reactants and products which are directly and continuously 

monitored with a quadrupole mass spectrometer. The temperature dependence of the 

reaction rates of the three fluoroalcohols, 2,2,2–trifluoroethanol (CF3CH2OH), 2,2–

difluoroethanol (CHF2CH2OH), and 2–fluoroethanol (CH2FCH2OH) was determined 

by performing experiments at four different temperatures, 273, 303, 333 και 363 Κ. 

The corresponding Arrhenius expressions, including the standard deviation(2σ), are 

listed below  (in cm3 molecule–1 s–1):  
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The experimental results have shown that all three reactions occur by the metathesis 

of a hydrogen atom, leading to the formation of hydrogen chloride (HCl) and the 

singly dehydrogenated radical of the corresponding alcohol. In addition, the 

mechanism of the tropospheric degradation of fluoroalcohols was clarified by 

studying the reactions of the primary radical products with molecular oxygen. The 

analysis of the different reaction channels was attempted by using characteristic mass 

spectral peaks, specific to each possible reaction product. The reaction enthalpies for 

all possible pathways for the reactions of fluoroalcohols with chlorine atoms, as well 

as the bond strengths for all C–H and O–H bonds were also calculated at reliable 
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levels of theory. The calculations were performed by using DFT and ab–initio 

electronic structure methods, using the Quantum Chemistry package Gaussian94, on a 

cluster of Pentium PC’s, running RedHat Linux, V6.1. 
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111 ... 111    ΕΕΕΙΙΙΣΣΣΑΑΑΓΓΓΩΩΩΓΓΓΗΗΗ    
 

 Η πιο χαρακτηριστική, ίσως, ιδιότητα οποιουδήποτε υλικού συστήματος είναι 

η ικανότητα του να υπόκειται σε χημικές μεταβολές. Οι ζωντανοί οργανισμοί 

γεννιούνται, αναπτύσσονται, αναπαράγονται και πεθαίνουν διαγράφοντας το  

βιολογικό τους κύκλο, ο οποίος δεν είναι, παρά ένας κύκλος χημικών μεταβολών. Οι 

πλανήτες, οι ωκεανοί και η ατμόσφαιρα οφείλουν την ύπαρξή τους σε ένα σύνολο 

μεταβολών. Σχεδόν, οτιδήποτε παρατηρείται στο σύμπαν οφείλεται σε κάποια 

μεταβολή, πολλές εκ των οποίων είναι χημικές στη φύση τους. 

 Η φυσικοχημεία, στην  προσπάθειά της να περιγράψει ποσοτικά τη 

συμπεριφορά της ύλης, μελετά τις ιδιότητες των υλικών συστημάτων, τόσο όταν αυτά 

βρίσκονται σε κατάσταση ισορροπίας και οι συμβαίνουσες διαδικασίες είναι 

αντιστρεπτές και αμελητέας ταχύτητας, όσο και όταν αυτά βρίσκονται μακριά από τη 

ισορροπία. Αίτια απομάκρυνσης από τη ισορροπία μπορεί να είναι είτε η μεταφορά 

ύλης και ενέργειας μεταξύ μερών του συστήματος ή συστήματος−περιβάλλοντος, είτε 

ορισμένες χημικές μεταβολές, στις οποίες υπόκειται το σύστημα. Τα συστήματα σε 

κατάσταση ισορροπίας αποτελούν πεδίο μελέτης της θερμοδυναμικής, η οποία 

μετρώντας και υπολογίζοντας χαρακτηριστικές σταθερές ισορροπίας παρέχει γνώση 

που σχετίζεται με την απόδοση μίας συγκεκριμένης αντίδρασης, σε ορισμένες 

συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Παρά ταύτα, αν και είναι σε θέση να προβλέψει 

τις συνθήκες, για τις οποίες οποιαδήποτε  χημική αντίδραση είναι ‘Ενεργειακά 

Επιτρεπτή’, δεν παράγει πληροφορίες σχετικές με την ταχύτητα που κάποιο, 

υποβαλλόμενο σε μεταβολή, σύστημα προσεγγίζει την κατάσταση ισορροπίας. 

 Με τη μελέτη ιδιοτήτων, συστημάτων  που υποβάλλονται σε μεταβολές 

ασχολείται ο κλάδος της φυσικοχημείας, που αναφέρεται με τη γενική ορολογία 

Κινητική. Ο τομέας της Κινητικής υπόκειται στο γενικό διαχωρισμό δύο 

υποκατηγοριών. Η πρώτη, μελετά διαδικασίες που συμβαίνουν με σύγχρονη 

μεταφορά ύλης ή ενέργειας και είναι γνωστή ως Φυσική Κινητική, ενώ η δεύτερη 

ασχολείται με χημικές διεργασίες και ο κλάδος ονομάζεται Χημική Κινητική.  

 Τα περισσότερα των πραγματικών συστημάτων δεν βρίσκονται σε κατάσταση 

χημικής ισορροπίας, αλλά υπόκεινται σε χημικές μεταβολές. Συνεπώς, οι διαδικασίες 

που λαμβάνουν χώρα χαρακτηρίζονται από κατεύθυνση και μη αμελητέα ταχύτητα 
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προσέγγισης της ισορροπίας. Όπως προδίδει και η ορολογία του κλάδου, η Χημική 

Κινητική ή Κινητική των Αντιδράσεων έχει αναλάβει το δύσκολο, στο χειρισμό του,  

έργο μέτρησης ταχυτήτων αντιδρώντων συστημάτων, καθώς και την παροχή 

πληροφοριών σχετικά με μηχανισμούς πολύπλοκων αντιδράσεων, οι οποίες 

συντελώνται σε περισσότερα του ενός, στοιχειώδη στάδια. 

 Η αμιγώς επιστημονική συνεισφορά της Χημικής Κινητικής είναι η 

συμπλήρωση της γνώσης που προέρχεται από τη Θερμοδυναμική. Καμία μελέτη  δεν 

είναι δυνατόν να θεωρηθεί πλήρης, αν αγνοηθεί η χρονική εξάρτηση που εμφανίζουν 

οι ιδιότητες των υλικών συστημάτων. Για παράδειγμα η θερμοδυναμική μελέτη του 

αντιδρώντος συστήματος Ν2, και Ο2, που βρίσκονται σε αφθονία στη γήινη 

ατμόσφαιρα και του νερού των ωκεανών, υποδεικνύει το αυθόρμητο αυτής της 

χημικής διεργασίας προς σχηματισμό 0.1Μ διαλύματος ΗΝΟ3, κατά το σχήμα: 

  [A – 1.1.1] 10
2983222 85,4522 −−=Δ→++ molkcalGHNOONOH

Ευτυχώς όμως για το γήινο πληθυσμό, η ανωτέρω αντίδραση συμβαίνει με αμελητέα 

πρακτικά ταχύτητα και ο πλανήτης μας καθίσταται βιώσιμος. 

 Ένας επιπρόσθετος λόγος για τον οποίο η Χημική Κινητική συγκεντρώνει το 

επιστημονικό, αλλά και το γενικότερο ενδιαφέρον, είναι γιατί προϋποτίθεται, 

προκειμένου να καθοριστεί το “γίγνεσθαι” των ατμοσφαιρικών αερίων. 

Αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα εφαρμογής της αποτελεί ο προσδιορισμός 

χρόνων ζωής διαφόρων αερίων στην τροπόσφαιρα, με υπαρξιακή σημασία για τους 

φιλοξενούμενους του πλανήτη μας. Ο βασικότερος των τρόπων εξαφάνισης του 

μεθανίου (CH4), από τη γήινη ατμόσφαιρα, ενός αερίου με καθοριστικό ρόλο στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι η αντίδραση του με ρίζες υδροξυλίου (ΟΗ): 

 OHCHOHCH 234 +→+   [A – 1.1.2] 

Συνακόλουθα, ο χρόνος ζωής του μεθανίου στην ατμόσφαιρα καθορίζεται από την 

ταχύτητα της αντίδρασης (Α – 1.1.2)  και ο προσδιορισμός των επιτρεπτών επιπέδων 

συγκέντρωσης μεθανίου στην τροπόσφαιρα θα σχετίζεται άμεσα με αυτόν. 

 Η Χημική Κινητική διακρίνεται περαιτέρω σε δύο πεδία έρευνας. Το πρώτο, 

περιλαμβάνει εφαρμογές της Χημικής Κινητικής σε πολύπλοκα χημικά συστήματα, 

με επεκτάσεις στις οργανικές συνθέσεις και τις βιομηχανικές παρασκευές. Στα 

πλαίσια του δεύτερου πεδίου εντάσσεται η θεμελιώδης έρευνα στοιχειωδών 

αντιδράσεων. Κίνητρο ανάπτυξης, αλλά και στόχος του δεύτερου κλάδου είναι η 

ερμηνεία φαινομένων όπως τα ακόλουθα: 
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 Για ποιους λόγους, ο ρυθμός εξέλιξης των αντιδράσεων που συντελώνται στη 

φύση διαφοροποιείται. 

 Γιατί ο συντελεστής ταχύτητας των αντιδράσεων εμφανίζει θερμοκρασιακή 

εξάρτηση. 

 Με ποιους τρόπους είναι δυνατή η επίσπευση μιας συγκεκριμένης αντίδρασης. 

 Κατά πόσο είναι εφικτή η μελέτη της μεταβατικής κατάστασης, του παροδικού 

ενδιαμέσου μεταξύ αντιδρώντων και προϊόντων, του οποίου η δομή περιέχει 

πληροφορίες για το μοριακό μηχανισμό, μέσω του οποίου συμβαίνει η αντίδραση. 

 Πόση ενέργεια απελευθερώνεται κατά τη διεξαγωγή μιας αντίδρασης και πώς 

κατανέμεται στα προϊόντα αυτής. 

 Τη συγκέντρωση του επιστημονικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο, η Χημική 

Κινητική το οφείλει στην ανάμιξή της στην Ατμοσφαιρική Χημεία, σε συνδυασμό με 

σύγχρονης εποχής παρατηρήσεις, όπως η αραίωση του στρατοσφαιρικού στρώματος 

όζοντος, η όξινη βροχή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι εφαρμογές της, όμως 

και η σημασία της δεν περιορίζονται αποκλειστικά σε αυτόν το χώρο. Πολλά 

σημαντικά φαινόμενα που σχετίζονται με την καθημερινή δραστηριότητα, όπως η 

καύση χημικών ενώσεων, περιέχουν πολλά στοιχειώδη στάδια. Ο χαρακτηρισμός 

τους και ο προσδιορισμός της ταχύτητας κάθε σταδίου είναι ιδιαίτερα σημαντικός, 

έως απαραίτητος, για την κατανόηση του συνολικού φαινομένου. Ένα οποιοδήποτε 

αυτοκινούμενο, για παράδειγμα, λειτουργεί, αν και ο ρυθμός οξείδωσης των 

υδρογονανθράκων, της καύσιμης δηλαδή ύλης τους, είναι μηδαμινός σε θερμοκρασία 

δωματίου. Η κινητική μελέτη του φαινομένου όμως, προβλέπει ότι η ταχύτητα 

οξείδωσης θα ακολουθεί τη θερμοκρασία της μηχανής και μάλιστα εκθετικά. 

Επιπλέον, η Κινητική των Αντιδράσεων μελετά και παράγει δεδομένα, που 

σχετίζονται με ζωτικής σημασίας παραμέτρους για τη βιολογική δραστηριότητα 

διαφόρων οργανισμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μελέτης αυτού του είδους 

αποτελεί η προσπάθεια περιγραφής του τρόπου δράσης διαφόρων ενζύμων 

(βιολογικοί καταλύτες). Αυτά είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο του μηχανισμού του 

βιολογικού κύκλου των διαφόρων οργανισμών, μεταβάλλοντας επιλεκτικά την 

ταχύτητα ορισμένων αντιδράσεων. Η έκταση της Χημικής Κινητικής, προς το παρόν 

φαίνεται να διευρύνεται διαρκώς και να εμπλέκεται σε οποιοδήποτε χρονικά 

μεταβαλλόμενο φαινόμενο είναι εφικτό να παρατηρηθεί. Αυτή ακριβώς αποτελεί και 

την ευλόγως αναμενόμενη συνέπεια, της υποσυνείδητα καθιερωμένης ανθρώπινης 
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θεώρησης του χρόνου, σαν την καθοριστικότερη παράμετρο της μεταβαλλόμενης 

ζωής μας. 

 Φαινομενικά, η εξαγωγή συντελεστών ταχύτητας αποτελεί το εύκολο μέρος 

της δουλειάς των κινητικών επιστημόνων. Δυστυχώς, όμως, ο πρώτος περιορισμός 

επέκτασης της κινητικής έρευνας επιβλήθηκε από την έλλειψη κατάλληλης 

τεχνολογίας. Μέχρι τα μέσα του εικοστού αιώνα, οι μετρήσεις περιορίζονταν σε 

σχετικά αργές αντιδράσεις. Στην περίοδο του δεύτερου μισού του αιώνα, η ανάπτυξη 

μιας ποικιλίας τεχνικών, προσέδωσε στους κινητικούς τη δυνατότητα μελέτης 

αντιδράσεων, οι οποίες ολοκληρώνονται σε πολύ μικρότερη χρονική κλίμακα. Έτσι 

μελετήθηκαν λεπτομερέστερα οι ταχύτητες στοιχειωδών αντιδράσεων και η 

αποτυπωμένη, πλέον, εξάρτησή τους, από την πίεση και τη θερμοκρασία παρείχε τη 

μικροσκοπική ενόραση του μηχανισμού των αντιδράσεων αυτών. Το βασικότερο 

όμως εφόδιο, που απέκτησε η σύγχρονη Κινητική Αντιδράσεων για να προβεί στο 

μεγαλύτερο βήμα προς τη γνώση, ήταν τα ιδιαίτερα προηγμένα, ταχύτατα 

ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματισμών, τα lasers και οι ευαίσθητες τεχνικές 

ανίχνευσης. Ο συνδυασμός τους με τη σύγχρονη ανάπτυξη των μικροϋπολογιστών, 

κατέστησε εφικτό τον έλεγχο των πειραματικών παραμέτρων, καθώς και την 

απόκτηση και αποθήκευση δεδομένων υψηλής ακρίβειας, χρησιμοποιώντας 

προηγμένη επεξεργασία. Η ραγδαία, λοιπόν, τεχνολογική ανάπτυξη του εικοστού 

αιώνα,  βοήθησε τη Χημική Κινητική να επεκτείνει τους ορίζοντές της και 

μειώνοντας το χρονικό κόστος για την παραγωγή  αξιόπιστων υψηλού κύρους 

δεδομένων να διεκδικήσει την ισότιμη θέση της στην κεντρική επιστήμη της Χημείας.
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 Η Χημική Κινητική, είναι δυνατόν να περιγραφεί σαν τη μελέτη χημικών 
συστημάτων, των οποίων η σύσταση μεταβάλλεται με το χρόνο. Οι μεταβολές αυτές 
μπορεί να συμβαίνουν στην αέρια, την υγρή ή τη στερεή φάση μιας ουσίας. Μια 
αντίδραση που εξελίσσεται σε μια φάση ονομάζεται ομογενής αντίδραση, ενώ όταν 
αλληλεπιδρούν διαφορετικές φάσεις η αντίδραση ορίζεται ως ετερογενής. Η χημική 
μεταβολή, που λαμβάνει χώρα, σε οποιαδήποτε αντίδραση μπορεί να αναπαρασταθεί 
από τη γενική στοιχειομετρική εξίσωση: 
 DdCcBbAa +→+     [A – 2.1.1] 
όπου τα a και b δηλώνουν τους αριθμούς των moles των αντιδρώντων Α και Β, τα 
οποία παράγουν c και d moles προϊόντων. Το φαινομενικά απλό σχήμα αντίδρασης 
(Α – 2.1.1), δυστυχώς δεν περιγράφει αρκετά χρήσιμες ενδιάμεσες λεπτομέρειες. Οι 
αντιδράσεις συμπεριλαμβάνουν το σχηματισμό περισσοτέρων ενδιαμέσων μορίων και 
διεκπεραιώνονται σε ορισμένα στάδια. Τα μεμονωμένα αυτά στάδια είναι γνωστά σαν 
στοιχειώδεις αντιδράσεις. Ο ορισμός ‘στοιχειώδεις αντιδράσεις’ υποδηλώνει ότι τα 
προϊόντα σχηματίζονται απευθείας από τα αντιδρώντα, δηλαδή αντιδράσεις που 
συμβαίνουν σε μοριακό επίπεδο. Κατά την εξέλιξη συνήθων αντιδράσεων, που 
συμβαίνουν μέσω ενδιαμέσων στοιχειωδών σταδίων, σχηματίζονται άτομα, ρίζες 
και/ή ασταθή ενδιάμεσα. Η μεταβολή της σύστασης του αντιδρώντος μίγματος με το 
χρόνο ορίζεται ως ταχύτητα της αντίδρασης και συμβολίζεται ως r. Για την 
αντίδραση (Α − 2.1.1), η ταχύτητα της αντίδρασης, αναφερόμενοι στα αντιδρώντα, 
είναι: 

 
dt
Bd

bdt
Ad

a
r ][1][1

−=−=     [E – 2.1.1] 

Το αρνητικό πρόσημο μπροστά από το συντελεστή του ρυθμού μεταβολής της 
συγκέντρωσης, υποδεικνύει ότι κατά την πρόοδο της αντίδρασης η συγκέντρωση των 
αντιδρώντων μειώνεται καθώς αυτά καταναλώνονται, προκειμένου να σχηματίσουν 
προϊόντα. Αναφερόμενοι, λοιπόν στα προϊόντα: 

 
dt
Dd

ddt
Cd

c
r ][1][1

==     [E – 2.1.2] 

Οι εκφράσεις (Ε – 2.1.1) και (Ε – 2.1.2) είναι ισοδύναμες μεταξύ τους και ικανές να 
ορίσουν την ταχύτητα R, αφού οι συγκεντρώσεις αντιδρώντων και προϊόντων 
συσχετίζονται μεταξύ τους με την εξίσωση (Α – 2.1.1). Γενικά λοιπόν ισχύει: 
 

dt
Dd

ddt
Cd

cdt
Bd

bdt
Ad

a
r ][1][1][1][1

==−=−=     [E – 2.1.3] 

Ένα σύνολο διαφορετικών μονάδων έχει χρησιμοποιηθεί για την ταχύτητα 
αντίδρασης. Οι γενικές διαστάσεις του r είναι: 

{ποσότητα ουσίας} {όγκος}–1 {χρόνος}–1 ή  {συγκέντρωση} {χρόνος}–1

Οι S.I. καθορισμένες μονάδες συγκέντρωσης είναι mol dm3. Στη γενικότερη 
βιβλιογραφία της κινητικής, συχνά συναντάται η ισοδύναμη χρήση μονάδων mol 
liter–1, για αντιδράσεις σε διαλύματα και mol cm–3, για αντιδράσεις στην αέρια φάση. 
Πολλαπλασιάζοντας τα mol cm–3 με τον αριθμό του Avogadro (L = 6.022 × 1023) 
λαμβάνονται οι διαστάσεις molecules cm–3, οι οποίες χρησιμοποιούνται εκτεταμένα 
και είναι συνεπείς με αντιδράσεις αέριας φάσης. 
 
2.1.1 Τάξη Αντίδρασης 
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 Οι πειραματικές μετρήσεις, για όλες τις αντιδράσεις που έχουν μελετηθεί, 
υποδεικνύουν ότι η ταχύτητά τους εξαρτάται από τη συγκέντρωση ενός η 
περισσοτέρων αντιδρώντων και είναι δυνατόν να εκφραστεί σαν μία συνάρτηση 
αυτών: 
 ]}[],([ BAfr =     [E – 2.1.1.1] 
 
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, όπου στη συναρτησιακή σχέση περιέχεται η 
συγκέντρωση κάποιου ενδιαμέσου (ενζυματικές αντιδράσεις) ή ορισμένων μορίων, 
που δεν εμφανίζονται στη στοιχειομετρική αναλογία, ή ακόμα και συγκεντρώσεις 
προϊόντων. Η συχνότερη, όμως, έκφραση ταχύτητας που συναντάται είναι το 
γινόμενο των συγκεντρώσεων κάθε αντιδρώντος, υψωμένο σε μία δύναμη. 
     [E – 2.1.1.2] nm BAr ][][∝
Οι τιμές των εκθετών μπορεί να είναι θετικοί ή αρνητικοί, ακέραιοι ή κλάσματα. Η 
εισαγωγή στην ανωτέρω σχέση ενός συντελεστή αναλογίας έχει σαν συνέπεια την 
έκφραση: 
     [E – 2.1.1.3] nm BAkr ][][=
η οποία αποτελεί τη διάσημη έκφραση του “Νόμου της Ταχύτητας”. Ο εκθέτης στον 
οποίο είναι υψωμένη η συγκέντρωση κάθε αντιδρώντος, ορίζεται τάξη της 
αντίδρασης, ως το προς αναφορά αντιδρών, ενώ το άθροισμα των εκθετών αποτελεί 
τη συνολική τάξη της αντίδρασης. Ο συντελεστής αναλογίας, k, είναι γνωστός σαν 
συντελεστής ταχύτητας. Έτσι για τη γενική εξίσωση ταχύτητας που περιέχει Κ 
συστατικά μπορεί να προκύψει η σχέση: 

     [E – 2.1.1.4] ∏
=

=
K

i

n
i

ickr
1

και για τη συνολική τάξη της αντίδρασης: 

     [E – 2.1.1.5] ∑
=

=
K

i
inp

1

Στη γενική έκφραση (Ε – 2.1.2.4) οι διαστάσεις του συντελεστή ταχύτητας είναι: 
{ συγκέντρωση }–(p–1) { χρόνος }–1

οπότε, για μια αντίδραση δεύτερης τάξης, όπου m=n=1, οι μονάδες λαμβάνουν την 
έκφραση: 

{ συγκέντρωση }–1 { χρόνος }–1

και πιο συγκεκριμένα για αντιδράσεις δεύτερης τάξης, στην αέρια φάση: 
cm3 molecules–1 s–1

 
 
2.1.2 Μοριακότητα Αντίδρασης 
 
 Ένας διαχωρισμός, που αναφέρεται αποκλειστικά σε στοιχειώδεις αντιδράσεις 
είναι αυτός βάση της Μοριακότητας. Η μοριακότητα αντικατοπτρίζει τον αριθμό των 
αντιδρώντων που εμπλέκονται σε κάθε στοιχειώδες στάδιο. Θεωρητικά, θα μπορούσε 
να οριστεί η μοριακότητα μιας στοιχειώδους αντίδρασης για απεριόριστο αριθμό 
αντιδρώντων, αλλά στη φύση συναντώνται μέχρι τριμοριακές στοιχειώδεις 
διαδικασίες. 
 Για στοιχειώδεις αντιδράσεις, μοριακότητα και τάξη ταυτίζονται. Κατά την 
αναφορά, όμως σε γενικού τύπου αντιδράσεις, η τάξη αποτελεί μία αποκλειστικά 
πειραματικά μετρήσιμη ποσότητα, ενώ η μοριακότητα χαρακτηρίζει μόνο 
στοιχειώδεις διαδικασίες. Η χρονική συμπεριφορά των αντιδρώντων σε σχέση με την 
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τάξη, που αναφέρονται, προκύπτει από την ολοκλήρωση του νόμου της ταχύτητας 
που συνδέεται με την αντίδραση. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι 
χρονικά εξαρτώμενες εκφράσεις των συγκεντρώσεων, για απλές τάξεις αντιδράσεων. 
 
 

Τάξη Έκφραση 

Μηδενική  ktAA t −= 0][][  
Πρώτη kt

t eAA −= 0][][  
Δεύτερη ( ) ( )( ){ } ktBAABBA tt =− −− 1

00
1

00 ][][][][ln][][  
Γενική ( ) ( ) ktnnAA nn

t )1(][][ 11
0

11 −=−
−−−−

 
 
Π – 2.1.2.1  Χρονικά Εξαρτώμενες Συγκεντρώσεις Αντιδράσεων Απλών Τάξεων 
 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η έκφραση για τη γενική τάξη αναφέρεται στην παρουσία 
ενός μόνο αντιδρώντος και ισχύει πάντα, εκτός της περίπτωσης όπου n = 1. 
 Με βάση τις εκθετικές εκφράσεις ορίζεται ο χρόνος ζωής των αντιδρώντων. Η 
ποσότητα αυτή δηλώνει τον απαιτούμενο χρόνο, για την ελάττωση  της 

συγκέντρωσης του αντιδρώντος στο 
e
1  της αρχικής τιμής, [Α]0. Κατά αντιστοιχία 

ορίζεται και ο χρόνος ημιζωής μιας ένωσης, ο οποίος  δηλώνει το χρονικό διάστημα 
που απαιτείται, για τη μείωση της συγκέντρωσης του αντιδρώντος στο μισό της 
αρχικής της τιμής. Για την περίπτωση αντίδρασης n όμοιων αντιδρώντων (n ≠ 1), ο 
χρόνος ζωής του αντιδρώντος περιγράφεται από τη σχέση: 

 ( )
( )[ ]1

0

1

2/1
1

12
−

−

−

−
=

n

n

Ank
t     [E – 2.1.2.1] 

ενώ για την περίπτωση όπου n = 1 είναι ανεξάρτητος από τη συγκέντρωση του 
αντιδρώντος και περιγράφεται από τη σχέση: 

 
k

t 2ln
2/1 =     [E – 2.1.2.2] 

 
 
 
2.1.3 Έκφραση Arrhenius 
 

Οι εκφράσεις των νόμων ταχύτητας είναι συνήθως απλές συναρτήσεις της 
συγκέντρωσης του αντιδρώντος και του χαρακτηριστικού συντελεστή ταχύτητας. Αν 
η έκφραση της ταχύτητας είναι σωστά ορισμένη, τότε η σταθερά ταχύτητας πρέπει να 
είναι μια σταθερά, που δεν εξαρτάται από τη συγκέντρωση των αντιδρώντων ή 
οποιουδήποτε άλλου μορίου που παρίσταται στο αντιδρών μίγμα. Επιπλέον, ο 
συντελεστής ταχύτητας επιβάλλεται να είναι ποσότητα, χρονικά ανεξάρτητη. Παρά 
ταύτα, πειραματικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι ο συντελεστής ταχύτητας 
παρουσιάζει ισχυρή εξάρτηση από τη θερμοκρασία. Η συμπεριφορά αυτή 
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περιγράφηκε από το Svante Arrhenius8, το 1889, βασισμένος σε πειραματικές 
μετρήσεις. Ο Arrhenius παρατήρησε ότι οι συντελεστές ταχύτητας μεταβάλλονται 
εκθετικά με το αντίστροφο της απόλυτης θερμοκρασίας σύμφωνα με τη σχέση: 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

RT
E

ATk actexp)(     [E – 2.1.3.1] 

Η σχέση αυτή είναι παγκοσμίως διάσημη με το όνομα του θεμελιωτή της, ενώ το 

γράφημα του lnk συναρτήσει του 
T
1 , είναι γνωστό σαν διάγραμμα Arrhenius. Όπως, 

ο ίδιος επισήμανε οι ρίζες της ανωτέρω έκφρασης, βρίσκονται στις εξισώσεις του 
Van’t Hoff (1884), βάση των οποίων περιγράφηκε η εξάρτηση της θερμοδυναμικής 
σταθεράς ισορροπίας Κ, από τη θερμοκρασία. Στην έκφραση Arrhenius, η 
θερμοκρασιακή εξάρτηση του συντελεστή ταχύτητας περιέχεται στον εκθετικό όρο. 
Παρά όλα αυτά και η ποσότητα Α, η οποία είναι γνωστή ως προεκθετικός παράγοντας 
ή ως παράγοντας συχνοτήτων εμφανίζει μία ασθενή εξάρτηση από τη θερμοκρασία, 
όχι όμως πειραματικά σημαντική. Οι διαστάσεις του Α είναι ίδιες με αυτές του 
συντελεστή ταχύτητας k, γεγονός συνεπές με τον αδιάστατο εκθετικό όρο. Για 
οποιαδήποτε τάξη αντίδρασης, p, οι μονάδες του Α είναι { συγκέντρωση }1–p             
{ χρόνος }–1. 
 Η κινητική παράμετρος όμως,  κλειδί στην έκφραση Arrhenius, είναι η 
ενέργεια ενεργοποίησης. Η ποσότητα αυτή μπορεί να γίνει αντιληπτή, σαν το ποσό 
ενέργειας, που απαιτείται να περιέχουν τα αντιδρώντα, ώστε να αντιδράσουν μεταξύ 
τους και να οδηγήσουν σε προϊόντα. Στην περίπτωση θετικής ενέργειας 
ενεργοποίησης, ο συντελεστής ταχύτητας, k, αυξάνει ανάλογα προς τη θερμοκρασία. 
Υπάρχουν, όμως αντιδράσεις, οι οποίες εμφανίζουν αρνητική ενέργεια 
ενεργοποίησης. Συνήθως τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν διαδικασίες με περίπλοκους 
μηχανισμούς αντιδράσεων, που περιλαμβάνουν το σχηματισμό ασταθών ενδιαμέσων. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο επανασυνδυασμός ατόμων, παρουσία τρίτου 
σώματος: 
 IMMI →+     [Α – 2.1.3.1] 
 MIIIM +→+ 2     [Α – 2.1.3.2] 
Το ΙΜ είναι ένα Van der Waals σύμπλοκο, του οποίου η σταθερότητα μειώνεται, 
καθώς η θερμοκρασία αυξάνει. 
 Η βασική και συγχρόνως μοναδική αξιόπιστη μέθοδος προσδιορισμού της 
ενέργειας ενεργοποίησης χημικών συστημάτων είναι η κατασκευή διαγράμματος του 

πειραματικά μετρούμενου lnk  συναρτήσει του 
T
1 . Από την κλίση της ευθείας 

προκύπτει το 
R

Eact , όπου το R είναι η παγκόσμια σταθερά των αερίων. Η ενέργεια 

ενεργοποίησης μετράται σε J mol–1, αλλά επειδή οι τιμές που λαμβάνει κυμαίνονται 
συνήθως μεταξύ μερικών χιλιάδων J mol–1, χρησιμοποιούνται οι μονάδες kJ mol–1. 
Επίσης, συχνή είναι η χρήση των kcal mol–1, οι οποίες όμως αξίζει να σημειωθεί ότι 
δεν ανήκουν στο διεθνές σύστημα μονάδων S.I.. Ο συντελεστής μετατροπής είναι: 1 
cal = 4.184 J. 
 Αναφερόμενοι στη δυναμική ενεργειακή επιφάνεια  μιας αντίδρασης, η 
ενέργεια ενεργοποίησης, μπορεί να ορισθεί σαν το ενεργειακό φράγμα που 
παρεμβάλλεται μεταξύ αντιδρώντων και προϊόντων (Σ – 2.1.3.1). Τέτοια 
διαγράμματα αποβαίνουν εξαιρετικά καθοδηγητικά. 
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Σ – 2.1.3.1    Η δυναμική ενεργειακή καμπύλη, που συνδέει αντιδρώντα και προϊόντα     
 
Στο γράφημα του Σ – 2.1.3.1 παρίστανται θερμοδυναμικές ενέργειες, που συνδέουν 
αντιδρώντα και προϊόντα και μια παροδική κατάσταση που συνδέει αυτά μεταξύ τους. 
Η ενεργειακή διαφοροποίηση μεταξύ αντιδρώντων και προϊόντων αποτελεί τη 
διαφορά μεταξύ ενθαλπιών σχηματισμού και ταυτίζεται με τη θερμοδυναμική 
ενθαλπία αντίδρασης. 
     [Α–2.1.3.3] )()( 000 ντααντιδρνταπρο ώHϊόHH ffreaction Δ−Δ=Δ
Παρά ταύτα, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις, που αποκλίνουν από την κατά 
Arrhenius προβλεπόμενη συμπεριφορά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, με 
ατμοσφαιρικό ενδιαφέρον, αλλά και εφαρμογή στη χημεία καύσης αποτελεί η 
αντίδραση ριζών υδροξυλίου (ΟΗ), με μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Το διάγραμμα 
Arrhenius εμφανίζει απόκλιση από τη γραμμική συμπεριφορά. Η εξήγηση του 
φαινομένου προέρχεται από το γεγονός ότι δεν πρόκειται για απλή στοιχειώδη 
διαδικασία, αλλά εμπεριέχει ένα σύνολο σταδίων. Σε αυτά, οι ρίζες OH αντιδρώντας 
με το CO σχηματίζουν το σταθερό ενδιάμεσο σύμπλοκο ΗΟCO, τα οποία στη 
συνέχεια μπορούν να δώσουν Η2 και CO2, ή να ξαναδημιουργήσουν τα αντιδρώντα. 
Γενικά όμως, η πλειοψηφία των στοιχειωδών αντιδράσεων είναι συμβατή με την κατά 
Arrhenius περιγραφόμενη συμπεριφορά. Αξίζει να επισημανθεί, ότι η μέτρηση του 
συντελεστή ταχύτητας δεν υποδεικνύει τη λεπτομερειακή απεικόνιση της αντίδρασης. 
Η μικροσκοπική περιγραφή αντιδρώντων συστημάτων ανήκει στο πεδίο μελέτης της 
Μοριακής Δυναμικής. 
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Αν και οι αντιδράσεις που μελετώνται είναι κυρίως αντιδράσεις που 
συμβαίνουν σε ένα στάδιο, οι πιο πολλές χημικές διαδικασίες είναι σύνθετες, 
περιέχουν δηλαδή έναν αριθμό συζευγμένων, στοιχειωδών αντιδράσεων. Οι σύνθετες 
αυτές διαδικασίες κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με την ακόλουθη ταξινόμηση: 
 

 Αμφίδρομες Αντιδράσεις: 
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     [Α – 2.2.1] 21

1

1

AA
k

k−
↔

 Διαδοχικές Αντιδράσεις: 
     [Α – 2.2.2] 21

1 AA k⎯→⎯
 
     [Α – 2.2.3] 32

2 AA k⎯→⎯
 Παράλληλες Αντιδράσεις: 

     [Α – 2.2.4] 21
1 AA k⎯→⎯

     [Α – 2.2.5] 31
2 AA k⎯→⎯

Ακόμα και για τις απλούστερες μορφές των σύνθετων αντιδράσεων που 
περιγράφονται στις αντιδράσεις (A – 2.2.1) έως (A – 2.2.5), ο προσδιορισμός της 
χρονικής εξάρτησης των συγκεντρώσεων των μετεχόντων μορίων είναι ιδιαίτερα 
δύσκολος. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, χρησιμοποιούνται εκτεταμένα, διάφορες 
προσεγγίσεις, όπως αυτή της στάσιμης κατάστασης (Steady State Approximation) ή 
της ψευδοπρώτης τάξης (Pseudo First Order), προκειμένου να εξαχθούν αναλυτικές 
εκφράσεις για τις συγκεντρώσεις. Επίσης χρησιμοποιούνται δύο ακόμα 
προσεγγιστικές μέθοδοι, οι οποίες αναφορικά είναι η μέθοδος Laplace και η μέθοδος 
των οριζουσών. Πολλές φορές όμως, ακόμα και με τη χρήση προσεγγίσεων, ορισμένα 
σύνθετα συστήματα αντιδράσεων, είναι δύσκολο έως αδύνατο να περιγραφούν. Για 
την επίλυση τέτοιων δύστροπων συστημάτων χρησιμοποιούνται αριθμητικές λύσεις. 
 
 
 
2.2.1 Προσέγγιση Στάσιμης Κατάστασης 
  
 Μία απλοποιημένη μορφή λύσης μπορεί να προκύψει εφαρμόζοντας την 
προσέγγιση στάσιμης κατάστασης. Η προσεγγιστική αυτή μέθοδος, αρχικά, 
προτάθηκε από τον Bodenstein9 και ακολούθως αναπτύχθηκε από το Semenov10. 
Ικανή και αναγκαία συνθήκη εφαρμογής της μεθόδου είναι τα ενδιάμεσα, στο γενικό 
σχήμα της αντίδρασης, να συμμετέχουν σε μικρές συγκεντρώσεις. Υπό τις συνθήκες 
αυτές, η ταχύτητα μεταβολής της συγκέντρωσης του ενδιαμέσου είναι αμελητέα και η 
στάσιμη συγκέντρωσή του μικρή, συγκριτικά με τα κυρίαρχα μόρια του κινητικού 
σχήματος. Το φαινόμενο αποτυπώνεται μαθηματικά ως ακολούθως: 

 0
][
≅

dt
Ad i     [E – 2.2.1.1] 

όπου Αi, το ενδιάμεσο μόριο. 
 Όπως προαναφέρθηκε, η μη ικανοποίηση της συνθήκης, που περιγράφεται 
από την (Ε – 2.2.1.1) αποβαίνει απαγορευτική για την εφαρμογή της προσέγγισης 
στάσιμης κατάστασης. Στην αντίδραση (Α – 2.2.1.1) περιγράφεται το πεδίο 
εφαρμογής της προσέγγισης: 
     [Α – 2.2.1.1] 321

21 AAA kk ⎯→⎯⎯→⎯
Έτσι το Α1 μετασχηματίζεται σε Α2, το οποίο για το σχήμα αποτελεί το ενδιάμεσο, 
και στη συνέχεια αποδίδει Α3. Οι κινητικές εκφράσεις των αντιδράσεων περιέχονται 
στον πίνακα (Π – 2.1.3.1). Η ακριβής επίλυσή τους δίνει: 
     [E – 2.2.1.2] tkeAA 1

011 ][][ −=

 ( )tktk ee
kk

Ak
A 21

12

011
2

][
][ −− −

−
=     [E – 2.2.1.3] 
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 (
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−
−

+= −− tktk ekek
kk

AA 21
12

21
013

11][][ )     [E – 2.2.1.4] 

όπου [Α1]0, η [Α1] τη χρονική στιγμή t = 0 και οι αντίστοιχες [Α2]0 = [Α3]0 = 0. 
Εφαρμόζοντας τη συνθήκη στάσιμης κατάστασης στο πιο πάνω σύστημα: 

 0][][][
1122

2 =+−= AkAk
dt
Ad

    [E – 2.2.1.5] 

η στάσιμη συγκέντρωση του ενδιαμέσου μορίου είναι: 

 ][][ 1
2

1
2 A

k
kA SS =     [E – 2.2.1.6] 

και οι χρονικά εξαρτώμενες εκφράσεις των συγκεντρώσεων, υπό συνθήκες στάσιμης 
κατάστασης απλοποιούνται στις ακόλουθες μορφές: 

 tk
SS eA

k
kA 1

01
2

1
2 ][][ −=     [E – 2.2.1.7] 

 ( )tk
SS eA

k
kA 11][][ 01

2

1
3

−−=     [E – 2.2.1.8] 

Γενικά η προσέγγιση ισχύει για k1>>k2, ή αν το φαινόμενο αντιμετωπιστεί από μία 
διαφορετική σκοπιά, το ισχύον της προσέγγισης εξασφαλίζεται, όταν το ενδιάμεσο 
συστατικό είναι τόσο δραστικό, ώστε να μη συσσωρεύεται. 
 
 
2.2.2 Προσεγγιστική Μέθοδος Ψευδοπρώτης Τάξης 
 
 Καθώς η τάξη των στοιχειωδών αντιδράσεων, που μετέχουν σε σύνθετες 
διαδικασίες αυξάνει, η ακριβής επίλυση των εκφράσεων που τις περιγράφουν 
αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο και επίπονο έργο. Για παράδειγμα, αναφερόμενοι στο 
σχήμα των αντιδράσεων (Α – 2.2.2.1) και (Α – 2.2.2.2):  
     [Α – 2.2.2.1] νταπροϊόAA k⎯→⎯+ 1

21

     [Α – 2.2.2.2] νταπρο ϊόAA k⎯→⎯+ 1
31

οι εξισώσεις δεύτερης τάξης δίνουν: 

 ]][[][
211

2 AAk
dt
Ad

−=     [E – 2.2.2.1] 

 ]][[
][

311
3 AAk

dt
Ad

−=     [E – 2.2.2.2] 

Αν, για τις πειραματικές συνθήκες, ισχύει [Α1] >> [Α2] και [Α3], τότε κατά τη 
διάρκεια της αντίδρασης η συγκέντρωση του Α1, παραμένει σχεδόν αμετάβλητη. 
Αυτό μαθηματικά περιγράφεται: 

 ][,][][
11121

2 AkA
dt
Ad

=−= κκ     [E – 2.2.2.3] 

 ][,][
][

12232
3 AkA

dt
Ad

=−= κκ     [E – 2.2.2.4] 

Οι εξισώσεις (Ε – 2.2.2.3) και (Ε – 2.2.2.4) έχουν σαν αποτέλεσμα την αναγωγή του 
προβλήματος σε αντίδραση πρώτης τάξης ως προς το αντιδρών. Οι αντιδράσεις αυτές 
έχουν καθιερωθεί σαν αντιδράσεις ψευδοπρώτης τάξης. Πρέπει να επισημανθεί, ότι η 
προσέγγιση ψευδοπρώτης τάξης δεν είναι μαθηματικό τέχνασμα. Πρόκειται για 
πειραματική συνθήκη, που πρέπει να ικανοποιείται, προκειμένου να εξετασθούν 
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ταχύτητες σύνθετων αντιδράσεων, δεύτερης ή μεγαλύτερης ορισμένες φορές τάξης. Η 
τεχνική είναι γνωστή με τη διεθνή ορολογία flooding. 
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333 ... 111    ΘΘΘΕΕΕΩΩΩΡΡΡΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΧΧΧΗΗΗΜΜΜΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΚΚΚΙΙΙΝΝΝΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    
 
 
 Καθώς αποκαλύπτει και η ορολογία της επιστήμης της Χημικής Κινητικής, ο 

κεντρικός της στόχος είναι να προσδιορίσει και να ερμηνεύσει την κινητική 

συμπεριφορά των χημικών συστημάτων. Δηλαδή, να μετρά τις ταχύτητες με τις 

οποίες τα χημικά συστήματα προσεγγίζουν την κατάσταση ισορροπίας και να 

ερμηνεύει τις εμφανιζόμενες διαφοροποιήσεις των συντελεστών ταχύτητας, καθώς 

και την  πιθανή εξάρτηση που εμφανίζουν από τη θερμοκρασία. 

 Η θεωρητική χημική κινητική αποπειράται την ορθολογική ερμηνεία, 

ποσοτικά αν είναι εφικτό, των πειραματικά μετρούμενων συντελεστών ταχύτητας  και 

της θερμοκρασιακής τους εξάρτησης. Απώτερο, αλλά και συγχρόνως απόμακρο για 

τα περισσότερα, μέχρι σήμερα, χημικά συστήματα σκοπό της, αποτελεί η πρόβλεψη 

συντελεστών ταχύτητας, απουσία πειραματικών δεδομένων. Σε πρώτο στάδιο, 

απαιτείται η σύγκριση και ο έλεγχος των θεωρητικών εκφράσεων με πειραματικά 

αποτελέσματα ή εμπειρικές εκφράσεις, που αναφέρονται στη θερμοκρασιακή 

εξάρτηση του συντελεστή ταχύτητας. Σημείο αναφοράς, για τέτοιου είδους ελέγχους, 

αποτελεί η έκφραση Arrhenius. Αν και δεν πρόκειται για την τελειότερη και 

περιεχτικότερη κινητική έκφραση, για σχεδόν έναν αιώνα παραμένει ένα αξιόπιστο 

κριτήριο ελέγχου, όχι μόνο της πορείας της θεωρητικής προσομοίωσης, αλλά και των 

πειραματικών αποτελεσμάτων. Οι τρεις βασικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν, στα 

πλαίσια αυτής της προσπάθειας ήταν η Θεωρία των κρούσεων, η θεωρία μεταβατικής 

κατάστασης και. η θεωρία υπολογισμού κλασσικών τροχιών.  
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333...111...111   ΘΘΘΕΕΕΩΩΩΡΡΡΙΙΙΑΑΑ    ΚΚΚΡΡΡΟΟΟΥΥΥΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   

 
 Αποσκοπώντας στον υπολογισμό της έκφρασης του συντελεστή ταχύτητας 
στοιχειωδών διμοριακών αντιδράσεων, το 1918 αναπτύχθηκε από τον W. C. McC. 
Lewis11, η θεωρία των κρούσεων. Η θεμελίωσή της πλαισιώθηκε και βασίστηκε στις 
ακόλουθες υποθέσεις: 

 Τα μόρια συμπεριφέρονται σαν σκληρές, χωρίς δομή σφαίρες. 
 Δεν υφίστανται αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μορίων, παρά μόνον κατά την επαφή 

τους. 
 Οι κρούσεις είναι ανελαστικές. Τα μόρια, δηλαδή, διατηρούν σχήμα και μέγεθος, 

ανεξάρτητα της σφοδρότητας της σύγκρουσης. Άμεση συνέπεια της υπόθεσης, είναι 
ότι η ελάχιστη απόσταση προσέγγισης των κέντρων των μορίων είναι ίση με το 
άθροισμα των ακτινών τους. 

 Η σύγκρουση των μορίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για την 
πραγματοποίηση της αντίδρασης. 

 Δεν οδηγούν όλες οι κρούσεις σε αντίδραση. Η ικανή ενέργεια σύγκρουσης και ο 
κατάλληλος προσανατολισμός συγκροτούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
εμφάνιση αντίδρασης. 

 Η κατά Maxwell–Boltzmann κατανομή ταχυτήτων της ισορροπίας, διατηρείται και 
στη διάρκεια της αντίδρασης. 
 Οι τρεις πρώτες παραδοχές προέρχονται από βασικούς ορισμούς εννοιών της 
Κινητικής θεωρίας των Αερίων. Αυτή πρωτοεφαρμόστηκε στο νόμο του Boyle 
(1738), αλλά δεν καθιερώθηκε παρά μόνο κατόπιν μακροχρόνιου αγώνα (1848–1898) 
των Joule, Claussius, Maxwell και Boltzmann στις αρχές του 20ου αιώνα. Η εφαρμογή 
της σε πραγματικά αέρια αποτελεί μία ακόμη εμφανή προσέγγιση και σίγουρα η 
συνάρτηση της δυναμικής ενέργειας σκληρών σφαιρών, δεν περιγράφει τις 
πραγματικές διαμοριακές αλληλεπιδράσεις. Η τέταρτη υπόθεση είναι φυσικό 
ακόλουθο των τριών πρώτων θέσεων, ενώ η πέμπτη φαίνεται εύλογη, αφού ένα ποσό 
ελάχιστης ενέργειας, πρέπει να απαιτείται, ώστε τα ηλεκτρόνια σθένους να 
διαταραχθούν από την αρχική τους διευθέτηση και να καταλήξουν στην τελική τους, 
στα προϊόντα. Βέβαια σαν προϋπόθεση κρύβει κάποια ανακρίβεια, αλλά είναι 
απαραίτητη προκειμένου να ερμηνευτεί η θερμοκρασιακή εξάρτηση του συντελεστή 
ταχύτητας. Η τελευταία προϋπόθεση της θεωρίας των κρούσεων φαίνεται να αποτελεί 
ικανοποιητική προσέγγιση της πραγματικότητας. Αυτό εξηγείται, αν ληφθεί υπόψη το 
γεγονός ότι το ενεργειακό κατώφλι, των περισσοτέρων διμοριακών αντιδράσεων, Ethr 
(3kcal < Ethr < 30kcal), στην αέρια φάση, είναι κατά πολύ μεγαλύτερο, από τη μέση 

μοριακή ταχύτητα, kT
2
3 , σε θερμοκρασία δωματίου (0.9 kcal molecule–1). Αυτό έχει 

σαν συνέπεια, ένα μόνο μικρό μέρος των κρούσεων να οδηγήσει σε προϊόντα. Ο 
ρυθμός λοιπόν των κρούσεων είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από το ρυθμό ελάττωσης 
των αντιδρώντων με υψηλή ενέργεια (δραστικά μόρια). Συνακόλουθα, η 
ανακατανομή της ενέργειας κατά τις κρούσεις είναι ικανή, ώστε να διατηρηθεί η 
Maxwell–Boltzmann κατανομή ταχυτήτων των αντιδρώντων μορίων και στη διάρκεια 
της αντίδρασης. Όσον αφορά τις αντιδράσεις με Ethr ≅ 0, θεωρητικά όλες οι κρούσεις 
θα οδηγήσουν σε προϊόντα. Έτσι το αντιδρών μίγμα, θα υπόκειται σε ισορροπημένη 
ποσοστιαία ελάττωση αντιδρώντων μορίων, τόσο με υψηλή, όσο και με χαμηλή 
ενέργεια. Εμπεριστατωμένες μελέτες για την ολότητα του φάσματος των τιμών του 
Ethr, έδειξε ότι η απόκλιση από την προβλεπόμενη Maxwell–Boltzmann συμπεριφορά 
είναι αμελητέα. 
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 Για τον προσδιορισμό του συντελεστή ταχύτητας μιας αντίδρασης, φαίνεται 
να αρκεί ο υπολογισμός του ρυθμού των κρούσεων, για τις οποίες, κατά την ευθεία 
των κέντρων των μορίων, η μεταφορική ενέργεια υπερβαίνει το ενεργειακό κατώφλι. 
Ο συνολικός αριθμός των κρούσεων δύο μορίων, ανά μονάδα όγκου και ανά μονάδα 
χρόνου, σε κατάσταση ισορροπίας, περιγράφεται από τη κινητική θεωρία των αερίων 
μέσω της σχέσης: 
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Όπως φαίνεται, από την (Ε – 3.1.1.1), η (Ε – 3.1.1.2) προκύπτει από την κατανομή 
ταχυτήτων κατά Maxwell–Boltzmann: 

 
2
1

8
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

πμ
υ

TkB     [E – 3.1.1.2] 

όπου μ η ανηγμένη μάζα των συγκρουόμενων μορίων: 
BA

BA

MM
MM
+

=μ  

Χωρίς λοιπόν  την ισχύ της έκτης παραδοχής, η εφαρμογή της σε αντιδρώντα 
συστήματα, δε θα ήταν επιτρεπτή. 
 
 

 
Σ – 3.1.1.1    Σχηματική αναπαράσταση του μοντέλου των κρούσεων σκληρών σφαιρών 
 
 Για την προσαρμογή της προσέγγισης σε κρούσεις που λαμβάνουν χώρα κατά 
την αντίδραση, επιβάλλεται να συμπεριληφθεί η ενέργεια αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των μορίων. Δηλαδή, πριν τα μόρια πλησιάσουν αρκετά, προκειμένου να αποδώσουν 
προϊόντα, επιβάλλεται να υπερκερασθεί ένα κατώτατο ενεργειακό φράγμα, εthr. Σε 
ένα αέριο αντιδρών μίγμα, μόνο ένα κλάσμα των μορίων έχει ικανοποιητική κινητική 
ενέργεια κατά μήκος των κέντρων, ώστε να αντιδράσουν. Η θεώρηση της ευθείας των 
κέντρων είναι απαραίτητη, εφόσον η κινητική ενέργεια, που οφείλεται σε κάθετες 
συνιστώσες ταχυτήτων διαφορετικών διευθύνσεων, δε συνεισφέρουν στην υπέρβαση 
αυτού. Για κατανομή Maxwell–Boltzmann το κλάσμα αυτό είναι: 

 
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −

= RT
Ethr

eϕ     [E – 3.1.1.3] 
όπου Ethr = εthr·L 
και L ο αριθμός του Avogadro: L = 6.022 × 1023

 
Η ενδεικνυόμενη, έτσι ταχύτητα με βάση τη θεωρία των κρούσεων, παρέχεται από τη 
σχέση: 
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Λαμβάνοντας υπόψη και τις σχέσεις: 

 [ ]IL
V
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V
N II ==     [E – 3.1.1.5] 

όπου n ο αριθμός των mole και 
 [ ][ ]BAk=τ     [E – 3.1.1.6] 
η τελική έκφραση για το συντελεστή ταχύτητας, σε μία βάση ανά molecule, θα είναι: 
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Από την (Ε – 3.1.1.8) φαίνεται ότι ο προκύπτων συντελεστής ταχύτητας περιέχει δύο 
συστατικά. Το Ζ΄, το οποίο περιγράφει τη συχνότητα με την οποία τα αντιδρώντα 
συγκρούονται και το εκθετικό μέρος, που ορίζει το κλάσμα των κρούσεων με ικανή 
ενέργεια, ώστε να υπερκερασθεί το ενεργειακό φράγμα της αντίδρασης. Η θεωρία 
των κρούσεων, λοιπόν, έχει καταλήξει σε μία έκφραση συμβατού τύπου με αυτόν της 
έκφρασης Arrhenius. Επιπλέον, αποδίδει διαισθητικά τη φυσική σημασία των 
συμπεριλαμβανομένων όρων. Ο προεκθετικός παράγοντα Α περιγράφει την εξάρτηση 
του συντελεστή ταχύτητας από τη συχνότητα των συνολικών κρούσεων, ενώ ο 
εκθετικός παράγοντας ‘επιλέγει’ αυτές με ικανή σχετική μεταφορική ενέργεια, ώστε 
να υπερκερασθεί το ενεργειακό φράγμα. Παράγει, δηλαδή, την πιθανότητα εμφάνισης 
αντίδρασης. Στην έκφραση Arrhenius, η ενέργεια ενεργοποίησης είναι μία σταθερή, 
ανεξάρτητη της θερμοκρασίας, ποσότητα. Στην πραγματικότητα όμως, και οι δύο 
όροι στην έκφραση Arrhenius παρουσιάζουν κάποια μικρή θερμοκρασιακή εξάρτηση. 
Πειραματικά, βέβαια είναι σχεδόν αδύνατο να ανιχνευθούν, εκτός αν τα πειράματα 
διεξάγονται σε ιδιαίτερα μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος. Ο γενικότερος ορισμός της 
ενέργειας ενεργοποίησης, για όλα τα χημικά συστήματα και σε όλες τις περιοχές 
θερμοκρασιών είναι: 

 ⎟
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έτσι προκύπτει: 

 RTEE thra 2
1

+=     [E – 3.1.1.10] 

Εφόσον, ο δεύτερος όρος στην (Ε – 3.1.1.10) είναι μικρός, κάτι που γενικά ισχύει, το 
ενεργειακό “κατώφλι” μπορεί να ταυτιστεί με την ενέργεια ενεργοποίησης της 
αντίδρασης. 
 Η αύξηση του συντελεστή ταχύτητας, αναλόγως προς τη θερμοκρασία είναι 
δυνατόν να εκτιμηθεί, με την παράσταση του γραφήματος, του αριθμού των 
κρούσεων, συναρτήσει της σχετικής κινητικής ενέργειας (Σ – 3.1.1.2), για διάφορες 
θερμοκρασίες. 
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Σ – 3.1.1.2   Σχηματική αναπαράσταση του ποσοστού ενεργών κρούσεων 
 
 
Καθώς φαίνεται, αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί μετατόπιση της καμπύλης προς 
μεγαλύτερες ενέργειες και συνακόλουθα, αύξηση του αριθμού των μορίων, με 
σχετικά υψηλές τιμές κινητικής ενέργειας. Το γραμμοσκιασμένο τμήμα, αναφέρεται 
σε κρούσεις με σχετική μεταφορική ενέργεια μεγαλύτερη των 10 kJ mol–1. Στο (Σ–
3.1.1.2) δεν περιλαμβάνεται η θεώρηση της σχετικής ενέργειας με διεύθυνση 
ταχυτήτων κατά την ευθεία των κέντρων των μορίων, όμως τα αποτελέσματα είναι 
ενδεικτικά για την περίπτωση αυτή. 
 Δυστυχώς, ο υπολογισμός της ενέργειας ενεργοποίησης είναι ιδιαίτερα 
δύσκολος και το, σε γενικές γραμμές, απλό μοντέλο της θεωρίας των κρούσεων, δεν 
είναι σε θέση να την προβλέψει. Μόλις τα τελευταία χρόνια επιτεύχθηκε ο 
ικανοποιητικής ακρίβειας υπολογισμός απόλυτης ενέργειας σταθερών ατόμων και 
μορίων, αλλά ο χρόνος και το κόστος που απαιτούνται μπορεί να χαρακτηρισθούν 
απαγορευτικά. 
 Το ζητούμενο και εφικτό από τη θεωρία των κρούσεων είναι η εκτίμηση του 
προεκθετικού παράγοντα Α. Η σχέση μέσω της οποίας παρέχεται ο παράγοντας 
συχνοτήτων από τη θεωρία των κρούσεων είναι η ακόλουθη. 
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Όπως παρατηρείται, ο Αth εμφανίζει θερμοκρασιακή εξάρτηση, σε αντιπαράθεση με 
την εμπειρική έκφραση Arrhenius. Στις περισσότερες, όμως περιπτώσεις η εξάρτηση 
αυτή επικαλύπτεται από τον εκθετικό όρο. Χαρακτηριστικά, ο προεκθετικός 
παράγοντας μιας αντίδρασης, με ενέργεια ενεργοποίησης Εαct = 100 kJ mol–1, αυξάνει 
κατά 2 %, με σύγχρονη αύξηση της θερμοκρασίας από 300 στους 310 Κ, ενώ ο 
εκθετικός όρος αυξάνει κατά 320 %, αναφερόμενοι στις ίδιες συνθήκες. Επακόλουθο 
αυτού είναι, η μικρή αυτή μεταβολή του Α, να καθίσταται αγνοήσιμη για τα 
περισσότερα αντιδρώντα συστήματα και μη μετρήσιμη, εξαιτίας των τυχαίων και 
συστηματικών πειραματικών σφαλμάτων, κατά τον προσδιορισμό του συντελεστή 
ταχύτητας. 
 Παρά ταύτα, διαπιστώθηκε νωρίς στην ιστορία της Χημικής Κινητικής, ότι οι 
περισσότεροι των προεκθετικών παραγόντων, που προκύπτουν εφαρμόζοντας τη 
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θεωρία των κρούσεων, είναι κατά πολύ μικρότεροι σε σύγκριση με τους πειραματικά 
μετρούμενους. Η πρώτη προσπάθεια ερμηνείας και επίλυσης του προβλήματος 
επήλθε με την εισαγωγή του στερικού παράγοντα p. Έτσι, δημιουργήθηκε η έννοια 
της δραστικής ενεργού διατομής σeff και της δραστικής κρούσης: 

 
calc

effp
σ
σ

=     [E – 3.1.1.12] 

όπου σeff,  η δραστική ενεργός διατομή λόγω παραμόρφωσης και 
       σcalc, η ενεργός διατομή: σ = π(rA+rB)B 2 

 
Η φυσική σημασία του στερικού παράγοντα, θα πρέπει να ερμηνευτεί σαν το 
παράγοντα προσανατολισμού, που σχετίζεται με την εντροπία του συστήματος κατά 
την πρόοδο της αντίδρασης. 
 Συνοψίζοντας τα κύρια χαρακτηριστικά της Θεωρίας των Κρούσεων, μπορεί 
να ειπωθεί ότι πρόκειται για ένα μοντέλο, απλής απεικόνισης διμοριακών 
αντιδράσεων, που σε θεμελιώδες στάδιο παρέχει μία ικανοποιητική ενόραση της 
πραγματικότητας. Επισημαίνει τη σημαντικότητα της κρούσης, σε σχέση με την 
ενέργεια της αντίδρασης και προβλέπει, ποιοτικά, τον τύπο της θερμοκρασιακής 
εξάρτησης του συντελεστή ταχύτητας. Οι προκύπτουσες τιμές του προεκθετικού 
παράγοντα Αth, απέχουν αρκετά από τα αντίστοιχα πειραματικά δεδομένα. Με τη 
θεώρηση όμως της σάρωσης (Σ – 3.1.1.1), είναι δυνατόν να εκτιμηθεί το μέγεθος της 
ασάφειας. Έτσι, η πρώτη υπόθεση των μορίων, σαν σκληρές σφαίρες, έχει ως 
επίπτωση την καθολική αγνόηση της δομής των μορίων. Η εισαγωγή του στερικού 
παράγοντα p, συνεισφέρει στην πρόβλεψη φαινομένων παραμόρφωσης, όμως δεν 
είναι δυνατόν να αναπαριστάται πάντα η περιπλοκότητα των  μορίων και 
επιπρόσθετα δεν αποτελεί a priori μέθοδο υπολογισμού τέτοιων φαινομένων. 
Επιπλέον, έχει θεωρηθεί υποσυνείδητα, ότι οι δραστικές κρούσεις οδηγούν ακαριαία 
σε προϊόντα. Στην πραγματικότητα, οι μεταβολές στη δομή έχουν μη αμελητέα 
διάρκεια και οι αλληλεπιδράσεις αυτού του είδους δεν πρέπει να αγνοηθούν. Έτσι, η 
δομή του ενδιαμέσου συμπλόκου επιβάλλεται να ληφθεί υπόψη. Τέλος, όλα τα μόρια 
αλληλεπιδρούν και σε αποστάσεις μεγαλύτερες από το άθροισμα των ακτινών τους. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, όπως όταν υπάρχουν αντίθετα φορτισμένα 
σωματίδια, η αγνόηση τους αποβαίνει ιδιαίτερα καθοριστική. Μεγάλου εύρους 
ελκτικές αλληλεπιδράσεις είναι σημαντικές για την ερμηνεία περιπτώσεων με P > 1. 
Ο συνδυασμός των υποθέσεων της θεωρίας των κρούσεων  μειώνει δραστικά την 
εγκυρότητά της και για αυτόν ακριβώς το λόγο, η Θεωρητική Χημική Κινητική 
στράφηκε σε άλλες θεωρίες, όπως η Θεωρία Κλασσικών Τροχιών και η Θεωρία 
Μεταβατικής Κατάστασης 
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 Η αδυναμία της θεωρίας των κρούσεων, να παρέχει ακριβείς συντελεστές 
ταχύτητας, υπήρξε ο θεμελιωτής των χαρακτηριστικών που πρέπει να διακρίνουν μία 
σωστή θεωρία. Έτσι, ένα σωστό μοντέλο, επιβάλλεται να αναφέρεται στις 
πραγματικές διαμοριακές αλληλεπιδράσεις και να συμπεριλαμβάνει την εσωτερική 
δομή των μορίων, δηλαδή τις δονήσεις τους και τις περιστροφές τους. Στις χημικές 
διαδικασίες λαμβάνει χώρα η δημιουργία και η καταστροφή δεσμών. Για αυτό 
ακριβώς, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι οι δυνάμεις επιδρούν στα άτομα, που δομούν τα 
μόρια. Η συνισταμένη δύναμη, σε ένα συγκεκριμένο άτομο, κατά τη διάρκεια μιας 
κρούσης, οφείλεται τόσο στις ενδομοριακές δυνάμεις, οι οποίες ορίζουν τις δονητικές 
κινήσεις μέσα σε ένα μόριο, όσο και στις διαμοριακές. Αυτό σημαίνει ότι ο χειρισμός 
των δύο μορίων, δεν πρέπει να γίνει ανεξάρτητα, αλλά πρέπει να θεωρηθούν σαν μία 
κβαντομηχανική οντότητα, για την οποία χρησιμοποιείται η ορολογία υπερμόριο. Το 
υπερμόριο δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτό, σαν κάτι μόνιμο ή σταθερό, αλλά κάτι 
που αποκτά υπόσταση, μόνο κατά τη διάρκεια της κρούσης. Η δύναμη σε ένα 
δεδομένο άτομο του υπερμορίου, καθορίζεται από τη δυναμική ενέργεια του 
συνολικού συστήματος, η οποία εξαρτάται από τις γεωμετρικές παραμέτρους του 
υπερμορίου και περιγράφεται από τη σχέση: 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

−=
a

ax x
VF ,     [E – 3.1.2.1] 

όπου Fx,a, η συνιστώσα της δύναμης που ασκείται στο άτομο a  
V, η δυναμική ενέργεια της ατομικής κίνησης στο υπερμόριο και  
xa, η χωρική συντεταγμένη, κατά τη διεύθυνση της αοπίας ασκείται η δύναμη. 
  

Η έκφραση ατομική κίνηση μπορεί να αντικατασταθεί από πυρηνική κίνηση, εφόσον 
τα ηλεκτρόνια, ακολουθούν την πυρηνική κίνηση, σχεδόν τέλεια. Η δυναμική 
ενέργεια του υπερμορίου ορίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, που ορίζεται η 
δονητική κίνηση των πυρήνων ενός συνηθισμένου μορίου. Χρησιμοποιώντας την 
προσέγγιση Born–Oppenheimer, επιλύεται η χρονοανεξάρτητη εξίσωση Schrödinger: 
     [E – 3.1.2.2] eeee EH Ψ=Ψˆ

για συγκεκριμένη πυρηνική διάταξη. Η ενέργεια Εe είναι ίση με τη δυναμική ενέργεια 
της προς αναφορά πυρηνικής διάταξης. Μεταβάλλοντας την πυρηνική απόσταση, 
λαμβάνεται η δυναμική ενέργεια συναρτήσει των πυρηνικών συντεταγμένων. 
 Αν το υπερμόριο έχει N άτομα, υπάρχουν 3Ν πυρηνικές συντεταγμένες. Όπως 
ακριβώς συμβαίνει σε ένα σύνηθες μόριο, οι τρεις μεταφορικές  και οι τρεις 
περιστροφικές συντεταγμένες, δεν επηρεάζουν τη δυναμική ενέργεια του υπερμορίου, 
αφού αφήνουν όλες τις διατομικές αποστάσεις αμετάβλητες. Συνεπώς, η δυναμική 
ενέργεια είναι μία συνάρτηση 3N–6 μεταβλητών (ή 3Ν–5, αν πρόκειται για γραμμική 
διάταξη). Αν η δυναμική ενέργεια ήταν συνάρτηση δύο μεταβλητών (x,y), τότε θα 
μπορούσε να παρασταθεί σε ένα τρισδιάστατο χώρο. Έτσι θα προέκυπτε μια 
επιφάνεια (Δυναμική Ενεργειακή Επιφάνεια), όπου η απόσταση από το επίπεδο xy θα 
δήλωνε τη δυναμική ενέργεια V(a,b) (Σ – 3.1.2.1).  
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Σ – 3.1.2.1   Τρισδιάστατη αναπαράσταση  της Δυναμικής Ενεργειακής Επιφανείας μίας αντίδρασης 
 
Επειδή όμως το δυναμικό V είναι συνήθως συνάρτηση περισσοτέρων μεταβλητών, 
ένα τέτοιο διάγραμμα είναι δύσκολο να παρασταθεί γραφικά. Παρά όλα αυτά, η 
συνάρτηση V, καλείται δυναμική ενεργειακή επιφάνεια, ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των μεταβλητών με τις οποίες σχετίζεται. Μία βασική παράμετρος, που επεισέρχεται 
στην έκφραση του δυναμικού, είναι η γωνία προσέγγισης των μορίων. Έτσι, ακόμα 
και για την απλή σχετικά περίπτωση αντίδρασης ατόμου–δυατομικού μορίου, η 
κατασκευή γραφήματος V(RAB,RBC,φ) απαιτεί τέσσερις διαστάσεις και δεν είναι 
καθόλου εύκολο να παρασταθεί και να κατανοηθεί. Είναι όμως εφικτό να 
κατασκευαστεί περίγραμμα, όπου οι οριζόντιοι άξονες θα περιγράφουν τις 
αποστάσεις των RAB και RBC, ενώ ο κατακόρυφος άξονας, τη γωνία φ. Ένα τέτοιο 
περίγραμμα φαίνεται στο σχήμα (Σ – 3.1.2.2).  

 
Σ – 3.1.2.2   Διάγραμμα Ισοϋψών Καμπυλών μιας χημικής αντίδρασης στην περιοχή της Μεταβατικής 
Κατάστασης 
 
Η γωνία φ μπορεί να αλλάζει κατά την κρούση και μία πλήρης συνάρτηση 
V(RAB,RBC,φ) θα πρέπει να περιγράφει τη διαδικασία της κρούσης με τους ελάχιστους 
δυνατούς περιορισμούς, όσον αφορά τη γεωμετρική ευκαμψία του συστήματος. Για 
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τον ακριβή προσδιορισμό της δυναμικής ενέργειας, συναρτήσει των σχετικών θέσεων 
των πυρηνών, απαιτείται η χρήση κβαντομηχανικών υπολογισμών. Ο πρώτος 
κβαντομηχανικός υπολογισμός δυναμικής ενεργειακής επιφάνειας διεξήχθη από τους 
Eyring και Polanyi12, το 1931, για το Η3. Αξιόπιστα, όμως, και σχετικά ακριβή 
αποτελέσματα δεν εξήχθησαν πριν το 1960. Ο πρώτος ακριβής, από πρώτες αρχές (ab 
initio), υπολογισμός της δυναμικής ενεργειακής επιφάνειας του Η3, που περιλάμβανε 
και μη γραμμικές γεωμετρίες προσέγγισης, έγινε από τους Liu και Siegbahn12–14 
(1973, 1978 και 1984). Η Liu–Siegbhn επιφάνεια εκτιμάται να έχει σφάλμα 
μικρότερο από 0.03 eV (0.75 kcal mol–1), σε κάθε σημείο. Πρέπει να σημειωθεί ότι με 
σκοπό την επίλυση της ηλεκτρονική εξίσωσης Schrödinger (Ε – 3.1.2.2), 
αποσκοπώντας στην καλύτερη δυνατή προσεγγιστική της λύση, έχει προταθεί μία 
σειρά μεθόδων. Το 1927, ο Hartree, με τη μετέπειτα συμβολή του Fock, ώστε να 
συμπεριληφθούν φαινόμενα σχετικά με τη φερμιονική υπόσταση των ηλεκτρονίων 
(απαγορευτική αρχή του Pauli), και βασιζόμενοι στο μοντέλο του ανεξάρτητου 
ηλεκτρόνιου, ανέπτυξαν την πρώτη ίσως αξιόπιστη μέθοδο. Δυστυχώς όμως, εξαιτίας 
του γεγονότος ότι η μέθοδος Hartree–Fock (HF), δεν λαμβάνει υπόψη της, τον 
ηλεκτρονιακό συσχετισμό, οι τιμές των μεταβολών της ενέργειας κατά τη δημιουργία 
και τη διάσπαση των δεσμών που παρέχουν, είναι εξαιρετικά ανακριβείς. Η 
ικανοποίηση τέτοιων απαιτήσεων σε αντιδρώντα συστήματα, προϋποθέτει ιδιαίτερης 
ποιότητας μοριακούς υπολογισμούς, όπως “Αλληλεπίδρασης Διαμορφώσεων” 
(Configuration Interaction, C.I.), οι οποίοι είναι πολύ πιο ακριβείς, αλλά συγχρόνως 
και πολύ πιο δύσκολοι και χρονοβόροι από “Αυτοσυνεπούς Πεδίου” (Self Consistent 
Field, SCF) HF υπολογισμούς. Οι Liu και Siegbahn πραγματοποίησαν C.I. 
υπολογισμούς για 267 διαφορετικές γεωμετρίες του Η3. Η προσαρμογή της 
κατάλληλης αλγεβρικής συνάρτησης για τις τιμές του V, που υπολογίστηκαν, σε 
διάφορες γεωμετρίες, παρέχει τη δυναμική ενεργειακή επιφάνεια. Έτσι, είναι εφικτός 
ο υπολογισμός της δυναμικής ενέργειας και των παραγώγων αυτής, οπουδήποτε επί 
της επιφανείας. Για το Η3, η δυναμική ενέργεια είναι συνάρτηση τριών μεταβλητών. 
Αυτές, μπορεί να θεωρηθούν οι δύο διατομικές αποστάσεις RAB, RBC και η γωνία φ 
μεταξύ των δεσμών. 
 Αυξανομένου του αριθμού των ατόμων, που δομούν τις προς αντίδραση 
οντότητες, η συνάρτηση της δυναμικής ενέργειας αποκτά ιδιαίτερα περίπλοκη 
υπόσταση και η περιγραφή της δυναμικής υπερεπιφάνειας, πλέον, υπερβαίνει τον 
αριθμό των εφικτών, προς την ανθρώπινη αντίληψη, διαστάσεων. Για το λόγο αυτό, ο 
ακριβής ab initio υπολογισμός δυναμικών ενεργειακών επιφανειών είναι ιδιαίτερα 
δύσκολος, αφού απαιτεί υπολογιστικές μεθόδους πολύ ανώτερες από τη         
Hartree–Fock, όπως C.I.. Αν θεωρηθεί, για παράδειγμα, μια αντίδραση μεταξύ δύο 
πεντατομικών μορίων, η δυναμική ενέργεια είναι συνάρτηση 24 μεταβλητών. 
Περιορίζοντας μερικές από αυτές, επωφελούμενοι από το γεγονός, ότι μόνο ορισμένα 
μήκη δεσμών και ορισμένες γωνίες αλλάζουν σημαντικά κατά την αντίδραση, το 
πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί, αλλά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από 
εξαιρετική δυσκολία. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ακριβείς ab initio 
υπολογισμοί έχουν επιτευχθεί για ελάχιστα αντιδρώντα συστήματα. Ένας 
εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού δυναμικών ενεργειακών επιφανειών βασίζεται στη 
χρήση ημιεμπειρικών μεθόδων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η, ευρέως 
χρησιμοποιούμενη σε τριατομικά συστήματα, μέθοδος L.E.P.S (London–Eyring–
Polanyi–Sato)15.
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 Η δυναμική ενεργειακή επιφάνεια, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η 
ταυτότητα της αντίδρασης και περιέχει πραγματικά όλες τις χαρακτηριστικές 
παραμέτρους της. Το πρόβλημα, όμως που έμελλε να λυθεί κατόπιν, ενός, υποθετικά, 
ακριβούς υπολογισμού της ήταν η συσχέτισή της με το συντελεστή ταχύτητας. Η 
εφαρμογή της στατιστικοθερμοδυναμικής θεώρησης σε στοιχειώδεις αντιδράσεις, με 
σκοπό τον προσδιορισμό του συντελεστή ταχύτητας, οδήγησε τους θεωρητικούς 
χημικούς σε ένα διαφορετικού τύπου μοντέλο, που καθιερώθηκε με την ονομασία 
‘Θεωρία Μεταβατικής κατάστασης’. Για πρώτη φορά, το 1930, προτάθηκε από τους 
Wigner16 και Pilzer, η συσχέτιση της Θεωρίας Μεταβατικής Κατάστασης με τις 
υπάρχουσες δυναμικές θεωρίες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός, ότι βάση της 
θεωρία αποτέλεσε η κλασσική μηχανική.  
 Η ανάπτυξη όμως, και η εφαρμογή της Θεωρίας Μεταβατικής Κατάστασης, 
για τον απόλυτο υπολογισμό συντελεστών ταχύτητας αντιδράσεων, οφείλεται στην 
ανεξάρτητη συνεισφορά του Eyring17 και των Evans και Polanyi18, το 1935. Οι 
βασικές παραδοχές της θεωρίας ήταν δύο: 

• Ο διαχωρισμός της ηλεκτρονικής από την πυρηνική κίνηση, ο οποίος 
αποτελεί το ισοδύναμο ανάλογο της προσέγγισης Born–Oppenheimer και 
• Η διατήρηση της κατανομής ταχυτήτων κατά Maxwell–Boltzmann, κατά την 
έκβαση της αντίδρασης. 

Παρά ταύτα, ορισμένες επιπρόσθετες παραδοχές είναι απαραίτητες προκειμένου να 
θεμελιωθεί η θεωρία. 

 Υπάρχει μία επιφάνεια στο χώρο των φάσεων, κλασσικά ορισμένη, η οποία τον 
χωρίζει σε δύο περιοχές. Στα αντιδρώντα και στα προϊόντα. Η διαχωριστική 
επιφάνεια εντοπίζεται στη μεταβατική κατάσταση, η οποία ορίζεται, ως η μέγιστη 
τιμή επί της διαδρομής ελάχιστης ενέργειας, της δυναμικής ενεργειακής επιφάνειας, 
που συνδέει αντιδρώντα με προϊόντα. Οποιαδήποτε τροχιά διέρχεται από τη 
διαχωριστική επιφάνεια, από την πλευρά των αντιδρώντων, σχηματίζει προϊόντα. 
Αυτό, αναφέρεται συχνά ως κανόνας μη διασταύρωσης. 

 Τα μόρια που έχουν διέλθει της μεταβατικής κατάστασης, κατά τη κατεύθυνση 
σχηματισμού των προϊόντων, δεν είναι δυνατόν να επιστρέψουν και να 
ξαναδημιουργήσουν αντιδρώντα. Η Μεταβατική Κατάσταση είναι σημείο χωρίς 
επιστροφή. 

 Τα αντιδρώντα βρίσκονται σε ισορροπία με τα μόρια της μεταβατικής 
κατάστασης, ακόμα και όταν δεν υπάρχει ισορροπία μεταξύ αντιδρώντων και 
προϊόντων 

 Η κίνηση του συστήματος πάνω από την επιφάνεια της δυναμικής ενέργειας και 
κατά μήκος της συντεταγμένης της αντίδρασης, είναι μία κίνηση ξεχωριστού 
χαρακτήρα, που μπορεί να διαχωριστεί από τις υπόλοιπες κινήσεις του συστήματος. 
 Το ενεργειακό προφίλ μιας αντίδρασης περιέχει την ενέργεια συναρτήσει της 
συντεταγμένης της αντίδρασης. Στο σχήμα (Σ – 3.1.3.1), η μεταβατική κατάσταση 
αντιστοιχεί στο σημείο, με την υψηλότερη και σημειώνεται ως Χ‡. Η ενδιάμεση αυτή 
κατάσταση είναι γνωστή ως ενεργοποιημένο σύμπλοκο. 
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Σ – 3.1.3.1    Τομή Δυναμικής Ενεργειακής Επιφάνειας Χημικής Αντίδρασης 
 
Για τον ορισμό της συντεταγμένης της αντίδρασης θεωρείται η διμοριακή αντίδραση 
ατόμου–διατομικού μορίου. 
 
     [Α – 3.1.3.1] CABXBCA +→↔+ ‡

Η δυναμική ενέργεια, V, του αντιδρώντος συστήματος εξαρτάται από τις σχετικές 
θέσεις των Α, Β και C, οι οποίες, όπως αναφέρθηκε, χαρακτηρίζονται πλήρως από τις 
τρεις μεταβλητές RAB, RBC και φ του σχήματος (Σ – 3.1.3.2). 
 

 
Σ – 3.1.3.2   Χαρακτηριστικές Γεωμετρικές Μεταβλητές τριατομικού μορίου 
 
Τέσσερις λοιπόν μεταβλητές (V, RAB, RBC, φ) είναι δύσκολο να παρασταθούν, αλλά 
διατηρώντας τη γωνία φ σταθερή, προσδιορίζοντας την κατεύθυνση προσέγγισης του 
Α, μπορεί να αναπαρασταθεί η δυναμική ενέργεια V, συναρτήσει των RAB και RBC και 
να προκύψει η γνωστή δυναμική ενεργειακή επιφάνεια. Στο σχήμα (Σ –3.1.3.3) 
παρίσταται η δυναμική ενεργειακή επιφάνεια, για γραμμική προσέγγιση (φ = π). 
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Σ – 3.1.3.3   Δυναμική Ενεργειακή Επιφάνεια στην περιοχή της Μεταβατικής Κατάστασης 
  

Για τον πλήρη χαρακτηρισμό της εξάρτησης της δυναμικής ενέργειας από τη 
γωνία, χρειάζονται όλη η οικογένεια αυτών των καμπυλών. Το αντίστοιχο 
περιγραμματικό διάγραμμα της μελετούμενης αντίδρασης, παρίσταται στο σχήμα    
(Σ – 3.1.3.4). Η χρήση περιγραμματικών διαγραμμάτων διευκολύνει στην ερμηνεία 
των φαινομένων. 
 

 
Σ – 3.1.3.4   Διάγραμμα Ισοϋψών Ενεργειακών Καμπυλών Χημικής Αντίδρασης 
 
Για μεγάλες τιμές του RAB δεν υφίστανται αλληλεπιδράσεις μεταξύ των Α και BC και 
το τμήμα DE αντιστοιχεί σε μία καμπύλη δυναμικής ενέργειας, τύπου Morse, της 
θεμελιώδους ενεργειακής κατάστασης του BC. Καθώς το Α προσεγγίζει το BC η 
δυναμική ενέργεια αυξάνει. Μόλις το σύστημα διέλθει από το Χ‡, αρχίζει να 
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μειώνεται, καθώς το C απομακρύνεται. Στο Χ‡ συναντάται το μέγιστο δυναμικό, κατά 
μήκος της διαδρομής ελάχιστης ενέργειας, από τα αντιδρώντα προς τα προϊόντα και 
ακριβώς για αυτόν το λόγο, ονομάζεται σαγματικό σημείο. Η διακεκομμένη καμπύλη, 
δηλώνει τη συντεταγμένη της αντίδρασης. Κίνηση, κατά μήκος της διαδρομής αυτής, 
έχει σαν συνέπεια, καθώς το Α πλησιάζει το BC και η RAB ελαττώνεται, η RBC να 
αυξάνεται σταδιακά σε σχέση με το μήκος του δεσμού στη θέση ισορροπίας. Οι 
διαδικασίες συσπείρωσης και έκτασης αντίστοιχα των δεσμών συμβαίνουν έτσι ώστε, 
το ίχνος της ενέργειας του συστήματος να κείται επί της διαδρομής ελάχιστης 
ενέργειας, να διέρχεται του σάγματος και να αποδίδονται προϊόντα. Το ενδιάμεσο 
ενεργοποιημένο σύμπλοκο Χ‡, κατά την κίνηση RX‡P,εμφανίζεται στη σταθερότερη 
του κατάσταση, δηλαδή στον πυθμένα της δυναμικής ενεργειακή καμπύλης ΟΧ‡Ε. 
Στην περιοχή του Ο, τα μόρια βρίσκονται πολύ κοντά, με αποτέλεσμα, τα 
ηλεκτρονιακά νέφη να αλληλοαπωθούνται και η επιφάνεια εκεί να χαρακτηρίζεται 
από υψηλές τιμές δυναμικής ενέργειας. Στην περιοχή του Ε συμβαίνει ο διαχωρισμός 
των τριών ατόμων και εξαιτίας του γεγονότος ότι απαιτούνται σημαντικά ποσά 
ενέργειας, για να σπάσουν και οι δύο δεσμοί, η δυναμική ενέργεια είναι αυξημένη.  

Η θεωρία μεταβατικής κατάστασης εξετάζει μία αντίδραση θεωρώντας τη 
διατήρηση θερμικής ισορροπίας μεταξύ των αντιδρώντων και της μεταβατικής 
κατάστασης η οποία περιγράφεται από τη σχέση: 
 [ ] [ ][ ]BCAKX f

‡‡ =     [E – 3.1.3.1] 
 
όπου , η συγκέντρωση των ενεργοποιημένων συμπλόκων και [ ] fX ‡

Κ‡, η σταθερά ισορροπίας της αντίδρασης  ‡XBCA ↔+
Η συνολική ταχύτητα σχηματισμού είναι: 
 [ ] fXkr ‡‡=     [E – 3.1.3.2] 
όπου k‡, ο συντελεστής ταχύτητας, για την πρώτης τάξης αντίδραση διάσπασης του 
Χ‡ σε προϊόντα. Επίσης: 
 [ ][ ]BCAkr 2=     [E – 3.1.3.3] 
και κατόπιν συνδυασμού των εξισώσεων (E – 3.4.1), (Ε – 3.4.2) και (Ε – 3.1.3.3), 
προκύπτει: 
     [E – 3.1.3.4] ‡‡ Kkk =2

Στο σημείο αυτό επεισέρχεται μια ακόμη θεώρηση. Καθώς το σύστημα οδεύει από τη 
μεταβατική κατάσταση στο σχηματισμό προϊόντων, η ισορροπία μεταξύ αντιδρώντων 
και προϊόντων δεν επηρεάζεται. Έτσι το πρόβλημα ανάγεται στον υπολογισμό των k‡ 
και K‡. Η σταθερά ισορροπίας μπορεί να υπολογιστεί από τις μοριακές παραμέτρους, 
όπως μήκη δεσμών, συχνότητες δεσμών και μοριακά βάρη, και από τις συναρτήσεις 
επιμερισμού χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της στατιστικής μηχανικής. Η 
κατανομή των μορίων, στο σύνολο των ενεργειακών επιπέδων (εi), κατά Boltzmann, 
παρέχεται από τη σχέση: 
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    [E – 3.1.3.5] 
όπου ni, ο αριθμός των μορίων στο iοστό ενεργειακό επίπεδο και 
         gi, ο εκφυλισμός, δηλαδή ο αριθμός των καταστάσεων με την ίδια ενέργεια. 
Η συνάρτηση επιμερισμού ορίζεται μέσω της έκφρασης: 
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    [E – 3.1.3.6] 
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και περιγράφει το άθροισμα των ενεργειακών επιπέδων, με συντελεστή συνεισφοράς 
έκαστο, σύμφωνα με την πληθυσμιακή κατανομή του, στη θερμοκρασία αναφοράς. 
Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του q, τόσο ευρύτερα κατανεμημένος είναι ο 
πληθυσμός στα διαθέσιμα επίπεδα. Όταν q = 1, μόνο μία κατάσταση είναι 
κατειλημμένη, όπως συμβαίνει στο απόλυτο μηδέν (0 Κ). Αποδεικνύεται ότι, η 
σταθερά ισορροπίας εκφρασμένη σε ορολογία μορίων, ανά μονάδα όγκου, για την 
αντίδραση: 
 GFJH +↔+     [E – 3.1.3.7] 
παρέχεται από τη σχέση: 
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    [E – 3.1.3.8] 

όπου Q, η συνάρτηση επιμερισμού ανά μονάδα όγκου (q/V) και  
Δε0, η ενεργειακή διαφοροποίηση των χαμηλότερων ενεργειακών καταστάσεων των 
αντιδρώντων και των προϊόντων. Η εφαρμογή της αδιαβατικής απομόνωσης 
πυρηνικής και ηλεκτρονικής κίνησης παρέχει τη δυνατότητα διάκρισης της ενέργειας 
σε μεταφορική, περιστροφική, δονητική και ηλεκτρονική. Έτσι, οι εκφράσεις των 
ενεργειακών καταστάσεων είναι εφικτό να προκύψουν επιλύνοντας την εξίσωση 
Schrödinger, για κάθε τύπο ενέργειας. Οι εκφράσεις των συναρτήσεων επιμερισμού, 
που προκύπτουν, παρατίθενται στον πίνακα (Π – 3.4.1). 
 
 

Συνάρτηση Επιμερισμού Μαθηματική Έκφραση 
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Π – 3.1.3.1   Συναρτήσεις Επιμερισμού Βαθμών Ελευθερίας  
 
 Η τιμή της συνάρτησης επιμερισμού, για τη μεταφορική κίνηση, είναι πολύ 
μεγάλη, αφού πολλά ενεργειακά επίπεδα είναι κατειλημμένα. Όμως, η συνάρτηση 
επιμερισμού της δονητικής ενέργειας είναι σχεδόν μονάδα, QV ≅ 1, για τα 
περισσότερα μόρια, σε περιοχές θερμοκρασιών κοντά στους 300 Κ. Το γεγονός αυτό 
δηλώνει τη μεγάλη ενεργειακή διαφοροποίηση των δονητικών καταστάσεων και κατά 
συνέπεια την ολοκληρωτική κατάληψη της θεμελιώδους στάθμης. Οι συναρτήσεις 
επιμερισμού εξαρτώνται επίσης, από τις μοριακές μάζες, τις ροπές αδρανείας και τις 
συχνότητες των δονήσεων, οι οποίες προσδιορίζονται από τη μοριακή 
φασματοσκοπία. Η συνολική συνάρτηση επιμερισμού Q παρέχεται από το γινόμενο 
των ανεξάρτητων συναρτήσεων επιμερισμού: 
 EVRT QQQQQ ⋅⋅⋅=     [E – 3.1.3.9] 
όπως απορρέει από τον ορισμό τους, ως όροι εκθετικών συναρτήσεων της ενέργειας.  
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3.1.3.1 Εφαρμογή Στατιστικής Μηχανικής στη Θεωρία Μεταβατικής Κατάστασης 
 
Η στατιστική μηχανική, εφαρμόζοντας τα αποτελέσματα αυτά, στη θεωρία 
μεταβατικής κατάστασης οδηγεί στη σχέση: 
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όπου Δε0, η ενεργειακή διαφοροποίηση των χαμηλότερων ενεργειακών καταστάσεων 
των αντιδρώντων και της μεταβατικής κατάστασης. Η ενεργειακή αυτή 
διαφοροποίηση ταυτίζεται με την ενέργεια ενεργοποίησης στους 0 Κ.  
 Απονέμοντας μία συνάρτηση επιμερισμού στο ενεργοποιημένο σύμπλοκο, 
θεωρείται ότι η κίνηση του και οι συνδεόμενες με αυτή ενεργειακές καταστάσεις 
πρέπει να χρήζουν του ιδίου χειρισμού με τον αντίστοιχο των σταθερών μορίων. 
Μερικά προβλήματα που εμφανίζονται, σχετίζονται με τη δονητική κίνηση, η οποία 
επιβάλλεται να μελετηθεί προσεκτικά. Για παράδειγμα, ένα σταθερό γραμμικό 
τριατομικό μόριο έχει (3Ν–5 = 4) τέσσερις δονητικούς βαθμούς ελευθερίας, που 
αντιστοιχούν σε τρεις τρόπους δόνησης: 
 

 
 
Σ – 3.1.3.1.1   Αναπαράσταση των Τρόπων Δόνησης Γραμμικού Τριατομικού Μορίου 
 
Αναφερόμενοι στο ασταθές ενεργοποιημένο σύμπλοκο, στη συμμετρική δόνηση v1, οι 
δεσμοί Α–Β και Β–C εντείνονται και εκτείνονται συγχρόνως. Επί του περιγράμματος 
η ν1 αντιστοιχεί στην κίνηση κατά μήκος της ΟΧ‡Ε, κάθετα δηλαδή στη 
συντεταγμένη της αντίδρασης. Το Χ‡, όπως αναφέρθηκε, είναι το ελάχιστο αυτής της 
διαδρομής και οποιαδήποτε εκτόπιση από τη θέση αυτή, συνοδεύεται από μία δύναμη 
επαναφοράς. Ο συμμετρικός τρόπος δόνησης, λοιπόν, αντιστοιχεί σε έναν 
πραγματικό τρόπο δόνησης. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και για τις δονήσεις κάμψης, 
αλλά η αδυναμία περιγραφής του, επί του περιγράμματος σχετίζεται με το γεγονός ότι 
κατά τον τρόπο αυτό περιλαμβάνεται και απόκλιση από τη γωνία φ των δεσμών. 
Κατά τον ασύμμετρο τρόπο δόνησης (ν3), η ένταση του δεσμού Α–Β συνοδεύεται από 
έκταση του δεσμού Β–C. Η κίνηση αυτή αντιστοιχεί στην κίνηση επί της 
συντεταγμένης της αντίδρασης και η ορολογία που χρησιμοποιείται για τον τρόπο 
αυτό είναι τρόπος διάσπασης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Χ‡ εντοπίζεται στο 
μέγιστο δυναμικό κατά την κίνηση αυτή και δεν ασκείται στο σύστημα δύναμη 
επαναφοράς, ώστε να θεωρηθεί δόνηση. Εφόσον λοιπόν, δεν πρόκειται για 
πραγματικό τρόπο δόνησης, ο τρόπος διάσπασης πρέπει να χειριστεί διαφορετικά. 
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Περιορίζοντας την κίνηση του συμπλόκου σε ένα μήκος, δ, γύρω από το Χ‡, ο μέσος 
συντελεστής ταχύτητας διάσπασης του συμπλόκου είναι: 

 
δ
υ

=‡k     [E – 3.1.3.1.2] 

όπου υ, η μέση ταχύτητα της ανηγμένης μάζας, σε μία διάσταση και κατά μία 
κατεύθυνση. Το υ, εξαιτίας της ισχύς της κατανομής Maxwell–Boltzmann, σε όλη την 
εξέλιξη της αντίδρασης, παρέχεται από τη σχέση: 
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όπου μ, η ανηγμένη μάζα. 
Για τον υπολογισμό των υπολοίπων συναρτήσεων επιμερισμού, Qd, που συνδέονται 
με τον τρόπο διάσπασης, πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι πρόκειται για μη περιοδική 
κίνηση. Έτσι αν το δ ληφθεί ως η διάσταση του δυσδιάστατου κουτιού υπολογίζεται η 
μεταφορική συνάρτηση επιμερισμού. Η συνολική Qd: 

 ( )
h

TkQ Bd
δπμ ⋅⋅= 2

1
2     [E – 3.1.3.1.4] 

Οι υπόλοιπες συναρτήσεις επιμερισμού περιέχονται στη συνολική QX χειρίζονται 
κανονικά και ως εκλαμβάνεται το γινόμενο όλων των συναρτήσεων επιμερισμού 
του ενεργοποιημένου συμπλόκου, παραλειπόμένης της Q

μXQ
d. Για το αντιδρών σύστημα 

τα Α και ΒC είναι σταθερά μόρια και οι τύποι των συναρτήσεων επιμερισμού του 
πίνακα 2 εφαρμόζονται κανονικά. Έτσι παράγεται: 

 
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ Δ
−

⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
= Tk

BCA

X Be
QQ

Q
kk

0ε

‡     [E – 3.1.3.1.5] 

Από την dXX QQQ ⋅= ‡  προκύπτει: 
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αντικαθιστώντας  
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και τελικά 
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όπου κ, ο συντελεστής διαβίβασης, ο οποίος περιγράφει την πιθανότητα μερικών 
ενεργοποιημένων συμπλόκων, να μην οδηγήσουν σε προϊόντα και να 
ξανασχηματίσουν αντιδρώντα. Το πηλίκο των συναρτήσεων επιμερισμού αναπαριστά 
την πιο ενδιαφέρουσα παραδοχή της θεωρίας, τη θεώρηση του ενεργοποιημένου 
συμπλόκου. Για αντιδράσεις με περισσότερα των τριών ατόμων, οι δυναμικές 
ενεργειακές επιφάνειες, δεν έχουν την απλή μορφή που μελετήθηκε. Η αντίδραση 
συμβαίνει σε μια πολυδιάστατη υπερεπιφάνεια. Τα γενικά συμπεράσματα, όμως της 
θεωρίας, εξακολουθούν να ισχύουν. Η χρήση μοριακών συναρτήσεων επιμερισμού 
έχει ως επίπτωση, οι μονάδες του υπολογιζόμενου συντελεστή ταχύτητας να 
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αναφέρονται σε cm3 molecule–1 s–1. Για να αναχθούν σε μοριακές μονάδες, 
πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό Avogadro, L = 6.022 × 1023. 

 Για ένα μη γραμμικό μόριο, με Ν άτομα, ο αριθμός των εσωτερικών 
περιστροφικών και δονητικών βαθμών ελευθερίας είναι 3Ν–6. Τα σύμβολα που 
χρησιμοποιούνται, για να περιγραφεί το είδος των βαθμών ελευθερίας είναι Τ για 
τους μεταφορικούς, V για τους δονητικούς, IR για τους εσωτερικής περιστροφής και 
R για τους περιστροφικούς. Κατά τη θεώρηση της εφαρμογής της θεωρίας 
μεταβατικής κατάστασης, στην αντίδραση δύο σωμάτων χωρίς εσωτερική δομή, 
ελλείψει εσωτερικών βαθμών ελευθερίας, τα αποτελέσματά της θα πρέπει να 
ταυτίζονται με αυτά της θεωρίας των κρούσεων. Πράγματι, αποδεικνύεται ότι η 
μοναδική διαφοροποίηση είναι ο συντελεστής διαβίβασης κ. Η αναβάθμιση του 
επίπεδου θεωρίας κατά τη μετάβαση από τη Θεωρία των Κρούσεων, στη Θεωρία 
Μεταβατικής Κατάστασης εντοπίζεται στο γεγονός, ότι η Θεωρία Μεταβατικής 
Κατάστασης δεν περιγράφει απλά τις διαδικασίες, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο 
το αντιδρών σύστημα διέρχεται του ενεργειακού φράγματος αποδίδοντας προϊόντα. 
Αξίζει να επισημανθεί, ότι οι νόμοι της κινητικής θεωρίας των αερίων, στους, 
οποίους βασίζεται η θεωρία των κρούσεων, παράγονται και με την εφαρμογή της 
Στατιστικής Μηχανικής. Έτσι, έστω και αν δεν είναι άμεσα προφανές, οι ιδέες της 
θεωρίας των κρούσεων εμπεριέχονται και στη Θεωρία Μεταβατικής Κατάστασης. 

 Σε σύγκριση με το πείραμα, ακόμα και για περίπλοκα συστήματα, οι 
προεκθετικοί παράγοντες, που παράγονται από τη θεωρία μεταβατικής κατάστασης, 
βρίσκονται συχνά  σε ποσοτική συμφωνία με το πείραμα. Αυτό έγκειται στο γεγονός 
ότι η Θεωρία Μεταβατικής Κατάστασης είναι σε θέση να προβλέπει και να περιέχει 
το στερικό παράγοντα p, που αποτελεί και τη βασική αδυναμία της Θεωρίας των 
Κρούσεων.  
 Συνοψίζοντας, ο συντελεστής ταχύτητας, που παρέχεται από τη Θεωρία 
Μεταβατικής Κατάστασης είναι: 
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Ο αντίστοιχος πειραματικός συντελεστής ταχύτητας είναι: 
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eAk     [E – 3.1.3.1.10] 
όπου Expt, η πειραματικά μετρούμενη ενέργεια ενεργοποίησης. 
Εξαιτίας των ορίων ανακρίβειας του πειράματος, ο Αxpt συνηθίζεται να θεωρείται 
ανεξάρτητος της θερμοκρασίας. Για αυτό ακριβώς, πριν συγκριθούν οι δύο 
προεκθετικοί παράγοντες, εισάγεται ένας διορθωτικός όρος, που καθιστά συγκρίσιμα 
τα δεδομένα. Για το σκοπό αυτό, ορίζεται και για τις δύο περιπτώσεις η ποσότητα 

dT
kd ln . Έτσι, η συγκρίσιμη, με τον πειραματικό προεκθετικό παράγοντα, ποσότητα 

είναι: 
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Μετατρέποντάς τον σε μοριακές μονάδες: 
  ∏ −−⋅×=

i
icalc smoldmATA 113371041.3 κ     [E – 3.1.3.1.12] 
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όπου 
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eQA
ln

 και το πηλίκο ∏
i

iA λαμβάνεται πάνω από όλους τους βαθμούς 

ελευθερίας των αντιδρώντων και του ενεργοποιημένου συμπλόκου, εξαιρουμένου του 
τρόπου διάσπασης. 
 Ο σωστός υπολογισμός των Ai απαιτεί την πλήρη γνώση των σταθερών 
δόνησης και περιστροφής, δεδομένα που προκύπτουν από μελέτες μοριακής 
φασματοσκοπίας και πρόσφατα, από υψηλής ποιότητας κβαντομηχανικούς 
υπολογισμούς. Δυστυχώς, όμως η φασματοσκοπία ενεργοποιημένων συμπλόκων 
αποτελεί ένα, σχεδόν παρθένο, πεδίο έρευνας και σε συνδυασμό με τη δυσκολία που 
χαρακτηρίζει τους θεωρητικούς υπολογισμούς, οι τιμές αυτές, συνήθως εκτιμώνται. 
Αν και βάση των εκτιμήσεων αποτελούν δεδομένα σταθερών μορίων, δεν παύουν να 
είναι εκτιμήσεις με χαρακτηριστική αβεβαιότητα. Ακόμα και αν είναι εφικτή η 
εξαγωγή λεπτομερών πληροφοριών, για τη δομή του ενεργοποιημένου συμπλόκου, 
μέσω της σύγκρισης της θεωρίας μεταβατικής κατάστασης και πειραματικών 
δεδομένων, οι παράμετροι, που επεισέρχονται στις συναρτήσεις επιμερισμού είναι 
τόσες πολλές, που για την ώρα η πρόβλεψή τους καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη. 
Επιπρόσθετα, αυξανομένου του μεγέθους των μορίων, που μετέχουν στις αντιδράσεις 
δυσκολεύει το έργο μετασχηματισμών της στατιστικής μηχανικής. Αυτό συμβαίνει, 
διότι οι μεταβλητές παράμετροι αυξάνουν  δραματικά και η ενιαία θεώρηση των 
παραμέτρων καθίσταται δυσχερής. Βέβαια, αν και η πρόβλεψη των συντελεστών 
ταχύτητας εμφανίζει δυσκολίες, η σύγκρισή τους με τους αντίστοιχους πειραματικούς 
συντελεστές παρέχει ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες, όσον αφορά τους μηχανισμούς 
εξέλιξης των αντιδράσεων. 
 
 

 
3.1.3.2 Συντελεστής Διαβίβασης (Transmission Coefficient) 
 

Όπως αναφέρθηκε, μία από τις βασικές υποθέσεις της Θεωρίας Μεταβατικής 
κατάστασης, είναι ότι η μεταβατική κατάσταση είναι "σημείο χωρίς επιστροφή”. 
Δηλαδή όσα συστήματα διέρχονται της μεταβατικής κατάστασης, προς την 
κατεύθυνση των προϊόντων, καταλήγουν σε προϊόντα. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
όμως, είναι απαραίτητο η σταθερά ταχύτητας να διορθωθεί κατά ένα παράγοντα, ο 
οποίος λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα ορισμένα συστήματα, που έχουν περάσει από 
την μεταβατική κατάσταση, να μην καταλήγουν τελικά σε προϊόντα. Ο διορθωτικός 
αυτός παράγοντας, όπως προαναφέρθηκε, ονομάζεται συντελεστής διαβίβασης και 
συμβολίζεται συνήθως με κ. Οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι από 0 έως 1. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου ο συντελεστής διαβίβασης είναι πολύ χαμηλός 
(10–2 – 10–4) αποτελούν οι αντιδράσεις επανασυνδυασμού ατόμων. Οι αντιδράσεις 
αυτές δεν έχουν ενεργειακό φράγμα και μπορεί να θεωρηθεί ότι μία μεταβατική 
κατάσταση σχηματίζεται σε κάθε κρούση. Η εξωθερμικότητα της αντίδρασης 
εμφανίζεται κυρίως ως περίσσεια δονητικής ενέργειας στο προϊόν επανασυνδυασμού 
και απουσία κάποιου μορίου ικανού (“τρίτο σώμα”) να απάγει αυτήν την περίσσεια 
ενέργειας, το προϊόν επανασυνδυασμού θα διασπαστεί στην περίοδο της πρώτης 
δόνησης. 
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 3.1.3.3 Φαινόμενο Σήραγγας (Tunneling Effect) 
 

Σύμφωνα με τις αρχές της κλασικής μηχανικής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
μία χημική αντίδραση, θα πρέπει το σύστημα να υπερβεί κάποιο φράγμα δυναμικής 
ενέργειας. Τα άτομα, όμως και τα μόρια, υπακούουν στους νόμους της κβαντικής 
μηχανικής. Αυτή ορίζει ότι υπάρχει μη μηδενική πιθανότητα, ένα σύστημα να 
οδηγήσει σε αντίδραση, ακόμα και όταν δεν έχει την απαραίτητη ενέργεια για να 
υπερκερασθεί το δυναμικό φράγμα. Σε αυτήν την περίπτωση, το σύστημα διεισδύει 
και διαπερνά το δυναμικό ενεργειακό φράγμα και το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό, 
ως φαινόμενο σήραγγας (Tunneling Effect). 
Το φαινόμενο σήραγγας είναι σημαντικό σε αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων, 
ενώ μπορεί να είναι σημαντικό σε αντιδράσεις μεταφοράς ατόμων ή ιόντων με μικρή 
μάζα, όπως υδρογόνο (H) και δευτέριο (D). Αντίθετα, για αντιδράσεις βαρύτερων 
μορίων, το φαινόμενο της σήραγγας φαίνεται να έχει αμελητέα συνεισφορά. 

Όταν υπάρχουν ενδείξεις για την επίδραση του φαινομένου, η σταθερά ταχύτητας 
που προβλέπεται από τη Θεωρία Μεταβατικής Κατάστασης, θα πρέπει να 
πολλαπλασιαστεί με τον διορθωτικό παράγοντα: 
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ο οποίος αποτελεί τη βελτιωμένη έκδοση του παράγοντα διόρθωσης, που προτάθηκε 
από το Wigner.16

Όπου ν, η μιγαδική συχνότητα, που αντιστοιχεί στην συντεταγμένη της αντίδρασης. 
Η παραπάνω διόρθωση είναι προσεγγιστική, αφού πηγάζει από την παραδοχή ότι η 
κίνηση πάνω στην συντεταγμένη της αντίδρασης μπορεί να διαχωριστεί από τις 
υπόλοιπες κινήσεις του συστήματος. Με την παραδοχή αυτή, το φαινόμενο ανάγεται 
σε ένα πρόβλημα μονοδιάστατης διείσδυσης σε ενεργειακό δυναμικό φράγμα. 

 
 

   
3.1.3.4 Θερμοδυναμική Θεώρηση της Θεωρίας Μεταβατικής Κατάστασης 
 
 Για την ερμηνεία κινητικών φαινομένων, πολυπλοκότερων συστημάτων έχει 
σχεδιαστεί η θερμοδυναμική έκφραση της Θεωρίας Μεταβατικής κατάστασης. Κατά 
αυτήν, ο συντελεστής ταχύτητας παρέχεται από τη σχέση: 

  ‡
C

B K
h
Tkk κ=     [E – 3.1.3.4.1] 

όπου , η σταθερά ισορροπίας για το σχηματισμό του ενεργοποιημένου συμπλόκου 
από τα αντιδρώντα, τροποποιημένη, ώστε να αγνοείται ο τρόπος διάσπασης του 
συμπλόκου. Οι μονάδες του , για διμοριακές αντιδράσεις είναι {συγκέντρωση}

‡
CK

‡
CK –1. 

Επεκτείνοντας τα αποτελέσματα της ισορροπίας για την , προκύπτει: ‡
CK

  ( ) ‡‡‡‡ STHGcKRT c Δ−Δ=Δ=− 0ln     [E – 3.1.3.4.2] 
όπου ΔG‡, η πρότυπη ελεύθερη ενέργεια Gibbs ενεργοποίησης 
         ΔH‡, η πρότυπη ενθαλπία ενεργοποίησης 
         ΔS‡, η πρότυπη εντροπία ενεργοποίησης 
           c0 , συντελεστής μετατροπής για ενιαίες μονάδες αναφοράς 
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Έτσι η τελική μορφή του συντελεστή ταχύτητας είναι: 
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και για τη συσχέτιση πειραματικής και θεωρητικής ενέργειας ενεργοποίησης, 
προκύπτει: 
      [E – 3.1.3.4.4] ‡ERTExpt Δ+=

όπου ΔΕ‡, η ενέργεια ενεργοποίησης: 
2
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=      [E – 3.1.3.4.5] 

 
Εφαρμόζοντας τον πρώτο νόμο της θερμοδυναμικής (ΔΕ‡ = ΔΗ‡ – Δ(PV)) , για 
ιδανικό αέριο (Δ(PV) = Δn‡ RT) και για διμοριακή αντίδραση (Δn‡ = –1), προκύπτει: 
      [E – 3.1.3.4.6] RTHExpt 2+Δ= ‡

και 
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Καταληκτικά, λοιπόν, κατά το θερμοδυναμικό μετασχηματισμό, ο προεκθετικός 
παράγοντας εκφράζεται μέσω της σχέσης: 
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Από την (Ε – 3.1.3.4.8) διαφαίνεται, ότι οι μεταβολές της εντροπίας, κατά το 
σχηματισμό του συμπλόκου, έχουν καθοριστικό ρόλο στην τιμή του Ath. Καλώς 
ορισμένες σχέσεις, που συσχετίζουν την εντροπία με τη  μοριακή δομή και 
συνακόλουθα με το θερμοδυναμικό μετασχηματισμό της Θεωρίας Μεταβατικής 
Κατάστασης, επιτρέπουν την ορθολογική και πραγματικιστική συσχέτιση του 
μοριακού συμπλόκου, με το μέγεθος του συντελεστή ταχύτητας. 
 
 
 
3.1.3.5 Πειραματική Απόδειξη της Θεωρίας Μεταβατικής κατάστασης 
 
 Ο χρόνος ζωής της αξιωματικής θέσης της μεταβατικής κατάστασης είναι 

εξαιρετικά μικρός. Συγκεκριμένα, στη θερμοκρασία των 300 Κ, το πηλίκο
h
TkB , που 

περιγράφει το ταχύτερο σημείο της αντίδρασης και ουσιαστικά τη συχνότητα 
διέλευσης από τη μεταβατική κατάσταση είναι περίπου 6 × 1012 s–1. Ο αντίστοιχος 

χρόνος ζωής 
k
1  είναι 1.6 × 10–13 s. Αυτό σημαίνει, ότι και η συγκέντρωση στάσιμης 

κατάστασης, για κάθε αντίδραση είναι ιδιαίτερα μικρή. Παρά όλα αυτά, πρόσφατα, 
σχετικά πειράματα, που χρησιμοποιούν παλμούς laser ακτινοβολίας, κατάλληλης 
συχνότητας και συγκρίσιμης διάρκειας με το χρόνο ζωής του ενεργοποιημένου 
συμπλόκου έχουν αποδώσει θετικές για την ύπαρξή του ενδείξεις. Μία μελετημένη 
αντίδραση είναι αυτή του καλίου (Κ) με το χλωριούχο νάτριο (NaCl): 
  NaKClNaClKNaClK +→−−↔+ ][     [A – 3.1.3.5.1] 
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Η αντίδραση δεν είναι ιδιαίτερα εξώθερμη, ώστε να παράγονται ηλεκτρονικά 
διεγερμένα άτομα νατρίου. Αν όμως, διεγερθεί η μεταβατική κατάσταση, από έναν 
παλμό laser ακτινοβολίας, κατάλληλης συχνότητας, ώστε να επιτευχθεί ηλεκτρονική 
μετάπτωση, θα υπήρχε παραγωγή ηλεκτρονικά διεγερμένων ατόμων νατρίου. Αυτά 
θα ήταν δυνατόν να παρατηρηθούν από το χαρακτηριστικό φάσμα φθορισμού τους. 
Πράγματι, ο φθορισμός του νατρίου παρατηρείται σε μια συχνότητα του laser, που 
δεν συμπίπτει με καμιά μετάβαση των αντιδρώντων ή των προϊόντων. Αυτό 
πιστοποιεί, ότι ο παλμός του laser διέγειρε το ενεργοποιημένο σύμπλοκο. Τέλος η 
σάρωση των συχνοτήτων του laser έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του φθορισμού 
του νατρίου, καθώς η ακτινοβολία συντονίζεται στη συχνότητα διέγερσης του 
ενεργοποιημένου συμπλόκου. 
 Η τεχνική αυτή προσφέρει την επιμελή εξέταση της δομής της μεταβατικής 
κατάστασης. Η τεχνολογική ανάπτυξη αποβαίνει ιδιαίτερα ευεργετική, για τη μελέτη 
της δομής των μεταβατικών καταστάσεων. Ήδη, χρησιμοποιούνται τελευταίας 
τεχνολογίας παλμικά lasers, με διάρκεια παλμού της τάξης των 10–15 s, στοχεύοντας 
την έρευνα και μελέτη διαφόρων συμπλόκων, όπως αυτών που σχηματίζονται κατά 
τη διάσπαση του  Νa–I και του Hg–I.19–20
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 Η πιθανότητα δύο συγκρουόμενων μορίων να αντιδράσουν εξαρτάται από την 
αρχική μεταφορική, περιστροφική και δονητική κατάσταση των μορίων. Αν υποτεθεί 
πως επιλέγεται ένα ζεύγος αρχικών καταστάσεων και επιλύεται η χρονοεξαρτημένη 
εξίσωση Schrödinger είναι εφικτός ο υπολογισμός της πιθανότητας εμφάνισης 
αντίδρασης, για τις αρχικές αυτές καταστάσεις. Εφόσον τα αέρια μόρια κατανέμονται 
σε διάφορες μεταφορικές, περιστροφικές και δονητικές καταστάσεις, η διαδικασία 
επίλυσης της εξίσωσης Schrödinger πρέπει να επαναληφθεί, για ικανοποιητικό 
αριθμό διαφορετικών αρχικών καταστάσεων, ώστε να ληφθεί μία στατιστικά 
αναπαραστάσιμη συλλογή, για όλες τις αρχικές καταστάσεις. Με τη βοήθεια της 
κατανομής Boltzmann είναι δυνατός ο υπολογισμός του σχετικού αριθμού των 
κρούσεων, που λαμβάνουν χώρα, για κάθε αρχικό σύστημα καταστάσεων, σε 
θερμοκρασία Τ. Αν ακολούθως ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος της πιθανότητας 
αντίδρασης, προκύπτει ο συντελεστής ταχύτητας σε θερμοκρασία Τ. Η μέθοδος αυτή 
αποτελεί τη βέλτιστη έκδοση της θεωρίας των κρούσεων. Δυστυχώς, η ακριβής 
επίλυση της χρονοεξαρτημένης εξίσωσης Schrödinger είναι ιδιαίτερα δύσκολη και 
ελάχιστοι τέτοιοι υπολογισμοί έχουν διεξαχθεί.  

Η θεωρία μεταβατικής κατάστασης μπορεί να υπολογίσει σταθερές ταχύτητας 
χωρίς, ωστόσο να δίνει πληροφορίες για την δυναμική των αντιδράσεων αυτών. Για 
τον τρόπο δηλαδή, με τον οποίο κατανέμεται η ενέργεια που ελευθερώνεται, σε μία 
αντίδραση, μεταξύ των βαθμών ελευθερίας των προϊόντων. Τέτοιου είδους 
πληροφορίες λαμβάνονται πειραματικά με την χρήση της τεχνικής των μοριακών 
δεσμών, ενώ είναι δυνατόν να προβλεφθούν με “εικονικά” πειράματα εξομοίωσης 
των αντιδράσεων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Θεωρητικά, τέτοια “εικονικά” 
πειράματα παρέχουν, εκτός από τις δυναμικές πληροφορίες που αναφέρθηκαν, την 
δυνατότητα υπολογισμού σταθερών ταχύτητας. Μία προσεγγιστική μέθοδος, που έχει 
αναπτυχθεί, χρησιμοποιεί, για το σκοπό αυτό βασικές αρχές κλασσικής μηχανικής. Η 
μέθοδος απαρτίζεται από τρία διακριτά στάδια. Το σημείο αφετηρίας της δεν 
διαφοροποιείται ιδιαίτερα σε σχέση με τη βελτιωμένη έκδοση της Θεωρίας των 
κρούσεων. Αρχικά επιλέγεται ένα ζεύγος αρχικών καταστάσεων και με τη βοήθεια 
της δυναμικής ενεργειακής επιφάνειας, υπολογίζονται όλες οι διαφορετικές δρώσες 

δυνάμεις ( ...,
a

ax x
VF

∂
∂

−= ). Βασικό σημείο του σταδίου αυτού αποτελεί η τυχαιότερη, 

κατά το δυνατόν, επιλογή αρχικών καταστάσεων, με τη χρήση της κατάλληλης 
συνάρτησης κατανομής. 
 Κατόπιν αυτού, εφαρμόζεται ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα και 
ολοκληρώνεται αριθμητικά με τη χρήση υπολογιστή, ώστε να βρεθούν οι θέσεις των 
ατόμων συναρτήσει του χρόνου. Η διαδρομή των ατόμων περιγράφεται με την 
ορολογία ‘τροχιά’, στην κλασσική μηχανική και για αυτό ακριβώς, τέτοιοι 
υπολογισμοί καλούνται υπολογισμοί κλασσικών τροχιών. Τέλος, εφόσον 
υπολογιστούν οι τροχιές, για ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο αρχικών συνθηκών, η 
εφαρμογή κατάλληλων μέσων όρων, βάση της κατανομής Boltzmann στη 
θερμοκρασία του ενδιαφέροντος, παρέχει το συντελεστή ταχύτητας. 

Φυσικά, οι κινήσεις των ατόμων υπακούουν στους νόμους της 
κβαντομηχανικής και όχι της κλασσικής μηχανικής. Παρά όλα αυτά, συγκρίσεις 
μεταξύ κβαντικών και κλασσικών υπολογισμών, ενδεικνύουν, ότι οι υπολογισμοί 
κλασσικών τροχιών παράγουν ικανοποιητικά ακριβή αποτελέσματα, εκτός των 
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περιπτώσεων, όπου εμπλέκονται πολύ ελαφριά μόρια. Η συμπεριφορά αυτή είναι 
αναμενόμενη, αφού καθώς η μάζα του σωματιδίου αυξάνει, η συμπεριφοράς του 
προσεγγίζει το κλασσικό πρότυπο. Η κλασσική μηχανική, όπως αναφέρθηκε, ορίζει 
απόλυτα τις έννοιες. Έτσι η πιθανότητα, για ένα σύνολο αρχικών καταστάσεων να 
οδηγήσουν σε αντίδραση είναι 0 ή 1. Η κβαντομηχανική υπερβαίνει αυτό το δυϊσμό 
με τη χρήση της στατιστικής μηχανικής κατά την εξέταση της πιθανότητας εμφάνισης 
των γεγονότων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, που αντιφαίνεται της κλασσικής 
μηχανικής αποτελεί το φαινόμενο της σήραγγας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι έχουν 
αναπτυχθεί μέθοδοι διόρθωσης των αποτελεσμάτων των υπολογισμών κλασσικών 
τροχιών, ώστε να προβλέπεται το φαινόμενο της σήραγγας. 
 Στο περίγραμμα του σχήματος 9, φαίνονται δύο τύποι κλασσικών τροχιών για 
την περίπτωση γραμμικής κρούσης (φ = 180°) ατόμου–δυατομικού μορίου. Όπως 
αναφέρθηκε, η γωνία φ μπορεί να μεταβάλλεται στη διάρκεια της κρούσης και η 
τροχιά για την περίπτωση αυτή, μπορεί να παρασταθεί  σε ένα περίγραμμα, όπως 
αυτό του σχήματος (Σ –3.1.4.1). 
 

 
Σ – 3.1.4.1   Διαχωριστική Επιφάνεια Αντιδρώντων και Προϊόντων 
 
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα θεωρηθεί ότι η φ είναι σταθερή. Όπως φαίνεται στο 
σχήμα (Σ – 3.1.4.2.a), επειδή το μόριο BC βρίσκεται στην ενέργεια μηδενικής 
στάθμης (θεμελιώδης κατάσταση), το υπερμόριο ταλαντώνεται γύρω από τη 
διαδρομή ελάχιστης ενέργειας (διακεκομμένη γραμμή). Συνέπεια της ταλάντωσης 
είναι τελικά, το υπερμόριο, να μην υπερβαίνει το ενεργειακό φράγμα, ακριβώς στο 
σαγματικό σημείο. Βέβαια, ένας επιπρόσθετος λόγος, που δεν ακολουθείται 
επακριβώς, η διαδρομή ελάχιστης ενέργειας, είναι διότι πολλές δραστικές κρούσεις 
έχουν γωνία διαφορετική της φ = 180°. Οι ισχυρές δονήσεις του προϊόντος ΑΒ, 
υποδεικνύουν, ότι κατά την κρούση αυτή το ΑΒ παράγεται δονητικά διεγερμένο. Στο 
σχήμα                  (Σ – 3.1.4.2.b) φαίνεται η τροχιά μιας μη δραστικής κρούσης. 
 Οι συντελεστές ταχύτητας που υπολογίζονται μέσω της μεθόδου των 
κλασσικών τροχιών συμφωνούν μέσα σε ένα εύλογο πλαίσιο, με τους αντίστοιχους, 
πειραματικά μετρήσιμους. Οι κύριες πηγές σφάλματος, κατά τον υπολογισμό του k, 
προέρχονται από ακρίβειες της δυναμικής ενεργειακής επιφάνειας και λόγω του 
φαινομένου της σήραγγας. 
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Σ – 3.1.4.2      Εξάρτηση της Πιθανότητας Χημικής Αντίδρασης, από το είδος της Εσωτερικής Διέγερσης 
των Αντιδρώντων, α) Διέγερση των Μεταφορικών Βαθμών Ελευθερίας, β) Διεγέρση των Δονητικών 
βαθμών Ελευθερίας 
 
 Όπως αναφέρθηκε, για τον υπολογισμό του συντελεστή ταχύτητας της 
αντίδρασης, απαιτείται, αρχικά, η τυχαία επιλογή πιθανών αρχικών καταστάσεων του 
συστήματος και ακολούθως η κατάλληλη προσαρμογή μέσης τιμής, πάνω από όλες 
τις τροχιές, με τρόπο συνεπή, ως προς την πληθυσμιακή κατανομή Boltzmann των 
ενεργειακών καταστάσεων του συστήματος. Η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος, 
για την ικανοποίηση τέτοιων προσδοκιών είναι η μέθοδος Μοριακών προσομοιώσεων 
Monte–Carlo. Στην πραγματικότητα, η επιλογή των αρχικών καταστάσεων από 
κατάλληλες συναρτήσεις κατανομής δεν είναι εντελώς τυχαία, αλλά επικεντρώνεται 
στις τιμές εκείνες για τις οποίες η πιθανότητα εμφάνισης αντίδρασης αναμένεται 
μεγάλη. Η τεχνική αυτής της “ψευδοτυχαίας” επιλογής ονομάζεται Σημαντική 
Σάρωση (Importance Sampling)21. Για να έχουν τα αποτελέσματα στατιστική αξία, θα 
πρέπει να υπολογιστεί ένας μεγάλος αριθμός τροχιών, το μέγεθος του οποίου 
καθορίζεται κυρίως από την διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ. Χρησιμοποιώντας τις 
“ψευδοτυχαίες” τεχνικές επιλογής αρχικών καταστάσεων παράγονται ικανοποιητικά 
αποτελέσματα, όταν ο αριθμός των υπολογισμένων τροχιών κυμαίνεται μεταξύ    
103–104.
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 Ο συντελεστής ταχύτητας, δυστυχώς, δεν παρέχει την λεπτομερή ανάλυση 
των αντιδράσεων που περιγράφει. Αυτό φαίνεται εύλογο, αν αναλογιστεί κανείς ότι 
πρόκειται για ένα μέσο όρο, που αναφέρεται στο μικρόκοσμο και συγκεκριμένα πάνω 
από όλα τα πιθανά ενδιάμεσα της διαδρομής, από την κατάσταση των αντιδρώντων 
στην κατάσταση των προϊόντων. Ένα τέτοιο μέγεθος ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει 
διαφορετικές σχετικές ταχύτητες, διάφορους προσανατολισμούς, ποικίλες δονητικές 
και περιστροφικές καταστάσεις και άλλες επιδρούσες παραμέτρους. 
 Η ποσοτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο τα αντιδρώντα μόρια 
πλησιάζουν, συγκρούονται, ανταλλάσσουν ενέργεια, δημιουργούν και καταστρέφουν 
δεσμούς και κατανέμουν τελικά την ενέργειά τους στους διάφορους δονητικούς και 
περιστροφικούς βαθμούς ελευθερίας των προϊόντων και η εφαρμογή της στατιστικής 
και της κβαντικής μηχανικής, για τον υπολογισμό συντελεστών ταχύτητας, σε 
διάφορες θερμοκρασίες, εντάχθηκε στο δυναμικό μελέτης της ‘Μοριακής Δυναμικής 
Αντιδράσεων’. Ο κλάδος γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1930 (1927–1928), 
με τη συνεισφορά των Heitler, London, Eyring και Polanyi. Για πρώτη φορά έτσι, 
δόθηκε η δυνατότητα στη χημική κοινότητα, να κατανοήσει μικροσκοπικά, μία 
στοιχειώδη μοριακή αντίδραση και να απεικονίσει μια χημική διαδικασία, μέσω της 
δυναμικής ενεργειακής επιφάνειας της  και των δυναμικών τροχιών. Η πρόοδος όμως 
του κλάδου ήταν ιδιαίτερα αργή. Μέχρι το 1960, μάλιστα, οπότε και η σύγχρονη 
ανάπτυξη πειραματικών τεχνικών σε συνδυασμό με τη διάθεση ισχυρών υπολογιστών 
για θεωρητικούς υπολογισμούς, θεμελίωσαν τη βάση για ακριβείς και αξιόπιστες 
πληροφορίες, η κατάστασή του μπορεί να θεωρηθεί στάσιμη. Από τότε, η εξέλιξη 
ήταν ραγδαία καταλήγοντας στην τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, όπου επιτευχθεί 
η πειραματική παρατήρηση μεταβατικών δομών, με χρόνους ζωής μερικά 
femtoseconds (10–15 sec)! 
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Ο πειραματικός προσδιορισμός του συντελεστή ταχύτητας, ή της τάξης μιας 

συγκεκριμένης αντίδρασης προϋποθέτει τη μέτρηση της χρονικής εξάρτησης των 

συγκεντρώσεων των αντιδρώντων ή των προϊόντων. Η ικανοποίηση αυτής της 

απαίτησης επιβάλλει, σε κάθε καλώς ορισμένο και αξιόπιστο κινητικό πείραμα, να 

πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Τα αντιδρώντα και οι διάφορες δραστικές ενώσεις να αλληλεπιδρούν, να 

αναμιγνύονται και να φτάνουν σε κατάσταση αντίδρασης, σε χρονικό διάστημα 

αμελητέο, συγκριτικά με τη χρονική κλίμακα που λαμβάνει χώρα η αντίδραση. 

 Να είναι εφικτή η μέτρηση της συγκέντρωσης των αντιδρώντων και των 

προϊόντων, κατά την έκβαση της αντίδρασης, συναρτήσει του χρόνου.  

 Να μετράται η θερμοκρασία στην οποία συμβαίνει η αντίδραση και να είναι 

δυνατός ο έλεγχός της. 

Αν και η πλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων απαιτεί ένα σχετικά εύκολο 

μέλημα για αντιδράσεις, που συμβαίνουν σε χρονικά διαστήματα, μεταξύ λεπτών και 

ωρών, η διατήρηση τους αποβαίνει δυσκολότερη, καθώς μελετώνται ταχείες 

αντιδράσεις. Οι πληροφορίες, που προέρχονται από τέτοιες αντιδράσεις είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές τόσο για τη χημεία της ατμόσφαιρας, όσο και για τη γενικότερη 

υπόδειξη του μηχανισμού μοριακών αλληλεπιδράσεων στα διάφορα χημικά 

συστήματα. Για τη μέτρηση λοιπόν ταχέων αντιδράσεων έχει αναπτυχθεί μία σειρά 

τεχνικών, οι οποίες διαχωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες. Στις Απόλυτες 

Τεχνικές, των οποίων χαρακτηριστικότερες είναι: 

• Τεχνική Εκτόνωσης σε Σωλήνα (Shock Tube Technique) 

• Τεχνική Εκφόρτισης Ροής (Discharge Flow Technique) 

• Τεχνική Στιγμιαίας Φωτόλυσης (Flash Photolysis Technique) 

και στις Σχετικές Τεχνικές. 

Για την κάθε τεχνική, ένας αριθμός διαφορετικών αναλυτικών μεθόδων μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί επικουρικά, για την καταγραφή των συγκεντρώσεων των 

αντιδρώντων και των προϊόντων. 
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Βάση της τεχνικής αποτελεί το γεγονός ότι σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η 
ισορροπία των αντιδράσεων μετατοπίζεται προς τα διασπώμενα προϊόντα. Η μελέτη, 
για παράδειγμα, αντιδράσεων ατόμου άνθρακα (C) με μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ), 
μπορεί να διεξαχθεί κατά το ακόλουθο σχήμα, χρησιμοποιώντας σαν πρόδρομη, για 
τον άνθρακα ένωση, το υποξείδιο του άνθρακα (C3O2): 
 COCOC 223 +↔     [Α – 4.1.1.1] 
 OCNNOC +→+     [Α – 4.1.1.2] 
Κατά αυτά, οι πρόδρομες ενώσεις και τα αντιδρώντα, αφού αναμιχθούν στο σωλήνα 
κλονισμού, εκτίθενται σε μία πολύ γρήγορη αύξηση της πίεσης (Βίαιη Διατάραξη). 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη θέρμανση του μίγματος σε μερικές χιλιάδες Kelvin και 
την επαγόμενη διάσπαση των προδρόμων. Η αντίδραση των ενδιαμέσων μορίων 
παρακολουθείται με οπτικές τεχνικές, φασματοσκοπία μάζας ή τεχνικές 
απορρόφησης. Κατά την πειραματική διαδικασία, ένα αδρανές αέριο–φορέας (N2, Ar) 
φυλάσσεται σε έναν θάλαμο, υπό υψηλή πίεση. Ο θάλαμος αυτός επικοινωνεί με έναν 
δεύτερο θάλαμο, στον οποίο παρασκευάζεται το κατάλληλο αντιδρών μίγμα και 
αναμιγνύεται. Μεταξύ των θαλάμων παρεμβάλλεται ένα λεπτό μεταλλικό διάφραγμα. 
Μόλις το διάφραγμα αυτό “σπάσει”, ένα υψηλής πίεσης κύμα εκτόνωσης κινείται 
προς  το αντιδρών μίγμα. Αυτό θερμαίνεται και η αντίδραση αρχίζει. Και οι δύο 
θάλαμοι είναι ο κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι. Η αύξηση της 
θερμοκρασίας ελέγχεται μέσω της πίεσης του αδρανούς αερίου και της σύνθεσης του. 
Η τεχνική είναι ιδανική για τη μελέτη αντιδράσεων, που σχετίζονται με καύση. 
 

 
Σ – 4.1.1.1   Περιγραφική Αναπαράσταση Πειράματος με την Τεχνική Εκτόνωσης σε Σωλήνα 
 
 Τα βασικά μειονεκτήματα της τεχνικής εντοπίζονται σε δύο σημεία. Κατά 
πρώτον, η μέθοδος έναρξης της αντίδρασης δεν είναι επιλεκτική! Εκτός, δηλαδή των 
πρόδρομων ενώσεων (C3O2) ενδέχεται να διασπαστούν και τα αντιδρώντα (ΝΟ). Έτσι 
είναι πολύ πιθανό, να καταλήξει το σύστημα σε μια “σούπα” δραστικών μορίων. Υπό 
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αυτές τις συνθήκες, το σχήμα της αντίδρασης, για την περιγραφή της μείωσης των, 
προς μελέτη ενδιαμέσων μορίων, περιπλέκει εφόσον μία σειρά δευτερογενών 
διαδικασιών μπορεί να συνεισφέρει στην κατανάλωσή τους. Το δεύτερο βασικό 
μειονέκτημα αναφέρεται στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Από κάθε πείραμα, 
είναι δυνατόν να εξαχθεί, μόνο ένα ίχνος ελάττωσης των ενδιαμέσων μορίων. Αυτό 
έχει σαν συνέπεια, να μην υπάρχει ικανός μέσος όρος σήματος, ώστε να παραχθεί 

μεγάλος λόγος σήματος προς θόρυβο ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

N
S  και συνακόλουθα να μην μπορεί η 

μέτρηση να χαρακτηριστεί ρεαλιστική. Επιπρόσθετα, τα ίχνη του σήματος μπορεί να 
επηρεάζονται από επαγόμενες, του εναρκτήριου κύματος κλονισμού, ανακλάσεις. 
Προηγμένες τεχνικές ανίχνευσης (φασματοσκοπία laser απορρόφησης) έχουν 
σημαντική συνεισφορά στην αύξηση της ευαισθησίας και της ακρίβειας, της τεχνικής 
κλονισμού σε σωλήνα. Ένα καλά σχεδιασμένο πείραμα23 μπορεί να αποδώσει 

ικανοποιητικά αποτελέσματα, όσον αφορά το λόγο ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

N
S , για τη λεπτομερή, όμως, 

περιγραφή της εξάρτησης των συγκεντρώσεων των δραστικών μορίων στο σωλήνα, 
από το χρόνο απαιτείται υπερβολικός αριθμός επαναλήψεων των μετρήσεων. 
Αναλύοντας την ευαισθησία είναι δυνατόν να οριστούν οι βέλτιστες συνθήκες για την 
επιλογή των ελάχιστων κατάλληλων αντιδράσεων, ώστε να σκιαγραφηθεί η χρονική 
κατατομή της συγκέντρωσης των δραστικών μορίων.   
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 Η τεχνική εκφόρτισης ροής αποτελεί την ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μέθοδο, 
για τη μέτρηση ταχέων διμοριακών αντιδράσεων μεταξύ ριζών (ή ατόμων)–σταθερών 
μορίων ή μεταξύ ριζών. Οι κινητικές μετρήσεις πραγματοποιούνται υπό συνθήκες 
συνεχούς και σταθερής ροής των αντιδρώντων. Η συνολική πίεση στο θάλαμο 
αντίδρασης, δεν υπερβαίνει τα 10 Τorr. Το σύστημα αποτελείται από έναν γυάλινο, 
πυρίμαχο (Pyrex) αντιδραστήρα, στου οποίου τη μία άκρη  υπάρχει είσοδος του 
αερίου φορέα. Συνήθως πρόκειται για κάποιο αδρανές αέριο (He) και υπάρχει σε 
αφθονία στο αέριο μίγμα. Συνεπώς καθορίζει τις φυσικές ιδιότητες του ρέοντος 
μίγματος (πίεση, ταχύτητα ροής, θερμοχωρητικότητα, ιξώδες) και συνδράμει στην 
γρήγορη αποκατάσταση της θερμοδυναμικής ισορροπίας, μεταφέροντας τη 
θερμοκρασία των τοιχωμάτων, με κρούσεις στα αντιδρώντα μόρια. Στην άλλη άκρη 
του αντιδραστήρα τοποθετείται ο ανιχνευτής. Ο αντιδραστήρας αντλείται διαρκώς 
από τη μια πλευρά, ώστε να διασφαλίζεται συνεχής και σταθερή ροή. Στο σχήμα (Σ – 
4.1.2.1) παρίσταται η πειραματική διάταξη, σε συνδυασμό με LIF τεχνική. 
 

  
Σ – 4.1.2.1   Σύστημα Εκφόρισης Ροής χρησιμοποιώντας τεχνική LIF 
 
 Ο χρόνος μεταξύ της έναρξης της αντίδρασης (σημείο Α) και της ανίχνευσης 
του αντιδρώντος ή του προϊόντος (σημείο D) μπορεί να υπολογιστεί, αν η ταχύτητα 
του αντιδρώντος μίγματος στο σωλήνα είναι γνωστή. Σαν παράδειγμα αναφοράς, ας 
θεωρηθεί η αντίδραση ριζών υδροξυλίου (OH) με κάποιον υδρογονάνθρακα (RH). Οι 
ρίζες υδροξυλίου δημιουργούνται έμμεσα. Αρχικά, άτομα υδρογόνου παράγονται με 
μικροκυματική εκκένωση, μίγματος μοριακού υδρογόνου (Η2) σε ήλιο (He, ~1%, 
συνολικής πίεσης ~1× 102 Pa), στο ένα άκρο του σωλήνα ροής. Τα άτομα υδρογόνου 
(Η), τότε εισάγονται στο κύριο μέρος του σωλήνα ροής, όπου αντιδρούν, μέσω μίας 
καλά χαρακτηρισμένης αντίδρασης. 
 NOOHNOH +→+ 2     [Α – 4.1.2.1] 
σε συνθήκες περίσσειας διοξειδίου του αζώτου (NO2). 
 Η αντίδραση είναι ταχύτατη με αποτέλεσμα, στο σημείο Β, όλα τα άτομα 
υδρογόνου να έχουν μετατραπεί σε ρίζες υδροξυλίου. Ακολούθως εισάγεται ο 
υδρογονάνθρακας από έναν κινητό εγχυτήρα και αρχίζει να αντιδρά με ρίζες 
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υδροξυλίου. Η αντίδραση πραγματοποιείται υπό συνθήκες ψευδοπρώτης τάξης 
([ΟΗ]<<[RH]) και έτσι η συγκέντρωση ριζών υδροξυλίου μειώνεται εκθετικά με το 
χρόνο. Η σχετική συγκέντρωση ριζών υδροξυλίου ανιχνεύεται στο σημείο D με laser 
επαγόμενου φθορισμού (Laser Induced Fluorescence, LIF) τεχνική. Η απόσταση (Χ) 
μεταξύ του σημείου έναρξης της αντίδρασης και του σημείου ανίχνευσης, καθώς και 
η ταχύτητα ροής του αέριου μίγματος αποτελούν μετρήσιμες ποσότητες. Έτσι, ο 
χρόνος μεταξύ έναρξης της αντίδρασης και ανίχνευσης μπορεί να υπολογιστεί από 
την εξίσωση: 

 
V
Xt =     [E – 4.1.2.1] 

Ακολούθως, η σχετική συγκέντρωση των ριζών υδροξυλίου μπορεί να παρασταθεί 
γραφικά σε ένα διάγραμμα συγκέντρωσης ριζών υδροξυλίου, ως προς το χρόνο (t) ή 
την απόσταση (Χ). Ο εγχυτήρας μετακινείται σε μια νέα θέση και η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται. Με αυτόν τον τρόπο καταγράφεται, σταδιακά, η κατατομή 
ελάττωσης της σχετικής συγκέντρωσης υδροξυλίου συναρτήσει της θέσης εισαγωγής 
του υδρογονάνθρακα και συνακόλουθα του χρόνου αντίδρασης. Ο ψευδοπρώτης 
τάξης συντελεστής ταχύτητας ( [ ]RHkk 22 =′ ) υπολογίζεται από ένα γράφημα της 
συγκέντρωσης των ριζών υδροξυλίου, ως προς το χρόνο  (Δ – 4.1.2.1a) και ο 
δεύτερης τάξης από ένα διάγραμμα [ ]RHvsk2′  (4.2.1.1b). 
 

a           b  
Δ – 4.1.2.1    Διαγράμματα Μέτρησης Κινητικών Παραμέτρων που προκύπτουν από Πειράματα με την 
Τεχνική Εκφόρισης Ροής 
 
 Ο βασικός περιορισμός της τεχνικής σχετίζεται με τον απαιτούμενο χρόνο 
ανάμιξης των αντιδρώντων. Το ιδανικό θα ήταν να υπάρχουν ομογενείς 
συγκεντρώσεις αντιδρώντων στο σημείο Α, όπου οι ρίζες υδροξυλίου και ο 
υδρογονάνθρακας πρωτοσυναντώνται. Παρά όλα αυτά, όμως ακόμα και στα αέρια, η 
ομογενοποίηση, κατόπιν αναμίξεως απαιτεί ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα της 
τάξης κάποιου κλάσματος του χιλιοστού του δευτερολέπτου (ms), σε πίεση 1×102 Pa 
και έτσι η ομογενοποιημένη συγκέντρωση εμφανίζεται χαμηλότερα από τη θέση 
εισαγωγής του υδρογονάνθρακα. Το γεγονός αυτό είναι ασήμαντο, αν ο χρόνος είναι 
αμελητέος, συγκριτικά με τον αντίστοιχο της αντίδρασης, αλλά για πολύ γρήγορες 
αντιδράσεις, μέρος της αντίδρασης θα έχει ολοκληρωθεί πριν ομογενοποιηθεί η 
συγκέντρωση. Για το λόγο αυτό, το φάσμα, των δυνατών, προς μελέτη αντιδράσεων, 
με την τεχνική γρήγορης ροής εντοπίζεται σε αυτές που ολοκληρώνονται σε χρόνους 
μεγαλύτερους των μερικών ms. 
 Ένας επιπλέον περιορισμός σχετίζεται με τις πειραματικές συνθήκες και 
αναφέρεται στην απαίτηση διατήρησης ομοιόμορφης ταχύτητας ροής, κατά μήκος της 
εσωτερικής ενεργού διατομής του σωλήνα. Τέτοιες συνθήκες επιτυγχάνονται σε 
χαμηλές περιοχές πιέσεων, της τάξης των 103 Pa, όπου και περιορίζονται τα 
πειράματα αυτής της τεχνικής. Επιπρόσθετα, σε υψηλές πιέσεις οι διαδικασίες 

 -  - 43



444 ... 111 ... 222    ΤΤΤ ΕΕΕ ΧΧΧ ΝΝΝ ΙΙΙ ΚΚΚ ΗΗΗ    ΕΕΕ ΚΚΚ ΦΦΦ ΟΟΟ ΡΡΡ ΤΤΤ ΙΙΙ ΣΣΣ ΗΗΗ ΣΣΣ    ΡΡΡ ΟΟΟ ΗΗΗ ΣΣΣ   

διάχυσης και ανάμιξης είναι ιδιαίτερα αργές ενισχύοντας τη θέσπιση του 
περιορισμού24.  
 Τέλος, ενδέχεται να προκύψουν περιπλοκές εξαιτίας ετερογενών διαδικασιών. 
Τα αέρια αντιδρώντα είναι σε επαφή με τα τοιχώματα του σωλήνα ροής. Αυτά 
μπορούν να αποτελέσουν πρόσφορη επιφάνεια για ετερογενείς διαδικασίες, 
προκαλώντας δευτερογενείς αντιδράσεις και συντελώντας στην ανεπιθύμητη 
κατανάλωση των δραστικών ριζών. Το πρόβλημα της ετερογένειας είναι δυνατόν να 
αντιμετωπιστεί με δύο τρόπους. Η πρώτη λύση είναι να επιστρωθεί στα τοιχώματα 
Teflon ή Halocarbon Wax. Τα υλικά αυτά έχουν ελάχιστα διαθέσιμα κέντρα, στα 
οποία μπορεί να προσκολληθούν διάφορα μόρια. Έτσι, η πιθανότητα κατάλυσης της 
αντίδρασης στο τοίχωμα μειώνεται σημαντικά. Εναλλακτικά, μεταβάλλοντας τη 
διάμετρο του σωλήνα ροής μεταβάλλεται και ο λόγος της επιφανείας προς τον όγκο 
και συνακόλουθα η επίδραση των ετερογενών διαδικασιών. Αν οι αντιδράσεις στην 
επιφάνεια είναι αμελητέας υπόστασης, οι μετρούμενοι συντελεστές ταχύτητας, θα 
είναι ανεξάρτητοι του επιστρώματος ή της διαμέτρου του σωλήνα. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση μπορεί να μετρηθεί η επίδραση των ετερογενών διαδικασιών και να 
ληφθεί υπόψη. 
 Εξαιρουμένων αυτών των περιορισμών, η τεχνική εκφόρτισης ροής έχει 
αποτελέσει το κυριότερο και πιο αξιόπιστο εργαλείο της χημικής κινητικής στην 
αέρια φάση, για πολλά συναπτά έτη. Το βασικό της προτέρημα είναι ότι η κατασκευή 
της διάταξης απαιτεί σχετικά χαμηλό κόστος και είναι δυνατός ο συνδυασμός της με 
μία σειρά ευαίσθητων τεχνικών ανίχνευσης όπως Φασματοσκοπία Μάζας (MS), 
Φασματοσκοπία Επαγόμένου Φθορισμού με laser ακτινοβολία (LIF) και  
Φασματοσκοπία με Πυρηνικού Συντονισμού με laser ακτινοβολία (LMR).  
 

 
Σ – 4.1.2.2   Σύστημα Εκφόρτισης Ροής Συνδεδεμένο με Φασματογράφο Μάζας 

 
Τέλος είναι δυνατή η δημιουργία και η μελέτη διαφόρων ατόμων και ριζών με 

τη μικροκυματική εκκένωση των κατάλληλων πρόδρομων ενώσεων 
     [Α – 4.1.2.2] BrBr 22 →
 34 CFFCF +→     [Α – 4.1.2.3] 
και μία σειρά μοριακών ριζών, έμμεσα μέσω αντίδρασης 
 33 NOHFHNOF +→+     [Α – 4.1.2.4] 
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 Η τεχνική στιγμιαίας φωτόλυσης είναι σε θέση να δημιουργεί και να μελετά 
διεγερμένες καταστάσεις. Οι διεγερμένες καταστάσεις δημιουργούνται από έναν 
υψηλής ενέργειας παλμό φωτός και καταγράφονται μέσω των μεταβολών της 
απορρόφησης που παρατηρούνται, κατά τη διέλευση της δέσμης από το δείγμα. Η 
τεχνική αναπτύχθηκε από τους Norrish και Porter, στο Cambridge το 1949 (Norrish 
και Porter, 1949⋅ Porter, 1950⋅ και Porter και Wilkinson, 1961)25–28. Για τη σημαντική 
αυτή συνεισφορά τους στον κόσμο της επιστήμης, τους απονεμήθηκε, το 1967, το 
βραβείο Nobel. Η βάση της τεχνικής είναι πολύ απλή. Αντιδρώντα και πρόδρομες 
ενώσεις προαναμιγνύονται και ρέουν στον αντιδραστήρα φωτόλυσης, στις 
απαιτούμενες πιέσεις (1×102–1×106 Pa, 0.001–10 Atm). Ο θάλαμος αυτός 
κατασκευάζεται από χαλαζία (quartz), πυρίμαχο γυαλί (Pyrex), ή από ανοξείδωτο 
χάλυβα και σε κατάλληλα σημεία προσαρμόζονται διάφορα οπτικά (κάτοπτρα, 
παράθυρα, φίλτρα), ώστε να ελέγχεται η διαδρομή της δέσμης ακτινοβολίας. 
Ακολούθως, ένας παλμός φωτός χρησιμοποιείται για την παραγωγή δραστικών 
οντοτήτων (άτομα, ρίζες, διεγερμένες καταστάσεις), των οποίων οι συγκεντρώσεις 
καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο. Οι πρόδρομες ενώσεις των δραστικών μορίων 
και τα αντιδρώντα, όπως αναφέρθηκε, προαναμιγνύονται. Έτσι, αν η δέσμη που 
χρησιμοποιείται για τη φωτόλυση έχει ενιαία ένταση, δημιουργείται ομοιόμορφη 
συγκέντρωση αντιδρώντων. Δηλαδή, δεν απαιτείται η μεσολάβηση κάποιου χρονικού 
διαστήματος, ώστε να αναμιχθούν τα αντιδρώντα και να ομογενοποιηθεί η 
συγκέντρωση, όπως συμβαίνει στην τεχνική γρήγορης ροής. 
 

 
Σ – 4.1.3.1 Πειραματική Διάταξη Στιγμιαίας Φωτόλυσης  

 
Το εύρος της χρονικής κλίμακας των αντιδράσεων, που είναι δυνατόν να 

μελετηθούν, εξαρτάται από τη διάρκεια του παλμού του φωτός. Για τη στιγμιαία 
φωτόλυση που χρησιμοποιήθηκε από τους Norrish και Porter, η διάρκεια του παλμού 
ήταν της τάξης μερικών ms. Ως πηγές ακτινοβολίας, τότε χρησιμοποιούνται λάμπες 
ευγενών αερίου (Xe, Ar, Kr) και υδραργύρου (Hg). Σήμερα όμως, οι λάμπες αυτές 
έχουν αντικατασταθεί από υψηλής ισχύος lasers, με πολύ μικρή διάρκεια παλμού  
(10–9–10–15 s).  
 Ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα της στιγμιαίας φωτόλυσης, σε αντιπαραβολή 
με την τεχνική γρήγορης ροής εντοπίζεται στο γεγονός ότι τα δραστικά μόρια 
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δημιουργούνται στο κέντρο του αντιδραστήρα και αποφεύγονται έτσι ετερογενείς 
διαδικασίες στο κέντρο του αντιδραστήρα. Επιπλέον, η στιγμιαία φωτόλυση δεν 
περιορίζεται αποκλειστικά στη μελέτη αντιδράσεων στην αέρια φάση. Στην υγρή 
φάση η διάχυση είναι πολύ αργή διαδικασία, με αποτέλεσμα να καθυστερείται η 
ομογενοποίηση της συγκέντρωσης. Η τεχνική όμως της στιγμιαίας φωτόλυσης δεν 
απαιτεί ομογενοποίηση και συνακόλουθα μπορεί να εφαρμοστεί και σε αντιδρώντα 
συστήματα στην υγρή φάση. 
 Εξαιτίας της φύσης της τεχνικής, τα πειράματα διεξάγονται σε πραγματικό 
χρόνο. Για αυτό, οι τεχνικές ανίχνευσης, με τις οποίες συνδέεται πρέπει να είναι 
ικανές να αποκρίνονται στις γρήγορες μεταβολές των συγκεντρώσεων. Μία ιδανική 
μέθοδος παρακολούθησης γρήγορων αντιδράσεων είναι η τεχνική φασματοσκοπίας 
απορρόφησης (Absorption Spectroscopy). Η συχνότητα του φωτός, που αντιστοιχεί 
σε μία απορρόφηση (δονητική ή ηλεκτρονική) της αντιδρούσας ρίζας που διέρχεται 
του αντιδραστήρα καταγράφεται με κατάλληλο ανιχνευτή. Το σήμα απορρόφησης 
του δραστικού ενδιαμέσου, αρχικά θα αυξάνει, καθώς θα δημιουργείται από το 
φωτολυτικό παλμό και ακολούθως θα μειώνεται, καθώς η ρίζα θα αντιδρά. Η 
συγκέντρωση και η απορρόφηση συνδέονται με το νόμο των Lambert–Beer: 
     [Ε – 4.1.3.1] cleII ε−⋅= 0

Τα βασικά πλεονεκτήματα της τεχνικής εντοπίζονται σε δύο σημεία. Πρώτον 
είναι δυνατή η απευθείας μέτρηση της συγκέντρωσης και δεύτερον, κάθε φορά που 
ακτινοβολεί το laser, καταγράφεται το πλήρες ίχνος μείωσής της. Έτσι επιλέγεται 
ένας αριθμός ιχνών, ικανός, ώστε να παραχθεί ένα σημαντικό κλάσμα σήματος προς 

θόρυβο ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

N
S . 

 Οι σύγχρονες πηγές φωτός θεσπίστηκαν με τη σύγχρονη ανάπτυξη των 
lasers. Ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος τύπος laser είναι το excimer laser, με 
διάρκεια παλμού μεταξύ 10–20 ns, συχνότητα μεγαλύτερη από 500 Hz και υψηλή 
ισχύ. Η τελευταία ιδιότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού από μικρή ποσότητα 
πρόδρομων ενώσεων παράγονται σημαντικά ποσά ριζών ή δραστικών οντοτήτων. Η 
συνολική ποσότητα πρόδρομων ενώσεων απλοποιεί σημαντικά το συνολικό σχήμα 
αντίδρασης του συστήματος και καθιστά τις δευτερογενείς διαδικασίες αμελητέες.  

 Η αρχή λειτουργίας των excimer lasers βασίζεται στην ηλεκτρική 
εκκένωση μίγματος Ηe, κάποιου εκ των ευγενών αερίων Αr, Kr και Xe και F2 ή HCl. 
Έτσι δημιουργούνται ιόντα, τα οποία συνδυαζόμενα παράγουν ηλεκτρονικά 
διεγερμένα μόρια, όπως φθοριούχο κρυπτό (KrF*, He/Kr/F2). Η laser ακτινοβολία 
εμφανίζεται κατά τη μετάπτωση από τη διεγερμένη αυτή, ηλεκτρονική κατάσταση, 
στην θεμελιώδη διασπαστική (απωστική). Το μήκος κύματος της ακτινοβολίας 
εξαρτάται από το διεγερμένο μόριο που σχηματίζεται.  

Η τεχνική Στιγμιαίας φωτόλυσης μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
συμπληρωματική τεχνική της εκφόρτισης ροής. Η σύγκριση των δύο τεχνικών 
ανάλογα με την ωφέλιμη περιοχή θερμοκρασιών, την περιοχή πιέσεων, το είδος των 
δραστικών ενώσεων που παράγοντα, την ετερογένεια και την ανιχνευτική τεχνική 
φαίνεται στον πίνακα. 
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Παράμετροι Τεχνική Εκφόρτισης Ροής Τεχνική Στιγμιαίας Φωτόλυσης 

Περιοχή Θερμοκρασιών 250 –  600 K 100 – 600 Κ 

Περιοχή Πιέσεων 0.001 – 10 Torr 1 Torr –10 Atm 

Περιοχή Συντελεστών Ταχυτήτων 10–9 –10–16 10–10 – 10–18

Ταχύτητα Απόκρισης Τεχνικής Ανάλυσης Όχι Μεγάλη Πολύ Μεγάλη 

Είδος Δρστικών Σωματιδίων Μεγάλη Ποικιλία Περιορισμός απο Πρόδρομες Ενώσεις 

Ετερογενείς Αντιδράσεις Χρειάζονται Προσοχή Δεν Επηρεάζουν 

Φάσεις Αναφοράς Αέρια Φάση Υγρή – Αέρια Φάση 
 
Πίνακας 4.1.3.1   Σύγκριση Χαρακτηριστικών των Τεχνικών Εκφόρτισης  Ροής και Στιγμιαίας Φωτόλυσης 
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444...111...444   ΣΣΣΧΧΧΕΕΕΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΤΤΤΕΕΕΧΧΧΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΡΡΡΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ    ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΤΤΤΕΕΕΛΛΛΕΕΕΣΣΣΤΤΤΗΗΗ    ΤΤΤΑΑΑΧΧΧΥΥΥΤΤΤΗΗΗΤΤΤΑΑΑΣΣΣ    
  
Οι τρεις προηγούμενες τεχνικές ανήκουν στη γενική κατηγορία των απολύτων 

τεχνικών. Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμά τους είναι ότι η μέτρηση συντελεστών 
ταχύτητας διμοριακών αντιδράσεων προκύπτει από την άμεση μέτρηση κάποιας 
χαρακτηριστικής ιδιότητας, η οποία μεταβάλλεται στη διάρκεια της αντίδρασης. Η 
ιδιότητα αυτή είναι συνήθως ανάλογη της συγκέντρωσης ενός εκ των αντιδρώντων 
και εφαρμόζοντας τις κατάλληλες συνθήκες προκύπτει άμεσα ο συντελεστής 
ταχύτητας της αντίδρασης. 

 Υπό ορισμένες όμως συνθήκες, η άμεση μέτρηση συντελεστών 
ταχύτητας στοιχειωδών αντιδράσεων, σε πραγματικό χρόνο, ενδέχεται να μην είναι 
εφικτή. Σχετικές μέθοδοι μέτρησης συντελεστών ταχύτητας συζευγμένες με αέρια 
χρωματογραφία, για την ανάλυση του αντιδρώντος μίγματος αποτελούν μία 
εναλλακτική τεχνική. Στην πειραματική διάταξη, ο αντιδραστήρας είναι συνήθως από 
πυρίμαχο γυαλί (Pyrex) ή από εύκαμπτο συνθετικό υλικό (Teflon) και μπορεί να 
θερμοστατείται για τη μέτρηση της εξάρτησης του συντελεστή ταχύτητας από τη 
θερμοκρασία. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μέτρηση, για παράδειγμα, του 
συντελεστή ταχύτητας αντιδράσεων ριζών υδροξυλίου με ένα οποιοδήποτε αντιδρών, 
απαιτείται η γνώση του συντελεστή ταχύτητας μιας άλλης αντίδρασης ριζών 
υδροξυλίου με μια ένωση (πρότυπο). 
 νταπροναντιδρ ϊόώOH →+     [Α – 4.1.4.1] 
 νταπροτυποπρ ϊόόOH →+     [Α – 4.1.4.2] 
Η διαδικασία αρχίζει με την εισαγωγή γνωστών συγκεντρώσεων αντιδρώντων στον 
αντιδραστήρα, όπου και αναμιγνύονται με τις πρόδρομες ενώσεις των ριζών 
υδροξυλίου. Ακολούθως, φωτολυτικές λυχνίες, που βρίσκονται περιμετρικά του 
αντιδραστήρα ακτινοβολούν (συνήθως χρησιμοποιείται υπεριώδης ακτινοβολια, UV) 
το μίγμα σε όλη τη διάρκεια της αντίδρασης, δημιουργώντας μικρή, αλλά σημαντικά 
σταθερή συγκέντρωση ριζών υδροξυλίου. Σε κατάλληλους χρόνους λαμβάνονται 
δείγματα από τον αντιδραστήρα, τα οποία και αναλύονται με υπέρυθρη 
φασματοσκοπία ή αέρια χρωματογραφία σε συνδυασμό με ιονισμό φλόγας (GC–
FID). Με αυτόν τον τρόπο ορίζονται οι συγκεντρώσεις των αντιδρώντων, 
συναρτησιακά ως προς το χρόνο. Το πλεονέκτημα της αέριας χρωματογραφίας είναι 
ότι πρόκειται για μία ευέλικτη τεχνική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικουρικά για 
το χαρακτηρισμό της τελικής μοίρας των προκυπτουσών, από την αντίδραση, ριζών. 
Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι ότι δεν χρειάζεται να είναι γνωστή η συγκέντρωση των 
ριζών υδροξυλίου. Μειονέκτημά της αποτελεί η μερική αραίωση του αντιδρώντος 
μίγματος, κατά τη δειγματοληψία, προκειμένου να μετρηθούν οι συγκεντρώσεις.29 

 Η εφαρμογή του νόμου της ταχύτητας στις δύο αντιδράσεις, για σταθερές 
συγκεντρώσεις ριζών υδροξυλίου, αποδίδει: 

 [ ] [ ][ ναντιδρ ]ναντιδρ ώOHk
dt

ώd
=−     [Ε – 4.1.4.1] 

 [ ] [ ][ τυποπρ ]τυποπρ όOHk
dt
όd

=−     [Ε – 4.1.4.2] 

Ολοκληρώνοντας προκύπτει 
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    [Ε – 4.1.4.3] 
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    [Ε – 4.1.4.4] 
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και συνδυάζοντας τις εξισώσεις (Ε – 4.1.4.3) και (Ε –4.1.4.4) καταλήγει: 
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Όπως αναφέρθηκε, οι συγκεντρώσεις των αντιδρώντων μετρώνται σαν συναρτήσεις 

του χρόνου και έτσι το γράφημα 
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ευθεία με κλίση 
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k
k . Γνωρίζοντας την k2 υπολογίζεται η k1. 

Τη βάση των σχετικών τεχνικών τη συγκροτούν τρεις υποθέσεις: 
 Η κατανάλωση των αντιδρώντων μορίων οφείλεται αποκλειστικά στις αντιδράσεις 

τους με το δραστικό συστατικό και όχι σε άλλες διαδικασίες, όπως φωτόλυση. 
 Δεν συμβαίνει επανασχηματισμός των αντιδρώντων μορίων, από δευτερογενείς 

αντιδράσεις. 
 Κατά τη μέτρηση των συγκεντρώσεων των αντιδρώντων δεν περιέχονται 

συνεισφορές από τα προϊόντα των αντιδράσεων. 
 Το βασικό σημείο υπεροχής των σχετικών τεχνικών, έναντι των απολύτων, 
είναι ότι κατά αυτές μετράται απλά η συγκέντρωση δύο σταθερών μορίων. Έτσι 
απαλλάσσονται τόσο από δευτερογενείς αντιδράσεις, στις οποίες συμμετέχει το 
δραστικό συστατικό, όσο και ετερογενείς διαδικασίες. Οι πιο συχνά μελετούμενες, με 
σχετικές μεθόδους, αντιδράσεις είναι αντιδράσεις  ριζών υδροξυλίου και ατομικών 
αλογόνων (Cl, F), με διάφορες κατηγορίες ενώσεων. 

 

 
Δ – 4.1.4.1   Διαγράμματα Προσδιορισμού Συντελεστή Ταχύτητας με τη Χρήση Σχςετικών Τεχνικών 
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555 ... 111    ΕΕΕΙΙΙΣΣΣΑΑΑΓΓΓΩΩΩΓΓΓΗΗΗ Σ   ΣΣΤΤΤΟΟΟ    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΒΒΒΛΛΛΗΗΗΜΜΜΑΑΑ    
 

 Η άμεση αλληλεπίδραση της ζωικής ύπαρξης με την ατμόσφαιρα του γήινου 

συστήματος κατέστησαν το λεπτό και εύθραυστο αυτό περίβλημα, ως το πιο 

δημοφιλές αντικείμενο επισταμένης μελέτης. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

ατμόσφαιρας, τόσο όσον αφορά τη δυναμική της και τη θερμοδυναμική της 

συμπεριφορά, όσο και τη φωτοχημική της σύσταση διαδραματίζουν σημαντικότατο 

ρόλο, ώστε ο πλανήτης μας να καθίσταται ικανός να φιλοξενεί έμβιους οργανισμούς 

και να εξελιχθεί η ζωή στη μορφή που  τη γνωρίζουμε σήμερα. 

 

 

555...111...111   ΑΑΑτττμμμόόόσσσφφφαααιιιρρρααα   

 

Προκειμένου να είναι εφικτή η συστηματικότερη μελέτη της, η ατμόσφαιρα 

διαμερίστηκε από τους επιστήμονες σε στοιβάδες με γνώμονα, κυρίως, την τάση της 

θερμοκρασίας30 (Σ – 5.1.1.1). Η πλησιέστερη, στη γη, στοιβάδα ονομάζεται 

τροπόσφαιρα και περιέχει το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής αέριας μάζας της 

ατμόσφαιρας (85–90%). Χαρακτηρίζεται από ελάττωση της θερμοκρασίας 

αυξανομένου του υψομέτρου, με ρυθμό περίπου 6 Κ km–1 και εκτείνεται σε διάστημα 

18 km από την επιφάνεια της γης στους τροπικούς, 12 km στα μέσα γεωγραφικά 

πλάτη και 6–8 km στην περιοχή των πόλων. Ένα λεπτό στρώμα, η τροπόπαυση, 

διαχωρίζει την τροπόσφαιρα από τη στρατόσφαιρα. Η χαμηλότερη περιοχή της 

στρατόσφαιρας χαρακτηρίζεται από εξαιρετική σταθερότητα ιδιαίτερα της 

θερμοκρασίας. Καθώς μεγαλώνει το υψόμετρο, η θερμοκρασία αυξάνει μέχρι τη 

στρατόπαυση σε υψόμετρο 50 km. Στην περιοχή της στρατόσφαιρας περιέχεται το 

μεγαλύτερο ποσοστό του ατμοσφαιρικού όζοντος (90%). Η περιοχή μεταξύ 50 και 90 

km είναι γνωστή ως μεσόσφαιρα, με ανώτατο όριο τη μεσόπαυση και η τάση της 

θερμοκρασίας είναι πάλι μειωτική, ενώ κύριο χαρακτηριστικό του στρώματος είναι οι 

έντονες δυναμικές μεταβολές (μεταφορά μάζας και ενέργειας). Τη μεσόσφαιρα τη 

διαδέχεται η θερμόσφαιρα, όπου η θερμοκρασία αυξάνει με το υψόμετρο συναρτήσει 

της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας αγγίζοντας τους 1500 Κ, καθώς πλησιάζει τη 

θερμόπαυση σε υψόμετρο περίπου 200 km. Τέλος, η πιο απομακρυσμένη 

ατμοσφαιρική περιοχή από την επιφάνεια της γης είναι η εξώσφαιρα, η οποία 
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ανέρχεται μέχρι τα 1000 km και αποτελεί τη μεταβατική περιοχή από τη γήινη 

ατμόσφαιρα στο διαπλανητικό σύστημα. Η εξώσφαιρα αποτελεί τη λιγότερο 

εξερευνημένη περιοχή. Αντιθέτως, οι εκτενέστερα μελετημένες περιοχές της 

ατμόσφαιρας είναι η τροπόσφαιρα και η στρατόσφαιρα, αφενός γιατί αποτελούν το 

πλησιέστερο και ταυτόχρονα ευκολότερα προσβάσιμο περιβάλλον εξέτασης και 

μελέτης και αφετέρου γιατί εντός των νοητών συνόρων τους λαμβάνουν χώρα οι 

κρισιμότερες χημικές διεργασίες, που σχετίζονται άμεσα με τη βιωσιμότητα του 

πλανήτη. 

 
Σ – 5.1.1.1   Ο Θερμοκρασιακός Διαχωρισμός των Στοιβάδων της Ατμόσφαιρας 

 

 

555...111...222   ΌΌΌζζζοοοννν   κκκαααιιι   ΆΆΆνννθθθρρρωωωππποοοςςς   

 

Στην περιοχή της τροπόσφαιρας εντοπίζεται μόνο ένα μικρό ποσοστό του 

συνολικού όζοντος της ατμόσφαιρας και παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα 
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μικρής συγκέντρωσης αέριο, αποτελεί μία από τις βασικές παραμέτρους, που 

ελέγχουν την οξειδωτική ικανότητα της ατμόσφαιρας. Το όζον ανακαλύφθηκε το 

1839 από το γερμανό επιστήμονα Christian Friederich Schönbein33, ενώ ο 

σχηματισμός του στην ατμόσφαιρα χρονολογείται 600 εκατομμύρια χρόνια νωρίτερα. 

Πρόκειται για ένα αέριο πολικό μόριο, απαλού μπλε χρώματος, που συνίσταται από 

τρία άτομα οξυγόνου σε τριγωνική διάταξη και είναι διαμαγνητικό. Το διακρίνει 

σχετική αστάθεια και έντονη εκρηκτική δραστηριότητα. Τόσο το όζον, όσο και το 

βασικό φωτοχημικό του παράγωγο, οι ρίζες υδροξυλίου είναι ισχυρότατα οξειδωτικά 

και συνυπεύθυνα για τη διαδικασία αποικοδόμησης των περισσότερων αερίων στη 

τροπόσφαιρα. Υψηλά ποσοστά όζοντος πλησίον της επιφάνειας της γης αποβαίνουν 

καταστροφικά, τόσο για τα ανόργανα και οργανικά συνθετικά υλικά, όσο και για τη 

χλωρίδα και πανίδα του πλανήτη. Επιπλέον, εξαιτίας της ισχυρής απορρόφησης του 

όζοντος στην περιοχή των 9.6 μm (παράθυρο ακτινοβολίας της ατμόσφαιρας, 800–

1200 nm) συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου με αυξημένη δραστηριότητα 

στην υψηλότερη τροπόσφαιρα, όπου η θερμοκρασία είναι χαμηλή34. Ο συνδυασμός 

των αρνητικών επιπτώσεων του τροποσφαιρικού όζοντος στην ισορροπία της 

συμβίωσης των διαφόρων ειδών ζωής, και όχι μόνο, της γης επέφερε σαν αποτέλεσμα 

το χαρακτηρισμό του ως “Κακό Όζον”. Αυξημένα και ιδιαίτερα επικίνδυνα επίπεδα 

κακού όζοντος συναντώνται στις βιομηχανικές και αναπτυγμένες χώρες, όπου 

οξειδώνοντας τους υδρογονάνθρακες που εκλύονται από τα απόβλητα μηχανών 

καύσεως σχηματίζει δευτερεύουσες ρυπαντικές ενώσεις, όπως αλδεΰδες και κετόνες. 

Η απλούστερη εκδοχή για την ύπαρξη του τροποσφαιρικού όζοντος αναφέρεται σε 

διαδικασίες μεταφοράς του από τη στρατόσφαιρα35. Ο φωτοχημικός του σχηματισμός 

προτάθηκε για πρώτη φορά από το Crutzen36 (1973) και τους Chameides και 

Walker37 (1973), οι οποίοι υπέδειξαν ότι η οξείδωση των CH4 και CO παρουσία NOx, 

έχει σαν συνέπεια το σχηματισμό σημαντικών ποσοτήτων όζοντος. 

 Η περιεκτικότερη, όμως, σε όζον  περιοχή της ατμόσφαιρας είναι η 

στρατόσφαιρα, όπου η συγκέντρωσή του ανέρχεται σε 10 μέρη στο εκατομμύριο ανά 

μονάδα όγκου (ppmv), συγκριτικά με τα περίπου 0.04 ppmv όζοντος της 

τροπόσφαιρας. Σχετικά νωρίς, διαπιστώθηκε ότι τα μόρια του όζοντος διατάσσονται 

σε μία σχετικά αραιή στοιβάδα μεταξύ 20 και 40 km σχηματίζοντας ένα περίβλημα 

προστασίας του πλανήτη μας (Σ – 5.1.2.2). Το όζον απορροφώντας το επικίνδυνο 

μέρος του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας (240–320 nm, υπεριώδης 

ακτινοβολία), στο εύρος του οποίου απορροφούν και τα δεοξυριβονουκλεϊκά οξέα 
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(DNA) εμποδίζει τις μεταλλάξεις των διαφόρων οργανισμών. Επικίνδυνη είναι και η 

ακτινοβολία σε μήκη κύματος μικρότερα των 240 nm, αλλά αυτή απορροφάται 

σχεδόν καθολικά κυρίως στα υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Έχει 

υπολογιστεί ότι σφαιρική ελάττωση 1% του στρατοσφαιρικού όζοντος, θα είχε σαν 

συνέπεια να αυξηθεί η διαπερατότητα της ατμόσφαιρας, ως προς τη βλαβερή, για το 

DNA, υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία (UVb 280–315 nm και UVa 315–400 nm), κατά 

2%. 

 

 
Σ – 5.1.2.2   Η διάταξη των μορίων του Όζοντος στην Στρατόσφαιρα 
  

Η πιο επικίνδυνη περιοχή του ηλιακού φωτός, για την οργανική μορφή ζωής 

του πλανήτη είναι η UVb ακτινοβολία, στης οποίας όμως το εύρος απορροφά ισχυρά 

το όζον περιορίζοντας σημαντικά την έκθεσή μας σε αυτή. Τα ποσοστά του όζοντος 

μετρώνται σε μονάδες Dobson38 (DU, 1 DU = 2.69 × 1016 molecule cm–2). Τα μέσα 

επίπεδα όζοντος είναι 300 DU, αλλά ποικίλλουν χωρικά από 100 έως 500 DU.      

Χωρίς την παρουσία του όζοντος, η έκθεση του ανθρώπου στο υπεριώδες                            

ηλιακό φως θα είχε σαν συνέπεια την ισχυρή εξασθένιση

του ανοσοποιητικού συστήματος, καθιστώντας τον ιδιαίτερα ευάλωτο σε πολλές και 

ποικίλες παθήσεις. Οι πιο συνήθεις επιπτώσεις της έκθεσης θα ήταν διάφορες 

δερματοπάθειες, με πιο βλαβερή τον καρκίνο του δέρματος, η καταστροφή της κόρης 

του οφθαλμού, ο καταρράκτης, καθώς και άλλες νόσοι, που ενδεχομένως να μην 

επέτρεπαν τη δημιουργία και την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Επιπρόσθετα, η 

θεμελιώδης φυτική ζωή του πλανήτη, που βρίσκεται στη βάση της τροφικής 

αλυσίδας, θα είχε υποστεί σημαντικές βλάβες και πιθανότατα θα είχε εξαλειφθεί, με 

άγνωστες επιπτώσεις για τη γενικότερη βιολογική αλυσίδα. Η συνειδητοποίηση της 

κρίσιμης σημασίας της παρουσίας του στρατοσφαιρικού όζοντος, για τη σημερινή 

μορφή ζωής του πλανήτη μας προσέλκυσε το διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον και 
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έτσι ξεκίνησε μία τεράστια, συλλογική προσπάθεια προκειμένου να ταυτοποιηθούν 

και να αναλυθούν, με τη μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια, όλες οι ατμοσφαιρικές 

διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται. 

 

 

555...111...333   ΆΆΆνννθθθρρρωωωππποοοςςς    –––   CCCFFFCCCsss   κκκαααιιι   ΌΌΌζζζοοοννν   

 

 Σχετικά νωρίς, το 1929, ο S. Chapman39 πρότεινε την πρώτη φωτοχημική 

θεωρία, που ερμήνευε τα χαρακτηριστικά της στοιβάδας του όζοντος στη 

στρατόσφαιρα. Ο μηχανισμός του αποτελείτω από τέσσερα στάδια: 

 

)()( 31
2 PODOhvO +→+  

32
1 )( OODO →+  

  [K– 5.1.3.1] )()( 11
2

320
3 DOOhvO nm +Δ⎯⎯⎯ →⎯+ <λ

)()()( 3
2

1
23

1 Π+Δ→+ OOODO  

Παρά την απλότητά του, το σχήμα του Chapman προέβλεπε, όχι μόνο τη μικρή, 

στάσιμης κατάστασης, συγκέντρωση του όζοντος, αλλά και τη χωρική του κατανομή 

στη στρατόσφαιρα. Η αύξηση της έντασης της ακτινοβολίας με το υψόμετρο, σε 

συνδυασμό με την ελάττωση της συγκέντρωσης του μοριακού οξυγόνου οδηγούσαν 

στο συμπέρασμα, ότι θα υπάρχει κάποιο υψόμετρο, στο οποίο η συγκέντρωση του 

όζοντος θα είναι μέγιστη. Η φύση κατέχοντας την πλήρη γνώση των κινητικών 

παραμέτρων, όλων των ατμοσφαιρικών διεργασιών κατασκεύασε “το εργοστάσιο 

παραγωγής όζοντος” στη στρατόσφαιρα. Αυτό ακριβώς υπολόγιζε και ο Chapman με 

βάση το μηχανισμό του. Η προσομοίωση του Chapman ήταν τόσο ικανοποιητική, που 

για τα επόμενα 40 περίπου χρόνια το πεδίο έρευνας της στρατόσφαιρας σχεδόν 

εγκαταλείφθηκε. Το 1970 όμως, κατόπιν ικανοποιητικών μετρήσεων των 

συντελεστών ταχύτητας όλων των διαδικασιών που πρότεινε ο Chapman 

παρατηρήθηκε ότι οι συγκεντρώσεις του όζοντος που συνάγονταν από το βελτιωμένο 

μηχανισμό ήταν διπλάσιες σχεδόν των μετρούμενων, με τη χρήση στρατοσφαιρικών 

μπαλονιών. Οι αντιδράσεις του όζοντος, τόσο με τα κύρια, όσο και με υπόλοιπα αέρια 

της ατμόσφαιρας είναι σχετικά αργές, ώστε να θεωρηθούν υπεύθυνες για τόσο 

μεγάλη απόκλιση. Επίσης, θα ήταν σχετικά δύσκολο να μεταφέρεται ύλη στη σχετικά 
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απομακρυσμένη από τη γη στρατόσφαιρα, που να καταστρέφει το όζον συνεχώς και 

αντιστρεπτά. Ίχνη όμως σωματιδίων θα μπορούσαν να μεταφέρονται και να 

καταλύουν αλυσιδωτές αντιδράσεις, που θα ενισχύουν την καταστροφή του όζοντος. 

Με αυτόν τον τρόπο, τα ενεργά σωματίδια αναδημιουργούνται κατόπιν κάθε κύκλου 

και ενεργοποιούν αλυσιδωτές αντιδράσεις, χωρίς να είναι απαραίτητη η εμφάνιση 

τους σε συγκρίσιμες, με το όζον,  συγκεντρώσεις. Στην πραγματικότητα, για να 

θεωρηθεί σημαντική η συνεισφορά τους, αρκεί η συνολική ταχύτητα καταστροφής 

του όζοντος μέσω της αλυσιδωτής αντίδρασης που ενεργοποιούν να είναι συγκρίσιμη 

με την ταχύτητα της αντίδρασης: 

   [A – 5.1.3.1] )()()( 3
2

1
23

1 Π+Δ→+ OOODO

Η γενική μορφή που προτάθηκε ότι θα έχει ο καταλυτικός κύκλος ήταν: 

23 OXOOX +→+  

   [K – 5.1.3.2] XOXODO +→+ 2
1 )(

                   Συνολικά:    )()()( 3
2

1
23

1 Π+Δ→+ OOODO

Δυστυχώς, υπάρχουν αρκετά ζεύγη Χ/ΧΟ, που πληρούν αυτή την απαίτηση (Η/ΟΗ, 

ΟΗ/ΟΗ2, ΝΟ/ΝΟ2, Cl/Cl2, Br/Br2), ορισμένα εκ των οποίων προέρχονται από 

φυσικές διαδικασίες. Επιπλέον, στον κύκλο μπορεί να συνδυάζονται περισσότερα από 

ένα ζεύγη, μειώνοντας έτσι την επιλεκτικότητα του και αυξάνοντας την πιθανότητα 

συνεισφοράς του. 

23 OClOOCl +→+  

 23 OBrOOBr +→+   [K – 5.1.3.3] 

2OBrClBrOClO ++→+  

                   Συνολικά:   23 32 OO →

Ευτυχώς, αν και το πρόβλημα της ασυμβατότητας λύθηκε, η επιστήμη δε σταμάτησε 

εκεί. Η διαπίστωση ότι η συγκέντρωση του στρατοσφαιρικού όζοντος ελέγχεται από 

ιχνοποσότητες υπήρξε η έμπνευση του ελέγχου της επίδρασης των  ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων στη, στάσιμης κατάστασης, συγκέντρωση όζοντος. Μια πιθανή 

συνεισφορά σχετιζόταν με το εγχείρημα κατασκευής ταχύτατων, υπερηχητικών 

αεροσκαφών, τα οποία ήταν σχεδιασμένα να πετούν στη στρατόσφαιρα. Τα απόβλητα 

των καυσίμων τους εισάγουν στην περιοχή που πετούν υδρατμούς (Η2Ο) και οξείδια 

του αζώτου (Ν2Ο), τα οποία υποκείμενα σε φωτοχημικές διεργασίες μετατρέπονται 

σε καταλυτικούς φορείς (ΟΗ, ΗΟ2 και ΝΟ2) αλυσιδωτών αντιδράσεων. Μία άλλη και 
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όπως αποδείχθηκε πιο καταστροφική δραστηριότητα ήταν η εκπομπή  ενώσεων που 

περιέχουν αλογόνα στη γήινη ατμόσφαιρα. Τέτοιοι ήταν τα διάφορα 

αλκυλαλογονίδια, με πιο χαρακτηριστικούς τους χλωραοφθοράνθρακες (CFCs), οι 

οποίοι αποτελούν ομάδα ενώσεων με ευρύτατο πεδίο τεχνολογικών εφαρμογών. Οι 

ενώσεις αυτές ανακαλύφθηκαν από τον Thomas Midgley στα τέλη της δεκαετίας του 

1920, στα πλαίσια συνεργασίας της General Motors Corp., με τη Du Pont και 

προτάθηκαν σαν υποκατάστατα των τοξικών και διαβρωτικών NH3 και SO2, που 

χρησιμοποιούνταν τότε, στα διάφορα συστήματα ψύξης. Οι CFCs διακρίνονται για τη 

μη τοξικότητα τους, την οποία ο Midgley επιδείκνυε πίνοντας τα διαλύματα που 

παρασκεύαζε σε δημόσιες διαλέξεις (!!), τη μη διαβρωτικότητα, τη γενική χημική 

αδράνεια, τη συμβατότητα που επιδεικνύουν ως προς τα διάφορα υλικά, τη μη 

ευφλεκτότητα και τη θερμική τους σταθερότητα. Τα “ασφαλή” αυτά για τον άνθρωπο  

χαρακτηριστικά τους, σε συνδυασμό με τις εξέχουσες θερμοδυναμικές τους ιδιότητες 

και το σχετικά χαμηλό τους κόστος επέκτειναν το πεδίο εφαρμογών τους, πέρα από 

τη χρήση τους σαν ψυκτικά μέσα στα διάφορα συστήματα ψύξης (ψυγεία, 

κλιματιστικά, αντλίες θέρμανσης). Έτσι, τις τελευταίες δεκαετίες χρησιμοποιούνται 

ευρύτατα σαν προωθητικά αέρια σε φιάλες ψεκασμού, σαν διογκωτικά υλικά με 

διάφορες εφαρμογές, σαν μονωτικά υλικά, σαν διαλύτες καθαρισμού διαφόρων 

ηλεκτρονικών συσκευών, σαν αποστειρωτικά διαλύματα με ιατρικές εφαρμογές, 

καθώς ακόμα και για την κάλυψη διαφόρων οικιακών αναγκών, όπως για παράδειγμα 

στις ζελατίνες περιτυλίγματος του φαγητού. Η μαζική παραγωγή των CFCs άρχισε 

στις αρχές του 1960, ενώ μέχρι το 1970 υπολογίζεται ότι η χημική κοινότητα 

παρήγαγε 700000 μετρικούς τόνους το χρόνο40. 

 Όλα αυτά, όμως συνέβαιναν, όταν ήταν καθολικά αποδεκτό και ελάχιστα 

μελετημένο, ότι οι ανθρώπινες εκπομπές διαφόρων αερίων στην ατμόσφαιρα δεν θα 

ήταν ικανές να επηρεάσουν τη στοιβάδα του στρατοσφαιρικού όζοντος. Η πρόταση 

όμως των Stolarski  και Cicerone41 (1974) και Wolfsy και McElroy42 (1974) για την 

ενεργοποίηση καταλυτικών αλυσιδωτών αντιδράσεων, από ιχνοποσότητες δραστικών 

σωματιδίων, που καταστρέφουν το όζον στην περιοχή της στρατόσφαιρας, σε 

συνδυασμό με την πρόταση των Rowland και Molina43 (1975), οι οποίοι, 

χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις ποσοτήτων των CFCs στην ατμόσφαιρα των 

Lovelock, Maggs και Wade44 (1973) υπέδειξαν τα CFCs σαν σημαντική τροφοδοτική 

πηγή ατόμων χλωρίου στην περιοχή της στρατόσφαιρας, προβλημάτισαν τη χημική 

κοινότητα. Η εξαιρετική χημική αδράνεια των CFCs έχει σαν συνέπεια, κατόπιν 
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εκπομπής τους στην τροπόσφαιρα, να μην αντιδρούν με τα διάφορα δραστικά χημικά 

αέρια συστατικά τής ή να καταναλώνονται με άλλον τρόπο και αναπόφευκτα να 

φτάνουν στη στρατόσφαιρα. Στην περιοχή αυτή αποικοδομούνται, κυρίως 

φωτολυτικά, εξαιτίας της ισχυρής έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας (λ<320 nm), 

αλλά και χημικά, κατά την αντίδρασή τους με ηλεκτρονικά διεγερμένα άτομα 

οξυγόνου (O(1D)). Το αποτέλεσμα των διαδικασιών αυτών είναι η απελευθέρωση 

δραστικών, ανόργανων μορφών χλωρίου (Cl): 

   [A – 5.1.3.2] ClCFClhvCFCl nm +⎯⎯⎯ →⎯+ <
2

320
3

λ

   [A – 5.1.3.3] ClClCFhvClCF nm +⎯⎯⎯ →⎯+ <
2

320
22

λ

ή 

   [A – 5.1.3.4] ClOCFClDOCFCl +→+ 2
1

3 )(

   [A – 5.1.3.5] ClOClCFDOClCF +→+ 2
1

22 )(

 

Στη συνέχεια, οι μορφές αυτές ενεργοποιώντας ή εμπλεκόμενες σε καταλυτικούς 

κύκλους αλυσιδωτών αντιδράσεων καταστρέφουν το όζον χωρίς οι ίδιες να 

απολύονται. Έχει υπολογιστεί ότι κάθε άτομο χλωρίου που ελευθερώνεται είναι 

υπεύθυνο για την καταστροφή περίπου 100000 μορίων όζοντος. 

23 OClOOCl +→+  

 2OClOClO +→+   [K – 5.1.3.4] 

 Συνολικά:  23 2OOO →+  

 

 
Σ – 5.1.3.1   Ανερχόμενα τα CFC στην στρατόασφαιρα, φωτοδιασπώνται παράγοντας άτομα χλωρίου, 
που στη συνέχεια καταστρέφουν το όζον καταλυτικά. 
 

Η αποικοδόμηση των CFCs μέσω της αντίδρασης τους με το Ο(1D) θα ευνοήσει 

αντιδράσεις της μορφής (A – 5.1.3.4, A – 5.1.3.5), αλλά πλέον είναι γνωστό ότι η 
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συνολκή συνεισφορά τους στην καταστροφή του όζοντος είναι σχετικά μικρή. Αν και 

η διαδικασία καταστροφής του όζοντος στην οποία συμμετείχαν τα άτομα χλωρίου 

ήταν γνωστή, δεν υπήρχαν στοιχεία, ώστε να απαγορευτεί η χρήση των CFCs. 

Άλλωστε, είχαν ταυτοποιηθεί και αρκετές φυσικές διαδικασίες μέσω των οποίων 

διοχετευόταν χλώριο στη ατμόσφαιρα. Για παράδειγμα στις θαλάσσιες περιοχές 

εκλύονται τεράστιες ποσότητες (2.6 Tg s–1) CH3Cl, μέσω της φωτοχημικής 

διεργασίας διαφόρων οργανικών αλάτων, που προέρχονται από τα φύκια και το 

φυτοπλαγκτόν. Άλλες φυσικές πηγές χλωρίου, αλλά σε μικρότερο βαθμό, αποτελούν 

ο ηφαιστειακές εξαερώσεις και εκρήξεις (HCl), καθώς και η καύση της βιομάζας 

(δίνοντας μία πλειάδα προϊόντων, μεταξύ των οποίων και CH3Cl).  

 Το 1984 όμως, παρατηρήθηκαν  στην περιοχή της ανταρκτικής απροσδόκητα 

χαμηλά επίπεδα όζοντος προκαλώντας ταυτόχρονα πανικό στη περιβαλλοντική 

κοινωνία. Ευτυχώς σύντομα το φαινόμενο ερμηνεύτηκε. Η περιστροφή της γης και η 

πολικά κατευθυνόμενη ροή των διαφόρων αερίων μαζών έχει σαν συνέπεια στις 

περιοχές των πόλων να δημιουργούνται ανεμοστρόβιλοι (στάσιμα αέρια ρεύματα (Σ –

5.1.3.2)). 

 
Σ – 5.1.3.2   Η Πολικά Κατευθυνόμενη Μεταφορά Αέριας Μάζας έχει σαν Αποτέλεσμα τη δημιουργία 
υπέρψυχρων ρευμάτων στην περιοχή της Ανταρκτικής και ακολούθως την παρουσία των PSC. 
 

 Έτσι στη διάρκεια του πολικού χειμώνα, η θερμοκρασία της στρατόσφαιρας πέφτει 

πολύ χαμηλά (μέχρι 185 Κ), με αποτέλεσμα οι υδρατμοί της στρατόσφαιρας να 

παγώνουν (Τ<191 Κ) και να παρατηρείται ο σχηματισμός αραιών μάργαρων 
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σύννεφων (Πολικά Στρατοσφαιρικά Σύννεφα, PSCs, ΜcCormick et al 1982)45. H 

μορφή των PSCs, που αποτελείται κατά κύριο λόγο από H2O είναι γνωστή σαν 

TYPEII PSCs και συναντάται μόνο σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 190 Κ 

(Ανταρκτική (Σ – 5.1.3.3)).  

 

 
Σ – 5.1.3.3   Η δημιουργία πολικών στρατοσφαιρικων συννέφων στην περιοχή της Ανταρκτικής 

 

Υπάρχει όμως και η ευρύτερα συναντώμενη μορφή σύννεφων (Αρκτική, Ανταρκτική) 

TYPE I PSCs (Τ<195 Κ), τα οποία πιστεύεται ότι περιέχουν υδρίδια νιτρικού οξέως 

ΗΝΟ3(Η2Ο)3 (ΝΑΤ): 

 32323 )()(3)( OHHNOgOHgHNO ↔+   [A – 5.1.3.6] 

 Στη διάρκεια της πολικής νύχτας οι διάφορες αποθήκες χωρίου (HCl, 

ClONO2), που μεταφέρονται δυναμικά στους πόλους προσκολλώνται στην  επιφάνεια 

των κρυστάλλων των PSCs. Οι ετερογενείς διαδικασίες, που λαμβάνουν χώρα, έχουν 

σαν κύρια χαρακτηριστικά τη μετατροπή των οξειδίων του αζώτου (ΝΟ και ΝΟ2) σε 

νιτρικό οξύ (HNO3) και την απελευθέρωση χλωρίου (Cl2) και υποχλωριώδους οξέος 

(HOCl), κατά την ακολουθία: 

 )()()()( 232 gClsHNOsHClgClONO +→+   [A – 5.1.3.7] 

 )()()()( 322 gClHOsHNOsOHgClONO +→+   [A – 5.1.3.8] 

 )()()()( 22 sOHgClsHClgHOCl +→+   [A – 5.1.3.9] 

 )(2)()( 3252 gHNOsOHgON →+  [A – 5.1.3.10] 

 )()()()( 3252 sHNOgClNOsHClgON +→+   [A – 5.1.3.11] 

Την άνοιξη, η ανατολή της πολικής μέρας σηματοδοτεί την ταχύτατη φωτόλυση 

μεγάλων ποσοτήτων μοριακού χλωρίου (Cl2) και υποχλωριώδους οξέως (HOCl) προς 
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ελεύθερες ρίζες μονοξείδιο του χλωρίου οξέως (ClO) και ατόμων χλωρίου (Cl)        

(Σ – 5.1.3.4), τα οποία καταστρέφουν το όζον μέσω του μηχανισμού:

 

)(2 23 OClOOCl +→+  

MOClMClOClO +→++ 22  

 ClOOClhvOCl +→+22   [Κ – 5.1.3.5] 

MOClMClOO ++→+ 2  

  Συνολικά:   23 32 OO →

Από μετρήσεις που έγιναν την περίοδο αυτή στη στρατόσφαιρα διαπιστώθηκε ότι ο 

άνθρωπος ήταν υπεύθυνος για το 85% της ποσότητας του στρατοσφαιρικού χλωρίου 

και οι υποψίες των επιστημόνων σχετικά με τη συμμετοχή των CFCs στο φαινόμενο 

οξύνθηκαν. Έτσι, συγκαλέστηκε ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια στο παγκόσμιο 

ιστορικό της περιβαλλοντικής χημείας και το 1987, 24 χώρες συνέταξαν και 

υπέγραψαν το πρωτόκολλο του Montreal46, κατά το οποίο υπαγορευόταν η ελάττωση 

των εκπομπών των CFCs στη μισή ποσότητα, μέχρι το 1998. Γρήγορα όμως έγινε 

αντιληπτό ότι αυτά τα περιοριστικά μέτρα δεν ήταν αρκετά και υπαγορεύτηκε η 

καθολική κατάργηση των εκπομπών CFCs και ορισμένων συναφών ενώσεων, μέχρι 

το 2000. Το τροποποιημένο πρωτόκολλο έχει υπογραφεί σήμερα από 185 χώρες οι 

οποίες, μάλιστα συμφώνησαν στη δυναμική ελαστική του μορφή προκειμένου να 

είναι δυνατή η αντιμετώπιση εμφανιζόμενων προβλημάτων. 

 

 Σ – 5.1.3.4   Απεικόνιση του Μηχανισμού μέσω του οποίου τα Πολικά Στρατοσφαιρικά Σύννεφα 
επιδρούν στην καταστροφή του Όζοντος 
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555...111...444   ΥΥΥππποοοκκκααατττάάάσσστττααατττααα   τττωωωννν    CCCFFFCCCsss   –––   ΚΚΚρρριιιτττήήήρρριιιααα   ΈΈΈγγγκκκρρριιισσσηηηςςς

)

   

 

 Η ευρύτητα όμως του πεδίου εφαρμογών των CFCs είχε καταστήσει τις 

ενώσεις αυτές απαραίτητες για την κάλυψη αναγκών στις διάφορες ανεπτυγμένες 

χώρες και συνακόλουθα επιβαλλόταν η άμεση και αποτελεσματική αντικατάσταση 

τους. Υπό την πίεση που πλέον ασκούσε ο άνθρωπος, κυρίως στον εαυτό του 

δρομολογήθηκε εσπευσμένα η προσπάθεια εύρεσης ικανών ενώσεων να 

αντικαταστήσουν τα CFCs, σε συνδυασμό με επισταμένους ελέγχους της 

περιβαλλοντικής τους ασφάλειας. Έτσι, θεσπίστηκαν τα πρώτα βασικά κριτήρια: Οι 

προτεινόμενες ενώσεις αφενός, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 

χρήσεων για τις οποίες προορίζονται και αφετέρου, να μη συνεισφέρουν στην 

καταστροφή του όζοντος. Στα πλαίσια αυτών των προσδοκιών η έρευνα 

κατευθύνθηκε προς ενώσεις με παρεμφερείς μοριακούς τύπους, ώστε να μην 

διαφοροποιούνται δραματικά οι ιδιότητές τους, αλλά με μικρότερους ατμοσφαιρικούς 

χρόνους ζωής, για την ταχύτερη αποικοδόμηση τους στην τροπόσφαιρα και 

συνακόλουθα τον περιορισμό εισαγωγής τους στη στρατόσφαιρα και την εμπλοκή 

τους σε καταλυτικές διαδικασίες καταστροφής του όζοντος. 

 Ο “Ατμοσφαιρικός Χρόνος Ζωής”30,47 αν και αποτελεί μία από τις 

σημαντικότερες και ταυτόχρονα ευρύτερα συναντώμενες ποσότητες της 

περιβαλλοντικής επιστήμης, χρειάζεται επιπλέον διερεύνηση για την αποφυγή 

παρερμηνειών, κατά την εφαρμογή του στη γήινη ατμόσφαιρα. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι κατά τον ορισμό του, αναφέρεται σε διαδικασίες πρώτης τάξης, κατά τις 

οποίες ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης μεταβάλλεται γραμμικά ως προς τη 

συγκέντρωση των μορίων του ενδιαφέροντος. Στην κατηγορία αυτή των διαδικασιών 

ανήκουν οι αντιδράσεις μονομοριακής διάσπασης σε συνθήκες υψηλής πίεσης και οι 

φωτολυτικές αντιδράσεις. Στις περιπτώσεις αυτές και απουσία οποιασδήποτε 

παραγωγής, τα ενδιαφέροντα μόρια, θα καταναλώνονται αποκλειστικά μέσω της 

κύριας αντίδρασης και η κινητική έκφραση που θα περιγράφει το φαινόμενο, θα έχει 

τη μορφή: 

 exp(0 ktnnt −=   [Ε – 5.1.4.1] 

όπου , η αρχική συγκέντρωση και 0n

         ,  η συγκέντρωση της ένωσης μετά την πάροδο χρόνου t tn
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Έτσι, ο χρόνος ζωής των διαφόρων ενώσεων στην ατμόσφαιρα θα παρέχεται από το 

αντίστροφο του συντελεστή ταχύτητας, k, της κύριας αντίδρασης κατανάλωσης της 

μελετούμενης ένωσης: 

 
k
1

=τ   [Ε – 5.1.4.2] 

Όσον αφορά τώρα την περίπτωση κατανάλωσης της ένωσης με περισσότερες από μία 

διαφορετικές διαδικασίες, ο συνολικός χρόνος ζωής της ένωσης στην ατμόσφαιρα 

παρέχεται από τη σχέση: 

 ∑ −− =
i

iό
11 ττ ςσυνολικ   [Ε – 5.1.4.3] 

όπου , οι συντελεστές ταχύτητας των διαφόρων, πρώτης τάξης, αντιδράσεων 

κατανάλωσης της ένωσης.  

1−
iτ

 

Η σχέση (Ε – 5.1.4.3) προκύπτει ως επακόλουθο του γεγονότος ότι ο συνολικός 

συντελεστής ταχύτητας, που περιγράφει την κατανάλωση του μορίου, είναι ίσος με το 

άθροισμα των επιμέρους συντελεστών ταχύτητας, που χαρακτηρίζουν τις 

συνεργατικές διαδικασίες. 

 Το πρόβλημα εντοπίζεται σε δύο βασικά σημεία του ορισμού.  Στο γεγονός 

ό,τι ισχύει απουσία πηγών παροχής ενώσεων κάτι που δεν συμβιβάζεται με τη γήινη 

ατμόσφαιρα και επιπλέον στο γεγονός ότι οι κυριότερες αντιδράσεις στην περιοχή της 

τροπόσφαιρας είναι στοιχειώδεις διμοριακές διαδικασίες και συνακόλουθα δεύτερης 

τάξης. Ευτυχώς, η συνθήκη ψευδοπρώτης τάξης ικανοποιείται για τα περισσότερα 

αντιδρώντα συστήματα στην τροπόσφαιρα και έτσι οι περισσότερες βασικές 

διαδικασίες της, μπορούν να αντιμετωπιστούν σαν ψευδοπρώτης τάξης, διμοριακές 

αντιδράσεις, όπου η συγκέντρωση ενός εκ των αντιδρώντων παραμένει σχεδόν 

σταθερή. Έτσι για οποιαδήποτε ένωση, που εκλύεται στην ατμόσφαιρα, C, αν 

θεωρηθεί ότι υπάρχει μία κύρια διαδικασία αποικοδόμησης της στην ατμόσφαιρα, 

τότε ο ρυθμός μεταβολής της συγκέντρωσης της θα περιγράφεται μέσω της 

έκφρασης: 

 LP
dt
dC

−=   [Ε – 5.1.4.4] 

όπου P, ο ρυθμός παραγωγής της ένωσης 

         L, ο ρυθμός κατανάλωσης της ένωσης στην ατμόσφαιρα και 
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dt
dC , ο συνολικός ρυθμός κατανάλωσης της συγκέντρωσης της ένωσης C 

 

Κατά τη θεώρηση ως βασική διαδικασία κατανάλωσης της ένωσης C, την 

ψευδοπρώτης τάξη αντίδρασή της με τις ρίζες υδροξυλίου και το ρυθμό παραγωγής 

ανεξάρτητο της συγκέντρωσης της, η έκφραση (Ε – 5.1.4.4) λαμβάνει τη μορφή: 

 [ ] [ ]CPCkP
dt
dC

τ
1

−=′−=   [Ε – 5.1.4.5] 

όπου  [ ]OHkk =′

Για τις περισσότερες ενώσεις στην τροπόσφαιρα, συμπεριλαμβανομένων των CFCs, η 

αντίδραση τους με τις ρίζες υδροξυλίου αποτελεί πράγματι την κύρια διαδικασία 

αποικοδόμησής τους και συνεπώς την καθοριστική για τον ορισμό του χρόνου ζωής 

τους! Η συγκέντρωση ωστόσο, των ριζών υδροξυλίου, αλλά και των περισσοτέρων 

δραστικών συστατικών με μικρούς χρόνους ζωής εμφανίζει ισχυρή χωροχρονική 

εξάρτηση εξαιτίας της τοπικής φωτοχημείας. Έτσι, για τον ορισμό των 

ατμοσφαιρικών χρόνων ζωής τους χρησιμοποιείται σαν σημείο αναφοράς, μία ένωση 

με σχετικά μεγάλο χρόνο ζωής, ώστε να έχει αναμιχθεί καλά στην ατμόσφαιρα και οι 

υπόλοιπες ενώσεις ταξινομούνται με βάση αυτή. Η πιο καλά χαρακτηρισμένη ένωση 

είναι το μέθυλοχλωοροφόρμιο (CH3CCl3, MCF), του οποίου ο σφαιρικός χρόνος 

ζωής έχει υπολογιστεί από τους Prinn et al 48, στα 5.7 χρόνια. Με βάση αυτόν  

προσδιορίζεται η σφαιρική συγκέντρωση των ριζών υδροξυλίου να είναι 9.8×105 

molecule cm–3, σύμφωνα με την έκφραση: 

 [ ]aveMCFOH OHk +=
τ
1   [Ε – 5.1.4.6] 

όπου ( ) ( )[ ]Tk MCFOH /601550exp1034.075.1 12 ±×±= −
+  και 

          , η σφαιρική συγκέντρωση των ριζών υδροξυλίου [ ]aveOH

 

Ο σφαιρικός ατμοσφαιρικός χρόνος ζωής αναφέρεται στη συνολική πυκνότητα της 

ένωσης στην ατμόσφαιρα ανάλογα με το ρυθμό κατανάλωσής της. 

 
∫

∫
=Τ

V

V

dVn

dVn

β
  [Ε – 5.1.4.7] 

όπου n, η πυκνότητα της ένωσης 
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         β, ο συντελεστής κατανάλωσης και 

        V, ο συνολικός όγκος πάνω από τον οποίο λαμβάνεται το ολοκλήρωμα 

 

Αυτό έχει σαν συνέπεια να αγνοούνται φαινόμενα που σχετίζονται με την τοπική 

φωτοχημεία. Η μέση συγκέντρωση των ριζών υδροξυλίου πρέπει να χρησιμοποιείται 

μόνο σε αντιδράσεις με παρεμφερείς εκφράσεις Arrhenius, δηλαδή με μικρές 

ενέργειες ενεργοποίησης. Για τις περιπτώσεις αυτές θα ισχύει: 

 
COH

MCFOH

MCF

C

k
k

+

+=
τ
τ   [Ε – 5.1.4.8] 

Σε κάθε άλλη περίπτωση επιβάλλεται να χρησιμοποιηθεί άλλη ένωση σαν σημείο 

αναφοράς, αφού η αποικοδόμησή της θα συμβεί σε διαφορετικό σημείο της 

τροπόσφαιρας. Ο ατμοσφαιρικός χρόνος ζωής των διαφόρων ενώσεων ποικίλλει από 

μερικά δευτερόλεπτα στις ρίζες, μέχρι ακόμα και μερικούς αιώνες στις περιπτώσεις 

σταθερών μορίων, δηλώνοντας την εξάρτησή του από το είδος των σωματιδίων στα 

οποία αναφέρεται, αλλά και από τις χωροχρονικές διαφοροποιήσεις των μορίων. 

Όπως φαίνεται, ο προσδιορισμός του είναι κρίσιμης σημασίας, αφού ορίζει την 

παρουσία και το ρυθμό αύξησης συγκεκριμένων ενώσεων στην ατμόσφαιρα, για 

δεδομένη εκπομπή. Επιπλέον περιγράφει τη συμπεριφορά των ενώσεων και απουσία 

εκπομπών, δηλαδή κατόπιν διακοπής τους, όπως στην περίπτωση των CFCs. 

Υπολογίζεται ότι για να επανέλθουν τα επίπεδα των CFCs σε αυτά πριν την 

ανθρώπινη παρέμβαση, θα χρειαστούν περίπου 200 χρόνια47. Αντίστοιχα, εκτιμάται 

ότι για την πλήρη κάλυψη της “τρύπας του όζοντος” απαιτούνται περίπου 60 χρόνια, 

ενώ ακόμα και στις μέρες μας το αραίωμα εξακολουθεί να μεγαλώνει αγγίζοντας τα 3 

× 107 km2 φτάνοντας για πρώτη φορά φέτος πάνω από κατοικημένη περιοχή, στη 

Χιλή49. 

 Ο ατμοσφαιρικός χρόνος ζωής αποτέλεσε την κρίσιμη παράμετρο για την 

πρόταση ως υποκατάστατα πρώτης γενιάς των CFCs, τους υδροχλωροφθοράνθρακες 

(HCFCs). Η γενική ιδέα ήταν ο δεσμός C–H, θα καθιστούσε τις ενώσεις αυτές 

ευκολότερα αποικοδομήσιμες στην τροπόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μεταφέρονται 

πολύ μικρότερα ποσοστά ατόμων χλωρίου στη στρατόσφαιρα και συνεπώς να μη 

συντελούν στην καταστροφή του όζοντος στο βαθμό που το έκαναν τα CFCs. Από 

την άλλη μεριά οι ιδιότητες των HCFCs είναι συναφείς με αυτές των CFCs και έτσι 

χρησιμοποιήθηκαν αμέσως σε διάφορες και ποικίλες εφαρμογές. Αυτό ήταν το πρώτο 
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στάδιο των δρομολογημένων εξελίξεων στα πλαίσια αντικατάστασης των CFCs. Το 

πρόβλημα όμως, δεν λύθηκε με αυτόν τον τρόπο, αφού τα HCFCs αν και 

επιβράδυναν την καταστροφή του όζοντος, χαρακτηρίζονταν από ικανούς χρόνους 

ζωής, ώστε να μεταβούν στη στρατόσφαιρα και έτσι δεν σταμάτησαν να συντελούν 

υπέρ αυτής, με αποτέλεσμα να κατηγοριοποιηθούν και αυτές στις καταστροφικές για 

το όζον ουσίες (Ozone Depletion Substances, ODSs)50. Κριτήριο αυτής της 

κατηγοριοποίησης αποτελεί ο δείκτης δυναμικού αραίωσης του στρατοσφαιρικού 

όζοντος (Ozone Depletion Potential, ODP), του οποίου η έννοια πρωτοεισήχθη από 

τον Wuebbles13,14, σαν η ικανότητα διαφόρων CFCs να καταστρέφουν το όζον, ως 

προς το CFCl3 (CFC–11), το οποίο θεωρείται ο ισχυρότερος εχθρός του και 

περιγραφόταν από τη σχέση: 

 
33

3

CFClάάάήO
XάάάήOODPX

ζαςμδαμονανεκπομπγια
ζαςμδαμονανεκπομπγια

Δ

Δ
=   [Ε – 5.1.4.9] 

όπου ΔΟ3, το ποσό του όζοντος που καταναλώνεται εξαιτίας της κάθε ένωσης. 

 

Η έκφραση του ODP έχει τροποποιηθεί, ώστε να συμπεριληφθούν και άλλες ενώσεις 

με πεπερασμένους χρόνους ζωής, όπως τα HCFCs, τα οποία αποικοδομούνται 

σημαντικά πριν φτάσουν στη στρατόσφαιρα και χρησιμοποιείται σαν κριτήριο για τον 

έλεγχο των  προτεινόμενων υποκατάστατων των CFCs. Η τροποποίηση αυτή περιέχει 

επίσης, τη χρονική εξάρτηση του ODP και συμπεριλαμβάνει τους χρόνους ζωής των 

ενώσεων και τις μεταβολές που προκαλούν στη σφαιρική συγκέντρωση του όζοντος 

και παρέχεται αναλυτικά μέσω της σχέσης: 

 { }
{ } ∫

∫
−
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τ

τ

  [Ε – 5.1.4.10] 

όπου F, το κλάσμα των ενώσεων που εισάγονται στη στρατόσφαιρα 

         Μ, η μοριακή μάζα της ένωσης 

         nX, ο αριθμός των χλωρίων που περιέχει η ένωση 

           τ, ο χρόνος ατμοσφαιρική ζωής της ένωσης και 

           t, το χρονικό διάστημα πάνω από το οποίο μελετάται το φαινόμενο 
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Επικουρικά του ODP έχει θεσπιστεί ένας ακόμα δείκτης, ο CLP50 (Clorine Loading 

Potential), ο οποίος μετρά την επίδραση των διαφόρων χλωριούχων ενώσεων στο 

στρατοσφαιρικό όζον και ορίζεται μέσω της σχέσης: 

 ( )
( ) 3

11

11

X

X

CFC

CFC

X n
M

M
Cl

άClCLP −

−

=
Χ

Χ
=

τ
τ

γιαμεταβασης
γιαβασηςμετ   [Ε – 5.1.4.11] 

όπου Cl (μετάβασης), το χλώριο που μεταβαίνει στη στρατόσφαιρα ανά μονάδα μάζας 

της ένωσης, 

           τ, ο ατμοσφαιρικός χρόνος ζωής της ένωσης και  

           Μ, το μοριακό βάρος της ένωσης. 

 

Το CLP αποτελεί το μέτρο του μέγιστου ποσού χλωρίου που μία ένωση μπορεί να 

τροφοδοτήσει τη στρατόσφαιρα σε σχέση με το CFC–11. Έτσι το CLP εκλαμβάνεται 

ως το ανώτατο όριο του ODP (ODP ≤ CLP). Το CLP όμως δεν συμπεριλαμβάνει 

χωρικές μεταβολές των διαφόρων ενώσεων και έτσι το ODP αποτελεί το καλύτερο 

μέτρο για το δυναμικό καταστροφής του όζοντος, ενώ το CLP μετρά ακριβέστερα την 

ποσότητα του χλωρίου που εισάγεται στη στρατόσφαιρα.  

 Όπως αναφέρθηκε, επειδή τα HCFCs περιέχουν άτομα χλωρίου αποτέλεσαν 

απλά ένα μεταβατικό στάδιο προς την οριστική διαδικασία αντικατάστασης των 

CFCs Τα υποκατάστατα δεύτερης γενιάς, οι υδροφθοράνθρακες (HFCs), ήταν 

πλήρως απαλλαγμένα από άτομα χλωρίου, ενώ αποδείχθηκε ότι η συνεισφορά τους 

στην καταστροφή του όζοντος, εμπλέκοντας την ομάδα CF3, ήταν αμελητέα51. Έτσι η 

χρήση τους ήταν απόλυτα συνεπής με το πρωτόκολλο του Montreal και οι ιδιότητές 

τους ικανοποιητικές, αν και το πεδίο εφαρμογών τους δεν ήταν τόσο ευρύ 

συγκρινόμενο με αυτό των CFCs. Τόσο τα HFCs, όσο και τα HCFCs όμως, παρά το 

γεγονός ότι κοστολογικά υπερβαίνουν κατά πολύ τα CFCs, δεν διακρίνονται για 

επιδόσεις ανάλογες του κόστους τους. Επιπλέον  η τεχνολογία των διαφόρων 

συστημάτων είναι βασισμένη στις ιδιότητες των CFCs και μικρές μεταβολές σε αυτές 

μπορεί να κοστίσουν σημαντικά ποσά, προκειμένου να γίνει συμβατή με τα καινούρια 

υποκατάστατα. Το πρόβλημα ωστόσο, παρά το ενδεχόμενο υψηλό κόστος ορισμένων 

τροποποιήσεων φαινόταν να λύνεται. Δυστυχώς όμως, στην πραγματικότητα δεν 

επρόκειτο για λύση, αλλά για μετατόπιση του προβλήματος σε άλλη περιοχή της 

ατμόσφαιρας. Οι νέες ενώσεις που είχαν προταθεί σαν εναλλακτικά των CFCs και 

ορισμένες μάλιστα είχαν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούνται, παρατηρήθηκε ότι 
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διακρίνονταν για την ικανότητα τους, όπως και τα CFCs, να απορροφούν και 

συνεπώς να παγιδεύουν τη θερμότητα που εκπέμπει η γη (η γη εκπέμπει ακτινοβολία 

μεγαλύτερου μήκους κύματος από την αντίστοιχη που φτάνει από τον ήλιο, γιατί 

είναι πολύ πιο κρύα). Η φυσική αυτή διεργασία, γνωστή ως “φαινόμενο του 

θερμοκηπίου”30,52,53 συντελεί στη θέρμανση της ατμόσφαιρας, μέσω απορρόφησης 

υπέρυθρης ακτινοβολίας από διάφορα φυσικά αέρια, όπως το διοξείδιο του άνθρακα 

(CO2, 1200–1800 nm) και το μεθάνιο (CH4) (Σ – 5.1.4.1). 

 
Σ – 5.1.4.1   Εικονική Αναπαράσταση του Φαινομένου του Θερμοκηπίου 

 

 Απουσία του φαινομένου αυτού, η θερμοκρασία της γης θα ήταν πολύ χαμηλότερη 

και η ζωή στη γη, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, δεν θα ήταν εφικτή. Η αύξηση όμως 

των αερίων που συμμετέχουν σε αυτό το φαινόμενο θα έχει σαν συνέπεια τη 

σφαιρική αύξηση της θερμοκρασίας της γης, με συνακόλουθο αποτέλεσμα να 

δυσχεραίνουν οι συνθήκες διαβίωσης. Παρά το γεγονός ότι το πρόβλημα ήδη 

υφίσταται, η επιστήμη δεν είναι ακόμα σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις 

επιπτώσεις της μεταβολής που συντελείται, ούτε και την κατεύθυνσή της. Για 

παράδειγμα δεν μπορεί να προβλέψει, αν τα επίπεδα της θάλασσας θα αυξηθούν ή θα 

μειωθούν, αφού δεν γνωρίζει αν θα υπερισχύσουν τα φαινόμενα κατακρήμνισης 

(χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις κ.α.), που αναμένεται να αυξηθούν ή τα φαινόμενα 

εξάτμισης που αναμένεται επίσης να παρουσιάζουν παρόμοια τάση. Η ίδια 

αβεβαιότητα επικρατεί και για τις ερημικές εκτάσεις. Το μόνο σίγουρο όμως είναι ότι 

θα συμβούν συνταρακτικές αλλαγές στο κλίμα, που θα επηρεάσουν το φυτικό και 

ζωικό βασίλειο. Η μόλυνση των ρηχών νερών, η οποία διαφαίνεται σίγουρη, θα έχει 

άσχημες συνέπειες για τους διάφορους υγρούς βιότοπους και τους κατοίκους τους. 

Επιπλέον, αναμένονται γενικότερες ανωμαλίες στους βιότοπους, λόγω αύξησης της 
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θερμοκρασίας, αφού οι επιλεκτικοί φιλοξενούμενοί τους θα πρέπει να μετακομίσουν. 

Σημαντικές θα είναι και οι συνέπειες στο θαλάσσιο κόσμο, όπου θα επηρεαστεί η 

αναπαραγωγή του και θα μεταβληθούν οι περιοχές διαβίωσής του. Τέλος, ο 

ανθρώπινος οργανισμός θα είναι πιο ευάλωτος σε καρδιακές παθήσεις εξαιτίας της 

εντονότερης λειτουργίας της καρδιάς, που θα απαιτείται προκειμένου να διατηρείται 

το σώμα δροσερό και σε διάφορα αναπνευστικά προβλήματα, λόγω αύξησης του 

όζοντος στη συνοριακή με την επιφάνεια της γης στοιβάδα. Εκτιμάται ότι αύξηση της 

σφαιρικής θερμοκρασίας κατά 4°F θα επιφέρει 5% αύξηση στο τροποσφαιρικό όζον.  

 Είναι λοιπόν σημαντικό, οι ενώσεις που προτείνονται ως υποκατάστατα των 

CFCs να μην επιδρούν ενισχυτικά στον εγκλωβισμό της θερμότητας στην 

τροπόσφαιρα. Η συμβολή των διαφόρων ενώσεων στην αύξηση της θερμοκρασίας 

της ατμόσφαιρας καθορίζεται από το δείκτη δυναμικού σφαιρικής θέρμανσης (Global 

Warming Potential, GWP). Αν και οι ενώσεις αυτές (HCFCs, HFCs) βρίσκονται σε 

μικρότερο ποσοστό στην ατμόσφαιρα εμφανίζουν δραματικά υψηλότερους δείκτες 

GWP ευνοώντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου, είτε άμεσα απορροφώντας οι ίδιες 

θερμότητα, είτε έμμεσα, (κατόπιν χημικής μετατροπής τους) μέσω των προϊόντων 

αποικοδόμησής τους (Σ – 5.1.4.2).  

 
Σ – 5.1.4.2   Μηχανισμός Αποικοδόμησης των HCFC και HFC στην ατμόσφαιρα 
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 Ο δείκτης GWP ορίζεται ως ο λόγος της θερμικής ακτινοβολίας, που 

απορροφάται από ένα υποψήφιο αέριο θερμοκηπίου, ανά μονάδα μάζας του, προς 

αυτήν που απορροφά το CO2, αντίστοιχα, σε καθορισμένο χρονικό διάστημα και 

συμπεριλαμβάνει τους χρόνους ζωής των διαφόρων αερίων στην ατμόσφαιρα. 

 
2

22 1

1
CO

i

e

e
a
aGWP

CO

i

CO

i

τ

τ

τ
τ

Τ−

Τ−

−

−
=   [Ε – 5.1.4.12] 

όπου a, η ποσότητα της ακτινοβολίας που απορροφάται από την κάθε ένωση  

         τ, ο ατμοσφαιρικός χρόνος ζωής και 

         Τ, το χρονικό διάστημα πάνω από το οποίο ολοκληρώνεται η διαδικασία 

 

Αν σαν ένωση αναφοράς χρησιμοποιηθεί, αντί του CO2, το CFC–11 προκύπτει ο 

HGWP, ο οποίος είναι και ο συνηθέστερα χρησιμοποιούμενος για τις ενώσεις που 

προτείνονται σαν υποκατάστατα των CFCs. 

 Αν και βάση του πρωτοκόλλου του Montreal έχει θεσπιστεί σαν κριτήριο 

έγκρισης των υποκατάστατων των CFCs το όριο του ODP ≤ 0.2, δεν υπάρχει 

ανάλογος περιορισμός στη θερμοκηπιακή δράση των αερίων αυτών με βάση το GWP. 

Παρά όλα αυτά, το GWP, όπως φαίνεται και στον πίνακα (Π – 5.1.4.1) που 

παρατίθενται οι τιμές των ODPs, GWPs και οι χρόνοι ζωής διαφόρων CFCs και 

υποκατάστατών τους, αποτελεί κρίσιμης σημασίας παράμετρο και συνακόλουθα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Η θέση αυτή ενισχύθηκε το 1998, όταν παρατηρήθηκαν 

εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες φθοροφορμίου (CHF3, ΗFC–23) στην ατμόσφαιρα, 

ένα αέριο με πολύ μεγάλο δείκτη GWP (1 × 104), που αυξάνεται με ρυθμό 5% το 

χρόνο. Το HFC–23, δυστυχώς αποτελεί παραπροϊόν του HCFC–22, που 

χρησιμοποιείται ήδη σαν υποκατάστατο, σε διάφορες εφαρμογές.  

Ενόψει διαρκώς εμφανιζόμενων αναπάντεχων προβλημάτων καταστάθηκε 

απαραίτητος ο συστηματικότερος έλεγχος των προτεινόμενων, ως υποκατάστατα των 

CFCs, ενώσεων και θεσπίστηκε μία σειρά προϋποθέσεων, που θα πρέπει να 

πληρούνται: 

1) Να μη συνεισφέρουν στην καταστροφή του όζοντος (ODP≤0.2) 

2) Να χαρακτηρίζονται από μικρούς χρόνους ατμοσφαιρικής ζωής 

3) Να ελέγχεται η τοξικότητα όλων των ενδεχόμενων προϊόντων αποικοδόμησής 

τους στην τροπόσφαιρα 
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4) Να ελέγχονται οι αντιδράσεις των πρωτογενώς παραγόμενων ριζών με τα 

δραστικά συστατικά της ατμόσφαιρας (ΗΟx, ΝΟx, Ο2, Ο3) 

5) Να χαρακτηρίζονται από τις κατάλληλες φυσικές και θερμοδυναμικές 

ιδιότητες για τις χρήσεις που προορίζονται 

6) Να εμφανίζουν σχετική συμβατότητα με τα υλικά κατασκευής που πρόκειται 

να έρθουν σε επαφή 

7) Να ελέγχεται η ευφλεκτότητα και η τοξικότητά τους 

 Η ισχυρή συνεισφορά των ΗCFCs και HFCs στο φαινόμενο του θερμοκηπίου 

καθώς και η μερική ασυμβατότητα που εμφάνιζαν είχε σαν αποτέλεσμα να 

κατασταθούν και αυτές οι ενώσεις μερικώς επικίνδυνες και αντικαταστάσιμες.  

 Αποσκοπώντας λοιπόν στην εύρεση ενώσεων με καλύτερα χαρακτηριστικά 

προτάθηκαν ως υποκατάστατα τρίτης γενιάς, οι υδροφθοροαιθέρες (HFEs), μερικοί 

εκ των οποίων έχουν ήδη εγκριθεί, για ορισμένες τεχνολογικές εφαρμογές. Η ύπαρξη 

του αιθερικού δεσμού, τους καθιστά ακόμα δραστικότερους στην τροπόσφαιρα, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται ο χρόνος ζωής τους και να ενισχύουν λιγότερο το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου. Επίσης σε γενικές γραμμές οι ιδιότητές τους μπορούν να 

χαρακτηριστούν ικανοποιητικές όσον αφορά τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται. 

Στον πίνακα (Π – 5.1.4.1)46,52–55 παρατίθενται οι χρόνοι ζωής, και οι δείκτες 

ορισμένων CFCs και προτεινόμενων υποκατάστατων τους, καθώς και μερικές από τις 

εφαρμογές τους. Επειδή όμως το ενδεχόμενο της μη επάρκειάς τους είναι πολύ 

πιθανό και  οι ανάγκες, που καλούνται να καλύψουν πολύ μεγάλες, η έρευνα 

εναλλακτικών των CFCs ενώσεων συνεχίζεται. 
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Ένωση τ (χρόνια) ODP GWP       HGWP Εφαρμογές 

CFC–11 (CCl3F) 55 1.0 4600 1.0 Δ.Υ. / Ψ.Ε / Π.Α 

CFC–12 (CCl2F2) 102 1.0 8500 3.0 Δ.Υ / Ψ.Ε / Ι.Α 

CFC–13 (CClF3) 640 0.5 11700 9.7 Ψ.Ε. 

CFC–113 (CF2ClCCl2F) 85 0.8 5000 1.9 Δ.Κ. / Δ.Υ. 

CFC–114 (CF2ClCClF2) 300 1.0 9300 4.7 Δ.Υ / Ψ.Ε. 

CFC–115 (CF2ClCF3) 1700 0.6 9300 10.4 Ψ.Ε. 

HCFC–22 (CHClF2) 13 0.05 1700 0.34 Ψ.Ε / Δ.Υ. 

HCFC–123 (CHCl2CF3) 2.0 0.02 93 0.02 Δ.Υ. 

HCFC–124 (CHClF2CF3) 6.0 0.02 480 0.1 Δ.Υ / Ψ.Ε 

HCFC–141b (CH3CCl2F) 9.0 0.11 630 0.13 Δ.Υ. 

HCFC–142b (CH3CClF2) 19.0 0.06 2000 0.43 Ψ.Ε 

HFC–23 (CHF3) 250 ≅051 12100 7.1 Π.Π. HCFC–22 

HFC–32 (CH2F2) 6 0 580 0.1 Ψ.Ε. 

HFC–134a (CF3CH2F) 14 0 1300 0.28 Ψ.Ε. / Δ.Υ. 

HFC–143a (CH2FCF3) 50 0 4400 1.1 Ψ.Ε. 

HFC–152a (CHF2CH3) 2 0 140 0.03 Ψ.Ε. / Δ.Υ. 

HFC–245fa (CF3CH2CHF2) 8.4 0 790 0.14 Ψ.Ε. / Δ.Υ. 

HFE–7100 (C4F9OCH3)  5 0 500 0.09 Δ.Κ. / Κ.Υ.Θ / Λ. 

HFE–7200 (C4F9OC2H5) 0.9 0 100 0.02 Δ.Κ. 

HFOC–134 (CHF2O CHF2) 24.8 0 5800 1.25 Δ.Υ. 

HFOC–356mff (CF3CH2OCH2CF3) 0.294 0 39 0.0086 Δ.Υ. / Δ.Κ 

HFOC–125 (CHF2–O–CF3) 165 ≅0 15600 3.4 Δ.Υ. / Δ.Κ. 
 
Π – 5.1.4.1   Χαρακτηριστικοί δείκτες για την ατμοσφαιρική δράση ορισμένων CFCs και υποκατάστατών τους και εφαρμογές 
αυτών. Το GWP αναφέρεται σε χρονικό διάστημα 100 χρόνων, ενώ τα αρχικά στις εφαρμογές δηλώνουν: Δ.Υ: Διογκωτικό Υλικό, 
Δ.Κ.:Διαλύτης Καθαισμού Ηλεκτρονικών Συσκευών, Ψ.Ε.: Ψυκτικές Εφαρμογές, Κ.Υ.Θ.: Κυκλοφορητικό Υγρό Θέρμανσης, Λ: 
Λιπαντικό Πρόσθετο, Ι.Α.: Ιατρική Αποστείρωση,Π.Α.: Προωθητικό Αέριο, Π.Π.: Παραπροϊόν 
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555...222   ΦΦΦΘΘΘΟΟΟΡΡΡΟΟΟΑΑΑΛΛΛΚΚΚΟΟΟΟΟΟΛΛΛΕΕΕΣΣΣ    –––   ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΓΓΓΚΚΚΑΑΑΙΙΙΟΟΟΤΤΤΗΗΗΤΤΤΑΑΑ    ΜΜΜΕΕΕΛΛΛΕΕΕΤΤΤΗΗΗΣΣΣ    ΑΑΑΝΝΝΤΤΤΙΙΙΔΔΔΡΡΡΑΑΑΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ    ΤΤΤΟΟΟΥΥΥΣΣΣ    
ΜΜΜΕΕΕ    ΧΧΧΛΛΛΩΩΩΡΡΡΙΙΙΟΟΟ   
 

 Τα τελευταίας (τέταρτης) γενιάς προτεινόμενα υποκατάστατα των CFCs είναι 

οι υδροφθοροαλκοόλες (FAs), οι οποίες όμως ακόμα βρίσκονται σε προκαταρκτικά 

στάδια ελέγχου και έχουν πραγματοποιηθεί ελάχιστες μελέτες επί αυτών. Οι βασικές 

εφαρμογές για τις οποίες προορίζονται οι ενώσεις αυτές είναι η χρήση τους ως 

διαλύτες καθαρισμού διαφόρων ηλεκτρονικών συσκευών και ως ψυκτικά, αλλά 

ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν ως υγρά σε κυκλοφορητές ψύξης ή θέρμανσης 

και ως προσθετικά σε διάφορους λιπαντές. Οι ιδιότητες τους, προς το παρόν, δεν είναι 

καλά χαρακτηρισμένες και για το λόγο αυτό επιβάλλεται η πολύπλευρη και διεξοδική 

μελέτη των FAs, ώστε να προβλεφθούν ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους 

και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης τους. 

 Σημείο έναρξης της έρευνας αποτελεί ο προσδιορισμός των δύο βασικών 

δεικτών, ΟDP (αναμένεται ≅0) και GWP, των προτεινόμενων ενώσεων και 

ακολούθως ο χαρακτηρισμός των πρωτογενών προϊόντων οξείδωσής τους. Για τον 

υπολογισμό των ODP και GWP, καθώς και τον έλεγχο των προτεινόμενων 

υποκατάστατων απαραίτητη παράμετρος, όπως φάνηκε, αποτελεί ο ατμοσφαιρικός 

χρόνος ζωής. Αποσκοπώντας στον καλό χαρακτηρισμό του χρόνου ζωής των 

διαφόρων ενώσεων, θα πρέπει να είναι γνωστές οι κινητικές παράμετροι όλων των 

σημαντικών διαδικασιών κατανάλωσης της συγκεκριμένης ένωσης. Η σημαντικότερη 

διεργασία αποικοδόμησης των FAs, σε αντιστοιχία με τους κορεσμένους HCFCs και 

HFCs,  καθώς και τους HFEs, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τις περισσότερες 

ενώσεις, ανθρωπογενούς ή μη προέλευσης, αναμένεται να είναι η αντίδρασή τους με 

τις ρίζες υδροξυλίου. Το δραστικό αυτό συστατικό της τροπόσφαιρας ορίζει τους 

χρόνους ατμοσφαιρικής ζωής των περισσοτέρων αερίων της ατμόσφαιρας και οφείλει 

την ύπαρξή του κυρίως στη φωτοχημική μετατροπή που όζοντος μέσω της 

ακολουθίας: 

 ( ) 2
1310

3 ODhO nm +Ο⎯⎯⎯ →⎯+ ≤λν   [Α – 5.2.1] 

 ( ) OHOHDO 22
1 →+   [Α – 5.2.2] 

Δευτερεύουσες πηγές ριζών υδροξυλίου αποτελούν η φωτόλυση του HONO και του 

Η2Ο2: 

  [Α – 5.2.3] NOOHhHONO nm +⎯⎯⎯⎯ →⎯+ << 400300 λν

 OHhOH 222 →+ ν    [Α – 5.2.4] 
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και οι αντιδράσεις: 

 22 NOOHNOHO +→+     [Α – 5.2.5] 

 223 2OOHHOO +→+    [Α – 5.2.6] 

Το χαρακτηρισμό τους ως το κυριότερο οξειδωτικό της τροπόσφαιρας, πέρα από την 

εξαιρετική δραστικότητα και τις σχετικά γρήγορες αντιδράσεις στις οποίες 

συμμετέχουν, οι ρίζες υδροξυλίου, τον οφείλουν στη σχετικά μεγάλη και σφαιρικά 

ομογενοποιημένη συγκέντρωσή τους, η οποία ανέρχεται στα 9.8×105 molecule cm–3 

και η εκτίμηση της θεωρείται αξιόπιστη48.   

Ετερογενείς αντιδράσεις των FAs δεν φαίνεται να ευνοούνται στην τροπόσφαιρα 

γιατί εμφανίζουν ελάχιστη υδατοδιαλυτότητα, ενώ η φωτόλυσή τους είναι αμελητέα 

εξαιτίας της μικρής αλληλοεπικάλυψης του φάσματος απορρόφησής τους και της 

ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στην τροπόσφαιρα. Επιπλέον οι αντιδράσεις τους 

με το ατομικό οξυγόνο, (O(1D)), τις νιτρικές ρίζες (NO3), τα οξείδια των αλογόνων 

(ΧΟ) και τα υπόλοιπα δραστικά συστατικά αναμένεται να εμφανίζουν παρόμοια 

συμπεριφορά με τις αντίστοιχες των HCFCs, HFCs και HFEs και να είναι εξαιρετικά 

αργές. Ο ρόλος όμως των ατόμων χλωρίου φαίνεται να αποτελεί ξεχωριστή 

περίπτωση, για όλα τα προτεινόμενα υποκατάστατα των CFCs. Οι αντιδράσεις των 

ατόμων χλωρίου στην τροπόσφαιρα, αλλά και στη χαμηλότερη στρατόσφαιρα έχει 

μέχρι στιγμής αγνοηθεί εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν καλά 

χαρακτηρισμένες πηγές χλωρίου στην τροπόσφαιρα, όπως συμβαίνει στην περίπτωση 

των ριζών υδροξυλίου.  Παρά ταύτα, τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε ότι η 

συγκέντρωση των ατόμων χλωρίου, στις παράκτιες περιοχές είναι αρκετά μεγάλη, αν 

και δεν εμφανίζει τη σχετικά ομογενή συμπεριφορά που εμφανίζουν οι ρίζες 

υδροξυλίου. Οι Graedel και Keene56  υπέδειξαν συγκεντρώσεις ατόμου χλωρίου που 

φτάνουν τα 106 molecule cm–3, οι οποίες οφείλονται κυρίως σε ετερογενείς 

διαδικασίες, που συμβαίνουν επί αερολυμάτων θαλασσίου αλατιού, μεταξύ 

πεντοξειδίου του αζώτου (N2O5) και χλωριούχου νατρίου (NaCl), κατά το σχήμα: 

 )()()()( 3252 sNaNOgClNOsNaClgON +→+   [Α – 5.2.7] 

   [Α – 5.2.8] )(2)()(2 2223 gOOHgClOHgOCl ++→++ −−

Κατά τη διαδικασία αυτή ελευθερώνεται NOCl, το οποίο φωτολυόμενο παράγει 

άτομα χλωρίου καθιστώντας, κατά τους Graedel και Keene την παρουσία τους στην 

τροπόσφαιρα σημαντική. Επιπλέον έχει προταθεί ως πηγή ατόμου χλωρίου η 

αντίδραση των ριζών υδροξυλίου με το υδροχλωρίου (HCl): 
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 OHClHClOH 2+→+   [Α – 5.2.9] 

του οποίου η ύπαρξη σχετίζεται πάλι με ετερογενείς διαδικασίες, που συμβαίνουν επί 

των αερολυμάτων του θαλάσσιου αλατιού, όπως οι ακόλουθες: 

 )()()()( 33 sNaNOgHClsNaClgHNO +→+   [Α – 5.2.10] 

 )()(2)(2)( 4242 sSONagHClsNaClgSOH +→+   [Α – 5.2.11] 

Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις για την απελευθέρωση και άλλων χλωριωμένων μορφών 

εκτός του HCl, οι οποίες απελευθερώνονται από τα αερολύματα, που σχηματίζει το 

NaCl, όπως το HOCl, αλλά και το Cl2, του οπίου οι συγκεντρώσεις στις θαλάσσιες 

περιοχές είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Πιστεύεται ότι για την έκλυση μοριακού χλωρίου,  

εκτός από την αντίδραση (Α – 5.2.8) σημαντική διεργασία αποτελεί και η αντίδραση: 

 )()()()( 322 sNaNOgClgClNOsNaCl +→+   [Α – 5.2.12] 

Τόσο το HOCl, όσο και το Cl2, φωτολυόμενα αποδίδουν άτομα χλωρίου: 

   [Α – 5.2.13] ClhCl VisibleUV 2/
2 ⎯⎯⎯ →⎯+ ν

 OHClhHOCl +→+ ν   [Α – 5.2.14] 

Τέλος, οι Spicer et al.58 προτείνουν την ύπαρξη μη προσδιορισμένων παράκτιων 

πηγών (εκτός των ανώτερων), που δεν χρειάζονται φως για να ενεργοποιηθούν, και 

παράγουν μεγάλες ποσότητες μοριακού χλωρίου (330 ppt), τo οποίo φωτολυόμενo 

αποδίδει σημαντικές ποσότητες ατόμου χλωρίου. 

 Με βάση αυτές τις ενδείξεις, σχετικές μετρήσεις πεδίου και υπολογισμούς από 

διάφορα φωτοχημικά μοντέλα υπολογίζεται ότι οι συγκεντρώσεις των ατόμων 

χλωρίου στην τροπόσφαιρα, κυμαίνονται μεταξύ 104 και 106 molecule cm–3, στις 

παράκτιες περιοχές και οι τιμές τους εξαρτώνται από παράγοντες, όπως είναι η 

χρονική στιγμή της μέρας, το κατακόρυφο ύψος αναφοράς, καθώς και η σύσταση της 

αέριας μάζας. Υπάρχουν, επίσης, σαφείς ενδείξεις ότι η σφαιρική συγκέντρωση των 

ατόμων χλωρίου φτάνει τα 104 molecule cm–3, δηλαδή την κρίσιμη τιμή για πολλές 

αντιδράσεις, ώστε να θωρηθούν απαραίτητες για τη φωτοχημεία της τροπόσφαιρας, 

εξαιτίας της μεγάλης δραστικότητάς τους. Αν η φωτοχημεία του χλωρίου είναι 

πράγματι σημαντική στην τροπόσφαιρα ή ακόμα και τοπικά στις παράκτιες περιοχές, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντιδράσεις τους γενικά χαρακτηρίζονται από 

μεγαλύτερους συντελεστές ταχύτητας σε σχέση με τους αντίστοιχους των ριζών 

υδροξυλίου συμπεραίνεται ότι δεν θα πρέπει να παραλείπεται, κατά τον υπολογισμό 
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των ατμοσφαιρικών χρόνων ζωής των ενώσεων. Συγκεκριμένα ο χρόνος ζωής τους θα 

πρέπει να τροποποιηθεί47,56 και να παρέχεται μέσω της έκφρασης: 

 
ClOHό τττ ςσυνολικ

111
+=   [Ε – 5.2.1] 

Η μέτρηση των κινητικών παραμέτρων των αντιδράσεων του ατόμου χλωρίου με τις 

FAs, καθίσταται χρήσιμη προκειμένου να εκτιμηθούν ακριβέστερα οι χρόνοι ζωής 

τους, καθώς και οι κρίσιμοι δείκτες ODP (αναμένεται περίπου μηδέν) και GWP, των 

ενώσεων αυτών. Επιπλέον, επειδή οι δεσμοί C–H και C–Cl παρουσιάζουν 

παρεμφερείς ενέργειες διάσπασης, οι αντιδράσεις με το χλώριο προσφέρονται για την 

επιλεκτική δημιουργία ριζών στο εργαστήριο και τον έλεγχο της τοξικότητας των 

προϊόντων οξείδωσής τους. Το στάδιο αυτό της μελέτης  είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

για τον έλεγχο των προϊόντων, των αντιδράσεων των FAs στην τροπόσφαιρα και της 

έμμεσης συνεισφοράς τους στις διάφορες ατμοσφαιρικές διαδικασίες, καθώς και για 

τον ποιοτικό και ποσοτικό χαρακτηρισμό των προϊόντων των πρωτογενών ριζών, με 

τα υπόλοιπα οξειδωτικά συστατικά της ατμόσφαιρας (Ο2, ΗΟ2, Ο3, ΝΟx κ.α.).  

 Τελειώνοντας, μία άλλη σημαντική πτυχή της κινητικής μελέτης των 

αντιδράσεων των FΑs, με άτομα χλωρίου είναι η δημιουργία βάσης δεδομένων, που 

σε συνδυασμό με τη χρήση τους σε διάφορα φωτοχημικά μοντέλα, θα είναι δυνατόν 

να κατανοηθεί ή να εκτιμηθεί η μοίρα ορισμένων ανθρωπογενών εκπομπών στην 

ατμόσφαιρα. Αν κάποια στιγμή η επιστήμη φτάσει στο σημείο να προβλέπει με 

ικανοποιητική σιγουριά την έκβαση των διαφόρων περιβαλλοντικών διαδικασιών, 

ίσως ελαττωθεί η πιθανότητα έκθεσης του γήινου πληθυσμού σε απρόβλεπτους 

κινδύνους. 
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Η μέτρηση των κινητικών παραμέτρων των αντιδράσεων στην αέρια φάση 

αποτελεί γενικά ένα δύσκολο πρόβλημα εξαιτίας της ανάγκης ακριβούς μέτρησης των 

συγκεντρώσεων των αντιδρώντων και των προϊόντων. Για αυτό ακριβώς είναι 

απαραίτητες ιδιαίτερα ευαίσθητες αναλυτικές τεχνικές, όπως φασματοσκοπία 

ορατού/υπεριώδους (UV/Visible) ή υπερύθρου (IR) ή φασματομετρία μάζας (MS), 

των οποίων το κόστος είναι σχετικά υψηλό. Η μεγαλύτερη όμως δυσκολία κατά τη 

διεξαγωγή των πειραμάτων της χημικής κινητικής είναι η ενδεχόμνη εμφάνιση 

δευτερογενών διαδικασιών, με τα προβλήματα να γίνονται εντονότερα, όταν η 

ταχύτητα τους, συναγωνίζεται αυτήν της κύριας αντίδρασης. Ως δευτερογενής 

διαδικασία ορίζεται η αντίδραση που έπεται της κύριας αντίδρασης και έχει σαν 

αποτέλεσμα τα προϊόντα της πρωτογενούς να ενισχύουν την κατανάλωση ενός εκ των 

αντιδρώντων της. Η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι δυνατή μόνο όταν ο 

χρόνος παραμονής των προϊόντων στον χώρο αντίδρασης είναι μικρός και η 

δειγματοληψία ταχεία.  

 Στη δεκαετία του 1960 ο S. W. Benson και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν ένα 

‘ιδανικό’ σύστημα60, το οποίο έγινε γνωστό ως “Τεχνική Πυρόλυσης σε πολύ χαμηλή 

πίεση” (Very Low Pressure Pyrolysis, VLPP) και φαινόταν να μην υποφέρει από 

περιπλοκές δευτερογενών αντιδράσεων. Η τεχνική VLPP χρησιμοποιήθηκε αρχικά 

για τη μέτρηση κινητικών παραμέτρων σε αντιδράσεις θερμικής διάσπασης 

πολυατομικών μορίων, αλλά και για τον προσδιορισμό του μηχανισμού των 

αντιδράσεων αυτών. Η τεχνική αυτή εξελίχθηκε περαιτέρω και το 197861, 

εφαρμόστηκε στη μέτρηση συντελεστών ταχύτητας και σταθερών ισορροπίας 

διμοριακών αντιδράσεων και ονομάστηκε “Αντιδραστήρας πολύ χαμηλής πίεσης” 

(Very Low Pressure Reactor, VLPR). Ένα από τα πλεονεκτήματά της ήταν η 

ικανότητά της να δημιουργεί συγκεντρώσεις ατόμων σε στάσιμη κατάσταση, με τη 

βοήθεια μικροκυματικής εκκένωσης, σε θερμοκρασία δωματίου. Έκτοτε η τεχνική 

αυτή έχει, χρησιμοποιηθεί σε μία ποικιλία εφαρμογών, όπως μονομοριακές και 

ετερογενείς αντιδράσεις, αλλά η κατά κόρον και ιδιαίτερα επιτυχής εφαρμογή της 

αναφέρεται στη μελέτη διμοριακών αντιδράσεων ατόμου – μορίου ή ελεύθερης ρίζας 

– μορίου, στην αέρια φάση, αποσκοπώντας στη μηχανιστική τους μελέτη και στη 

μέτρηση των συντελεστών ταχύτητας και της εξάρτησης τους από τη θερμοκρασία. 
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 Η διάταξη απαρτίζεται από τέσσερα βασικά τμήματα: Το σύστημα ροής, τον 

αντιδραστήρα, τον αναλυτή και το σύστημα εκκένωσης. Η αρχή λειτουργίας της 

VLPR βασίζεται στην ανεξάρτητη και υπό σταθερή ροή εισαγωγή των αντιδρώντων, 

μέσω διαφορετικών εισόδων στο χώρο αντίδρασης, ώστε να δημιουργούνται 

συνθήκες στάσιμης κατάστασης, και στην ταχύτατη ανάμιξη τους (χρόνος παραμονής 

>> χρόνος ανάμιξης). Ακολούθως, αντιδρώντα και προϊόντα εκρέουν του 

αντιδραστήρα από μία κυκλική οπή διαφυγής (d = 5mm) προς το θάλαμο υψηλού 

κενού (1×10–8 Torr), όπου και ανιχνεύονται με τετραπολικό φασματογράφο μάζας. 

Με κατάλληλη επεξεργασία των εντάσεων επιλεγμένων χαρακτηριστικών κορυφών 

του αντιδρώντος συστήματος προκύπτουν οι συντελεστές ταχύτητας, καθώς και 

ενδείξεις για το μηχανισμό των αντιδράσεων. Η ολική πίεση στον αντιδραστήρα 

διατηρείται χαμηλή (< 2 mTorr), ώστε τα προϊόντα της αντίδρασης να μην 

εμπλέκονται σε δευτερογενείς αντιδράσεις και επικρατούν συνθήκες μοριακής ροής, 

δηλαδή η συχνότητα κρούσεων των σωματιδίων με τα τοιχώματα είναι κατά πολύ 

μεγαλύτερη από αυτή των διαμοριακών κρούσεων. Οι συνθήκες ροής, που 

επικρατούν στον αντιδραστήρα, καθορίζονται από τον αριθμό Knudsen62, που 

περιγράφεται από το λόγο της μέσης ελεύθερης διαδρομής, λ, ενός μορίου προς μία 

χαρακτηριστική διάσταση του χώρου, εντός του οποίου ρέει, όπως η διάμετρος D 

αναφερόμενοι στην περίπτωση κυλινδρικού αντιδραστήρα. 

 
D

L λ
=   [Ε – 6.1.1] 

Συγκεκριμένα, για μικρούς αριθμούς Knudsen L < 0.01, όπως συμβαίνει στην 

περίπτωση υψηλών πιέσεων, όπου οι διαμοριακές συγκρούσεις κυριαρχούν των 

αντίστοιχων μεταξύ μορίων και τοιχωμάτων, η ροή παρουσιάζει υδροδυναμική 

συμπεριφορά και χαρακτηρίζεται ως ιξώδης. Η μοριακή ροή επιτυγχάνεται σε 

χαμηλές πιέσεις και για L > 1, ενώ η μαθηματική ανάλυση της αποτελεί ουσιαστικά 

ένα γεωμετρικό πρόβλημα καθορισμού του περιορισμού της ελεύθερης πτήσης των 

μορίων από τα τοιχώματα. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι εφικτή η ταχύτατη και 

αποτελεσματική ανάμιξη των αντιδρώντων καθώς και η διασφάλιση της θερμικής 

ομογενοποίησης του αντιδρώντος μίγματος με τα τοιχώματα του αντιδραστήρα. Για 

ενδιάμεσες πιέσεις, όπου 0.01 <  L < 1, τα χαρακτηριστικά της ροής διαμορφώνονται 

τόσο από τις διαμοριακές συγκρούσεις, όσο και από τις κρούσεις μεταξύ μορίων και 
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τοιχωμάτων, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί η ροή μεταβατική και να μην είναι 

εύκολο να περιγραφεί αναλυτικά. 

Επίσης είναι δυνατόν, η μέση ελεύθερη διαδρομή ενός μορίου να συσχετιστεί 

εμπειρικά με ένα ευκολότερα μετρήσιμο μέγεθος, τη συνολική πίεση του αερίου στον 

αντιδραστήρα, μέσω της έκφρασης: 

 
μ

λ
P
09.5

=   [Ε – 6.1.2] 

όπου λ, η μέση ελεύθερη διαδρομή (cm) και  

        Pμ, η πίεση του αντιδραστήρα (mTorr)  

 

Έτσι ο αριθμός Knudsen θα παρέχεται μέσω της έκφρασης: 

 
μPD

L
⋅

=
09.5   [Ε – 6.1.3] 

και τα όρια διάκρισης της ροής θα είναι: 

  Ιξώδης ροή:              500>⋅ μPD

 Μεταβατική ροή:    5005 <⋅< μPD  

  Μοριακή ροή:          5<⋅ μPD

 

Με βάση τον ορισμό αυτό, οι συνθήκες μοριακής ροής επιτυγχάνονται για ολική 

πίεση στον αντιδραστήρα της τάξης μερικών mTorr (~ 10 mTorr). 

 Η χαρακτηριστική διάσταση για κάθε αντιδραστήρα όμως, μπορεί να είναι 

διαφορετική. Έτσι, λοιπόν στην περίπτωση της VLPR η χαρακτηριστική διάσταση 

του αντιδραστήρα είναι η διάμετρος της οπής διαφυγής. Ως απόρροια αυτού του 

γεγονότος, κάθε VLPR αντιδραστήρας χαρακτηρίζεται και από έναν αριθμό 

κρούσεων Zw, των σωματιδίων που ενυπάρχουν σε αυτόν, με τα τοιχώματα του και 

παριστάνει μία μέση τιμή. Ο Zw ορίζεται μέσω της σχέσης: 

 
h

v
w A

A
Z =   [Ε – 6.1.4] 

όπου Av, η συνολική εσωτερική επιφάνεια του αντιδραστήρα και   

         Ah, η επιφάνεια της οπής διαφυγής του αντιδραστήρα. 

 

Θεωρώντας συνθήκες μοριακής ροής, ο ρυθμός με τον οποίο εξέρχονται τα 

σωματίδια του αντιδραστήρα, είναι ίσος με το ρυθμό με τον οποίο, η συγκεκριμένη 
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αριθμητική πυκνότητα σωματιδίων συγκρούονται στη συνολική επιφάνεια των 

τοιχωμάτων, πολλαπλασιασμένη με την επιφάνεια της οπής διαφυγής και παρέχεται 

μέσω της σχέσης: 

 ( )th nAc
dt
dN

⋅⋅⋅=
4
1   [Ε – 6.1.5] 

όπου nt, η τρέχουσα αριθμητική πυκνότητα (molecule cm–3) των μορίων τη χρονική 

στιγμή t και  

          c, η μέση μονομοριακή ταχύτητα, η οποία ορίζεται από την κινητική θεωρία 

των αερίων ως: 

 
M
T

M
RTc 410455.18

×==
π

  [Ε – 6.1.6] 

όπου Τ, η απόλυτη θερμοκρασία σε Kelvin (K) και 

         Μ, η μοριακή μάζα σε ατομικές μονάδες μάζας (Atomic Mass Units, amu) 

 

Ομογενοποιώντας τις μονάδες μέσω της σχέσης:  

 )()/( 13 −− ⋅⋅= scmmolecule
dt

VNd
dt
dn   [Ε – 6.1.7] 

και περιγράφοντας  το dn ως 0nndn t −= προκύπτει: 

 ( )t
h n

V
Ac

dt
dn

4
−=   [Ε – 6.1.8] 

η οποία περιγράφει τη διαφυγή, σαν φυσική διαδικασία πρώτης τάξης, με το 

συντελεστή αναλογίας του ρυθμού μεταβολής της συγκέντρωσης και της 

συγκέντρωσης, να ορίζεται ως σταθερά διαφυγής, kesc, και να ισούται: 

 
V
Ack h

esc 4
=   [Ε – 6.1.9] 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση (Ε – 6.1.6) και εκφράζοντας τις ποσότητες c, Ah, V 

και Μ σε μονάδες cm, s–1, cm2 και amu αντίστοιχα, η σχέση (Ε – 6.1.9) 

μετασχηματίζεται  στην ακόλουθη έκφραση: 

 
M
T

V
A

k h
esc

310637.3 ×=   [Ε – 6.1.10] 

και υπολογίζεται σε s–1. 

Έτσι, ο χρόνος παραμονής των μορίων στον αντιδραστήρα από τον ορισμό του, ως το 

αντίστροφο του συντελεστή ταχύτητας (σταθεράς ταχύτητας διαφυγής, kesc) για 
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αντιδράσεις πρώτης τάξης, περιγράφεται από την εξίσωση Knudsen, μέσω της 

σχέσης: 

 
hesc

r Ac
V

k
t 41

==   [Ε – 6.1.11] 

Αν και όπως φαίνεται από την εξίσωση Knudsen, ο χρόνος παραμονής tr επηρεάζει 

τον αριθμό των κρούσεων Zw, δεν συμβαίνει το ίδιο με τη συχνότητα των κρούσεων, 

η οποία ορίζεται μέσω της σχέσης: 

 
V
AckZ

t
Z h

escw
r

w

4
===ω   [Ε – 6.1.12] 

και εξαρτάται αποκλειστικά από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αντιδραστήρα, 

ενώ είναι ανεξάρτητη από την επιφάνεια της οπής διαφυγής. Συνήθως, σε τυπικούς 

αντιδραστήρες VLPR, ο αριθμός κρούσεων είναι 100 < Zw < 2000 (μερικές κρούσεις 

είναι αρκετές για να αποκτήσει το αέριο τη θερμοκρασία των τοιχωμάτων), ο χρόνος 

παραμονής 30 < tr < 8000 ms και η συχνότητα κρούσεων  (2.5 × 10–3< ω < 25 ×10–3) 

s–1. Υπό αυτές τις συνθήκες συμβαίνει ταχεία θερμική ομογενοποίηση του αερίου, 

απαραίτητη προϋπόθεση, για την εξαγωγή αξιόπιστων συντελεστών ταχύτητας 

συναρτήσει της θερμοκρασίας. 

 Η ικανότητα της VLPR να είναι σε θέση να μετατρέπει σήματα κορυφών σε 

δεδομένα, βασίζεται στο γεγονός ότι στο χώρο αντίδρασης επικρατούν συνθήκες 

στάσιμης κατάστασης. Αυτό σημαίνει, ότι η συγκέντρωση των αντιδρώντων στον 

αντιδραστήρα δεν μεταβάλλεται, όταν η παροχή τους διατηρείται σταθερή. Υπό αυτές 

τις συνθήκες, στον αντιδραστήρα συντελούνται δύο φυσικές διεργασίες, η είσοδος 

και η έξοδος των μορίων, και μια χημική, η αντίδραση των μορίων. Οι τρεις αυτές 

διαδικασίες οδηγούν σε μία στάσιμη κατάσταση των συγκεντρώσεων των 

αντιδρώντων στον αντιδραστήρα, η οποία εκφράζεται μέσω της σχέσης: 

 0][
≅

dt
Md   [Ε – 6.1.13] 

όπου Μ, το αντιδρών  

και περιφραστικά δηλώνει ότι ο αριθμός των μορίων του Μ που εισέρχονται στη 

μονάδα του χρόνου (s), ανά μονάδα όγκου (
dt
dn ), ισούται με τον άθροισμα του 

αριθμού των μορίων που καταναλώνονται λόγω αντίδρασης και αυτών που 

διαφεύγουν, ανά δευτερόλεπτο και ανά μονάδα όγκου: 
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 escreac uu
όό

έίό
+=

×
Α

γκοςνοςχρ
ρχονταιεισπουωνμορςριθμ   [Ε – 6.1.14] 

Ο αριθμός των μορίων που εισέρχονται στον αντιδραστήρα είναι δυνατόν να 

μετρηθεί ελέγχοντας την παροχή του αερίου με κατάλληλες τεχνικές, ενώ ο αριθμός 

των μορίων που εξέρχονται μετράται έμμεσα από την ένταση του σήματος (η ένταση 

του σήματος είναι γραμμική συνάρτηση του αριθμού των μορίων, που διέρχονται από 

την περιοχή ιονισμού του φασματογράφου). Η παραπάνω σχέση περιγράφει τη 

συναγωνιστική δράση της διαδικασίας διαφυγής και της χημικής αντίδρασης. Η 

περιοριστική απαίτηση που εισάγεται στο σημείο αυτό όσον αφορά το εύρος των 

αντιδράσεων που μπορούν να μελετηθούν, με την τεχνική VLPR είναι ότι η ureac θα 

πρέπει να είναι συγκρίσιμη με τη uesc, ώστε να είναι εφικτή η ανίχνευση του 

αντιδρώντος Μ. 
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666...222...111   ΣΣΣύύύσσστττηηημμμααα   ΡΡΡοοοήήήςςς   

 

 Η μοριακή ροή στον αντιδραστήρα εξασφαλίζεται με τη διέλευση των 

αντιδρώντων μορίων, κατά την τροφοδοσία τους, μέσα από τριχοειδείς σωλήνες, 

διαστάσεων 20 cm × 1 mm, ώστε η παροχή να είναι μικρή (1016 – 1017 molecule s–1) 

και να πληρούνται οι συνθήκες Knudsen. 

 Τα αέρια αντιδρώντα φυλάσσονται σε ειδικούς χώρους, στην πλευρά υψηλής 

πίεσης της VLPR. Το τμήμα αυτό αποτελεί την πηγή τροφοδοσίας των αερίων στον 

αντιδραστήρα και η διάταξη είναι στην ολότητα της κατασκευασμένη από πυρίμαχο 

γυαλί. Απαρτίζεται από γυάλινους σωλήνες και αποθηκευτικούς χώρους, ενώ για τη 

ρύθμιση της ροής χρησιμοποιούνται βαλβίδες ασφαλείας (double o–ring valves) ή 

ρυθμιστικές (needle valves). Το μοναδικό μεταλλικό μέρος στη γραμμή υψηλής 

πίεσης, πριν το σύστημα των τριχοειδών, βρίσκεται στους μετρητές πίεσης (Σ – 

6.2.1.1). 

 
Σ – 6.2.1.1   Σύστημα τροφοδοσίας αερίων προς τον ανιδραστήρα VLPR

 

Τα αέρια αντιδρώντα μπορούν να φυλάσσονται εκτός των μόνιμων αποθηκευτικών 

χώρων (Α, Β, Γ), και σε ειδικά κατασκευασμένους χώρους, από πυρίμαχο γυαλί, στην 

 -82-  



666...222...111    ΣΣΣΥΥΥΣΣΣΤΤΤΗΗΗΜΜΜΑΑΑ    ΡΡΡΟΟΟΗΗΗΣΣΣ    

άκρη των οποίων είναι προσαρμοσμένη βαλβίδα, για τον έλεγχο της ροής τους, 

αραιωμένα σε κάποιο αδρανές αέριο είτε καθαρά. Κατά τη παροχή τους, τα αέρια 

αντιδρώντα ελευθερώνονται σε μεγάλου όγκου ρυθμιστικά δοχεία (buffer volumes) 

με τη χρήση ρυθμιστικών βαλβίδων, για τον έλεγχο της πίεσης εισαγωγής του αερίου, 

και μέσω αυτών τροφοδοτούνται στον αντιδραστήρα μέσω τριχοειδών σωλήνων. Ο 

ρόλος των ρυθμιστικών δοχείων είναι να διατηρούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα 

σταθερή την παροχή των αερίων ώστε να μην απαιτείται διαρκή ρύθμιση της πίεσης. 

Ο χώρος, από τη βαλβίδα πριν το ρυθμιστικό όγκο μέχρι το τριχοειδές, είναι 

ογκομετρημένος με εκτόνωση αερίου, εντός αυτού, προκαθορισμένης πίεσης, που 

είχε εισαχθεί σε σωλήνα γνωστού όγκου και προσαρτήθηκε στη γραμμή κενού. 

Ακολούθως μετρήθηκε η διαφορά πίεσης και υπολογίστηκε ο όγκος των χώρων. Στο 

συγκεκριμένο σύστημα, οι τρεις όγκοι που μετρήθηκαν, βρέθηκαν V1 = 0.6971 lt,   

V2 = 0.7143 lt    και V3 = 1.6928 lt. 

 Οι πιέσεις από τους ρυθμιστικούς χώρους μέχρι τα τριχοειδή μετρώνται 

ανεξάρτητα με τη χρήση τριών πυκνωτικών μανομέτρων μεμβράνης, της εταιρείας 

Validyne, τα οποία είναι τοποθετημένα ακριβώς πριν τα τριχοειδή. Οι μεμβράνες 

τους είναι ειδικές για να μετρούν πιέσεις στην περιοχή των 0 – 25 Torr, ενώ η 

ευαισθησία τους και η απόκριση τους ελέγχεται με την αντιπαράσταση των ενδείξεων 

τους, με τις αντίστοιχες ενός μανομέτρου στήλης λαδιού (1 Torr = 12.469 mmΟil). 

Το μανόμετρου λαδιού ακολούθως, βαθμονομείται αντιπαραθέτοντας τις ενδείξεις 

του σε όλο το εύρος των πιέσεων που δύναται να μετρήσει, με τις αντίστοιχες ενός 

μανομέτρου στήλης υδραργύρου (1 cmΟil = 0.802 mmHg). Για τις διάφορες 

βαθμονομήσεις επιλέγονται συνήθως ευγενή αέρια. Τα πυκνωτικά μανόμετρα 

μεμβράνης μετρούν διαφορά πίεσης. Για αυτό ακριβώς, ο θάλαμος στη μία πλευρά 

της μεμβράνης αντλείται διαρκώς από μία περιστροφική αντλία, ώστε να ασκείται επί 

αυτής η ελάχιστη δυνατή πίεση (~1 mTorr), η οποία αποτελεί το σημείο αναφοράς 

(μηδέν). Το μηδέν ελέγχεται καθημερινά και διορθώνεται οπότε είναι απαραίτητο 

ρέοντας 25 Torr Αργού (Ar) και ομογενοποιώντας τις ενδείξεις των τριών 

μανομέτρων. Οι πιέσεις που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα κυμάνθηκαν μεταξύ  

1 – 25 Torr και η ακρίβεια των ενδείξεων προσδιορίζεται στα 0.1 Torr, ενώ 

βελτιώνεται καθώς μεγαλώνουν οι πιέσεις των μορίων που ρέουν. Όπως φαίνεται στο 

σχήμα, οι τρεις παράλληλες γραμμές παροχής αερίου είναι δυνατόν να 

τροφοδοτήσουν αντιδρώντα στον αντιδραστήρα και από ευρύτερα, μικρότερου 
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μήκους τριχοειδή, τα οποία όμως χρησιμοποιούνται για ιδιαίτερα εξειδικευμένες 

εφαρμογές και δεν διασφαλίζουν, πάντα, συνθήκες μοριακής ροής.  
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 Η ροή των αντιδρώντων αερίων του αντιδραστήρα VLPR είναι το αποτέλεσμα 

της διαφοράς πίεσης μεταξύ του χώρου τροφοδοσίας (υψηλή πίεση) και του 

αντιδραστήρα (χαμηλή πίεση), που δημιουργείται κατά μήκος του τριχοειδούς που τα 

συνδέει. Τα χαρακτηριστικά της ροής των αντιδρώντων αποτελούν βασική 

παράμετρο για τον προσδιορισμό της φυσικής διαδικασίας εισαγωγής τους στον 

αντιδραστήρα, ενώ ο ρυθμός διέλευσής τους μέσα από σωλήνες ή τριχοειδή 

περιγράφεται από την εξίσωση Poiseulle63: 

 ( )bfa PPP
nl
aQ −=

8

4π   [Ε – 6.2.2.1] 

όπου Q, ο ρυθμός ροής (mole s–1 cm–3) 

          l, το μήκος του τριχοειδούς (cm) 

         a, η ακτίνα του τριχοειδούς (cm) 

         n, το ιξώδες του αερίου (g cm–1 s–1) 

        Pb, η πίεση πίσω από το τριχοειδές (Pa)  

        Pf, η πίεση μετά το τριχοειδές (Pa) 

        Pα, η μέση πίεση των Pf και Pb (Pa) 

 

Τροποποιώντας την έκφραση του Poiseulle, ώστε να παρέχει το ρυθμό ροής σε 

molecule s–1 (
RT
NaQ

dt
dnF x == ), προκύπτει: 

 ( )bfa
ax PPP

nl
a

RT
N

dt
dn

−=
8

4π   [Ε – 6.2.2.2] 

όπου , ο αριθμός των μορίων του αντιδρώντος X στη μονάδα του όγκου (xn
V
N

n x
x = ) 

           R, η παγκόσμια σταθερά των αερίων,  

           Τ, η απόλυτη θερμοκρασία και 

          Να, ο αριθμός του Avogadro  
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Όταν η πίεση στην είσοδο του τριχοειδούς είναι πολύ μεγαλύτερη από την πίεση στην 

έξοδο (Pb >> Pf), όπως συμβαίνει στην περίπτωση του VLPR συστήματος, μπορεί να 

θεωρηθεί προσεγγιστικά ότι ισχύει: 

 afb PPP ≅−   [Ε – 6.2.2.3] 

και συνακόλουθα 

 
2
b

a
P

P =   [Ε – 6.2.2.4] 

έτσι η εξίσωση (Ε – 6.2.2.2) λαμβάνει τη μορφή: 

 2
4

16 b
ax P

nl
a

RT
N

dt
dn π

=   [Ε – 6.2.2.5] 

Με βάση λοιπόν την έκφραση (Ε – 6.2.2.5), είναι δυνατός ο υπολογισμός της ροής F, 

από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του τριχοειδούς (a, l) και από το ιξώδες του 

μορίου Χ (n). Παρά ταύτα, προτιμάται η πειραματική του μέτρηση, για κάθε τύπο 

τριχοειδούς και είδος αερίου. Αυτό είναι εφικτό καταγράφοντας το ρυθμό πτώσης της 

πίεσης, στο χώρο τροφοδοσίας, συναρτήσει του χρόνου. Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας 

την καταστατική εξίσωση των αερίων (η πίεση στο χώρο τροφοδοσίας δεν υπερβαίνει 

τα 20 Torr), προκύπτει: 

 
dt
dn

V
RT

dt
dP

V
nRTP =⇒=   [Ε – 6.2.2.6] 

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (Ε – 6.2.2.5) (Ε – 6.2.2.6) παράγεται η γραμμική 

συσχέτιση του ρυθμού πτώσης της πίεσης στο χώρο τροφοδοσίας, με το τετράγωνό 

της, η οποία περιγράφεται μέσω της έκφρασης: 

 2
4

16 b
b P

Vnldt
dP πα

=  [Ε – 6.2.2.7] 

Το πηλίκο 
Vnl16

4πα  αποτελεί μία σταθερή ποσότητα (q),  

 

η οποία είναι δυνατόν να μετρηθεί πειραματικά, κατόπιν ολοκλήρωσης της εξίσωσης 

(Ε – 6.2.2.7), στο χρονικό διάστημα από t=0 έως t: 

 qt
PPt

=−
0

11   [Ε – 6.2.2.8] 

όπου P0, η αρχική πίεση και 

          Pt, η πίεση μετά από χρόνο t 

 -85-  



666...222...222    ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΡΡΡΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    ΡΡΡΟΟΟΗΗΗΣΣΣ    ΑΑΑΝΝΝΤΤΤΙΙΙΔΔΔΡΡΡΩΩΩΝΝΝΤΤΤΩΩΩΝΝΝ    

Η κλίση της γραφικής παράστασης του  
P
1  συναρτήσει του χρόνου αντιπροσωπεύει 

το συντελεστή q (Δ – 6.2.2.1). 
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Δ – 6.2.2.1   Διάγραμμα αντίστροφης πίεσης προς το χρόνο, κατά την πειραματική μέτρηση του 
συντελεστή ροής, σε θερμοκρασία 298 Κ και υπό την παροχή του από όγκο V = 0.714 lt, της CF3CH2OH. 
Η κλίση της καμπύλης παρέχει το συντελεστή q, που για την παρούσα γραφική παράσταση 
προσδιορίστηκε q = 1.47 × 10–3 Torr–1 s–1  
 

 Για την αξιόπιστη μέτρηση του συντελεστή q, το αντιδρών αφήνεται να ρεύσει κατά 

μήκος του τριχοειδούς, για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ η πίεση πίσω από το 

τριχοειδές καταγράφεται συνεχώς. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται σχεδόν 

καθημερινά, κατά τη διάρκεια των πειραμάτων και ελέγχεται η επαναληψιμότητα των 

πειραματικών αποτελεσμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πειραματικά μετρούμενοι 

συντελεστές q, είναι γενικά μικρότεροι από τους αντίστοιχους που υπολογίζονται 

μέσω της σχέσης (Ε – 6.2.2.5). Γνωρίζοντας το q, η ροή F, υπολογίζεται από την 

εξίσωση: 

 2
b

a Pq
RT
N

dt
dnF ==   [Ε – 6.2.2.9] 

ή ακόμα συνοπτικότερα: 

   [Ε – 6.2.2.10] 2
bF PAF =

Η ποσότητα AF καλείται συντελεστής ροής και είναι χαρακτηριστική για κάθε ρέον 

αέριο. Όταν ο όγκος είναι εκφρασμένος σε lt, η σταθερά q σε Torr–1 s–1 και το R σε lt 

Torr K–1 mol–1, οι μονάδες του AF είναι Torr s–1. 
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 Στην περίπτωση αέριου μίγματος γνωστής περιεκτικότητας, η ροή κάθε 

συστατικού παρέχεται από τη σχέση: 

 ( ) 2% bFXX PAF π=   [Ε – 6.2.2.11] 

όπου πX, η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του μίγματος στο συστατικό Χ 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για μίγματα περιεκτικότητας, ως προς το αντιδρών, 

μικρότερης του 5%, η ροή, θεωρείται ότι, έχει χαρακτηριστικά ίδια με αυτή του 

φέροντος αερίου. Το σφάλμα κατά τη μέτρηση της ροής F εκτιμάται μικρότερο από 

2%, όταν η αρχική πίεση του αερίου στο χώρο τροφοδοσίας είναι μικρότερη από10 

Torr, ενώ μειώνεται μέχρι και 1%, για πιέσεις της τάξης των 20 Torr. 

 Οι πειραματικές μετρήσεις και ιδιαίτερα όταν αναφέρονται σε χαμηλές πιέσεις 

υποδεικνύουν ότι ο συντελεστής ροής AF δεν είναι σταθερός, αλλά παρουσιάζει 

ελαφρά εξάρτηση από την πίεση τροφοδοσίας. Το φαινόμενο αυτό, αν και έρχεται σε 

αντιπαράθεση με την, κατά  Poiseulle, προβλεπόμενη συμπεριφορά μπορεί να 

ερμηνευτεί. Η ισχύς της εξίσωσης Poiseulle βασίζεται σε τέσσερις παραδοχές: 

 Ασυμπιεστότητα αερίου 

 Στρωτή ροή κατά μήκος του τριχοειδούς χαρακτηριζόμενη, από “σταθερό 

συντελεστή ροής” 

 Μηδενική ταχύτητα ροής του αερίου επί των τοιχωμάτων του τριχοειδούς 

 Να μη δημιουργούνται στρόβιλοι, κατά τη ροή του αερίου μέσα στο 

τριχοειδές 

Όταν οι απαιτήσεις αυτές δεν τηρούνται στην ακεραιότητά τους είναι πιθανή η 

εμφάνιση αποκλίσεων από τη γραμμική συμπεριφορά, που στην προκειμένη 

περίπτωση εμφανίζονται με τη μορφή καμπυλότητας (Δ – 6.2.2.1). 
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Δ –6.2.2.1   Τυπικό Διάγραμμα ροής F για το μοριακό χλώριο Cl2, κατόπιν 
ομαδοποίησης των σημείων ανά τρία, ως προς τη μέση πίεση τω σημείων. Για τη 
διορθωμένη έκφαση του συντελεστή προέκυψαν οι τιμές B = 6.67 × 1013  Torr2 s–1 και 
C = 7.21 × 1014  Torr s–1  
 

 Η μη γραμμική αυτή συμπεριφορά λαμβάνεται υπόψη και κατά την επεξεργασία των 

πειραματικών αποτελεσμάτων. Στην περιοχή των πιέσεων του αντιδρώντος, για την 

οποία διεξάγεται το πείραμα συλλέγονται σημεία ανά μικρά, τακτά χρονικά 

διαστήματα και με βάση την εξίσωση (Ε – 6.2.2.8) μετρώνται οι αντίστοιχες τιμές του 

AF. Ακολούθως κατασκευάζεται γράφημα του AF, συναρτήσει της πίσω πίεσης, στο 

οποίο προσαρμόζεται η καλύτερη δυνατή συνάρτηση. Από τη συμπεριφορά της ροής 

ενός σημαντικού αριθμού αερίων, στη συγκεκριμένη διάταξη, έχει διαπιστωθεί ότι η 

συνάρτηση, που περιγράφει καλύτερα τη συμπεριφορά του συντελεστή ροής είναι: 

 
P
CBAcorr

F +=   [Ε – 6.2.2.12] 
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666...222...333   ΑΑΑννντττιιιδδδρρρααασσστττήήήρρραααςςς   

 

 Ο αντιδραστήρας είναι ένα από τα πιο κρίσιμα μέρη της διάταξης. 

Κατασκευάζεται από διπλότοιχο πυρίμαχο γυαλί, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα 

κυκλοφορίας εξωτερικά του αντιδραστήρα θερμαντικού ή ψυκτικού υγρού. Με αυτόν 

τον τρόπο επιτυγχάνεται η θερμοστάτηση του, στην επιθυμητή για το αντιδρών 

σύστημα θερμοκρασία. Η θερμοκρασία της αντίδρασης ελέγχεται από έναν ψηφιακό 

θερμοστάτη, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στον κυκλοφορητή. Για τη διεξαγωγή 

των συγκεκριμένων πειραμάτων ως υγρό ψύξης – θέρμανσης χρησιμοποιήθηκε νερό 

και το θερμοκρασιακό εύρος μελέτης των αντιδράσεων ήταν από 273 – 363 Κ. 

Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι με άλλα υγρά είναι εύκολο το όριο της ψύξης να 

χαμηλώσει, αλλά όσον αφορά το όριο μέγιστης θέρμανσης τίθενται και άλλοι 

περιορισμοί, που σχετίζονται με ιδιαιτερότητες της διάταξης και επακόλουθων 

επιδράσεων τους στη μέτρηση συντελεστών ταχύτητας, των αντιδρώντων 

συστημάτων. Στην κορυφή του αντιδραστήρα υπάρχουν δύο ή τρεις είσοδοι αερίων, 

ανάλογα με το είδος των  αντιδράσεων που μελετώνται (διμοριακές ή τριμοριακές), οι 

οποίες καταλήγουν σε ένα λεπτό τριχοειδές, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα 

αντίστροφης διάχυσης (back streaming) από τον αντιδραστήρα προς το χώρο παροχής 

(Σ – 6.2.3.1).  

  
Σ – 6.2.3.1   Σχηματική  απεικόνιση ενός VLPR αντιδραστήρα δύο εισόδων. Διακρίνονται τα τριχοειδή 
στις εισόδους, προς αποφυγή φαινομένων διάχυσης προς το χώρο παροχής 
 

Η χημική αδράνεια των τοιχωμάτων του αντιδραστήρα επιτυγχάνεται καλύπτοντας 

την εσωτερική του  επιφάνεια με μία λεπτή στοιβάδα πολυφθοριωμένου πολυμερούς 
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(TEFLON® FEP 120, Fluorinated Ethylene Propylene) της εταιρείας Du Pont64, το 

οποίο σε θερμοκρασία δωματίου βρίσκεται με τη μορφή γαλακτώματος, στην υγρή 

φάση. Με ειδική επεξεργασία σχηματίζεται ένας υμένας στα τοιχώματα του 

αντιδραστήρα, που διασφαλίζει σχεδόν την πλήρη χημική τους αδράνεια και την 

αποφυγή ετερογενών αντιδράσεων. Ο αντιδραστήρας εδράζεται στην εξωτερική 

επιφάνεια του θαλάμου υψηλού κενού, προσαρμοσμένος πάνω σε ένα ελαστομερές 

δαχτύλιο (O–Ring), ώστε να επιτευχθεί πλήρης στεγανότητα. Για την καλύτερη 

εφαρμογή του αντιδραστήρα στο ελαστομερές, αλλά και για την αποφυγή ετερογενών 

διαδικασιών επί της εξωτερικής επιφανείας του θαλάμου, χρησιμοποιείται κερί από 

πολυμερείς ενώσεις άνθρακα – χλωρίου – φθορίου, μεγάλου μοριακού βάρους, 

εξαιρετικά χαμηλής τάσης ατμών και με μεγάλη χημική αδράνεια (Perfluorowax, 

Halocarbon Products Corporation), το οποίο είναι εξαιρετικά αδρανές. Ακριβώς κάτω 

από το σημείο του αντιδραστήρα, στην είσοδο του συστήματος κενού, βρίσκεται μία 

κατασκευή πολλαπλών ολισθαινόντων οπών, μεταβλητής διαμέτρου (1 – 5 mm), 

ώστε να είναι δυνατή η επιλογή της κατάλληλης διαμέτρου οπής για το κάθε 

αντιδρών σύστημα και η ρύθμιση του χρόνου παραμονής των αερίων στον 

αντιδραστήρα. Κατόπιν διέλευσης των μορίων από το σύστημα των οπών, 

εισέρχονται στο σύστημα κενού. 

 

 

666...222...444   ΣΣΣύύύσσστττηηημμμααα   ΕΕΕκκκκκκέέένννωωωσσσηηηςςς    –––   ΑΑΑννναααλλλυυυτττήήήςςς    

 

 Ο θάλαμος κενού είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και 

εσωτερικά διαχωρίζεται σε δύο υποθαλάμους, οι οποίοι αντλούνται ξεχωριστά 

(διαφορική άντληση). Για την εκκένωση του θαλάμου Θ1 (Σ – 6.2.4.1) 

χρησιμοποιείται μία αντλία διαχύσεως λαδιού (BALZERS DIF 200) με ρυθμό 

άντλησης 930 lt s–1, που καθιστά το κενό του θαλάμου, τουλάχιστον 1 × 10–5 Torr. 
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Σ – 6.2.4.1   Σχηματική αναπαράσταση της συσκευής VLPR. Α: Αντιδραστήρας, Θ1 1ος θάλαμος υψηλού 
κενού, Θ2: 2ος θάλαμος υψηλού κενού, Σ: Στροβιλομοριακή αντλία, Π1, Π2: Περιστροφικές αντλίες,    
Ε: Αντλία Διαχύσεως Ελαίου, Θ.Ι: Θάλαμος ιονισμού, Δ: Διαμορφωτής δέσμης, Ψ: Ψυχόμενη Παγίδα 
λαδιού, Q: Τετραπολικό φίλτρο, Τ: Τεμαχιστής δέσμης, SEM: Δευετερογενής 
Ηλεκτρονιοπολλαπλασιαστής, Κ: Κοιλότητα McCarrol 
 

Υπό αυτές τις συνθήκες πίεσης, η μέση ελεύθερη διαδρομή65 των μορίων υπερβαίνει 

τα 500 cm. Από τα μόρια, που διαφεύγουν του αντιδραστήρα, ένα μόνο μικρό μέρος 

φτάνει στη είσοδο του δεύτερου θαλάμου (~0.1%), Θ2, όπου και συναντούν έναν 

μεταλλικό κόλουρο κώνο (Διαμορφωτής Δέσμης, Skimmer), που φέρει οπή (3 mm) 

συγγραμμική με την οπή διαφυγής του αντιδραστήρα. Με αυτόν τον τρόπο 

διαμορφώνεται μία μοριακή δέσμη, που ακολούθως θα χαρακτηριστεί με 

φασματομετρία μάζας. Ο θάλαμος Θ2 εκκενώνεται από μία στροβιλομοριακή αντλία 

BALZERS TPU 170, με χαρακτηριστικό ρυθμό άντλησης 170 lt s–1, ανεβάζοντας το 

κενό στα ~9 × 10–8 Torr. Η αρχική δημιουργία κενού στους δύο θαλάμους, 

προκειμένου να είναι σε θέση να δουλέψουν αποδοτικά τόσο η αντλία διαχύσεως, 

όσο και η στροβιλομοριακή επιτυγχάνεται αντλώντας τους με δύο περιστροφικές 

αντλίες ALCATEL PASCAL 2005 SD και ALCATEL 2063, οι οποίες χαμηλώνουν 

την πίεση περίπου στα 1 × 10–3 Torr. Ακριβώς μετά την είσοδο του Θ2 βρίσκεται ένας 

μηχανικός τεμαχιστής δέσμης (Tuning Fork Chopper), ο οποίος αποτελείται από δύο 

ελάσματα κάθετα στην κατεύθυνση της δέσμης. Αυτά, παλλόμενα με συχνότητα 200 

Hz τεμαχίζουν τη δέσμη διαμορφώνοντάς την ημιτονοειδώς. Σκοπός της τελευταίας 

διαμόρφωσης είναι η διάκριση των μορίων που φτάνουν στο θάλαμο Θ2, απευθείας 

από τον αντιδραστήρα και αυτών που κινούνται τυχαία στον ίδιο χώρο και 

επηρεάζουν το σήμα που παράγει ο φασματογράφος μάζας (θόρυβος υποβάθρου). Η 
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διάκριση αυτή επιτυγχάνεται μέσω μιας συσκευής επιλεκτικής ενίσχυσης (Lock–in 

Amplifier), στην οποία φτάνει το συνολικό ηλεκτρικό σήμα εξόδου του 

φασματογράφου μάζας (μοριακής δέσμης και θόρυβος) και το ημιτονοειδές σήμα 

εξόδου του τεμαχιστή. Η διαφορά φάσης των δύο σημάτων (το σήμα του τεμαχιστή 

προηγείται αυτού του φασματογράφου μάζας) εντοπίζεται αυτόματα και από το 

συνολικό σήμα εξόδου του φασματογράφου μάζας (MS) επιλέγεται μόνον αυτό που 

χαρακτηρίζεται από περιοδική (ημιτονοειδή) συνιστώσα συχνότητας 200 Hz, το 

οποίο ακολούθως και ενισχύεται. Έτσι, απαλείφονται τυχαίες συνεισφορές στο σήμα 

του MS, από παραμένοντα μόρια στο Θ2. Κατά τη χρήση της συσκευής επιλογής – 

ενίσχυσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό η χρονική σταθερά του ενισχυτή, δηλαδή το 

χρονικό διάστημα που απαιτείται για να φτάσει το 50% του πραγματικού σήματος, να 

είναι πάντα μικρότερο από τη χρονική κλίμακα μεταβολής του σήματος. Η έξοδος 

του ενισχυτή συνδέεται είτε με έναν καταγραφέα (YEW Type 30333 X–Y Recorder) 

είτε, μέσω μίας κάρτας (Analog to Digital), με έναν υπολογιστή (DEC PDP–11), 

όπου γίνεται η συλλογή, η αποθήκευση και ένα μέρος της επεξεργασίας των 

αποτελεσμάτων (Σ – 6.2.4.2). Η κάρτα μπορεί να συλλέγει δεδομένα με συχνότητα 

1000 Hz, ενώ η διάρκεια μέτρησης της έντασης κάθε κορυφής είναι περίπου 15 s. 

 

 
Σ – 6.2.4.2   Συνδεσμολογία των διαφόρων συσκευών που χρησιμοποιούνται στην τεχνική VLPR.      MS: 
Φασματογράφος μάζας, Κ: Καταγραφέας, ΤΤ: Τροφοδοτικό Τεμαχιστή δέσμης, Τ: τεμαχιστής δέσμης, 
Θ.Ι.: Θάλαμος Ιονισμού, ΕΕ: Επιλογέας Ενισχυτής (Lock–in) AD: Κάρτα μετατροπής του αναλογικού 
σήματος σε ψηφιακό, PDP: Μικροϋπολογιστής  

 

Όταν η μοριακή δέσμη περάσει και τον τεμαχιστή, φτάνει στην περιοχή 

ιονισμού του φασματογράφου, όπου και εκκινείται η διαδικασία ταυτοποίησης της. Η 

παραγωγή ιόντων γίνεται με πρόσκρουση δέσμης ηλεκτρονίων66–69 (Electron Impact), 
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υψηλής κινητικής ενέργειας (10 – 70 eV) επί της εγκάρσια της μοριακής δέσμης. Τα 

ηλεκτρόνια παράγονται από τη θέρμανση νημάτων ρηνίου (~2000 Κ), δημιουργώντας 

ένα νέφος γύρω τους. Επιταχυνόμενα ακολούθως, από μία διαφορά δυναμικού μεταξύ 

του νήματος και της περιοχής ιονισμού (πλέγμα), φτάνουν στην περιοχή διέλευσης 

της μοριακής δέσμης, όπου και συγκρούονται με τα μόρια, παράγοντας θετικά 

φορτισμένα ιόντα. Ο θάλαμος ιονισμού είναι κατασκευασμένος, έτσι ώστε τα 

ηλεκτρόνια, που θα διέλθουν της περιοχής της δέσμης, χωρίς να συγκρουστούν με τα 

μόρια, να μην μπορούν να διαφύγουν, αλλά προσκρούοντας σε μία πλάκα με 

κατάλληλο δυναμικό (άνοδος), απέναντι από τα νήματα, να επανέρχονται στην 

περιοχή του πλέγματος, με την ίδια κινητική ενέργεια, συνεχίζοντας τη διαδικασία 

ιονισμού. Η ροή ηλεκτρονίων που διέρχεται του πλέγματος, το οποίο και μετράται, 

καλείται ρεύμα εκπομπής, ενώ το αντίστοιχο δυναμικό που εφαρμόζεται στα άκρα 

του, δυναμικό ιονισμού.  Το ρεύμα εκπομπής και συνακόλουθα το  δυναμικό 

ιονισμού (κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων στην περιοχή διέλευσης της μοριακής 

δέσμης) είναι δυνατό να επιλεχθούν με την κατάλληλη ρύθμιση της θερμοκρασίας 

του νήματος, και του κατάλληλου συνδυασμού της διαφοράς δυναμικού μεταξύ του 

νήματος και του πλέγματος και του δυναμικού της ανόδου. Μία παράμετρος, που 

είναι επίσης σημαντική, είναι το υλικό κατασκευής του νήματος και για τη μελέτη 

αλογονωμένων ενώσεων ενδείκνυνται να χρησιμοποιούνται νήματα βολφραμίου (W) 

ή ρηνίου (Re). Τα ιονισμένα μόρια απωθούνται και εξέρχονται από μία σχισμή με τη 

μορφή ταινιωτής δέσμης, οδεύοντας προς τον αναλυτή της μονάδας, τετραπολικό 

φίλτρο (QMS–511). Αυτό αποτελείται από τέσσερις μεταλλικές ράβδους μήκους 200 

mm, συμμετρικά τοποθετημένες ως προς την κατεύθυνση της δέσμης των ιόντων, οι 

οποίες είναι διαγώνια ηλεκτρικά συνδεδεμένες. Κάθε ζεύγος συνδέεται με τον πόλο 

πηγής τάσεως, που περιέχει μία συνεχή και μία εναλλασσόμενη υψίσυχνη (στην 

περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων, RF) συνιστώσα (2V1+2V2 sinωt). Για συγκεκριμένες 

τιμές V1, V2 και ω, μόνο ιόντα με ορισμένη τιμή zm θα εξέλθουν του τετραπολικού 

φίλτρου διατηρώντας σταθερή πορεία. Όλα τα υπόλοιπα θα προσκρούσουν στις 

ράβδους και θα χάσουν το φορτίο τους. Η σάρωση των κορυφών για να ληφθεί το 

πλήρες φάσμα μίας ένωσης είναι δυνατή, είτε μεταβάλλοντας το ω και διατηρώντας 

σταθερές τις V1 και V2, είτε διατηρώντας σταθερή τη συχνότητα ω και μεταβάλλοντας 

τα V1, V2, έτσι ώστε ο λόγος 21 VV  να διατηρείται σταθερός. Ένα χαρακτηριστικό 
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μέγεθος κάθε φασματόμετρου, που εξαρτάται από τον αναλυτή, είναι η διαχωριστική 

του ικανότητα, η οποία ορίζεται ως εξής: 

 
m

mR
Δ

=   [Ε – 6.2.4.1] 

όπου m, η μετρούμενη μάζα και 

 m+Δm, η πρώτη ικανοποιητικά διαχωριζόμενη κορυφή (Ισοϋψείς καμπύλες με ύψος 

επικάλυψης μικρότερο από το 10% του συνολικού τους ύψους)   

 

Σε όλα τα πειράματα, η διακριτική ικανότητα ήταν Δm = 1 amu.  

 Το διαχωρισμό των ιόντων ανάλογα με τις τιμές του zm , που συμβαίνει στο 

τετραπολικό φίλτρο, ακολουθεί η μέτρηση του ιονικού ρεύματος, που προκαλούν τα 

συγκεκριμένα πλέον, ιόντα ( zm ), στον ανιχνευτή. Το χρησιμοποιούμενο σύστημα 

ανίχνευσης ονομάζεται δευτερογενής ηλεκτρονιακός πολλαπλασιαστής (Secondary 

Electron Multiplier, SEM HV–511) και αποτελείται από 17 δυνόδους χαλκού – 

βηρυλλίου (Cu – Be) πλάτους 20 mm έκαστη. Ο ηλεκτρονιοπολλαπλασιαστής είναι 

τοποθετημένος κάθετα στον άξονα του τετραπόλου και τροφοδοτείται με τάση στην 

περιοχή των 1 – 3.5 kV. Η διαδικασία πολλαπλασιασμού του σήματος βασίζεται στο 

γεγονός, ότι κατά την πρόσπτωση των ιόντων σε μία δύνοδο εκπέμπονται 

δευτερογενή ηλεκτρόνια, τα οποία προσπίπτουν στην επόμενη δύνοδο, προκαλώντας 

επιπλέον εκπομπή ηλεκτρονίων και η διαδικασία επαναλαμβάνεται για τις 17 

δυνόδους. Έτσι είναι δυνατόν να μετρηθούν ιονικά ρεύματα, που αντιστοιχούν σε 

πρόσπτωση, ακόμα και λίγων δεκάδων ιόντων. Το ηλεκτρικό σήμα από τον 

ηλεκτρονιοπολλαπλασιαστή διοχετεύεται στην είσοδο του επιλογέα – ενισχυτή 

(Lock–in) και ακολουθείται η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία απόκτησης των 

εντάσεων διαφόρων χαρακτηριστικών κορυφών. Η διάταξη του φασματόμετρου 

παρίσταται στο σχήμα Σ – 6.2.4.3. 

 

 
 Σ – 6.2.4.3      Τυπική διάταξη φασματογράφου μάζας 
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία του φασματογράφου 

είναι η δημιουργία κενού της τάξης των 10–5 Torr, κυρίως για να μην οξειδώνονται τα 

νήματα και καταστρέφονται. Επιπλέον για την ικανοποιητική παραγωγή ιόντων στο 

θάλαμο ιονισμού, απαιτείται υψηλό κενό της τάξης των 10–6 Torr. Υπό τις συνθήκες 

αυτές, η μέση ελεύθερη διαδρομή των μορίων είναι αρκετά μεγάλη με αποτέλεσμα να 

αποφεύγονται διαμοριακές κρούσεις, που θα προκαλούσαν περιπλοκές. Επιπλέον, η 

ύπαρξη αέρα στο σύστημα μειώνει δραματικά την παραγωγή ιόντων, λόγω της 

ανταγωνιστικής δράσης των συστατικών του (N2, Η2Ο και O2), ως προς τη μοριακή 

δέσμη, κατά τον ιονισμό. Στο συγκεκριμένο σύστημα VLPR το κενό στο θάλαμο Θ2 

μετράται με μία λάμπα ιόντων (Ionization Gauge) με νήμα βολφραμίου (W) της 

εταιρείας Variant (0563–K2466301) και κυμαινόταν από 9 × 10–8 έως 2 × 10–7 Torr, 

ενώ επιτελείται καθημερινά έλεγχος για διαρροές αέρα στο σύστημα.  
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Η ιδιότητα της στάσιμης κατάστασης των συγκεντρώσεων των αντιδρώντων στον 

αντιδραστήρα, που καθιστά την τεχνική VLPR ικανή να μετρά κινητικές 

παραμέτρους αντιδράσεων, αποτελεί συνέπεια την ανταγωνιστικής δράσης χημικής 

αντίδραση και της φυσικής διαδικασίας διαφυγής (Ε – 6.1.14). Συνεπώς, ο 

προσδιορισμός της σταθεράς ταχύτητας διαφυγής όλων των αντιδρώντων είναι 

απαραίτητος και βασικό στάδιο κατά τη διαδικασία μελέτης αντιδράσεων, με τη 

προαναφερθείσα τεχνική. 

 Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 6.1, η διαφυγή είναι μίας πρώτης τάξης 

διαδικασία, η οποία περιγράφεται από τη σχέση: 

 ][][ Mk
dt
Mdu

Mescesc −==   [Ε – 6.2.5.1] 

όπου 
M
T

V
Ak h

escM

31065.3 ×=     ή      
M
TAk escescM

=     [Ε – 6.2.5.2] 

 

και αντιπροσωπεύει το αντίστροφο του χρόνου ζωής των σωματιδίων στον 

αντιδραστήρα. Όπως φαίνεται, ενώ η σταθερά ταχύτητας διαφυγής εξαρτάται από τα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τη μάζα του διαφεύγοντος μορίου, ο συντελεστής 
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διαφυγής, Aesc, εξαρτάται μόνο από τις παραμέτρους του κάθε αντιδραστήρα. 

Προσδιορίζοντας λοιπόν το Aesc για τον αντιδραστήρα των πειραμάτων είναι δυνατόν 

να μετρηθεί ο συντελεστής διαφυγής οποιουδήποτε σωματιδίου, από το συγκεκριμένο 

αντιδραστήρα, χωρίς ξεχωριστά πειράματα. Παρά το γεγονός ότι ο Aesc είναι εύκολο 

να παραχθεί υπολογιστικά μέσω της σχέσης (Ε – 6.2.5.2), αφού ο όγκος μπορεί να 

χαρακτηριστεί με ακρίβεια, ογκομετρώντας τον αντιδραστήρα με νερό, συνήθως 

προτιμάται η πειραματική του μέτρηση. Αυτό είναι εφικτό με πειράματα διακοπής 

ροής διαφόρων αερίων και καταγράφοντας, τη χρονική μεταβολή της έντασης, της, 

αρχικά στάσιμης κατάστασης, συγκέντρωσής τους. Σε αναλογία με τη σχέση            

(Ε – 6.2.5.1) θα ισχύει:  

 tk
I

dI
esc

M

M =   [Ε – 6.2.5.3] 

και ολοκληρώνοντας τη σχέση (Ε – 6.2.5.3) προκύπτει τελικά: 

 tk
I
I

esc
M

M

t

=0ln   [Ε – 6.2.5.4] 

ή 

   [Ε – 6.2.5.5] kt
t eII −= 0

Επαναλαμβάνοντας πολλές φορές τη διαδικασία και για διάφορα αέρια, ώστε να 

ποικίλλει η μοριακή τους μάζα, είναι δυνατόν να κατασκευαστεί διάγραμμα της 

σταθεράς ταχύτητας με το λόγο 
M
T  από το οποίο βάση της σχέσης (Ε – 6.2.5.2), θα 

προκύψει ο Aesc του συγκεκριμένου αντιδραστήρα. Είναι σημαντικό, κατά τη μέτρηση 

της σταθεράς ταχύτητας διαφυγής, η χρονική κλίμακα του επιλογέα – ενισχυτή, να 

είναι μικρότερη από το χρόνο ζωής της διαδικασίας και για τη συγκεκριμένη οπή, που 

λαμβάνονται οι μετρήσεις, η πίεση των αερίων στον αντιδραστήρα να μην ξεπερνά τα 

6 mTorr, γιατί παρατηρούνται υδροδυναμικά φαινόμενα ροής.  
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Δ – 6.2.5.1.a   Εκθετική μείωση της έντασης κατά τη διαφυγή των μορίων από αντιδραστήρα όγκουV2 
=109 cm3. Διαφαίνεται ο τρόπος με τον οποίο αυξάνει ο χρόνος παραμονής των σωματιδίων ανάλογα 
προς τη μάζα τους 
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Δ – 6.2.5.b   Γραμμική προσαρμογή του λογαρίθμου της έντασης της κορυφής ως προς το χρόνο, στη 
διάρκεια εκθετικής μείωσης της συγκέντρωσης στον αντιδραστήρα και αντίστροφη 
 

Στη διάρκεια της παρούσας διατριβής χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικοί 

αντιδραστήρες, όγκων V1 = 290 cm3 και V2 = 107 cm3, και για τη μέτρηση του Aesc, 

του καθενός χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα διαφορετικά αέρια, μεγάλης σχετικά μάζας, 

ώστε η χρονική κλίμακα του Lock–in να είναι αρκετά μεγαλύτερη από τη διάρκεια 

του φαινομένου. Τα αέρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το αργό, ( ) 40=Arzm , η 

1,1,1– Τριφθορο–αιθανόλη (CF3CH2OH), ( ) 100
23

=OHCHCFzm , το ξένον (Xe), 

( ) 131=Xezm  και ο 1,1,2,2–τετραφθορο–1,1,1–τριφθορο–διαιθυλαιθέρας 
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(CHF2CF2OCH2CF3, TEFETE), ( ) 200=TEFETEzm  και η οπή διαφυγής είχε διάμετρο 5 

mm. Στα διαγράμματα (Δ – 6.2.5.1a), (Δ – 6.2.5.1b) και ( Δ – 6.2.5.2) παρίσταται η 

χρονική μεταβολή της έντασης των διαφόρων αερίων συγκριτικά και η εξάρτηση του 

kesc, από το λόγο 
M
T  αντίστοιχα, για το κελί όγκου V2 = 109 cm3. Οι τιμές των Aesc 

των δύο κελιών που μετρήθηκαν ήταν: 

V1 = 293.8 cm3 ⎯⎯→ Aesc = 0.996 

V2 = 109 cm3 ⎯⎯→ Aesc = 2.667 
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Δ – 6.2.5.2   Διάγραμμα μέτρησης του παράγοντα διαφυγής Aesc, για τον αντιδραστήρα όγκου V2 = 109 

cm3. Για τη συγκεκριμένη μέτρηση χρησιμοποιήθηκαν τα αέρια, κατά σειρά αυξανόμενης 
M
T

, 

CF3CH2OH, Xe και CHF2CF2OCH2CF3
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 Όπως φαίνεται στην περιγραφή της οργανολογίας του συστήματος, ο αριθμός 

των μορίων που ανιχνεύονται στο φασματογράφο μάζας είναι πολύ μικρότερος από 

το σύνολό τους μέσα στον αντιδραστήρα VLPR. Ο αριθμός των μορίων στον 

αντιδραστήρα συνδέεται με τη συγκέντρωσή τους στο συγκεκριμένο όγκο, ενώ ο 

αριθμός τους στο θάλαμο ιονισμού είναι ανάλογος προς την ένταση, που τελικά 

λαμβάνεται στην έξοδο του Lock–in. Έτσι αναμένεται, η ένταση μιας 
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χαρακτηριστικής κορυφής του μορίου Μ, να είναι ανάλογη της ροής των μορίων στο 

θάλαμο ιονισμό και να σχετίζονται μέσω της έκφρασης: 

   [Ε – 6.2.6.1] M
f

MM fqI =

όπου , ο συντελεστής αναλογίας έντασης ροής και f
Mq

           fM, η ροή του Μ προς το θάλαμο ιονισμού 

Επειδή όμως, η fM είναι ανάλογη με τη συγκέντρωση στάσιμης κατάστασης στον 

αντιδραστήρα, αναμένεται και η ένταση της χαρακτηριστικής κορυφής του Μ, να 

είναι ανάλογη της συγκέντρωσης [Μ]SS: 

 [ ]SSMM MAI =   [Ε – 6.2.6.2] 

όπου ΑΜ, ο συντελεστής αναλογίας έντασης συγκέντρωσης 

Πειραματικά αποδεικνύεται, για την ολότητα των μελετημένων μορίων, ότι πράγματι, 

οι δύο ποσότητες (ένταση – συγκέντρωση) συσχετίζονται γραμμικά μεταξύ τους, ενώ 

ένα τυπικό παράδειγμα αυτής της συμπεριφοράς φαίνεται στο γράφημα (Δ – 6.2.6.1) 

για το μεθάνιο (CH4) και το χλώριο (Cl2), όπου παρίστανται οι εντάσεις των κορυφών 

τους συναρτήσει των στάσιμων συγκεντρώσεών τους.  

Η συγκέντρωση στάσιμης κατάστασης των μορίων, για την περίπτωση που 

δεν λαμβάνει χώρα χημική διαδικασία, μετράται, λαμβάνοντας υπόψη στη συνθήκη 

στάσιμης κατάστασης, τις δύο φυσικές διεργασίες: 

 
V

F
V
F outin =   [Ε – 6.2.6.3] 

όπου )( 1−= smolecule
dt
dNFin , η παροχή του αερίου στον αντιδραστήρα  

         Fout, η φυσική διαδικασία διαφυγής και  

            V, ο όγκος του αντιδραστήρα (cm3) 

Με αντικατάσταση της έκφρασης που περιγράφει τη διαφυγή (Fout)  προκύπτει: 

 [ ]SSesc
Min Mk

V
F

M
=,   [Ε – 6.2.6.4] 

Γνωστών των χαρακτηριστικών παροχής και της σταθεράς διαφυγής, η συγκέντρωση 

στάσιμης κατάστασης παρέχεται μέσω της έκφρασης: 

 [ ]
Mesc

Min
SS kV

F
M ,=   [Ε – 6.2.6.5] 

Όπως χαρακτηριστικά παρατηρείται από τα διαγράμματα (Δ – 6.2.5.1a) και              

(Δ – 6.2.5.1b), ο συντελεστής συσχέτισης των δύο ποσοτήτων φέρει τα 
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χαρακτηριστικά των μορίων, που μετρώνται και συνακόλουθα θα πρέπει να μετρηθεί 

ανεξάρτητα, για κάθε μόριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση που διέπει τις δύο 

ποσότητες μπορεί να τροποποιηθεί τελικά στη μορφή: 

 MinMM FaI ,=   [Ε – 6.2.6.6] 

όπου αΜ, ο συντελεστής βαθμονόμησης έντασης – ροής 

 Για το λόγο αυτό, κατά τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της ροής εισόδου 

(Fin)  του κάθε σωματιδίου Μ, συλλέγονται επίσης, σημεία μέτρησης της έντασής 

τους, ώστε να είναι εφικτή η κατασκευή διαγράμματος ΙΜ ως προς Fin σε ένα 

ικανοποιητικά μεγάλο εύρος πιέσεων. Έτσι προσδιορίζεται ο συντελεστής 

βαθμονόμησης έντασης – συγκέντρωσης (αΜ), για οποιοδήποτε μόριο και η τελική 

έκφραση της συγκέντρωσης παρέχεται από την έκφραση: 

 [ ]
Vka

IM
MescM

M
SS =   [Ε – 6.2.6.7] 

Στα διαγράμματα (Δ – 6.2.6.1a) και (Δ – 6.2.5.1b), που ακολουθούν φαίνεται ένα 

πλήρες πείραμα μέτρησης της συγκέντρωσης, για το μόριο του μεθανίου.  
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Δ – 6.2.6.1a   Διάγραμμα μέτρησης του συντελεστή ροής του μεθάνιου CH4, κατά την παροχή του από 
όγκο V =0.714 lt 
 

Αρχικά προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά ροής, συλλέγοντας στον υπολογιστή τις 

πιέσεις στο χώρο τροφοδοσίας, για ένα μεγάλο εύρος τους. Με την επεξεργασία 

αυτών προκύπτει η έκφραση της ροής και με βάση τα χαρακτηριστικά της 

κατασκευάζεται γράφημά της, ως προς τη μετρούμενη ένταση μίας καθαρής κορυφής 

του μορίου, για όλο το εύρος των πιέσεων. Από τη γραμμική προσαρμογή (linear fit) 
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παράγεται ο συντελεστής βαθμονόμησης aM, ο οποίος αναφέρεται στη συγκεκριμένη 

μετρούμενη κορυφή. Αν και τα χαρακτηριστικά της ροής εμφανίζουν 

ικανοποιητικότατη επαναληψιμότητα από πείραμα σε πείραμα και ο συντελεστής 

ροής ΑF μετράται με μία ακρίβεια της τάξης του 2 %, ορισμένες φορές 

παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις κατά τον προσδιορισμό του aM. Η 

συγκεκριμένη συμπεριφορά οφείλεται στην κατάσταση του φασματόμετρου και πιο 

συγκεκριμένα των ηλεκτρονικών του θαλάμου ιονισμού. Για την αντιμετώπιση 

τέτοιων δυσκολιών και την αξιόπιστη μέτρηση των συγκεντρώσεων των μορίων, 

διεξήχθησαν μικρής διάρκειας πειράματα βαθμονόμησης, κατά τη διάρκεια των 

πειραμάτων, σε διάφορες περιοχές πιέσεων, ώστε να εξομοιωθούν οι συνθήκες 

μέτρησης εντάσεων κορυφών – συγκεντρώσεων, αλλά και εκτεταμένα, μετά το τέλος 

των πειραμάτων. 
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Δ – 6.2.6.1b   Διάγραμμα μέτρησης συντελεστή βαθμονόμησης για το μόριο του μεθανίου, για δύο 
διαφορετικά ιόντα του. Παρατηρείται η εξάρτησή του από τη μάζα που αντιστοιχούν οι αντίστοιχες 
κορυφές 
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ΑΑτττόόόμμμωωωννν    ΧΧΧλλλωωωρρρίίίοοουυυ   
 

 Η δημιουργία ατόμων στα συστήματα VLPR επιτυγχάνεται με μικροκυματική 

εκκένωση, αερίων μιγμάτων των πρόδρομων μορίων σε κάποιο ευγενές αέριο (He ή 

Ar), περιεκτικότητας 5 %. Για την παραγωγή των μιγμάτων διοχετεύεται μέσω της 
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γραμμής χαμηλής πίεσης, η επιθυμητή ποσότητα του πρόδρομου μορίου, της οποίας η 

πίεση μετράται είτε στο μανόμετρο στήλης υδραργύρου, είτε στα πυκνωτικά 

μανόμετρα μεμβράνης. Ακολούθως παγιδεύεται σε κάποιον αποθηκευτικό χώρο, 

όπου και συμπυκνώνεται σε μία μικρή προεξοχή του, με τη χρήση υγρού αζώτου (77 

Κ), ώστε να έχει την ελάχιστη δυνατή τάση ατμών. Τέλος, αφού η γραμμή και ο 

αποθηκευτικός χώρος εκκενωθούν διοχετεύεται η κατάλληλη ποσότητα ευγενούς 

αερίου, ανάλογα με την επιθυμητή περιεκτικότητα, η οποία μετράται και αυτή στο 

μανόμετρο στήλης υδραργύρου. Κατά τη διαδικασία της εκκένωσης, οι απώλειες του 

προδρόμου μορίου είναι ελάχιστες και σχετίζονται με την τάση ατμών της ένωσης σε 

θερμοκρασία υγρού αζώτου. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται, για αέριο μίγμα 

απαιτείται ένα χρονικό διάστημα ομογενοποίησης της περιεκτικότητάς του και για το 

λόγο αυτό, συνήθως, αφήνεται να αναμιχθεί κατά τη διάρκεια μιας νύχτας. Η 

ταυτοποίηση της συγκέντρωσης του μίγματος γίνεται με ένα μικρό συγκριτικό 

πείραμα, κατά το οποίο μετράται η μεταβολή της έντασης μιας καθαρής κορυφής του 

μορίου, σαν συνάρτηση της πτώσης της πίεσης στο χώρο τροφοδοσίας, για τις 

περιπτώσεις ροής καθαρής ένωσης και ροής μίγματος. Χρησιμοποιώντας τη σχέση  

(Ε – 6.2.2.11) παράγεται η περιεκτικότητα του μίγματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι και 

με τους δύο τρόπους (πείραμα ή αρχική τιτλοδότηση) παράγονται ταυτόσημα 

αποτελέσματα, με διαφοροποιήσεις στο δεύτερο σημαντικό ψηφίο της 

περιεκτικότητας (0.05%). 

 Στα συγκεκριμένα πειράματα χρησιμοποιήθηκε, για παραγωγή ατόμων 

χλωρίου, 5 % μίγμα χλωρίου σε ήλιο (Cl2/He), το οποίο παρασκευάστηκε με την 

ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε 

άλλος φορέας ατόμων χλωρίου, ως πρόδρομη ένωση, αλλά επειδή η τεχνική της 

ηλεκτρικής εκκένωσης δεν είναι επιλεκτική, θα προκαλείτο εκτεταμένη 

θραυσματοποίηση των μορίων και ανεξέλεγκτη παραγωγή μίας πλειάδας διαφόρων 

ριζών, ιόντων και ατόμων. Αντιθέτως, όταν εφαρμόζεται σε ομοατομικά μόρια 

αποτελεί ιδανική τεχνική παραγωγής ατόμων με εξαιρετική απόδοση. 

 Για την παραγωγή της ακτινοβολίας χρησιμοποιείται μία γεννήτρια 

μικροκυματικής ισχύος (EMS MICROTRON 200 MKIII), με μέγιστη ικανότητα 

απόδοσης ισχύος 70 Watt, στα 2.45 GHz. Η μικροκυματική ακτινοβολία 

συγκεντρώνεται και εφαρμόζεται στη γραμμή ροής του μίγματος Cl2/He, περίπου 3 – 

5 cm πάνω από την είσοδο του αντιδραστήρα, μέσω μιας κοιλότητας McCarrol, της 

οποίας η θέση προσαρμόζεται έτσι ώστε να απορροφάται από το μίγμα το 
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μεγαλύτερο δυνατό μέρος της ισχύος της ακτινοβολίας. Η διαδικασία παραγωγής 

ατόμων χλωρίου ξεκινάει με τη στιγμιαία δημιουργία ηλεκτρικών φορέων μέσα στο 

αέριο μίγμα, με τη χρήση ενός πηνίου Tesla και αυτοσυντηρείται εφαρμόζοντας τη 

μικροκυματική ακτινοβολία (35 W στα 2.45 GHz) εξωτερικά της γραμμής ροής του 

μίγματος. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια επιταχύνονται, παρουσίας του μικροκυματικού 

πεδίου και αποκτούν υψηλές κινητικές ενέργειες. Ακολούθως με έναν τρόπο όμοιο 

αυτού της μοριακής θραυσματοποίησης, υπό την επίδραση ηλεκτρονίων παράγονται 

επιπλέον ιόντα και ηλεκτρόνια και δεν χρειάζεται πλέον η εξωτερικά προκαλούμενη 

δημιουργία ηλεκτρικών φορέων. Κατά την αυτοσυντηρούμενη αυτή διαδικασία, τα 

ελαφριά ηλεκτρόνια συγκρουόμενα με τα βαριά μόρια δε είναι σε θέση να τους 

μεταφέρουν ορμή και έτσι το σύστημα διατηρείται, μεταφορικά, ψυχρό. Τα 

σχηματιζόμενα ιόντα αλληλεπιδρώντας, λίγο χαμηλότερα από την κοιλότητα, με 

ηλεκτρόνια δημιουργούν ηλεκτρικά ουδέτερα άτομα – ρίζες. Κατά τη διαδικασία 

αυτή η περιοχή του σωλήνα, γύρω από την κοιλότητα, αποκτά ένα σχετικά έντονο 

ιώδες χρώμα, που με τη γήρανση του επιστρώματος ατονεί. Το τμήμα της γραμμής 

κενού, όπου εφαρμόζεται η ακτινοβολία, αλλά και συγκεντρώνεται η ισχύς της 

(κοιλότητα McCarrol) είναι κατασκευασμένο από χαλαζία, για ανθεκτικότητα σε 

υψηλές θερμοκρασίες και  ψύχεται διαρκώς με την εξωτερική παροχή πεπιεσμένου 

αέρα. Υπό τις συνθήκες χαμηλής πίεσης, που βρίσκεται το σύστημα αποφεύγεται ο 

επανασυνδυασμός ριζών και η δημιουργία του προδρόμου μορίου στην αέρια φάση, 

αλλά τέτοια φαινόμενα συντελούνται στα τοιχώματα του χαλαζία: 

   [Α – 6.2.7.1] 22 ClCl ί⎯⎯⎯ →⎯ αςχαλαζ

Για να αποφευχθούν φαινόμενα ετερογενούς επανασυνδυασμού των ατόμων 

επιστρώνεται εσωτερικά του χαλαζία μία λεπτή στοιβάδα, καλά ομογενοποιημένου 

μίγματος βορικού – φωσφορικού οξέως (Η3BO3 – H3PO4, σε κατά βάρος αναλογία 

~2:1), το οποίο όπως πειραματικά έχει διαπιστωθεί παρατηρώντας την ένταση της 

κορυφής του χλωρίου ( ), βοηθάει στην αποδοτικότερη παραγωγή ατόμων 

χλωρίου, το οποίο παρατηρείται από την σχεδόν καθολική εξαφάνιση της κορυφής 

του Cl

2ClI

2. Όμως, η απελευθέρωση ατμών H2O από το βορικό οξύ μέσω της 

διαδικασίας:,  

   [Α – 6.2.7.2] OHHBOBOH Q
2233 +⎯→⎯

όπως διαπιστώνεται φασματομετρικά με την εμφάνιση της κορυφής Ι44 [HBO2]+ και 

την αύξηση της Ι18 [H2O]+⋅, όπως και η ενδεχόμενη μερική διάσπασή του οδηγεί στην 
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παραγωγή ατόμων υδρογόνου. Επιπροσθέτως, η ύπαρξη ατόμων υδρογόνων στο 

επίστρωμα (κυρίως εξαιτίας του H3PO4), προκαλούν τη μετατροπή των ατόμων 

χλωρίου σε υδροχλώριο (HCl). Αξιοσημείωτη είναι η ενισχυτική δράση των ατόμων 

υδρογόνου στην παραγωγή ατόμων χλωρίου, η οποία φαίνεται να συντελείται μέσω 

της ακολουθίας: 

   [Α – 6.2.7.3] 42
45.2

43 POHHPOH GHz +⎯⎯⎯ →⎯

 ClHClClH +→+ 2   [Α – 6.2.7.4] 

 Αν και χωρίς την ύπαρξη επιστρώματος, η παραγωγή ατόμων χλωρίου σε απόλυτα 

μεγέθη δεν υστερεί, παρά όλα αυτά, δεν προτιμάται γιατί η ύπαρξη μοριακού χλωρίου 

στον αντιδραστήρα προκαλεί περιπλοκές και δυσκολίες με την ανάμιξή του σε 

δευτερογενείς διαδικασίες. Αντιθέτως το HCl είναι πολύ σταθερότερο μόριο και 

σπάνια προκαλεί προβλήματα εμπλεκόμενο σε δευτερογενείς διαδικασίες. Ενισχυτικά 

ως προς την παραγωγή ατόμων χλωρίου φαίνεται να δρουν και οι υδρατμοί και 

μάλιστα καταλυτικά. Η υγρασία, που παράγεται μέσω της αντίδρασης (Α – 6.2.7.2), 

αλλά και αυτή που αναπόφευκτα υπάρχει σε μικρά ποσοστά μέσα στο σύστημα,  

απορροφάει ισχυρά στην περιοχή των μικροκυμάτων και διεγείρεται περιστροφικά: 

   [Α – 6.2.7.5] *
2

45.2
2 OHOH GHz⎯⎯⎯ →⎯

Τα διεγερμένα περιστροφικά μόρια, συγκρουόμενα με τα μόρια χλωρίου, τους 

μεταφέρουν την περίσσεια της ενέργειάς τους, προκαλώντας ενδεχομένως τη 

διάσπασή τους, σύμφωνα με την αντίδραση: 

   [Α – 6.2.7.6] ClOHClOH 222
*

2 +→+

Η καταλυτική δράση του νερού έχει παρατηρηθεί φασματομετρικά, από την αύξηση 

της κορυφής του χλωρίου (Ι35), με την προσθήκη μικρών ποσοτήτων υγρασίας στη 

γραμμή που καταλήγει στην κοιλότητα εφαρμογής της ακτινοβολίας. Ταυτόσημες 

ήταν και οι παρατηρήσεις θερμαίνοντας τοπικά (εξωτερικά) το επίστρωμα του 

χαλαζία, ενώ και κατά τις δύο διαδικασίες αυτές, το χρώμα στην κοιλότητα γινόταν 

πιο έντονο ιώδες. 

Η διάρκεια ζωής του επιστρώματος, αναφερόμενη, ως προς την απαίτηση υψηλής 

απόδοσης ατόμων χλωρίου ( [ ] [ ]
[ ] %5

2

2 <
−

Cl
ClCl ) είναι περίπου 15 ημέρες με ιδιαίτερα 

παρατεταμένη χρήση. Ένα σημείο, το οποίο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή είναι η ισχύς 

που θα πρέπει να εφαρμόζεται στην κοιλότητα McCarrol, στη διάρκεια της 

αυτοσυντηρούμενης διαδικασίας παραγωγής ατόμων χλωρίου. Έχει πειραματικά 
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προσδιοριστεί ότι, για πιέσεις της τάξης των 20 Torr στο χώρο τροφοδοσίας, ισχύεις 

υψηλότερες των 40 Watt έχουν σαν συνέπεια την παραγωγή μετασταθούς 

ηλεκτρονιακής κατάστασης του ατόμου του ηλίου (He 3S), το οποίο φαίνεται να έχει 

ικανό χρόνο ζωής να φτάσει στον αντιδραστήρα. Η ύπαρξή του εκεί έχει σαν 

συνέπεια, την επιπλέον παραγωγή ατόμων χλωρίου μέσα στον αντιδραστήρα, 

διασπώντας εναπομένον μοριακό χλώριο ή χλωριωμένα προϊόντα και συνακόλουθα, 

την κακή εκτίμηση (υπερεκτίμηση) της τρέχουσας συγκέντρωσης των ατόμων 

χλωρίου. Η ύπαρξη μετασταθούς ηλίου (He 3S) μπορεί να διαπιστωθεί, με ένα 

συγκριτικό πείραμα. Αρχικά, εισάγεται από τη μία είσοδο του αντιδραστήρα 

καθορισμένη πίεση χλωρίου (Cl2) και μετράται το ποσοστό θραυσματοποίησης του 

στο θάλαμο ιονισμού. Στη συνέχεια προκαλείται ηλεκτρική εκκένωση σε ίδια πίεση 

ρέοντος ηλίου, στη γραμμή που καταλήγει στην άλλη είσοδο και επαναλαμβάνεται η 

λήψη μετρήσεων για την κορυφή I35. Αν υπάρχει διαφορά (αύξηση) οφείλεται στην 

παρουσία του μετασταθούς ηλίου. Η διαδικασία αυτή του ελέγχου επαναλαμβάνεται 

για διάφορες ισχύεις της γεννήτριας της μικροκυματικής ακτινοβολίας και 

προσδιορίζεται η περιοχή πιέσεων και ισχύων, όπου δεν εμφανίζεται μετασταθές 

ήλιο. Με κριτήριο αυτόν τον έλεγχο, τα πειράματα έχουν διεξαχθεί, εφαρμόζοντας, 

πάντα, στο χαλαζία μικροκυματική ακτινοβολία 35 Watt, όπου έχει διαπιστωθεί η μη 

ύπαρξη μετασταθούς ηλίου, για την πίεση των 20 Torr και ταυτόχρονα η 

ικανοποιητικότατη απόδοση διάσπασης των μορίων χλωρίου (σχεδόν κβαντική 

απόδοση). Η ακτινοβολία, που δεν απορροφάται από το αέριο μίγμα μετράται 

(Reflected Power) και σε όλη τη διάρκεια των πειραμάτων δεν υπερέβη ποτέ τα 3 

Watt. Τέλος στην κατάληξη του χαλαζία προσαρμόζεται ένα τριχοειδές, ώστε να 

μειωθούν κατά το δυνατόν, φαινόμενα διάχυσης μορίων, από τον αντιδραστήρα προς 

την περιοχή της ηλεκτρικής εκκένωσης. 
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 Η παρουσία φαινομένων όπως η γήρανση του επιστρώματος, η μερική 

μετατροπή του Cl σε HCl και η τυχαία αστάθεια της μικροκυματικής ακτινοβολίας, 

καθιστούν την απόλυτη μέτρηση του συντελεστή βαθμονόμησης του χλωρίου 

εξαιρετικά δύσκολη. Για το λόγο αυτό προτιμάται η σχετική μέτρησή του με βάση τις 

διαδικασίες που περιγράφουν και επηρεάζουν τη στάσιμης κατάστασης 
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συγκέντρωση, εντός του αντιδραστήρα. Τα φαινόμενα που σχετίζονται με την ύπαρξή 

του είναι η διάσπαση του μοριακού χλωρίου και ακολούθως η μερική κατανάλωση 

του εντός του χαλαζία, προς την παραγωγή HCl. Έτσι η ροή του χλωρίου θα 

παρέχεται από την έκφραση: 

 HClClCl FFF −=
2

2β   [Ε – 6.2.8.1] 

όπου F, η ροή των διαφόρων σωματιδίων δια μέσω των τριχοειδών και 

         β, το ποσοστό διάσπασης του μοριακού χλωρίου 

 

Ανεξάρτητα πειράματα, με σκοπό τη συσχέτιση των συντελεστών βαθμονόμησης 

χλωρίου και υδροχλωρίου, μέσω αντιδράσεων μεταφοράς ατόμων υδρογόνου: 

 HClRClRH +→+   [Α – 6.2.8.1] 

όπου καταγράφονταν οι μεταβολές των εντάσεών τους (ΔΙCl, ΔΙHCl) αυξανομένης της 

συγκέντρωσης του RH έχουν δείξει ότι: 

 1.1≅
HCl

Cl

a
a   [Ε – 6.2.8.2] 

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη την έκφραση: 

 ClClCl FaI =    [Ε – 6.2.8.3] 

η σχέση που περιγράφει τη ροή του χλωρίου μετασχηματίζεται στην ακόλουθη 

μορφή: 

 ( )ClHCl

Cl
Cl II

F
F

1.11
2

2

+
=

β
  [Ε – 6.2.8.4] 

όπου ΙHCl, η ένταση της κορυφής του HCl ( 36=zm ) και 

           ΙCl, η ένταση της κορυφής του Cl ( 35=zm ) 

 

Για τη μέτρηση του αCl, ρέει σε χαλαζία με καινούριο επίστρωμα, Cl2 και 

καταγράφονται οι κορυφές Ι35, Ι36 και Ι70. Πριν την έναρξη του πειράματος θα πρέπει 

το επίστρωμα να έχει εκτεθεί σε ακτινοβολία (ηλεκτρική εκκένωση He), για ένα 

χρονικό διάστημα, ώστε να έχει εξομαλυνθεί η συμπεριφορά του και να παρουσιάζει 

μία γραμμικότητα ως προς το χρόνο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η προκαλούμενη 

θέρμανση (λόγω ακτινοβολίας) οδηγεί στην έκλυση μεγάλων συσσωρευμένων 

ποσοτήτων υδρογόνου και νερού, οι οποίες με τη σειρά τους  επιφέρουν την 

παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων χλωρίου, των οποίων η ροή και η ένταση δεν 

παρουσιάζουν καμία αναλογία. Συνεπώς, η διάρκεια του πειράματος δεν χρειάζεται 
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να είναι μεγάλη, αφού η FCl προσδιορίζεται έμμεσα. Αρκεί η πίεση του μίγματος 

Cl2/He, στο ρυθμιστικό όγκο να μεταβληθεί (πτώση) από 20 σε 15 Torr, ώστε να 

ληφθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός σημείων για την αξιόπιστη συσχέτιση της 

έντασης του χλωρίου με τη συγκέντρωσή του [Cl]SS. Αμέσως μετά, διακόπτοντας την 

ηλεκτρική εκκένωση και επαναφέροντας την πίεση στο ρυθμιστικό όγκο στα αρχικά 

επίπεδα (20 Torr) προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά ροής και ο συντελεστής 

βαθμονόμησης για το Cl2. Η χρονική αμεσότητα είναι απαραίτητη, ώστε να μην 

έχουν μεταβληθεί οι παράμετροι του φασματογράφου. Με αυτόν τον τρόπο 

προσδιορίζεται ο λόγος 
Cl

Cl

a
a

2  ( 93.12 =
Cl

Cl

a
a

) και είναι εφικτός ο υπολογισμός του aCl, 

υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, όταν το  είναι γνωστό. Το σημαντικότερο 

πλεονέκτημα της έμμεσης μέτρησης του a

2Cla

Cl σχετίζεται με το γεγονός ότι οι μετρήσεις 

του  δεν εμπεριέχουν πολλά τυχαία σφάλματα (μόνο η συμπεριφορά των 

ηλεκτρονικών του MS τις επηρεάζουν), με αποτέλεσμα να εμφανίζουν 

χαρακτηριστική επαναληψιμότητα. Η συμπεριφορά αυτή είναι φανερή και από τα 

διαγράμματα μέτρησής του (  ως προς ), όπου εμφανίζουν εξαιρετική 

γραμμικότητα και σταθερότητα (Δ – 6.2.8). 

2Cla

2ClF
2ClI
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Δ – 6.2.8   Διάγραμμα μέτρησης του συντελεστή βαθμονόμησης του Cl2

 

Η εξάλειψη  συνεισφορών στην κορυφή του χλωρίου I35, από τη 

θραυσματοποίηση του HCl στο θάλαμο ιονισμού επιτυγχάνεται με τη ρύθμιση της 

ενέργειας των ηλεκτρονίων στα 19 eV. Σε τιμές ενέργειας ιονισμού μικρότερες των 

20 eV, η θραυσματοποίηση του HCl και η συνεισφορά του στην Ι35 είναι αμελητέα.
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 Στο τμήμα αυτό περιγράφεται η πειραματική διαδικασία, που ακολουθείται, 

για τη μέτρηση των συντελεστών ταχύτητας και της εξάρτησης τους από τη 

θερμοκρασία, οποιουδήποτε αντιδρώντος συστήματος με την τεχνική VLPR, κατά τη 

διάρκεια βαθμονόμησης του συστήματος. Ο έλεγχος παραγωγής αξιόπιστων 

αποτελεσμάτων βασίζεται στη μέτρηση, μίας καλά χαρακτηρισμένης αντίδραση με 

συνηθέστερη, αυτή του μεθανίου με το άτομο του χλωρίου: 

   [Α –6.3.1] 1303
034 0.2, molkcalHCHHClClCH +=Δ+→+

Ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης (Α – 6.3.1) έχει κατά το παρελθόν μετρηθεί 

από διάφορες ερευνητικές ομάδες, με το εύρος των τιμών του να κυμαίνεται μεταξύ 

0.89 × 10–13 έως 1.36 × 10–13 cm3 molecule–1 s–1, ενώ η ευρύτερα αποδεκτή τιμή του 

είναι η . 113131003.1
4

−−−×= smoleculecmkCH

 Ως πρόδρομη ένωση, για την παραγωγή ατόμων χλωρίου χρησιμοποιήθηκε 

μοριακό χλώριο (99.8 %, Linde) παρασκευάζοντας μίγμα του με ήλιο, 

περιεκτικότητας 4.89 %, ενώ το μεθάνιο (99.95 %, Linde) χρησιμοποιήθηκε σε 

καθαρή μορφή (αναραίωτο). Η ισχύς της μικροκυματικής ακτινοβολίας είχε 

ρυθμιστεί στα 35 Watt και το δυναμικό στο θάλαμο ιονισμού στα 19 eV, ώστε να 

αποφευχθεί η θραυσματοποίηση του υδροχλωρίου ([HCl]+, I36) και η επακόλουθη 

συνεισφορά του στην κορυφή μέτρησης του ατόμου του χλωρίου ([Cl]+, I35). Ο 

αντιδραστήρας που χρησιμοποιήθηκε είχε όγκο V1 = 293.8 cm3, ενώ για την διαφυγή 

των μορίων από τον αντιδραστήρα είχε επιλεγεί η οπή με διάμετρο 5 mm. Η απόδοση 

της διάσπασης του μοριακού χλωρίου (Cl2), ήταν σταθερή καθόλη τη διάρκεια του 

πειράματος και ίση με β = 98.5 %. Αποσκοπώντας στη μελέτη της αντίδρασης 

επιλέχθηκε η μέτρηση των κορυφών Ι15 ([CH3]+) και Ι16 ([CH4]+), για τη μέτρηση του 

μεθανίου, Ι35 ([Cl]+), για τη μέτρηση των ατόμων χλωρίου, Ι36 ([HCl]+), για τη 

μέτρηση του υδροχλωρίου και Ι70 ([Cl2]+), για τη μέτρηση του μοριακού χλωρίου και 

τον έλεγχο του ποσοστού διάσπασης. Για το μεθάνιο επιλέχθηκαν δύο κορυφές, ώστε 

να ελεγχθεί και να εξαλειφθεί, αν εμφανίζεται, η οποιαδήποτε συνεισφορά στην 

κορυφή Ι16, από ενδεχόμενη διαρροή μοριακού οξυγόνου (και επακόλουθη διάσπαση 

του στο θάλαμο ιονισμού) στο σύστημα. Οι εντάσεις των κορυφών, αφού πρώτα 

εντοπιστεί, αυτόματα, η περιοχή μέγιστου ύψους τους, καταγράφονται ηλεκτρονικά, 
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συλλέγοντας σημεία γύρω από την περιοχή αυτή. Ο χρόνος μέτρησης της κάθε 

κορυφής είναι περίπου 15 δευτερόλεπτα, ενώ η συχνότητα συλλογής σημείων 1000 

Hz (1000 σημεία το δευτερόλεπτο). Η τελικά χρησιμοποιούμενη ένταση, στην 

έκφραση του συντελεστή ταχύτητας, προκύπτει από τον μέσο όρο των τιμών όλων 

των σημείων και εκτιμάται να εμφανίζει τυπική απόκλιση μικρότερη από 2 %.  

Η αξιόπιστη όμως μέτρηση των κορυφών, αν και αποτελεί προϋπόθεση, δεν 

εξασφαλίζει τη σωστή πειραματική μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας. Η 

πειραματική διαδικασία συντελείται σε μία σειρά σταδίων, κατά τα οποία επεισέχεται 

ένας σημαντικός αριθμός παραμέτρων, που θα πρέπει να ελέγχει ο αναλυτής. Πρώτο 

στάδιο της διαδικασίας και αφού έχει δημιουργηθεί ικανοποιητικό κενό στο θάλαμο, 

ώστε να είναι ασφαλής η λειτουργία του φασματογράφου, αποτελεί η μικροκυματική  

εκκένωση μίγματος μοριακού χλωρίου. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα δεν 

συλλέγονται σημεία, προκειμένου το επίστρωμα να έρθει σε κατάσταση ισορροπίας 

και να αποκτήσει ομαλή συμπεριφορά ως προς τη διάσπαση του Cl2. Η διαδικασία 

αυτή της αναμονής είναι απαραίτητη, για να είναι εφικτή η σωστή μέτρηση της 

κορυφής του ατομικού χλωρίου ( ), η οποία στη συνέχεια θα αποτελέσει σημείο 

αναφοράς για την παρατήρηση της εξέλιξης της αντίδρασης. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση, εξωγενείς, του αντιδρώντος συστήματος, διακυμάνσεις επηρεάζουν τις 

μετρήσεις και τα πειραματικά αποτελέσματα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν 

αξιόπιστα. Παρά το γεγονός ότι ο υπολογιστής δεν συλλέγει σημεία, σαρώνει (για 

περίπου 2s, fast scanning) τις κορυφές, που έχει προγραμματιστεί να μετρά και έτσι 

είναι δυνατό να οριστεί το χρονικό διάστημα που απαιτείται, ώστε το σύστημα να 

έρθει σε κατάσταση λειτουργίας. Όταν σταθεροποιηθεί η απόδοση διάσπασης του 

Cl

0ClI

2, η ακτινοβολία διακόπτεται και αρχίζει η συλλογή σημείων, για τη μοναδική, 

πλέον  οντότητα στον αντιδραστήρα, Cl2. Κάθε πλήρης σάρωση και των πέντε 

προεπιλεγμένων κορυφών αντιστοιχεί σε ένα σημείο στην επεξεργασία και διαρκεί 

περίπου 90 s. Στον κύκλο αυτόν των μετρήσεων ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

οι κορυφές Ι35 και Ι70, από τις οποίες θα προκύψει το ποσοστό θραυσματοποίηση του 

μοριακού χλωρίου στο θάλαμο ιονισμού. Σε όλη τη διάρκεια του πειράματος, η 

σωστή μέτρηση της τρέχουσας έντασης της κορυφής του ατομικού χλωρίου απαιτεί 

την αφαίρεση του ποσοστού αυτού από το σήμα της Ι35. Επιπλέον, μέσω αυτών των 

μετρήσεων είναι δυνατόν να παραχθεί ο καθημερινός συντελεστής βαθμονόμησης 

του μοριακού χλωρίου και να ελεγχθεί με βάση τη σταθερότητά του η λειτουργία του 

 -109-  



666...333    ΒΒΒΑΑΑΘΘΘΜΜΜΟΟΟΝΝΝΟΟΟΜΜΜΗΗΗΣΣΣΗΗΗ    ΣΣΣΥΥΥΣΣΣΤΤΤΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΣΣΣ    VVVLLL PPP RRR    –––    ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ    ΠΠΠΕΕΕΙΙΙΡΡΡΑΑΑΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ    ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΔΔΔΙΙΙΚΚΚΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑΣΣΣ    

φασματογράφου. Τέλος, σε συνδυασμό με τη ακολουθούμενη μέτρηση του χλωρίου 

ατόμου, απουσίας μεθάνιου, προσδιορίζεται το ποσοστό διάσπασης του Cl2. Αφού 

συλλεχθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός σημείων, στη συνέχεια το μοριακό χλώριο, 

εκτιθέμενο σε μικροκυματική (2.45 GHz) ακτινοβολία, ισχύος 35 Watt, δημιουργεί το 

δραστικό συστατικό του συστήματος. Τα σημεία που συλλέγονται υπό αυτές τις 

συνθήκες αποσκοπούν στον προσδιορισμό της αρχικής έντασης της κορυφής του 

ατομικού χλωρίου και η λήψη τους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Η διαδικασία ελέγχου 

της έντασης της κορυφής του χλωρίου επαναλαμβάνεται πολλές φορές και ενδιάμεσα 

των σημείων, κατά τα οποία μετράται η αντίδραση, ώστε να σκιαγραφηθεί η 

συμπεριφορά της σε όλο το χρονικό φάσμα διεξαγωγής του πειράματος. Με αυτόν 

τον τρόπο λαμβάνονται υπόψη γραμμικά φαινόμενα ενδεχόμενης μείωσης της 

απόδοσης διάσπασης, στη διάρκεια της προόδου της αντίδρασης. Στους κύκλους 

αυτούς ελέγχονται επίσης τα αρχικά επίπεδα υδροχλωρίου (Ι36), ώστε να είναι 

εφικτός, ο μεταγενέστερος έλεγχος του σαν προϊόν της αντίδρασης. Επόμενο στάδιο 

της διαδικασίας αποτελεί η εισαγωγή CH4 στον αντιδραστήρα και η λήψη διαδοχικών 

σημείων σε διάφορες συγκεντρώσεις (πιέσεις στο χώρο τροφοδοσίας) μορίου, 

διατηρώντας την παροχή του Cl2 σταθερή. Η διαδικασία τελειώνει με την πλήρη 

κατανάλωση του ατομικού χλωρίου. Στα σημεία αυτά, όλες οι κορυφές παρουσιάζουν 

ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η Ι35 αποτελεί την κορυφή αναφοράς της συγκέντρωσης του 

ατομικού χλωρίου στον αντιδραστήρα και με βάση αυτή παρακολουθείται η πρόοδος 

της αντίδρασης, η I36 παρέχει πολλές ενδείξεις σχετικά με το μηχανισμό και την 

πρόοδο της αντίδρασης, η μείωση της Ι70 (αν εμφανίζεται ταυτοποιεί διαδοχικές 

δευτερογενείς αντιδράσεις και τέλος οι Ι15 και Ι16 αποτελούν τις χαρακτηριστικές 

εντάσεις μέτρησης της συγκέντρωσης του μεθανίου. Τελευταίο στάδιο του 

πειράματος αποτελεί η συλλογή σημείων κατά τη ροή μεθανίου απουσία χλωρίου 

ώστε να είναι δυνατόν να προσδιορίζεται ο καθημερινός συντελεστής βαθμονόμησής 

του Τα δεδομένα που παράγονται από τα πειράματα, αποθηκεύονται στο σκληρό 

δίσκο ενός υπολογιστή (DEC PDP–11) και το βασικό μέρος της επεξεργασίας τους 

διεξάγεται με πρόγραμμα εσωτερικής κατασκευής του εργαστηρίου70, που περιέχουν 

βασικές ρουτίνες συναρτήσεων. 

 Η μαθηματική επεξεργασία είναι σχετικά απλή και βασίζεται στην εφαρμογή 

στάσιμης κατάστασης, για τις περιπτώσεις, όπου αρχικά ρέει μόνο ατομικό χλώριο 

και στη συνέχεια, της εισαγωγής δεύτερου αντιδρώντος στο θάλαμο. Έτσι απουσίας, 
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αρχικά μεθανίου, η αναλυτική έκφραση που περιγράφει την συνθήκη στάσιμης 

κατάστασης είναι: 

 [ ]0Clk
V
F

Cl

in
esc

R

Cl =   [Ε – 6.3.1] 

όπου , ο όγκος του αντιδραστήρα (cmRV 3) 

        , η παροχή ατόμων χλωρίου στο σύστημα (atoms s
inClF –1) 

       , η σταθερά ταχύτητας διαφυγής του Cl (s
Clesck –1) και  

          , η αρχική συγκέντρωση των ατόμων χλωρίου, απουσίας μεθανίου               

(atom s

[ ]0Cl
–1 cm–3) 

 

Η χημική αντίδραση, κατόπιν εισαγωγής μεθανίου στο σύστημα έχει σαν αποτέλεσμα 

την τροποποίηση της συνθήκης στη μορφή: 

 [ ] [ ] [ ]rrresc
R

Cl CHClkClk
V
F

Cl

in
4+=   [Ε – 6.3.2] 

όπου [ , η τρέχουσα συγκέντρωση, μορίων μεθανίου στον αντιδραστήρα   ]rCH 4

             , η τρέχουσα συγκέντρωση, ατόμων χλωρίου στον αντιδραστήρα και [ ]rCl

         , ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης (cmk 3 molecule–1 s–1) 

 

Η παροχή όμως, των μορίων χλωρίου (και συνακόλουθα και των ατόμων) 

καθορίζεται μόνο από την ύπαρξη των τριχοειδών, πριν τον αντιδραστήρα και 

συνεπώς, για ίδιες συνθήκες πίεσης στο χώρο της τροφοδοσίας  δεν μεταβάλλεται. 

Συνεπώς, εξισώνοντας τα δεύτερα μέλη των εκφράσεων (Ε – 6.3.1) και (Ε – 6.3.2), 

προκύπτει: 

 

 [ ] [ ] [ ] [ ]rrrescesc CHClkClkClk
ClCl 40 +=   [Ε – 6.3.3] 

 

η οποία ανασυντασσόμενη, δίνει: 

 [ ] [ ]
[ ] [ ]resc

r

r CHkk
Cl

ClCl
Cl 4

0 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −   [Ε – 6.3.4] 

ή 
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 [ ]
[ ] [ ]resc

r

o CHkk
Cl
Cl

Cl 41 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−   [Ε – 6.3.5] 

Επειδή όμως οι συγκεντρώσεις των σωματιδίων, στον αντιδραστήρα είναι ανάλογες 

της έντασης των χαρακτηριστικών κορυφών τους [ ] )(
RescM

M
ss Vka

IM
M

= , ο λόγος των 

συγκεντρώσεών τους είναι και λόγος  εντάσεων κορυφών. Ορίζοντας λοιπόν, το λόγο 

αυτό βάση των εντάσεων των κορυφών η (Ε – 6.3.5) γίνεται: 

 ( ) [ ]resc CHkkR
Cl 41 1 =−   [Ε – 6.3.6] 

όπου R1 (
rCl

Cl

I
I

R 0
1 = ), o λόγος της αρχικής έντασης του ατομικού χλωρίου στον 

αντιδραστήρα, προς την τρέχουσα τιμή της  

          , η ένταση του σήματος του χλωρίου, απουσία μεθανίου και 
0ClI

          , η ένταση του σήματος του ατομικού χλωρίου κατά τη διάρκεια της 

αντίδρασης 

rClI

 

Το σημαντικό όφελος από την τελευταία έκφραση είναι ότι επειδή οι εντάσεις των 

κορυφών μετρούνται άμεσα δεν είναι απαραίτητη η σχετικά δύσκολη και ορισμένες 

φορές ασταθής, μέτρηση του συντελεστή βαθμονόμησης του χλωρίου (αCl). Ο μόνος 

συντελεστής βαθμονόμησης που χρειάζεται είναι αυτός του CH4, ο οποίος     

μετρήθηκε επιπλέον και με ένα ξεχωριστό πείραμα ροής – βαθμονόμησης (Flow – 

Calibration). Αρχικά, προσδιορίστηκαν τα χαρακτηριστικά της ροής του, αφήνοντας 

το CH4 να ρεύσει μόνο του στον αντιδραστήρα και καταγράφοντας τη χρονική 

εξάρτηση της πτώσης της πίεσης στο χώρο τροφοδοσίας, στο εύρος των πιέσεων που 

διεξάγεται και το πείραμα. Έτσι κατασκευάστηκε διάγραμμα (Δ – 6.2.6.1a), βάσει της 

διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο 6.2.6, του συντελεστή ροής με το 

τετράγωνο της πίεσης του χώρου τροφοδοσίας. Προσαρμόζοντας στα σημεία 

μέτρησης, τη συνάρτηση 
P
CBAcorr

F += , προέκυψαν οι τιμές των σταθερών από τις 

οποίες εξαρτάται ο συντελεστής ροής: 
141039.1 ×=B  Torr–2 s–1   

141016.4 ×=C  Torr–1 s–1 
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Ακολούθως, κατασκευάστηκαν δύο διαγράμματα, για τις δύο διαφορετικές κορυφές 

του μεθανίου, που συλλέγονταν σημεία (I15, I16) συναρτήσει της ροής ( ) και 

προσδιορίστηκε από την έκφραση 

2PAF F=

MMM FaI =  ο συντελεστής βαθμονόμησης για 

κάθε ένταση: 

smoleculeaI
1151062.4

15

−−×=  

smoleculeaI
1141024.1

16

−−×=  

Έτσι από την τρέχουσα ένταση κορυφής (I15 ή I16) είναι δυνατόν να υπολογιστεί η 

συγκέντρωση στάσιμης κατάστασης του μεθανίου ( [ ]ssCH 4 ), στον αντιδραστήρα, 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Για τη συγκεκριμένη αντίδραση ισχύει η προσέγγιση 

ψευδοπρώτης τάξης ( [ ] ), η συγκέντρωση [ 044 CHCH r ≅ ] [ ]ssCH 4 μπορεί εναλλακτικά 

να μετρηθεί κατευθείαν από την παροχή της ένωσης στον θάλαμο αντίδρασης μέσω 

της σχέσης: 

 [ ] [ ]
4

4,
044

CHescR

CHin
ss kV

F
CHCH ==   [Ε – 6.3.7] 

Η πειραματική αυτή συνθήκη εφαρμόζεται ικανοποιητικά, σε σχετικά αργές 

αντιδράσεις, όπου, .  11312108 −−−×< smoleculescmk

Για τον έλεγχο και την τελική επεξεργασία και γραφική απεικόνιση των 

μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε το εμπορικό πακέτο ORIGIN® V6.0. Έτσι, 

κατασκευάστηκε η γραφική παράσταση του ( )
ClesckR 11 − , ως προς τη μετρούμενη 

συγκέντρωση CH4 (Δ – 6.3.1) και από τη γραμμική προσαρμογή των σημείων του,  

προέκυψε ο συντελεστής ταχύτητας. 

( ) 113131003.009.1 −−−×±= smoleculecmk  

Έτσι λοιπόν διαπιστώθηκε η ικανοποιητική συμφωνία, με τις αναφερόμενες στη 

βιβλιογραφία τιμές, η οποία ταυτόχρονα επιτρέπει τη χρήση της συγκεκριμένης 

VLPR συσκευής, για τη μέτρηση συντελεστών ταχύτητας σε θερμοκρασία δωματίου.
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(R
1-1

)k
es

c Cl
   

(s
-1
)

[CH4]r x1013   (molecule cm-3)  
Δ – 6.3.1   Διάγραμμα μέτρησης του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης του μεθανίου με το ατομικό 
χλώριο σε θερμοκρασία Τ = 303 Κ .  

 

Για τη βαθμονόμηση του συστήματος ως προς τις παραμέτρους Arrhenius, οι οποίες 

περιγράφουν την εξάρτηση του συντελεστή ταχύτητας από τη θερμοκρασία 

( RT
Ea

eAk
−

= ) διεξάγονται πειράματα σε διάφορες θερμοκρασίες (273, 303, 333 και 363 

Κ) και κατασκευάζεται γράφημα του φυσικού λογαρίθμου του συντελεστή ταχύτητας 

(lnk) ως προς το αντίστροφο της θερμοκρασίας (
T
1 ). Η αναπαραγωγή των 

βιβλιογραφικών παραμέτρων Arrhenius κατά τη διαδικασία αυτή υπέδειξε την 

ασφαλή χρήση της  συγκεκριμένης VLPR συσκευής, για την κινητική μελέτη 

διμοριακών αντιδράσεων. 

 

666...333...111   ΔΔΔεεευυυτττεεερρροοογγγεεενννεεείίίςςς Δ   ΔΔιιιαααδδδιιικκκααασσσίίίεεεςςς   

   

   Όπως έχει αναφερθεί, η μεγαλύτερη δυσκολία που συναντάται, κατά την 

κινητική μελέτη αντιδράσεων είναι η εμφάνιση δευτερογενών διεργασιών. Ακόμα και 

στο “ιδανικό” κατά τον S.W. Benson σύστημα της VLPR, πολλές φορές η επίδραση 

τους είναι σημαντική και οδηγεί σε λάθος μέτρηση των κινητικών παραμέτρων. 

Βέβαια, αν ορισθούν καλώς, διαμορφώνοντας τις κατάλληλες πειραματικές συνθήκες, 

είναι δυνατόν να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση τους. Συγκεκριμένα, οι δευτερογενείς 

αντιδράσεις, κατά κύριο λόγο, επηρεάζουν τη μέτρηση της έντασης του δραστικού 

συστατικού (πιο πιθανό να συμμετέχει σε αντιδράσεις), το οποίο ενδέχεται να 
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συμμετέχει, είτε σε παράλληλες αντιδράσεις, χρονικά ακόλουθες της κύριας 

αντίδρασης, είτε σε διαδοχικές. 

 

6.3.1.1 Παράλληλες Αντιδράσεις   

   
Οι αντιδράσεις αυτές αναφέρονται στην κατανάλωση του ατομικού χλωρίου, κατά 

την αντίδραση του με κάποιο από τα προϊόντα της κύριας αντίδρασης: 

   [Α – 6.3.1.1.1] RHClRHCl k +⎯→⎯+ 1

 

   [Α – 6.3.1.1.2] νταπροϊόRCl k⎯→⎯+ 2

Κατά την παρουσία τέτοιων φαινομένων, οι συνθήκες στάσιμης κατάστασης για το 

ατομικό χλώριο και τη ρίζα R αντίστοιχα περιγράφονται ως ακολούθως: 

 

 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]rescrrrr
Clin ClkRClkRHClk

V
F

Cl
++= 21

,   [Ε – 6.3.1.1.1]

  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]rescrrrr
Rin RkRClkRHClk

V
F

R
++= 21

,    [Ε – 6.3.1.1.2] 

Λαμβάνοντας υπόψη την έκφραση παροχής ατομικού χλωρίου χωρίς αντίδραση και 

το γεγονός ότι δεν υπάρχει ροή παρά μόνο δημιουργία της ρίζας R ( 0, ≅
R

Rin

V
F

), οι 

εκφράσεις μετατρέπονται στις ακόλουθες τελικές μορφές: 

 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]rrrresc RClkRHClkkCl
Cl 21 +=Δ   [Ε – 6.3.1.1.3] 

 

 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]rescrrrr RkRHClkRClk
R

−= 12   [Ε – 6.3.1.1.4] 

 

Οι αντιδράσεις αυτές ενισχύουν την κατανάλωση ατομικού χλωρίου και συνεπώς η 

επαγόμενη μείωση του λόγου R1, θα οδηγήσει σε υπερεκτίμηση του συντελεστή 

ταχύτητας, που μετράται βάση της σχέσης (Ε – 6.3.6). 

 Η συνεισφορά αυτών των αντιδράσεων είναι σημαντική, όταν η φυσική 

διαδικασία διαφυγής του προϊόντος R από τον αντιδραστήρα είναι αργή συγκριτικά 

με την αντίδραση του, με το δραστικό συστατικό. Υπό αυτές τις συνθήκες 

προλαβαίνει να καταστήσει αισθητή τη παρουσία του στη συγκέντρωση στάσιμης 

κατάστασης του χλωρίου και να επηρεάσει τη μέτρηση του. Επειδή η σταθερά που 
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περιγράφει τη διαφυγή των μορίων από τον αντιδραστήρα, εξαρτάται από τη 

θερμοκρασία και τη διάμετρο της οπής, και μάλιστα αναλογικά (Ε – 6.2.5.2), 

αναμένεται οι επιδράσεις τους να μεγαλώνουν, αυξανόμενης της διαμέτρου της οπής 

διαφυγής και μειούμενης της θερμοκρασίας. Η εμφάνιση τέτοιων φαινομένων μπορεί 

να αντιμετωπιστεί με δύο τρόπους. Κατά τον πρώτο, λαμβάνεται υπόψη η εξάρτηση 

της σταθεράς διαφυγής από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αντιδραστήρα και 

τροποποιώντας κατάλληλα τις συνθήκες του πειράματος, είναι δυνατόν να 

περιοριστεί η εμφάνιση τους. Ο χρόνος παραμονής του R στο κελί είναι ανάλογος του 

όγκου του αντιδραστήρα. Μειώνοντας λοιπόν, τον όγκο του κελιού ή μεγαλώνοντας 

την οπή διαφυγής του αντιδραστήρα η επίδραση των δευτερογενών αντιδράσεων 

μειώνεται. Για ενυπάρχουσες συγκεντρώσεις ατόμων χλωρίου 

 και σταθερές ταχύτητας των δευτερογενών αντιδράσεων (k[ ] 311105 −×< cmatomsCl 2) 

της τάξης των , η απαλοιφή δευτερογενών διαδικασιών 

επιτυγχάνεται όταν ικανοποιείται η συνθήκη: 

1131110 −−− smoleculescm

 [ ] 12 <<Clktr   [Ε – 6.3.1.1.5] 

 Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη μεταβολή των πειραματικών συνθηκών θα πρέπει 

να διασφαλίζεται πάντα η χρονική επάρκεια για την εμφάνιση της πρωτογενούς 

αντίδρασης. 

 Ο άλλος τρόπος είναι να αγνοηθούν οι δευτερογενείς αντιδράσεις και να 

βασιστεί η μέτρηση της ταχύτητας της αντίδρασης, στη μεταβολή της τρέχουσας 

έντασης του RH και όχι σε αυτήν του χλωρίου, υπό την προϋπόθεση (όπως συνήθως 

συμβαίνει) ότι το RH δεν εμπλέκεται σε δευτερογενείς διαδικασίες. Αυτό μπορεί να 

γίνει περιγράφοντας τη στάσιμη κατάσταση του RH, απουσία και παρουσία ατομικού 

χλωρίου. Έτσι απουσία ατομικού χλωρίου: 

 [ ]0RHk
V

F
RHesc

r

inRH =   [Ε – 6.3.1.1.6] 

 [ ] [ ] [ ]rrresc
r

inRH RHClkRHk
V

F
RH

+=   [Ε – 6.3.1.1.7] 

Εξισώνοντας τα δεύτερα μέλη, εξαιτίας του γεγονότος ότι η παροχή δεν 

μεταβάλλεται: 

 [ ] [ ] [ ] [ ]rrrescesc RHClkRHkRHk
RHRH

+=0   [Ε – 6.3.1.1.8] 
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και λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία έντασης – συγκέντρωσης και παριστάνοντας 

το λόγο 2
0 R

I
I

rRH

RH = , με λίγη μαθηματική επεξεργασία προκύπτει: 

 ( ) [ ]resc ClkkR
RH
=−12   [Ε – 6.3.1.1.9] 

Όπως φαίνεται στη σχέση (Ε – 6.3.1.1.9) το ατομικό χλώριο εμπλέκεται στην 

έκφραση μόνο μέσω της τρέχουσας συγκέντρωσης του και συνεπώς οι δευτερογενείς 

διαδικασίες δεν επιδρούν στη μέτρηση του k. Ο μοναδικός περιορισμός, που τίθεται 

στη διαδικασία αυτή είναι ότι η συγκεκριμένη επεξεργασία δεν μπορεί να εφαρμοστεί 

σε αργές διαδικασίες (  ), γιατί η κορυφή του RH δεν θα 

είναι ευαίσθητη σε μικρές μεταβολές της συγκέντρωσης του χλωρίου. 

1131210 −−−< smoleculecmk

 

 

 

6.3.1.2 Διαδοχικές Αντιδράσεις 

   
 Κατά τις αντιδράσεις αυτές, συνήθως, κάποιο προϊόν, αντιδρά εναπομένων 

μοριακό χλώριο (Cl2) παράγοντας άτομα χλωρίου, με αποτέλεσμα να προκαλείται 

μείωση του λόγου R1 και συνακόλουθα υποτίμηση του συντελεστή ταχύτητας, 

αγνοώντας τις. Οι διαδικασίες αυτές περιγράφονται μέσω της ακολουθίας: 

   [Α – 6.3.1.2.1] RHClRHCl k +⎯→⎯+ 1

   [Α – 6.3.1.2.2] ClRClRCl k +⎯→⎯+ 2
2

Οι συγκεντρώσεις στάσιμης κατάστασης των Cl και Cl2 για την περίπτωση αυτή 

γράφονται: 

 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]rrrresc RClkRHClkkCl
Cl 221 −=Δ   [Ε – 6.3.1.2.1] 

 [ ] [ ] [ ]rresc RClkkCl
Cl 222 2

−=Δ   [Ε – 6.3.1.2.2] 

Για ποσοτικές διασπάσεις, το πρόβλημα αυτών των αντιδράσεων είναι μηδαμινό. 

Καθώς όμως μειώνεται η απόδοση διάσπασης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, που 

σχετίζονται με το χρόνο παραμονής του στον αντιδραστήρα, η αντίδραση                 

(Α – 6.3.1.2.2) μπορεί να λάβει χώρα και να επηρεάσει το μετρούμενο συντελεστή 

ταχύτητας. Στις περιπτώσεις αυτές, με βάση τη συνθήκη στάσιμης κατάστασης, είναι 

δυνατόν να γίνει διόρθωση, στο μετρούμενο συντελεστή k, σαν συνάρτηση 

μετρούμενων εντάσεων και συντελεστών βαθμονόμησης των συμμετεχόντων μορίων: 
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 [ ] [ ] [ ] [ ]rrescesc RHClkkClkCl
ClCl 12 2
=Δ−Δ   [Ε – 6.3.1.2.3] 

και με μερική ανακατάταξη: 

 ( )
[ ]
[ ] [ ]r

r

esc
esc RHk

Cl

kCl
kR Cl

Cl 1
2

1
21 =

Δ
−−   [Ε – 6.3.1.2.4] 

Ο έλεγχος της πιο πάνω περιγραφόμενης συμπεριφοράς έγινε για την περίπτωση του 

μεθανίου, ρυθμίζοντας το ποσοστό διάσπασης του σε β = 60%. Έτσι υπήρχε αρκετή 

ποσότητα μοριακού χλωρίου (Cl2), ώστε να πραγματοποιηθεί και να παρατηρηθεί η 

αντίδραση. Επιπλέον για το συγκεκριμένο πείραμα χρησιμοποιήθηκε αντιδραστήρας 

μεγάλου όγκου (V1 = 293.8 cm3), ώστε ο χρόνος παραμονής του προϊόντος CH3, να 

επαρκεί για να αντιδράσει με το Cl2. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πράγματι, λάμβανε 

χώρα η δευτερογενής αντίδραση, η οποία  και πιστοποιήθηκε μετρώντας το προϊόν 

της, μεθυλοχλωρίδιο στην κορυφή I50 ([CH3Cl]+). Στο ακόλουθο διάγραμμα 

παρίσταται η επίπτωση της δευτερογενούς αντίδρασης στη μέτρηση του συντελεστή 

ταχύτητας. 
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[CH4]r x1013   (molecule cm-3)  
Δ – 6.3.1.2.1   Επίδραση της δευτερογενούς αντίδρασης του μοριακού χλωρίου με το CH3, κατά τη 
μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης του μεθανίου με το ατομικό χλώριο. 
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666...333...222   ΕΕΕτττεεερρροοογγγεεενννεεείίίςςς   ΑΑΑννντττιιιδδδρρράάάσσσεεειιιςςς   
 
 Οι τεχνικές χαμηλής πίεσης, που βασίζονται στην απόλυτη μέτρηση του 

δραστικού συστατικού υποφέρουν από τη συμμετοχή του σε διάφορες ετερογενείς 

διαδικασίες. Φαινόμενα ετερογένειας στο σύστημα ενισχύουν την κατανάλωση του 

χλωρίου (παράλληλες αντιδράσεις) οδηγώντας σε υπερεκτίμηση των συντελεστών 

ταχύτητας. Οι αντιδράσεις ετερογένειας μπορούν να διακριθούν σε δύο γενικές 

κατηγορίες. Σε αυτές όπου το δραστικό συστατικό, ανεξάρτητα από την παρουσία 

άλλων σωματιδίων στον αντιδραστήρα, εμφανίζει τάση να καταναλώνεται στην 

επιφάνειά του, με συγκεκριμένο ρυθμό και σε αυτές, όπου κάποιο άλλο σωματίδιο 

προσροφάται στα τοιχώματα και το δραστικό συστατικό αντιδρά, πλέον, με αυτό 

ετερογενώς. Οι ετερογενείς διαδικασίες της πρώτης κατηγορίας ελαχιστοποιούνται με 

ειδικά επιστρώματα, επί της εσωτερικής επιφάνειας του αντιδραστήρα, χημικά 

αδρανών υλικών (κορεσμένα πολυμερή, TEFLON® FEP–120), αλλά ακόμα και αν 

δεν εξαλείφεται η συνεισφορά τους είναι ιδιαίτερα εύκολο να μετρηθεί με ακρίβεια 

και να ληφθεί υπόψη. Η εμφάνιση όμως ετερογενών διαδικασιών της δεύτερης 

κατηγορίας αποτελεί ένα δύσκολο πρόβλημα, αφού η ταχύτητα κατανάλωσης του 

δραστικού συστατικού θα περιέχει στην έκφρασή της και τη συγκέντρωση της 

προσροφημένης, στον αντιδραστήρα, ουσίας, η οποία, παρά το γεγονός ότι εξαρτάται 

από τη συγκέντρωσή της στην αέρια φάση είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Παρά 

ταύτα όμως, είναι δυνατόν να παρατηρηθεί, αν πράγματι συμβαίνει και 

τροποποιώντας κατάλληλα τις πειραματικές συνθήκες να μετριαστεί η συνεισφορά 

της. 

 Τα φαινόμενα ετερογένειας (Wall Effects) προσδιορίζονται και μετρώνται, αν 

είναι δυνατόν, παρατηρώντας την κορυφή του χλωρίου, απουσίας άλλου αντιδρώντος, 

μεταβάλλοντας το χρόνο παραμονής του, στον αντιδραστήρα. Αυτό επιτυγχάνεται 

μεταβάλλοντας τη διάμετρο της οπής διαφυγής (σύστημα πολλαπλών οπών). 

Εφαρμόζοντας τη συνθήκη στάσιμης κατάστασης για δύο οπές διαφορετικής 

διαμέτρου (2 και 5 mm) προκύπτει: 

 [ ] [ ]505
0

5, ClkClk
V

F
Wesc

R

Clin
Cl

+=   [Ε – 6.3.2.1] 

 [ ] [ ]202
0

2, ClkClk
V

F
Wesc

R

Clin
Cl

+=   [Ε – 6.3.2.2] 

 -119-  



666 ... 333 ... 222    ΕΕΕ ΤΤΤ ΕΕΕ ΡΡΡ ΟΟΟ ΓΓΓ ΕΕΕ ΝΝΝ ΕΕΕ ΙΙΙ ΣΣΣ    ΑΑΑ ΝΝΝ ΤΤΤ ΙΙΙ ΔΔΔ ΡΡΡ ΑΑΑ ΣΣΣ ΕΕΕ ΙΙΙ ΣΣΣ  

όπου και , οι σταθερές της ταχύτητας διαφυγής του χλωρίου από την οπή                              

των 5 και 2 mm αντίστοιχα,  

5
Clesck 2

Clesck

[ ]50Cl  και , οι συγκεντρώσεις στάσιμης κατάστασης του χλωρίου για οπές 

διαφυγής 5 και 2 mm αντίστοιχα και 

[ ]20Cl

Wk , η σταθερά ταχύτητας της ετερογενούς κατανάλωσης του χλωρίου και είναι 

ανεξάρτητη της οπής διαφυγής 

 

Επειδή οι παροχές είναι ίδιες, εξισώνοντας τα δύο μέλη, προκύπτει: 

 [ ] [ ] [ ] [ ]202
0

25
0

5
0

5 ClkClkClkClk WescWesc ClCl
+=+   [Ε – 6.3.2.3] 

Χρησιμοποιώντας την έκφραση συσχέτισης έντασης – συγκέντρωσης και με λίγη 

αναλυτική επεξεργασία, αποδεικνύεται ότι: 

 
( )

2552

5225

ClCl

ClCl

escClescCl

escescClCl
W kIkI

kkII
k

−

−
=   [Ε – 6.3.2.4] 

όπου  και , οι εντάσεις των κορυφών του χλωρίου που μετρώνται, για τις οπές 

των 5 και 2 mm αντίστοιχα 

5
ClI 2

ClI

 

 Απουσίας ετερογενών διαδικασιών, η ένταση της κορυφής του χλωρίου δεν θα 

έπρεπε να επηρεάζεται από τη μεταβολή του χρόνου παραμονής του στον 

αντιδραστήρα, όπως συγκεκριμένα υπαγορεύει η συνθήκη στάσιμης κατάστασης. Αν 

όμως, η συγκέντρωση των ατόμων χλωρίου στον αντιδραστήρα, μεταβάλλεται, τότε 

αντιδράσεις ετερογένειας λαμβάνουν χώρα και η ταχύτητά τους είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί μέσω της έκφρασης (E – 6.3.2.4). Για την περίπτωση της πρώτης 

κατηγορίας ετερογενών διαδικασιών, η kW αποτελεί τη μόνη άγνωστη παράμετρο, 

στην  έκφραση της στάσιμης κατάστασης του ατομικού χλωρίου, κατά την αντίδρασή 

του με μία ένωση RH:  

 

 [ ] [ ] [ ] [ ]rWrresc ClkClRHkkCl
Cl

+=Δ 1   [Ε – 6.3.2.5] 

Έτσι γνωρίζοντας το kW είναι δυνατή η διόρθωση του μετρούμενου συντελεστή 

ταχύτητας. 

 Στην περίπτωση όμως φαινομένων ετερογένειας της δεύτερης κατηγορίας 

στην έκφραση στάσιμης κατάστασης επεισέρχεται και η συγκέντρωση του RH στο 

τοίχωμα, που όπως αναφέρθηκε είναι δύσκολο να μετρηθεί: 
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[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]WrWrresc RHClkClRHkkCl
Cl

+=Δ 1  

Η ύπαρξη τέτοιων φαινομένων μπορεί να διαπιστωθεί με δύο τρόπους:  

Κατά τον πρώτο μετράται αρχικά η ένταση της κορυφής του χλωρίου (Ι35), για μία 

συγκεκριμένη πίεση και ακολούθως εκτίθεται ο αντιδραστήρας, για ένα σχετικά 

μεγάλο χρονικό διάστημα, στην ουσία που ενδέχεται να προσροφάται, στα τοιχώματά 

του. Κατόπιν ρέει ξανά χλώριο, υπό τις ίδιες με τις αρχικές συνθήκες και 

ξαναλαμβάνονται μετρήσεις της Ι35. Η ελάττωσή της ταυτοποιεί τέτοια φαινόμενα. 

Ο έλεγχος με το δεύτερο τρόπο είναι εφικτό να διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της 

αντίδρασης, με την καταγραφή των εντάσεων μορίου, ατομικού χλωρίου και 

υδροχλωρίου. Αργή επαναφορά του ατομικού χλωρίου (αύξηση), κατόπιν διακοπής 

της ροής του μορίου, με σύγχρονη αργή πτώση της έντασης του υδροχλωρίου, 

υποδεικνύει την ύπαρξη προσροφημένου RH στην εσωτερική επιφάνεια του 

αντιδραστήρα. Για το λόγο αυτό, πειράματα σε υψηλές θερμοκρασίες, όπου ενδέχεται 

να λαμβάνουν χώρα τέτοια φαινόμενα, η διεξαγωγή  πειράματος απαιτεί ειδική 

μεταχείριση, ώστε τα σημεία που λαμβάνονται να είναι αξιόπιστα.  

 Στην παρούσα διατριβή διαπιστώθηκε, ότι για τέτοια φαινόμενα φαίνεται να 

ευθύνεται, η μικρή μεταβολή στη φυσική κατάσταση του κεριού (Halocarbon Wax, 

χρησιμοποιείται για αδράνεια στην εξωτερική επιφάνεια του θαλάμου υψηλού κενού, 

εντός του αντιδραστήρα), καθώς η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 75°C (γίνεται πιο 

ρευστό) αυξάνοντας έτσι την προσροφητική του ικανότητα. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

σημαντικό ρόλο σε τέτοια φαινόμενα διαδραματίζει, όπως χαρακτηριστικά 

παρατηρήθηκε στη διάρκεια των πειραμάτων, το στόμιο έδρασης του αντιδραστήρα. 

Αν το χείλος του είναι σχετικά μεγάλο, ώστε να μην μεταφέρεται η θερμότητα του 

αντιδραστήρα (από το θερμαντικό υγρό που κυκλοφορεί) στο άκρο του, τότε δεν 

επηρεάζεται η φυσική κατάσταση του κεριού και φαινόμενα ετερογένειας δεν 

παρατηρούνται. Μία άλλη εναλλακτική λύση είναι η επίστρωση της συγκεκριμένης 

επιφάνειας του αντιδραστήρα με TEFLON, το οποίο έχει αποδειχθεί εξαιρετικά πιο 

αδρανές από το Halocarbon Wax. Σε όλα τα πειράματα που διεξήχθησαν σε υψηλές 

θερμοκρασίες, έγιναν ξεχωριστά πειράματα ελέγχου φαινομένων ετερογένειας και 

ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να εξαλειφθούν ο επιδράσεις τους. Σε χαμηλές 

θερμοκρασίες (273 και 303 Κ) η kW είναι ίση με μηδέν και συνεπώς δεν τίθεται θέμα 

ετερογενών διαδικασιών.     
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 Στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η μέτρηση των κινητικών παραμέτρων 

της αντίδρασης ατομικού χλωρίου (δραστικό συστατικό της ατμόσφαιρας ιδιαίτερα 

σε παραθαλάσσιες περιοχές) με μία σειρά φθοριωμένων αλκοολών (FAs), 

προτεινομένων ως ενδεχόμενα υποκατάστατα των χλωροφθορανθράκων (CFCs). Τα 

παρόντα αποτελέσματα, εκτός από το αμιγώς επιστημονικό ενδιαφέρον που 

παρουσιάζουν, είναι δυνατόν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια ελέγχου της 

ασφάλειας χρήσης των ενώσεων αυτών, με διαφόρους τρόπους και σε διάφορες 

πτυχές της δρομολογημένης έρευνας, προς την προστασία του περιβάλλοντος, όπως: 

  Στη μέτρηση του ακριβούς χρόνου ζωής των συγκεκριμένων ενώσεων στην 

τροπόσφαιρα και στον, επακόλουθα, σαφή προσδιορισμό του δείκτη δυναμικού 

σφαιρικής θέρμανσης GWP, από τον οποίο χαρακτηρίζονται.  

  Στην κατασκευή βάσης κινητικών δεδομένων, για την εφαρμογή τους σε 

διάφορα θεωρητικά μοντέλα, κατά τα οποία μελετάται το δυναμικό σύστημα της 

γήινης ατμόσφαιρας 

  Στο χαρακτηρισμό του μηχανισμού, αλλά και των πρωτογενών προϊόντων 

αποικοδόμησης των FA, κατά την αντίδρασή τους με άτομα χλωρίου στην 

τροπόσφαιρα και   

  Στην επιλεκτική δημιουργία ριζών (προϊόντα αντίδρασης των FΑ με ρίζες 

υδροξυλίου και άτομα χλωρίου) για τη μελέτη και τον προσδιορισμό των 

δευτερογενών προϊόντων οξείδωσης τους, κατά την αντίδρασή τους με το μοριακό 

οξυγόνο της τροπόσφαιρας.  

 Στα πλαίσια προσδιορισμού του μηχανισμού αποικοδόμησης των FAs στην 

τροπόσφαιρα και του χαρακτηρισμού δευτερογενών προϊόντων οξείδωσης τους, 

διεξήχθησαν, ανεξάρτητα της μέτρησης των κινητικών παραμέτρων, ειδικά 

σχεδιασμένα πειράματα, που περιλάμβαναν τη δημιουργία, των επιθυμητών προς 

μελέτη, ριζών, στον αντιδραστήρα και ακολούθως, την προσθήκη μοριακού οξυγόνου 

(O2), για το χαρακτηρισμό των πρωτογενών και δευτερογενών προϊόντων 

αποικοδόμησης και οξείδωσής τους, αντίστοιχα.  

 Επικουρικά της πειραματικής μελέτης για την πρόβλεψη του μηχανισμού 

αποικοδόμησης των FΑs κατά την αντίδρασή τους με το Cl, διεξήχθησαν ab–initio 

και DFT (Density Functional Theory) μοριακοί υπολογισμοί, αποσκοπώντας κυρίως 

στο θερμοχημικό χαρακτηρισμό των αλκοολών και των αντιδράσεών τους με το Cl, 
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ώστε να συγκριθούν τα αποτελέσματά τους με τις αντίστοιχες ενδείξεις, που 

προκύπτουν από τις πειραματικές μετρήσεις 
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777...222...111   ΚΚΚιιινννηηητττιιικκκήήή    ΜΜΜεεελλλέέέτττηηη    τττηηηςςς    ΑΑΑννντττίίίδδδρρρααασσσηηηςςς   τττοοουυυ   ΧΧΧλλλωωωρρρίίίοοουυυ    μμμεεε    τττηηηννν    222,,,222,,,222   –––   
τττρρριιιφφφθθθοοορρροοο    –––   αααιιιθθθααανννόόόλλληηη   
   

 Κατά την κινητική μελέτη της συγκεκριμένης αντίδρασης χρησιμοποιήθηκε 

αντιδραστήρας όγκου V1 = 298.3 cm3, ενώ για τη διαφυγή των μορίων επιλέχθηκε 

οπή με διάμετρο d = 5 mm. Κριτήριο επιλογής των συγκεκριμένων συνθηκών ήταν η 

χρονική επάρκεια πραγματοποίησης της αντίδρασης, σε συνδυασμό με τον ελάχιστο 

δυνατό χρόνο παραμονής των προϊόντων στον αντιδραστήρα, ώστε να αποφευχθούν 

περιπλοκές από δευτερογενείς αντιδράσεις. Ως πρόδρομη ένωση για την παραγωγή 

ατόμων χλωρίου χρησιμοποιήθηκε μοριακό χλώριο (99.5 %, Linde) σε μίγμα του με 

ήλιο, περιεκτικότητας 4.93 % (Cl2/He). Η αλκοόλη CF3CH2OH (2,2,2 – τριφθορο – 

αιθανόλη) προμηθεύτηκε από τη εταιρία Aldrich (Cas. No 75–89–8) με 

αναγραφόμενη καθαρότητα 99.5+ %. Σε συνθήκες δωματίου πρόκειται για ένα 

άχρωμο υγρό με μοριακή μάζα m.w. = 100 amu και σημείο ζέσεως b.p. = 77 – 80°C.  

 Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων η CF3CH2OH  εισήχθη σε ειδικά 

κατασκευασμένο αποθηκευτικό χώρο, αναραίωτη και με κατάλληλη επεξεργασία 

απαλλάχθηκε από των εγκλωβισμένο αέρα. Κατά τη διαδικασία αυτή, η αλκοόλη 

ψύχεται σε θερμοκρασία υγρού αζώτου (77 Κ) και ο χώρος εκκενώνεται 

απομακρύνοντας τον αέρα, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται σε αέρια φάση. Μόλις 

το δείγμα επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου, η διαδικασία επαναλαμβάνεται 

κυκλικά. Για την απομάκρυνση όλης της ποσότητας του αέρα (και του μερικώς 

διαλυμένου στην αλκοόλη), απαιτείται ένας σχετικά μεγάλος αριθμός επαναλήψεων, 

ώστε να περάσει όλη η ποσότητα του αέρα στην αέρια φάση και ακολούθως να 

απομακρυνθεί. Η διαδικασία τελειώνει όταν κατά την άντληση του αποθηκευτικού 

χώρου δεν παρατηρείται μεταβολή στην πίεση της γραμμής κενού. Ο έλεγχος της 

αποτελεσματικής απαέρωσης του δείγματος, έγινε συγκρίνοντας το φάσμα μάζας που 

ελήφθη σε δυναμικό ιονισμού 70 eV, απουσίας ροή μορίων, με το αντίστοιχο της 

αλκοόλης. Η σταθερότητα της κορυφής Ι16 (θραυσματοποίηση του μοριακού 

οξυγόνου στο θάλαμο ιονισμού), η οποία αποτελεί τη μόνη από τις χαρακτηριστικές 
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κορυφές του αέρα, που δεν συμπίπτει με κάποια της αλκοόλης, υπέδειξε την 

ικανοποιητική απαέρωση του δείγματος.  

 Ο έλεγχος της καθαρότητας της αλκοόλης, αλλά και της λειτουργίας του 

φασματογράφου μάζας διεξήχθη με την αντιπαράσταση φασμάτων μάζας της 

CF3CH2OH που ελήφθησαν στο συγκεκριμένο φασματογράφο και σε δυναμικό 

ιονισμού 70 eV (Δ – 7.2.1.1c), και αντιστοίχων που υπάρχουν διαθέσιμα σε 

διαδιχτυακές βιβλιοθήκες (Δ – 7.2.1.1a) (Δ – 7.1.2.1b). Σε αυτό το σημείο πρέπει να 

σημειωθεί ότι τα σωματίδια κατά τη διέλευσή τους από το θάλαμο ιονισμού, 

συνήθως, αποκτούν φορτίο +1 και συνακόλουθα ο λόγος (
z
m ) ταυτίζεται με τη μάζα 

τους. Η σύγκριση των χαρακτηριστικότερων κορυφών, αλλά και των σχετικών τους 

εντάσεων παρατίθεται στον πίνακα (Π – 7.2.1.1).  
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Δ – 7.2.1.1      Χαρακτηριστικές κορυφές από διαθέσιμα φάσματα της 2,2,2–τριφθορο–αλκοόλης στο 
δίκτυο. Το (α) αναφέρεται στην ηλεκτρονική  σελίδα του ΑIST, ενώ το (b) στην αντίστοιχη του ΝIST και 
το (c)  στο φάσμα που λήφθηκε στο εργαστήριο. 
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m/e 29 31 32 33 43 44 51 61 69 81 83 99 100 

70 eV(N) 28 100 6 23 1 2 11.5 20 8 3 2 < 1 < 1 

70 eV(A) 13 100 2 16 < 1  < 1 9 11 5 2 1 < 1 < 1 

70 eV(T) 22 100 7 28 < 1 1.9 11.5 17 8 3 2 < 1 < 1 

19 eV(T) 1 100 2.5 1.5 < 1 < 1 1 2 < 1 < 1 1 1 3 
 
Π – 7.2.1.1   Σύγκριση θραυσμάτων και εντάσεων χαρακτηριστικών κορυφών, μεταξύ των φασμάτων 
που ελήφθησαν στο εργαστήριο (Τ) και αντιστοίχων ηλεκτρονικά διαθέσιμων στα 70 eV και το 
χαρακτηριστικό της φάσμα που ελήφθη στα 19 eV. Α71: AIST, N72: NIST 
 

Όπως φαίνεται, όσον αφορά την ταυτοτική απεικόνιση της θραυσματοποίησης, τα 

τρία φάσματα δεν εμφανίζουν διαφορές και συνεπώς δεν υπάρχουν ενδείξεις για την 

ύπαρξη συγκεκριμένων προσμίξεων στο δείγμα. Τα ίδια συμπεράσματα συνάχθηκαν 

και από τη λήψη φασμάτων με εξαιρετικά μεγάλη ευαισθησία. Όσον αφορά τη 

λειτουργία του οργάνου, οι παρεκκλίσεις που εμφανίζονται είναι ελάχιστες και 

ενδεχομένως να οφείλονται σε διαφορετικές  συνθήκες συλλογής των φασμάτων ή τη 

διαφορετική επεξεργασία των δειγμάτων.  
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Δ – 7.2.1.2      Φάσμα μάζας της 2,2,2–τριφθορο–αιθανόλης στα 19 eV 
 

Ακολούθως το δυναμικό στο θάλαμο ιονισμού ρυθμίστηκε στα 19 eV, ώστε 

να ελαχιστοποιηθεί η θραυσματοποίηση του HCl, κατά την οποία παράγονται 

κατιόντα χλωρίου και διατηρήθηκε σε αυτήν την τιμή, καθόλη τη διάρκεια των 

πειραμάτων μέτρησης συντελεστών ταχυτήτων. Υπό αυτές τις συνθήκες ιονισμού 

έχει διαπιστωθεί ότι η συνεισφορά του HCl, κατά τη διάσπασή του, στην κορυφή I35 

είναι μικρότερη από το 0.03 % της συνολικής κορυφής. Το τελευταίο στάδιο, πριν 
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λάβει χώρα η αντίδραση, είναι η λήψη φάσματος της ένωσης σε δυναμικό ιονισμού 

19 eV (Δ – 7.2.1.2), ώστε να επιλεγεί η κορυφή στην οποία θα μετράται η ένωση. 

Η επιλογή της χαρακτηριστικής κορυφής αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

σημείο για την αξιόπιστη παραγωγή κινητικών παραμέτρων και επιβάλλεται να μην 

περιέχει συνεισφορές, από τη θραυσματοποίηση άλλων μορίων (κυρίως προϊόντων), 

οι οποίες θα οδηγήσουν σε υποτίμηση του μετρούμενου συντελεστή ταχύτητας. Η 

ασφαλέστερη κορυφή για τη μέτρηση της συγκέντρωσης είναι η μητρική κορυφή. 

Παρόλο που στην περίπτωση της CF3CH2OH    ([CF3CH2OH]+⋅), δεν πρόκειται για 

κορυφή μεγάλης έντασης, κατά τη συλλογή σημείων της στον υπολογιστή, για 

διάφορες πιέσεις της αλκοόλης στο χώρο τροφοδοσίας, διαπιστώθηκε η εξαιρετικά 

σταθερή συμπεριφορά της και η ανάλογη μεταβολή της προς το τετράγωνο της 

πίεσης. Βάσει αυτών των παρατηρήσεων επιλέχθηκε για τη μέτρηση της 

συγκέντρωσης της CF3CH2OH, η κορυφή μοριακού ιόντος που αντιστοιχεί σε 

100=
z
m .  

 Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τον έλεγχο του μηχανισμού, μέσω του 

οποίου λαμβάνει χώρα η αντίδραση και αν είναι δυνατόν την ταυτοποίηση των 

προϊόντων της. Η διαδικασία αυτή συντελείται στον καταγραφέα και περιλαμβάνει 

πέντε στάδια: 

 Καταγραφή φάσματος του αντιδραστήρα χωρίς καμία παροχή, το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί ως υπόβαθρο 

 Ροή μοριακού χλωρίου (4.93 % Cl2/He) και λήψη φάσματος 

 Ροή ατόμων χλωρίου κατόπιν μικροκυματικής εκκένωσης του μίγματος Cl2/He και 

καταγραφή φάσματος 

 Εισαγωγή στον αντιδραστήρα CF3CH2OH και καταγραφή φάσματος για την 

αντίδραση 

 Διακοπή ροής χλωρίου και λήψη φάσματος της ένωσης 

 

Κατά τη συλλογή των φασμάτων παρατηρήθηκε μείωση του ατομικού χλωρίου με 

την εισαγωγή της αλκοόλης, πιστοποιητικό της πραγματοποίησης της αντίδρασης, και 

σύγχρονη αύξηση της κορυφής του HCl συνεπή με το μηχανισμό μετάθεσης ατόμων 

υδρογόνου (Δ – 7.2.1.3).  
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Δ – 7.2.1.3   Η γραμμική αύξηση της έντασης της κορυφής του HCl καθώς αυξάνει η συγκέντρωση της 
CF3CH2OH ταυτοποιει ότι πρόκειται για προϊόν της αντίδρασης. Στο προκείμενο διάγραμμα η τάση 
παρίσταται συγκριτικά ως προς την ένταση της κορυφής του ατομικού Cl  απουσία αλκοόλης 
 

Η αντίστοιχη αφυδρογονωμένη ρίζα, δεν ανιχνεύθηκε άμεσα, γεγονός που οφείλεται 

κυρίως στην τεχνική ισχυρού ιονισμού με βομβαρδισμό ηλεκτρονίων που 

χρησιμοποιείται, κατά την οποία το κατιόν της ασταθούς ελεύθερης ρίζας διασπάται 

αμέσως και δεν φτάνει στον ανιχνευτή. Επίσης δεν ανιχνεύθηκαν προϊόντα 

δευτερογενούς αντίδρασης του ατομικού χλωρίου με την αφυδρογονωμένη ρίζα. Οι 

παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν στο συμπέρασμα, ότι η αντίδραση λαμβάνει χώρα 

σύμφωνα με το σχήμα: 

 ( )⋅+⎯→⎯+ OCHCFHClClOHCHCF k
2323   [Α – 7.2.1.1] 

Η εφαρμογή της συνθήκη στάσιμης κατάστασης του χλωρίου για τη συγκεκριμένη 

αντίδραση περιγράφεται από την έκφραση: 

 [ ] [ ] [ ]rresc OHCHCFClkkCl
Cl 23=Δ   [Ε – 7.2.1.1] 

όπου  k , ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης (Α – 7.2.1.1), 

   , η μεταβολή της συγκέντρωσης του χλωρίου κατόπιν εισαγωγής της 

CF

[ ]ClΔ

3CH2OH ( [ ] [ ] [ ]rClClCl −=Δ 0 ) και 

[ rOHCHCF 23 ] , η τρέχουσα συγκέντρωση της CF3CH2OH και 

Ο μετασχηματισμός της έκφρασης (Ε – 7.2.1.1) σε αναλογία με τον αντίστοιχο της (Ε 

– 6.3.3) αποδίδει: 

 ( ) [ ]resc OHCHCFkkR
Cl 231 1 =−   [Ε – 7.2.1.2] 
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όπου 
rCl

Cl

I
I

R 0
1 =  

 

Σύμφωνα με την έκφραση (Ε – 7.2.1.2), η γραφική απεικόνιση της ποσότητας 

, ως προς τη συγκέντρωση της αλκοόλης (( )
ClesckR 11 − [ ]rOHCHCF 23 ), είναι ευθεία 

γραμμή, με την κλίση της να αντιστοιχεί στο συντελεστή ταχύτητας. Όπως φαίνεται 

στη σχέση (Ε –7.2.1.2), όλες οι ποσότητες που περιέχονται είναι άμεσα μετρήσιμες 

στο φασματογράφο μάζας, εκτός από την ταχύτητα διαφυγής, η οποία γνωστών των 

χαρακτηριστικών του αντιδραστήρα είναι δυνατόν να προσδιοριστεί για οποιαδήποτε 

μάζα και θερμοκρασία (παράγραφος 6.2.5) και τη συγκέντρωση της CF3CH2OH, για 

την οποία απαιτείται ειδικό πείραμα προσδιορισμού των χαρακτηριστικών ροής της, 

διαμέσου των τριχοειδών. Η αναλυτική διαδικασία περιγράφεται στην παράγραφο 

6.2.2, ενώ ακολούθως παρατίθενται το διάγραμμα ροής για την αλκοόλη  και οι τιμές 

των σταθερών  που προέκυψαν για το συντελεστή ροής (AF). 
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Δ – 7.2.1.4   Διάγραμμα προσδιορισμού ροής για την CF3CH2OH. Στο συγκεκριμένο διάγραμμα 
παρίστανται σημεία από όλα τα πειράματα ροής που διεξήχθησαν στη διάρκεια μελέτης της 
συγκεκριμένης αλκοόλης 
 

Το διάγραμμα (Δ – 7.2.1.4) περιέχει σημεία πειραμάτων προσδιορισμού της ροής, 

που πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ημέρες και καθώς φαίνεται, η τάση τους 

εμφανίζει εξαιρετική επαναληψιμότητα. Οι τιμές των σταθερών του συντελεστή ροής 

προέκυψαν από την προσαρμογή της συνάρτησης 
P
CBAcorr

F +=  (Ε – 6.2.2.12), επί 

των σημείων της γραφικής παράστασης και προσδιορίστηκαν: 
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12141006.1 −−×= sTorrB  

11141058.3 −−×= sTorrC  

Στη συνέχεια κατασκευάστηκε διάγραμμα ροής  ( ), συνάρτηση των 

επιλεκτικά μετρούμενων κορυφών της CF

2PAF corr
F=

3CH2OH (I31, I100) και προσδιορίστηκε από 

την κλίση της ευθείας, ο αντίστοιχος συντελεστής βαθμονόμησης (Δ – 7.2.1.5). Ο 

λόγος των συντελεστών που μετρώνται για την κάθε κορυφή, αντικατοπτρίζει τη 

σχετική αφθονία των δύο ιόντων κατόπιν θραυσματοποίησης του μορίου στο θάλαμο 

ιονισμού. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί, ότι σε  αντίθεση με τη ροή, ο 

προσδιορισμός του συντελεστή βαθμονόμηση εξαρτάται από την καθημερινή 

κατάσταση του θαλάμου ιονισμού και συνεπώς ο προσδιορισμός του δεν αποτελεί 

τετριμμένο ζήτημα. Για να απαλειφθούν συστηματικά σφάλματα και να είναι 

ασφαλής η μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης, η διαδικασία 

μέτρησης του , επαναλαμβάνεται καθημερινά, τόσο κατά τη διάρκεια του 

πειράματος, όσο και ανεξάρτητα, κατόπιν το τέλος αυτού και η επεξεργασία των 

πειραμάτων γίνεται με βάση τις προκύπτουσες τιμές. Μερικά αποτελέσματα των 

μετρήσεων του   παρατίθενται στον πίνακα (Π – 7.2.1.3). 
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Δ – 7.2.1.5   Ενδεικτικό διάγραμμα προσδιορισμού συντελεστή βαθμονόμησης έντασης συγκέντρωσης, 
κατά τη μέτρησή του στην κορυφή του μοριακού ιόντος. 
 

 Αφού προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά ροής της CF3CH2OH  και ο 

συντελεστής βαθμονόμησης για την επιλεγμένη μετρούμενη κορυφή μοριακού ιόντος 

(Ι100) , η τρέχουσα συγκέντρωση στάσιμης κατάστασης της CF3CH2OH προκύπτει 

μέσω της έκφρασης: 
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 [ ]
RescI

r Vka
I

OHCHCF
OHCHCF

r

23100

100
23 =   [Ε – 7.2.1.3] 

 όπου , η ένταση της κορυφής του μοριακού ιόντος, 
r

I100

[ rOHCHCF 23 ] , η τρέχουσα συγκέντρωση της CF3CH2OH κατά την αντίδραση, 

100Ia , ο συντελεστής βαθμονόμησης έντασης – συγκέντρωσης για την κορυφή Ι100                          

OHCHCFesck
23

, ο συντελεστής ταχύτητας διαφυγής της CF3CH2OH στις δεδομένες 

συνθήκες αντίδρασης και 

VR, ο όγκος του αντιδραστήρα 

 

Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας της 

αντίδρασης, καταγράφοντας τις εντάσεις των χαρακτηριστικών κορυφών του 

ατομικού χλωρίου και της CF3CH2OH μεταβάλλοντας το λόγο των σχετικών 

συγκεντρώσεων τους στον αντιδραστήρα. Αυτό επιτυγχάνεται διατηρώντας σταθερή 

την πίεση στο χώρο τροφοδοσίας του μοριακού χλωρίου, καθόλη τη διάρκεια του 

πειράματος και αυξάνοντας σταδιακά την αντίστοιχη πίεση της αλκοόλης. Τα όρια 

μεταξύ των οποίων κυμαίνεται η μεταβολή, καθορίζονται από την αρχική εμφάνιση 

της αντίδρασης, που διαπιστώνεται με την πτώση της κορυφής του χλωρίου (Ι35) και 

από την ολοκληρωτική κατανάλωσή του, η οποία αναφέρεται στο χρονικό σημείο 

κατά το οποίο η ένταση της Ι35, αντιστοιχεί αποκλειστικά στο ποσοστό συνεισφοράς 

του μοριακού χλωρίου (αν έχει απομείνει), κατά τη θραυσματοποίησή του στο 

θάλαμο ιονισμού. Μία άλλη κορυφή από την οποία είναι δυνατόν να προκύψουν 

συμπεράσματα, για την ολοκληρωτική κατανάλωση του ατομικού χλωρίου είναι αυτή 

του HCl (Ι36), η οποία αναμένεται να μην αυξάνει, πέραν του σημείου αυτού. Παρά 

ταύτα η τάση της Ι36 αποτελεί ένδειξη και όχι απόδειξη, γιατί ενδέχεται να 

επηρεάζεται και από τη γήρανση του επιστρώματος του χαλαζία, στο σημείο, όπου 

εκκενώνεται ηλεκτρικά το μίγμα Cl2/He και παράγεται ατομικό χλώριο. Η περιοχή 

πιέσεων της αλκοόλης, για την οποία διεξήχθησαν τα πειράματα της συγκεκριμένης 

αντίδρασης ήταν από 1.2 έως 8.0 Torr και αντιστοιχεί σε εύρος τρεχόντων 

συγκεντρώσεων της, στον αντιδραστήρα από 6.5 × 1011 έως 2.5 × 1013 molecule cm–3. 

Αντίστοιχα η πίεση του μίγματος Cl2/He ρυθμίστηκε στα ~19 Torr, ενώ η τρέχουσα 

συγκέντρωσή του κυμάνθηκε μεταξύ των 1.0 × 1011 και 1.3 × 1012 molecule cm–3. 
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 Καθορισμένων πλέον όλων των συνθηκών, πραγματοποιήθηκαν πειράματα 

στις θερμοκρασίες Τ = 273, 303, 333, και 363 Κ, κατά τα οποία αυξάνοντας την 

πίεση της αλκοόλης στο χώρο τροφοδοσίας, ανάλογα προς το τετράγωνό της 

( ), συλλέγονταν σημεία στον υπολογιστή, για τις προεπιλεγμένες 

χαρακτηριστικές κορυφές των μορίων. Συγκεκριμένα, για τη μέτρηση του συντελεστή 

ταχύτητας της συγκεκριμένης αντίδρασης επιλέχθηκαν οι κορυφές: 

[ ] 2
,MbPM ∝

Ι35, για τη μέτρηση του ατομικού χλωρίου 

Ι70, για τη μέτρηση του μοριακού χλωρίου 

Ι36, για τη μέτρηση του υδροχλωρίου και 

Ι31 και Ι100, για τη μέτρηση της αλκοόλης 

 Η συλλογή των σημείων περιλαμβάνει τέσσερα ξεχωριστά στάδια μετρήσεων, 

ώστε να είναι εφικτή η πλήρης απεικόνιση της αντίδρασης: 

 Αρχικά συλλέγονται σημεία κατά την παροχή στον αντιδραστήρα μίγματος 

μοριακού χλωρίου (Cl2/He) 

 Ακολούθως υποκείμενο το μίγμα σε ηλεκτρική εκκένωση παράγει ατομικό χλώριο, 

κατά την παροχή του οποίου επανασυλλέγονται σημεία 

 Στη συνέχεια εισάγεται η αλκοόλη και λαμβάνονται σημεία που αντιστοιχούν στην 

αντίδραση 

 Τέλος, διακόπτεται η ροή του μίγματος του χλωρίου και βαθμονομείται η αλκοόλη 

 Για την ψηφιακή επεξεργασία των αποτελεσμάτων κάθε στάδιο από αυτά τα 

τέσσερα, περιγράφεται από έναν κώδικα, 0, 1, 2 και 3 αντίστοιχα, ενώ η κάθε πλήρης 

σάρωση των επιλεγμένων κορυφών, στη διάρκεια ενός κώδικα αντιστοιχεί σε ένα 

σημείο επεξεργασίας. Η σκοπιμότητα του κάθε κώδικα περιγράφεται αναλυτικά στην 

παράγραφο 6.3, αλλά πρέπει να επισημανθούν δύο σημεία, κατά τη συλλογή 

σημείων. Σημεία με κώδικα 1, του οποίου βασικός σκοπός είναι η μέτρηση της 

αρχικής συγκέντρωσης του χλωρίου, χωρίς την εμφάνιση αντίδρασης, συλλέγονται 

πολλές φορές μεσολαβώντας μεταξύ διαφορετικών συγκεντρώσεων αλκοόλης του 

κώδικα 2 (αντίδραση), ώστε να είναι καλά χαρακτηρισμένη η αρχική συγκέντρωση 

του χλωρίου, πριν από την εισαγωγή στον αντιδραστήρα νέας συγκέντρωσης 

αλκοόλης. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφονται φαινόμενα αστάθειας της ισχύος της 

μικροκυματικής ακτινοβολίας και προσδιορίζεται με ακρίβεια ο λόγος R1. Επίσης 

πρέπει να αναφερθεί ότι μία από τις σκοπιμότητες μέτρησης των κωδίκων 0, 1 και 3 
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είναι ο καθημερινός προσδιορισμός των συντελεστών βαθμονόμησης του Cl2, του Cl 

και της CF3CH2OH αντίστοιχα.  

 Στη συνέχεια, αφού είχε μετρηθεί η χαρακτηριστική σταθερά διαφυγής του 

αντιδραστήρα (παράγραφος 6.2.5, Αesc = 0.996), προσδιορίστηκε ο συντελεστής 

ταχύτητας διαφυγής όλων των σωματιδίων σε κάθε θερμοκρασία, μέσω της 

έκφρασης: 

 
M
Tk

Mesc 996.0=   [Ε – 7.2.1.4] 

Τα αποτελέσματα παρατίθενται στον πίνακα (Π – 7.2.1.2) 
 

Σωματίδιο Cl2 Cl HCl CF3CH2OH 

kesc273 (s–1) 1.967 2.782 2.743 1.734 

kesc363 (s–1) 2.268 3.208 3.163 1.898 
 
Π – 7.2.1.2   Περιγραφή της εξάρτησης της ταχύτητας διαφυγής των σωματιδίων που μετέχουν στην 
αντίδραση από τη μάζα και τη θερμοκρασία. Ενδεικτικά αναφέρονται οι τιμές τους στις δύο ακραίες τιμές 
θερμοκρασιών, που διεξήχθησαν τα πειράματα. 
 

 Τελευταίο στάδιο της κινητικής μελέτης αποτελεί η επεξεργασία των 

δεδομένων που ελήφθησαν και η κατασκευή γραφημάτων της ποσότητας 

, ως προς την τρέχουσα συγκέντρωση της αλκοόλης ( )
ClesckR 11 − [ ]rOHCHCF 23 . Από 

τη γραμμική προσαρμογή των σημείων του παραγόμενου γραφήματος προκύπτει ο 

συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης για τη θερμοκρασίας όπου έχει διεξαχθεί το 

πείραμα. Το βασικό στάδιο της επεξεργασίας έγινε με προγράμματα εσωτερικής 

δημιουργίας του εργαστηρίου και τα αποτελέσματά τους ελέγχθηκαν συγκρίνοντάς 

τα, με αυτά που προέκυπταν από διαθέσιμα εμπορικά πακέτα προγραμμάτων 

αναλυτικής και γραφικής επεξεργασίας, όπως αυτό του ORIGIN® V 6.0 – 32 bit 

συμβατού με όλα τα παραθυρικά λειτουργικά συστήματα, όπου και 

κατασκευάστηκαν τα τελικά γραφήματα. Πρέπει να σημειωθεί ότι για την 

επαλήθευση των μετρήσεων και την παραγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων 

πραγματοποιήθηκαν πολλά επαναληπτικά πειράματα, με τυχαία ακολουθία στην 

κλίμακα των θερμοκρασιών, ώστε να αποφευχθούν συστηματικά σφάλματα. 

Μερικά αποτελέσματα από τυχαία επιλεγμένα πειράματα παρατίθενται στον πίνακα 

(Π – 7.2.1.3). 
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k273 k303 k333 k363 100Ia  
31Ia  

10031 II /aa  

4.59 × 10–13 6.29 × 10–13 7.83 × 10–13 9.62 × 10–13 1.81 × 10–16 3.02 × 10–13 166.85 

4.73 × 10–13 6.36 × 10–13 7.74 × 10–13 9.29 × 10–13 2.04 × 10–16 3.34 × 10–13 166.67 

 
Π – 7.2.1.3   Ενδεικτικές τιμές συντελεστών ταχύτητας και βαθμονόμησης τυπικών πειραμάτων. Οι 
συντελεστές ταχύτητας αναφέρονται σε cm3 molecule–1 s–1 και οι συντελεστές βαθμονόμησης σε cm–3 
molecule 
 
 Τα σημεία που έχουν προκύψει από όλα τα πειράματα σε κάθε θερμοκρασία 

συγκεντρώνονται σε ένα γράφημα και η γραμμική προσαρμογή αυτών παρέχει τον 

τελικό συντελεστή ταχύτητας στην αντίστοιχη θερμοκρασία.  

Για τον έλεγχο και την απαλοιφή διαδοχικών δευτερογενών αντιδράσεων που 

λαμβάνουν χώρα κατά το γενικό σχήμα: 

   [Α – 7.2.1.2] RHClRHCl k +⎯→⎯+ 1

   [Α – 7.2.1.3] RClClRCl k +⎯→⎯+ 2
2

έγινε διόρθωση στο μετρούμενο συντελεστή ταχύτητας, που βασίστηκε στη συνθήκη 

στάσιμης κατάστασης του Cl2, κατά την έκφραση: 

 [ ] [ ] [ ] [ ]2222 22
ClkRClkkCl

ClCl escresc +=Δ   [Ε – 7.2.1.5] 

και η σταθερά ταχύτητας k1, προσδιορίστηκε μέσω της σχέσης: 

( )
[ ]
[ ] [ ] [ ]rrcorr

r

esc
esc OHCHCFClk

Cl

kCl
kR Cl

Cl 23
2

1
21 =

Δ
−−  

όπου kcorr, ο διορθωμένος συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης (Α – 7.2.1.2) (k1) 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν στη διάρκεια των πειραμάτων, συνοψίζονται στον 

πίνακα (Π – 7.2.1.4), ενώ στα (Δ – 7.2.1.6) έως (Δ – 7.2.1.9) παρατίθενται οι 

συνδυαστικές γραφικές παραστάσεις σε κάθε θερμοκρασία και η γραμμική 

προσαρμογή, επί των σημείων τους. 
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Δ –7.2.1.6   Συγκεντρωτικό διάγραμμα πειραματικών μετρήσεων για την αντίδραση της CF3CH2OH με το 
ατομικό χλώριο σε θερμοκρασία Τ = 273 Κ. Η γραμμική συναρμογή των σημείων της παρέχει το 
συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης 
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Δ –7.2.1.7   Συγκεντρωτικό διάγραμμα πειραματικών μετρήσεων για την αντίδραση της CF3CH2OH με το 
ατομικό χλώριο σε θερμοκρασία Τ = 303 Κ. Η γραμμική συναρμογή των σημείων της παρέχει το 
συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης 
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Δ –7.2.1.8   Συγκεντρωτικό διάγραμμα πειραματικών μετρήσεων για την αντίδραση της CF3CH2OH με το 
ατομικό χλώριο σε θερμοκρασία Τ = 333 Κ. Η γραμμική συναρμογή των σημείων της παρέχει το 
συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης 
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Δ –7.2.1.9   Συγκεντρωτικό διάγραμμα πειραματικών μετρήσεων για την αντίδραση της CF3CH2OH με το 
ατομικό χλώριο σε θερμοκρασία Τ = 363 Κ. Η γραμμική συναρμογή των σημείων της παρέχει το 
συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης 
 

 Όπως παρατηρείται στον πίνακα (Π – 7.2.1.4), η απόκλιση μεταξύ των k και 

kcorr είναι ελάχιστη και εντός των ορίων των πειραματικών σφαλμάτων,  γεγονός 

που δηλώνει τη μη ύπαρξη διαδοχικών δευτερογενών διαδικασιών. Στον ίδιο πίνακα 

επίσης φαίνεται  και ο λόγος της τομής της γραμμικής προσαρμογής στον άξονα του 

(R1–1)kesc,Cl,  προς τη μέγιστη τιμή τεταγμένης, των σημείων του γραφήματος 

(intercept) επί τοις εκατό. Στην εξάλειψη διαδοχικών δευτερογενών διαδικασιών 

συνετέλεσαν και τα υψηλά ποσοστά διάσπασης του Cl2, που σε κανένα πείραμα δεν 

ήταν χαμηλότερα από 98.5 %. Υπό αυτές τις συνθήκες το εναπομένον, διαθέσιμο για 
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δευτερογενείς διαδικασίες, μοριακό χλώριο ήταν ελάχιστο. Ο έλεγχος εμφάνισης 

παραλλήλων δευτερογενών αντιδράσεων έγινε κατά το χαρακτηρισμό των 

πρωτογενών προϊόντων της αντίδρασης με προσθήκη μοριακού οξυγόνου, υπό 

συνθήκες μεγαλύτερου χρόνου παραμονής των αντιδρώντων στον αντιδραστήρα, 

ώστε να αυξηθεί το ενδεχόμενο εμφάνισής  τους. Στη διάρκειά του, δεν 

παρατηρήθηκε  κατανάλωσή τους, στην περιοχή συγκεντρώσεων της αλκοόλης που 

διεξήχθησαν τα πειράματα αποδεικνύοντας συνεπώς, πως δεν επηρεάζουν τους 

μετρούμενους συντελεστές ταχύτητας.  

T #N k (× 10–13) i% kcor (× 10–13) i% 

273 39 4.64 ± 0.68 0.65 4.70 ± 0.62 0.63 

303 55 6.27 ± 0.87 0.12 6.27 ± 0.74 0.22 

333 57 7.75 ± 0.89 0.42 8.01 ± 0.72 0.31 

363 19 9.60 ± 0.85 1.9 9.61 ± 0.69 1.2 
 
Π – 7.2.1.4   Οι πειραματικές τιμές του συντελεστή ταχύτητας σε cm3 molecule–1 s–1, για τις τέσσερις 
θερμοκρασίες που διεξήχθησαν τα πειράματα. Επίσης, παρατίθενται και οι διορθωμένοι συντελεστές 
ταχύτητας των οποίων οι τιμές αποδεικνύουν την απουσία δευτερογενών διαδοχικών αντιδράσεων      

 

Επίσης, για την ασφαλή παραγωγή συντελεστών ταχύτητας διεξήχθησαν στην 

αρχή και στο τέλος κάθε πειράματος, δοκιμασίες για φαινόμενα ετερογένειας, σε όλες 

τις θερμοκρασίες. Αν και στις μικρές θερμοκρασίες, οι δοκιμασίες ήταν αρνητικές, 

στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία Τ = 363 Κ, η ύπαρξή τους 

ήταν καθαρή. Το συμπέρασμα αυτό συνάχθηκε, τόσο από την πτώση της κορυφής 

του χλωρίου (Ι35), κατά τη μετάβαση από την οπή d = 2 mm σε αυτή με d = 5 mm, 

όσο και στη διάρκεια του πειράματος, όπου κατόπιν διακοπής της παροχής της 

CF3CH2OH, η κορυφή του Cl δεν επανερχόταν στην αρχική της τιμή και η κορυφή 

του HCl διατηρούταν σταθερή. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, τα 

πειράματα στη θερμοκρασία των Τ = 363 Κ διεξήχθησαν υπό ειδικές συνθήκες, ώστε 

να είναι ασφαλής η μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας. Κατόπιν μέτρησης της 

αρχικής κορυφής του χλωρίου (κώδικας 1) εισήχθη στον αντιδραστήρα συγκεκριμένη 

συγκέντρωση CF3CH2OH και λήφθηκαν σχεδόν αμέσως σημεία (κώδικας 2). 

Ακολούθως, κατόπιν διακοπής παροχής  CF3CH2OH παρέχονταν στον αντιδραστήρα 

μεγάλες συγκεντρώσεις Cl, τροφοδοτώντας τον, μέσω του ευρύτερου τριχοειδούς, 

ώστε να καταναλωθεί η προσροφημένη, στο Halocarbon Wax, ποσότητα ένωσης.  

Στη συνέχεια, επαναφέροντας την παροχή του χλωρίου στις ίδιες με τις αρχικές 
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συνθήκες ελέγχονται όλες οι επιλεγμένες κορυφές. Αν οι εντάσεις τους είναι ίδιες, με 

τις αντίστοιχες πριν την εισαγωγή της αλκοόλης (κώδικας 1), εισάγεται εκ νέου 

συγκεκριμένη συγκέντρωση αλκοόλης στον αντιδραστήρα και συλλέγονται σημεία 

(κώδικας 2). Η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και για μεγάλες 

συγκεντρώσεις αλκοόλης, οι κορυφές αργούν χαρακτηριστικά να επανέλθουν. Για το 

λόγο αυτό, τα διαγράμματα που αναφέρονται στους 363 K περιέχουν λιγότερα σημεία 

από τα αντίστοιχα των υπολοίπων θερμοκρασιών. Αποσκοπώντας στον έλεγχο των  

πειραματικών μετρήσεων στους  363 K, πραγματοποιήθηκαν επιπλέον πειράματα με 

διαφορετικού όγκου αντιδραστήρα (V2 = 109 cm3), ώστε να ελαττωθεί ο χρόνος 

παραμονής των ενώσεων και να παρατηρηθούν μεταβολές στο μετρούμενο 

συντελεστή ταχύτητας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο αντιδραστήρας αυτός έχει 

κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε το συμπαγές γυαλί στο χείλος του να 

χαρακτηρίζεται από σχετικά μεγάλο μήκος και να μη θερμαίνεται ιδιαίτερα το 

Halocarbon Wax (παράγραφος 6.3.2). Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν ήταν 

ταυτόσημα αποδεικνύοντας, ότι οι ετερογενείς διαδικασίες, που εμφανίζονται σε 

υψηλές θερμοκρασίες, εξουδετερώνονται, κατά τη διεξαγωγή του πειράματος με την 

ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία. Το τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας και αφού 

έχουν προσδιοριστεί οι συντελεστές ταχύτητας της αντίδρασης για κάθε θερμοκρασία 

(Δ – 7.2.1.10), είναι η κατασκευή διαγράμματος Arrhenius (
T

k 1,ln ), ώστε να 

προσδιοριστούν οι κινητικές παράμετροι της αντίδρασης.  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

0.0026 0.0028 0.0030 0.0032 0.0034 0.0036 0.0038

-28.50

-28.25

-28.00

-27.75

-27.50

 ln
k

1 / T   (K-1)
 

Δ – 7.2.1.10   Διάγραμμα μέτρησης των κινητικών παραμέτρων ενέργειας. Τα σφάλματα στον άξονα των 
lnk αναφέρονται στην τυπική απόκλιση 2σ,ενώ η συσχέτιση των σημείων R2 = 0.9989. 
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Οι τιμές των συντελεστών ταχύτητας, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του 

διαγράμματος Arrhenius ήταν αυτές που προέκυψαν από τα συνδυαστικά γραφήματα. 

Στο (Δ – 7.2.1.10) φαίνεται η γραφική απεικόνιση της εξάρτησης του συντελεστή 

ταχύτητας από τη θερμοκρασία, και η γραμμική προσαρμογή των σημείων της, κατά 

την οποία προέκυψε η ακόλουθη έκφραση Arrhenius, της οποίας η αβεβαιότητα 

αναφέρεται με μορφή τυπικής απόκλισης 2σ. 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ±
−×±= −

T
k 74792exp1019.085.0 12  

Η έκφραση αυτή προβλέπει ότι η ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης της 

CF3CH2OH με το χλώριο είναι: 
162.058.6 −±= molkJEa  

και ο χαρακτηριστικός προεκθετικός παράγοντας: 

( ) 113121019.085.0 −−−×±= smoleculecmA  

 

 

777...222...111...111   ΧΧΧαααρρρααακκκτττηηηρρριιισσσμμμόόόςςς    ΠΠΠρρροοοϊϊϊόόόννντττωωωννν    ΑΑΑππποοοιιικκκοοοδδδόόόμμμηηησσσηηηςςς    κκκαααιιι    ΟΟΟξξξεεείίίδδδωωωσσσηηηςςς    τττηηηςςς    222,,,222,,,222–––   

τττρρριιιφφφθθθοοορρροοο–––αααιιιθθθααανννόόόλλληηηςςς    (((CCCFFF333CCCHHH222OOOHHH)))      

 

Κατόπιν προσδιορισμού των κινητικών παραμέτρων της αντίδρασης του 

ατομικού χλωρίου με την 2,2,2–τριφθορο–αιθανόλη, καταβλήθηκε προσπάθεια 

χαρακτηρισμού, τόσο των πρωτογενών προϊόντων αποικοδόμησης της, ώστε να 

προσδιοριστεί το είδος του υδρογόνου που μετατίθεται, όσο και των δευτερογενών 

προϊόντων οξείδωσης των παραγόμενων ριζών.  

Για τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε 

αντιδραστήρας όγκου V3 = 168 cm3, με τρεις εισόδους και για τη διαφυγή των μορίων 

επιλέχθηκε οπή διαμέτρου d = 2 mm, ώστε ο χρόνος παραμονής των ενώσεων να 

είναι ικανός για την παρατήρηση των μελετούμενων αντιδράσεων. Το γενικό πλάνο 

του πειράματος ήταν ο χαρακτηρισμός των προϊόντων οξείδωσης της παραγόμενης, 

κατά την κύρια αντίδραση, ρίζας, με την προσθήκη μοριακού οξυγόνου στον 

αντιδραστήρα. Επειδή η κύρια αντίδραση είναι σχετικά αργή και η δευτερογενής 

έπεται αυτής, αναμένεται  οι εντάσεις των χαρακτηριστικών κορυφών της να είναι 

μικρές. Για το λόγο αυτό αυξήθηκε η ευαισθησία του οργάνου και λήφθηκαν 

φάσματα στον καταγραφέα, αρχικά, κατά την εξέλιξη της πρωτογενούς αντίδρασης 
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και ακολούθως, κατόπιν προσθήκης οξυγόνου στο σύστημα. Κατά τη διαδικασία 

αυτή παρατηρήθηκε μία καινούρια κορυφή, που δεν εμφανιζόταν στα φάσμα της 

κυρίας αντίδρασης και αντιστοιχούσε σε 98=
z
m . Η πιο πιθανή ένωση,  για το 

υπάρχον σύστημα, που να αντιστοιχεί σε αυτό το λόγο προς φορτίο είναι η 2,2,2–

τριφθορο–αλδεΰδη (CF3CHO) και η προαναφερθείσα κορυφή είναι η μητρική της. 

Με βάση αυτήν την ένδειξη, ο προτεινόμενος μηχανισμός οξείδωσης της 

παραγόμενης, κατά την κύρια αντίδραση, ρίζας είναι: 

   [Α – 7.2.1.1.1] ( ) 23223 HOCHOCFOOCHCF +→+⋅

Επειδή, η ένταση της κορυφής, ως αναμενόταν ήταν σχετικά μικρή και ο 

θόρυβος που εισαγόταν στον καταγραφέα εξαιτίας της αυξημένης ευαισθησίας, την 

καθιστούσε δυσδιάκριτη, η ύπαρξής της επιβεβαιώθηκε συλλέγοντας σημεία στον 

υπολογιστή. Ο μεγάλος αριθμός των σημείων που συλλέγονται στην περιοχή, περί 

του μεγίστου της κορυφής ελαττώνει τη συνεισφορά του θορύβου καθιστώντας την 

κορυφή ευκρινέστερη. Για τον πληρέστερο έλεγχο του αντιδρώντος συστήματος 

επιλέχθηκαν και μετρήθηκαν οι κορυφές Ι29, Ι32 ,Ι33 , Ι35 και Ι69, που αντιστοιχούν στα 

θραύσματα [CHO]+, [O2]+⋅, [HO2] +⋅, [Cl] +⋅ και [CF3]+ και θα μπορούσαν να αποβούν 

χρήσιμες, κατά τον χαρακτηρισμό των προϊόντων. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε 

περιείχε τέσσερα στάδια: 

 Συλλογή σημείων μέτρησης για την κύρια αντίδραση (κώδικας 1) 

 ( )⋅+→+ OCHCFHClOHCHCFCl 2323   [Α – 7.2.1.1.2] 

 Συλλογή σημείων μέτρησης, κατόπιν προσθήκης μοριακού οξυγόνου, 

αποσκοπώντας στο χαρακτηρισμό της δευτερογενούς αντίδρασης (κώδικας 2): 

    [Α – 7.2.1.1.3] ( ) νταπροϊόOOCHCF →+⋅
223

 Συλλογή σημείων μέτρησης κατά την παροχή μόνο της αλκοόλης (κώδικας 3), που 

χρησιμοποιείται ως υπόβαθρο. 

Κατά τη διάρκεια του πειράματος η πίεση του μίγματος Cl2/He στο χώρο 

τροφοδοσίας διατηρήθηκε σταθερή στα 20 Torr, ενώ η πίεση της αλκοόλης 

αυξανόταν κλιμακωτά μέχρι την πλήρη κατανάλωση του ατομικού χλωρίου. Το 

μοριακό οξυγόνο, καθόλη τη διάρκεια των μετρήσεων βρισκόταν σε περίσσεια μέσα 

στον αντιδραστήρα ενώ κατά τον έλεγχο του ενδεχομένου αντίδρασής του με το 

ατομικό χλώριο, κατά το σχήμα: 

    [Α – 7.2.1.1.4] OClOOOCl M +⎯→⎯+ 2
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διαπιστώθηκε, από τη χαρακτηριστική σταθερότητα της κορυφής του ατομικού 
χλωρίου, ότι δεν υφίσταται. 
 Κατά την επεξεργασία των δεδομένων, παρατηρήθηκαν οι εξής τάσεις των 

μετρούμενων κορυφών: 

 Εμφάνιση της κορυφής Ι98 στα σημεία με κώδικα 2, σε σχετικά μεγάλες 

συγκεντρώσεις αλκοόλης 

 Σταδιακή μείωση της κορυφής Ι32, καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση της αλκοόλης 

 Αύξηση της κορυφής Ι69, στον κώδικα 2, σε σχέση με τις αντίστοιχες εντάσεις της 

στους δύο άλλους κώδικες κατόπιν πτώσης της Ι32 

 Αύξηση της κορυφής Ι29 με σύγχρονη αύξηση της κορυφής Ι69 και ανάλογη της 

συγκέντρωσης της αλκοόλης 

 Η ελάττωση της χαρακτηριστικής κορυφής του μοριακού οξυγόνου, σε 

συνδυασμό με την αδράνεια του ως προς το ατομικό χλώριο, πιστοποιεί την εμφάνιση 

της δευτερογενούς αντίδρασης. Ακολούθως, η αύξηση των κορυφών Ι69 και Ι29 

δηλώνει ότι πρόκειται για χαρακτηριστικές κορυφές θραυσματοποίησης προϊόντων 

της δευτερογενούς αντίδρασης, όπου σε συνδυασμό με την παράλληλη τάση που 

εμφανίζουν, πιθανότητα, οφείλονται στην ίδια ένωση. Τέλος, η καθαρή εμφάνιση της 

κορυφής Ι98, κατά την προσθήκη μοριακού οξυγόνου ενισχύει το ενδεχόμενο 

σχηματισμού της 2,2,2–τριφθορο–αλδεΰδης και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες 

παρατηρήσεις ενδέχεται οι δύο άλλες κορυφές να προκύπτουν από τη 

θραυσματοποίησή της στο θάλαμο ιονισμού, κατά το σχήμα: 

CF3 C O
e

+.
CF3 OC

H

C C

F3C
+

69m/z=

C

H

O+

m/z=29

H

 
Σ – 7.2.1.1   Στο σχήμα παρίστανται οι δύο πορείες διάσπασης του κατιόντος της 2,2,2–τριφθορο–

ακεταλδεΰδη 

Αν και η χαρακτηριστική κορυφή των ριζών υπεροξειδίου, Ι33 δεν κατέστη 

δυνατόν να ανιχνευτεί, οι ενδείξεις των πειραματικών αποτελεσμάτων συνηγορούν 

στην πρόταση του ακόλουθου μηχανισμού: 
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 ( )⋅+⎯→⎯+ OHFCHClClOHCHCF k
23223

1    [Α–7.2.1.1.5] 

    [Α–7.2.1.1.6] ( ) 232232
2 HOCHOCFOOHFC k +⎯→⎯+⋅

Ο πιο πιθανός μηχανισμός για την αντίδραση (Α–7.2.1.1.6) είναι η προσθήκη 

μοριακού οξυγόνου στην ελεύθερη ρίζα, ακολουθούμενη από απόσπαση ριζών 

υπεροξειδίου. Ο μηχανισμός αυτός είναι συνεπής και ως προς τις δύο πιθανές 

προκύπτουσες ρίζες κατά τη μετάθεση ατόμων υδρογόνου97, όμως οι αντιδράσεις των 

αιθόξυ–ριζών με το Ο2, συμβαίνουν εξαιρετικά αργά (~10–16), με αποτέλεσμα να μην 

μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για την παρατήρηση των προϊόντων, υπό τις 

συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες. Συνεπώς, οι πειραματικές μετρήσεις 

ενδεικνύουν ότι κατά την πρωτογενή αντίδραση σχηματίζεται η ρίζα  και 

συνεπώς κατά το μηχανισμό μετάθεσης της κύριας αντίδρασης το χλώριο προτιμά να 

απάγει τα μεθυλενικά υδρογόνα. Περαιτέρω, οι παραγόμενες ρίζες, κατά την 

οξείδωση τους αποδίδουν CF

HOHCCF &
3

3CHO και HO2.Τα δύο στάδια του μηχανισμού 

φαίνονται στο σχήμα (Σ – 7.2.1.2):  

CF3CH2OH + Cl

HCl + CF3CH2O
.

HCl + CF3CHOH
.

CF3CH2OH + Cl CF3COH

H

. + HCl

+CF3C

H

O HO2

.

O
H

C
H

+O2

 
 
Σ – 7.2.1.2   Αναπαράσταση του πιθανότερου μηχανισμού αποικοδόμησης και των προϊόντων οξείδωσης 
της παραγόμενης ρίζας, όπως προκύπτει από τα πειραματικά αποτελέσματα 
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777...222...222   ΚΚΚιιινννηηητττιιικκκήήή    ΜΜΜεεελλλέέέτττηηη   τττηηηςςς   ΑΑΑννντττίίίδδδρρρααασσσηηηςςς   τττοοουυυ   ΧΧΧλλλωωωρρρίίίοοουυυ   μμμεεε    τττηηηννν   222,,,222–––
δδδιιιφφφθθθοοορρροοο–––αααιιιθθθααανννόόόλλληηη    
   

 Κατά την κινητική μελέτη της συγκεκριμένης αντίδρασης του χλωρίου με την 

2,2–διφθορο–αιθανόλη, χρησιμοποιήθηκε αντιδραστήρας δύο οπών, όγκου V1 = 109 

cm3 και για τη διαφυγή των μορίων επιλέχθηκε οπή με διάμετρο d = 5 mm. Η επιλογή 

μικρότερου όγκου αντιδραστήρα για τη μελέτη του συγκεκριμένου αντιδρώντος 

συστήματος βασίστηκε στην παρατήρηση ότι πρόκειται για σχετικά ταχεία αντίδραση 

και προκειμένου να αποφευχθούν περιπλοκές από δευτερογενείς διαδικασίες 

μειώθηκε ο χρόνος παραμονής των αντιδρώντων και προϊόντων στον χώρο 

αντίδρασης. Το μίγμα μοριακού χλωρίου σε ήλιο, που χρησιμοποιήθηκε για την 

παραγωγή ατόμων χλωρίου μέσω ηλεκτρικής εκκένωσής του (99.8 % Cl2, Linde) είχε 

περιεκτικότητα 4.76 % (Cl2/He). Η αλκοόλη CΗF2CH2OH (2, 2–διφθορο–αιθανόλη) 

προμηθεύτηκε από τη εταιρία Fluorochem (Batch No R15F) αναγραφόμενης 

καθαρότητας 95 % και σε συνθήκες δωματίου πρόκειται για ένα ελαφρώς ωχρό υγρό 

με μοριακή μάζα m.w. = 82 amu και σημείο ζέσεως b.p. = 95 – 96°C.  

 Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων η CΗF2CH2OH εισήχθη σε ειδικά 

κατασκευασμένο αποθηκευτικό χώρο αναραίωτη, και κατόπιν σύνδεσης της γυάλινης 

φιάλης στη γραμμή κενού απαερώθηκε πολλές φορές ψύχοντάς την σε θερμοκρασία 

υγρού αζώτου (77 K) . Η αλκοόλη χρησιμοποιήθηκε με αυτή τη μορφή σε όλη τη 

διάρκεια των πειραμάτων. Ο έλεγχος της αποτελεσματικής απαέρωσης του δείγματος, 

έγινε συγκρίνοντας το φάσμα μάζας που ελήφθη σε δυναμικό ιονισμού 70 eV, 

απουσίας ροή μορίων, με το αντίστοιχο της αλκοόλης. Η σταθερότητα της κορυφής 

Ι16 (θραυσματοποίηση του μοριακού οξυγόνου στο θάλαμο ιονισμού), η οποία 

αποτελεί τη μόνη από τις χαρακτηριστικές κορυφές του αέρα, που δεν συμπίπτει με 

κάποια της αλκοόλης, υπέδειξε την ικανοποιητική απαέρωση του δείγματος.  

 Ο έλεγχος της καθαρότητας της αλκοόλης, αλλά και της λειτουργίας του 

φασματογράφου μάζας διεξήχθη με την αντιπαράσταση φασμάτων μάζας της 

CHF2CH2OH, που ελήφθησαν στο συγκεκριμένο φασματογράφο και σε δυναμικό 

ιονισμού 70 eV (Δ – 7.2.2.1.a), και αντίστοιχου που υπάρχει διαθέσιμο σε 

διαδιχτυακές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες (Δ – 7.2.2.1.b). Σε αυτό το σημείο πρέπει να 

σημειωθεί ότι τα σωματίδια κατά τη διέλευσή τους από το θάλαμο ιονισμού, 
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συνήθως, αποκτούν φορτίο +1 και συνακόλουθα ο λόγος (
z
m ) ταυτίζεται με τη μάζα 

τους. 
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Δ – 7.2.2.1      Χαρακτηριστικές κορυφές από διαθέσιμα φάσματα της 2,2–διφθορο–αιθανόλης στο δίκτυο. 
Το (α) αναφέρεται στο φάσμα που λήφθηκε στο εργαστήριο, ενώ το (b)  στην ηλεκτρονική  σελίδα του 
ΑIST. 
 

Η σύγκριση του είδους των κορυφών, αλλά και των σχετικών τους εντάσεων 

παρατίθεται στον πίνακα Π – 7.2.2.1. 
 

m/e 29 31 32 33 43 44 45 51 59 61 64 82 

70 eV(A) 16 100 6 13 23 2 6 12 < 1 6 6 15 

70 eV(T) 7.9 100 6 9.3 10.5 4 3.2 4.2 1 1 1 1.5 

19 eV(T) 1.4 100 2 1 < 3 2 1 1 2 1 1.5 4 
 
Π – 7.2.2.1   Σύγκριση θραυσμάτων και εντάσεων χαρακτηριστικών κορυφών, μεταξύ των φασμάτων 
που ελήφθησαν στο εργαστήριο (Τ) και αντιστοίχων ηλεκτρονικά διαθέσιμων στα 70 eV και το 
χαρακτηριστικό της φάσμα που ελήφθη στα 19 eV. Α71: AIST 
  

Όπως φαίνεται, όσον αφορά την ταυτοτική απεικόνιση της θραυσματοποίησης, τα 

δύο φάσματα βρίσκονται σε ικανοποιητική συμφωνία και συνεπώς επιβεβαιώθηκε η 

ορθή λειτουργία του οργάνου. Όσον αφορά την ύπαρξη προσμίξεων στο δείγμα, η 

σύγκριση των δύο φασμάτων δεν παρέχει πολλές πληροφορίες. Για το λόγο αυτό και 

εξαιτίας της σχετικά μικρής αναγραφόμενης καθαρότητας του δείγματος, η αλκοόλη 
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υποβλήθηκε σε περαιτέρω ανάλυση, όπου προσδιορίστηκε με (1Η και13C) NMR 

φασματοσκοπία, ότι η αφθονία της στο δείγμα είναι 93.5 %. Ακολούθως 

λαμβάνοντας φάσμα COSY – NMR διαπιστώθηκε καθαρά η ύπαρξη μίας κύριας 

πρόσμιξης και το ολοκλήρωμα της αντίστοιχης κορυφής της στο πρωτονιακό φάσμα 

υπέδειξε την παρουσία της σε ποσοστό περίπου 4.5 %. Για τον χαρακτηρισμό και τον 

ποσοτικό προσδιορισμό της πρόσμιξης, στη συνέχεια, αραιωμένο δείγμα της 

αλκοόλης σε διαλύτη δεκάνιο, αναλύθηκε με τη συνδυαστική τεχνική διαχωρισμού 

και ποσοτικής ταυτοποίησης αέριας χρωματογραφιας – Φασματομετρία Μάζας (GC–

MS). Το χρωματογράφημα έδειξε πράγματι την παρουσία πρόσμιξης στο δείγμα σε 

ποσοστό  6 %, ενώ η αντιπαράσταση του φάσματος μάζας της ένωσης με τα 

διαθέσιμα της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης υπέδειξε ότι πρόκειται για το 

φθοροακετυλένιο (C2HF). Ακολούθως, το δυναμικό στο θάλαμο ιονισμού ρυθμίστηκε 

στα 19 eV για τις ανάγκες της κινητικής μελέτης. Υπό αυτες τις συνθήκες 

καταστέλλεται η θραυσματοποίηση του HCl, κατά την οποία παράγονται κατιόντα 

χλωρίου και ενισχύουν την ένταση της κορυφής των ατόμων χλωρίου. Το δυναμικό 

ιονισμού διατηρήθηκε στην τιμή σε τη διάρκεια των πειραμάτων.  

Για τον έλεγχο της επίδρασης της πρόσμιξης στους μετρούμενους 

συντελεστές ταχύτητας διεξήχθη ειδικό πείραμα, κατά το οποίο ρέοντας στον 

αντιδραστήρα την αλκοόλη καταγραφόταν η κορυφή Ι44, απουσία και παρουσία 

περίσσειας ατομικού χλωρίου. Κατά αυτήν τη διαδικασία δεν διαπιστώθηκε καμία 

μεταβολή στην χαρακτηριστική κορυφή του CHFC ≡ και εξήχθη το συμπέρασμα ότι 

η αντίδραση αυτή, δεν συμβαίνει υπό τις παρούσες συνθήκες και συνακόλουθα δεν 

ενισχύει την κατανάλωση του ατομικού χλωρίου.  

Το τελευταίο στάδιο, πριν λάβει χώρα η αντίδραση, είναι η καταγραφή 

φάσματος της αλκοόλης σε δυναμικό ιονισμού 19 eV (Δ – 7.2.2.2), ώστε να επιλεγεί 

η κορυφή στην οποία θα μετράται η ένωση. Η επιλογή της χαρακτηριστικής κορυφής 

απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, γιατί σχετίζεται άμεσα με την αξιόπιστη παραγωγή 

κινητικών παραμέτρων.  
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Δ – 7.2.2.2      Φάσμα μάζας της 2,2–διφθορο–αιθανόλης στα 19 eV 
 

Η μετρούμενη κορυφή επιβάλλεται να μην περιέχει συνεισφορές, από τη 

θραυσματοποίηση άλλων μορίων (κυρίως προϊόντων), οι οποίες θα οδηγήσουν σε 

υποτίμηση του μετρούμενου συντελεστή ταχύτητας. Η ασφαλέστερη κορυφή για τη 

μέτρηση της συγκέντρωσης είναι η μητρική κορυφή. Στην περίπτωση της 

CΗF2CH2OH    ([CΗF2CH2OH]+⋅), το μοριακό ιόν εμφάνιζε ικανοποιητικότατης 

έντασης κορυφή και συνεπώς ήταν αυτή που επιλέχθηκε για τη μέτρηση της 

συγκέντρωσης της CΗF2CH2OH. Ο λόγος μάζας προς φορτίου, στον οποίο 

αντιστοιχεί, είναι 82=
z
m .  

 Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τον έλεγχο του μηχανισμού, μέσω του 

οποίου λαμβάνει χώρα η αντίδραση και αν είναι δυνατόν την ταυτοποίηση των 

προϊόντων της. Η διαδικασία αυτή συντελείται στον καταγραφέα και περιλαμβάνει 

πέντε στάδια: 

 Καταγραφή φάσματος του αντιδραστήρα χωρίς καμία παροχή, το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί ως υπόβαθρο 

 Ροή μοριακού χλωρίου (4.76 % Cl2/He) και καταγραφή φάσματος 

 Ροή ατόμων χλωρίου κατόπιν ηλεκτρικής εκκένωσης του μίγματος Cl2/He και 

καταγραφή φάσματος 

 Εισαγωγή στον αντιδραστήρα CHF2CH2OH και λήψη φάσματος για την 

αντίδραση 
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 Διακοπή ροής χλωρίου και λήψη φάσματος της ένωσης 

 

Κατά τη συλλογή των φασμάτων παρατηρήθηκε μείωση του ατομικού χλωρίου με 

την εισαγωγή της αλκοόλης, πιστοποιητικό της πραγματοποίησης της αντίδρασης, και 

σύγχρονη αύξηση της κορυφής του HCl συνεπή με το μηχανισμό μετάθεσης ατόμων 

υδρογόνου.  
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Δ – 7.2.2.3   Η γραμμική αύξηση της έντασης της κορυφής του HCl καθώς αυξάνει η συγκέντρωση της 
CΗF2CH2OH ταυτοποιει ότι πρόκειται για προϊόν της αντίδρασης. Στο προκείμενο διάγραμμα η τάση 
παρίσταται συγκριτικά ως προς την ένταση της κορυφής του ατομικού Cl  απουσία αλκοόλης 
 

Η αντίστοιχη αφυδρογονωμένη ρίζα, δεν ανιχνεύθηκε άμεσα, γεγονός που οφείλεται 

κυρίως στην τεχνική ισχυρού ιονισμού με βομβαρδισμό ηλεκτρονίων που 

χρησιμοποιείται, κατά την οποία η ασταθής ελεύθερη ρίζα διασπάται αμέσως και δεν 

φτάνει στον ανιχνευτή. Επίσης δεν ανιχνεύθηκαν προϊόντα δευτερογενούς 

αντίδρασης του ατομικού χλωρίου με την αφυδρογονωμένη ρίζα. Οι παρατηρήσεις 

αυτές οδήγησαν στο συμπέρασμα, ότι η αντίδραση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το 

σχήμα: 

 ( )⋅+⎯→⎯+ OFHCHClClOHCHCHF k
23222   [Α – 7.2.2.1] 

Η εφαρμογή της συνθήκη στάσιμης κατάστασης του χλωρίου για τη συγκεκριμένη 

αντίδραση περιγράφεται από την έκφραση: 

 [ ] [ ] [ ]rresc OHCHCHFClkkCl
Cl 22=Δ   [Ε – 7.2.2.1] 

όπου  k , ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης (Α – 7.2.2.1), 
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   , η μεταβολή της συγκέντρωσης του χλωρίου κατόπιν εισαγωγής της 

CΗF

[ ]ClΔ

2CH2OH ( ) και [ ] [ ] [ ]rClClCl −=Δ 0

[ ] [ ]rCl  οι τρέχουσες συγκεντρώσεις των CΗF2CH2OH και Cl. rOHCHCHF 22 , 

Ο μετασχηματισμός της έκφρασης (Ε – 7.2.2.1) αποδίδει: 

 ( ) [ ]resc OHCHCHFkkR
Cl 221 1 =−   [Ε – 7.2.2.2] 

όπου 
rCl

Cl

I
I

R 0
1 =  

 

Σύμφωνα με την έκφραση (Ε – 7.2.2.2), η γραφική απεικόνιση της ποσότητας 

, ως προς τη συγκέντρωση της αλκοόλης (( )
ClesckR 11 − [ ]rOHCHCHF 22 ), είναι ευθεία 

γραμμή με την κλίση της να αντιστοιχεί στο συντελεστή ταχύτητας. Όπως φαίνεται 

στη σχέση (Ε – 7.2.2.2) όλες οι ποσότητες που περιέχονται είναι άμεσα μετρήσιμες 

στο φασματογράφο μάζας, εκτός από την ταχύτητα διαφυγής, η οποία γνωστών των 

χαρακτηριστικών του αντιδραστήρα είναι δυνατόν να προσδιοριστεί για οποιαδήποτε 

μάζα και θερμοκρασία (παράγραφος 6.2.5) και τη συγκέντρωση της CΗF2CH2OH, 

για την οποία απαιτείται ειδικό πείραμα προσδιορισμού των χαρακτηριστικών ροής 

της, διαμέσου των τριχοειδών. Η αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας 

παρoυσιάζεται στην παράγραφο 6.2.2, ενώ ακολούθως παρατίθενται το διάγραμμα 

ροής για την αλκοόλη  και οι τιμές των σταθερών  που προέκυψαν για το συντελεστή 

ροής (AF).  
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Δ – 7.2.2.4   Διάγραμμα προσδιορισμού ροής για την CHF2CH2OH. Στο συγκεκριμένο διάγραμμα 
παρίστανται σημεία από όλα τα πειράματα ροής, που διεξήχθησαν στη διάρκεια μελέτης της 
συγκεκριμένης αλκοόλης 

 -147-  



777 ... 222 ... 222    ΚΚΚ ΙΙΙ ΝΝΝ ΗΗΗ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚ ΗΗΗ    ΜΜΜΕΕΕ ΛΛΛ ΕΕΕ ΤΤΤ ΗΗΗ    ΤΤΤ ΗΗΗ ΣΣΣ    ΑΑΑ ΝΝΝ ΤΤΤ ΙΙΙ ΔΔΔ ΡΡΡ ΑΑΑ ΣΣΣ ΗΗΗ ΣΣΣ    CCC LLL    +++    CCC HHH FFF 222 CCC HHH 222 OOO HHH  

Το διάγραμμα (Δ – 7.2.2.4) περιέχει σημεία πειραμάτων ροής, που 

πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ημέρες και καθώς φαίνεται η μέτρησή τους 

εμφανίζει ικανοποιητικότατη επαναληψιμότητα.  

Οι τιμές των σταθερών του συντελεστή ροής, προέκυψαν από την προσαρμογή της 

συνάρτησης 
P
CBAcorr

F +=  (Ε – 6.2.212), επί των σημείων της γραφικής παράστασης 

και προσδιορίστηκαν: 
12141004.1 −−×= sTorrB  
11141098.2 −−×= sTorrC  

Στη συνέχεια κατασκευάστηκε διάγραμμα ροής  ( ), συναρτήσει των 

επιλεκτικά μετρούμενων κορυφών της CΗF

2PAF corr
F=

2CH2OH (I31, I82) και προσδιορίστηκε από 

την κλίση της ευθείας, ο αντίστοιχος συντελεστής βαθμονόμησης (Δ – 7.2.2.5). Ο 

λόγος των συντελεστών που μετρώνται για την κάθε κορυφή αντικατοπτρίζει τη 

σχετική αφθονία των δύο ιόντων κατόπιν θραυσματοποίησης του μορίου στο θάλαμο 

ιονισμού. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί, ότι σε  αντίθεση με τη ροή, ο 

προσδιορισμός του συντελεστή βαθμονόμηση εξαρτάται από την καθημερινή 

κατάσταση του θαλάμου ιονισμού και συνεπώς ο προσδιορισμός του απαιτεί 

προσοχή. Για να απαλειφθούν συστηματικά σφάλματα και να είναι ασφαλής η 

μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης, η διαδικασία μέτρησης του , 

επαναλαμβάνεται καθημερινά, τόσο κατά τη διάρκεια του πειράματος, όσο και 

ανεξάρτητα, κατόπιν το τέλος αυτού. 

MIa
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 Δ – 7.2.2.5   Ενδεικτικό διάγραμμα προσδιορισμού συντελεστή βαθμονόμησης έντασης συγκέντρωσης, 
κατά τη μέτρησή του στην κορυφή του μοριακού ιόντος. 
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Για τη μέτρηση των συγκεντρώσεων κατά την επεξεργασία των πειραμάτων 

χρησιμοποιούνται οι καθημερινές τιμές τους. Μερικά αποτελέσματα των μετρήσεων 

του   παρατίθενται στον πίνακα (Π – 7.2.2.3). 
82Ia

 Αφού προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά ροής της CΗF2CH2OH  και ο 

συντελεστής βαθμονόμησης για την επιλεγμένη μετρούμενη κορυφή μοριακού ιόντος 

(Ι82) , η τρέχουσα συγκέντρωση στάσιμης κατάστασης της CΗF2CH2OH προκύπτει 

μέσω της έκφρασης: 

[ ]
RescI

r Vka
I

OHCHCHF
OHCHCF

r

2382

82
22 =  

 όπου , η ένταση της κορυφής του μοριακού ιόντος, 
r

I82

[ rOHCHCHF 22 ] , η τρέχουσα συγκέντρωση της CΗF2CH2OH κατά την αντίδραση, 

82Ia , ο συντελεστής βαθμονόμησης έντασης – συγκέντρωσης για την κορυφή Ι82                          

OHCHCHFesck
22

, ο συντελεστής ταχύτητας διαφυγής της CΗF2CH2OH στις δεδομένες 

συνθήκες αντίδρασης και 

VR, ο όγκος του αντιδραστήρα 

 

Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας της 

αντίδρασης, καταγράφοντας τις εντάσεις των χαρακτηριστικών κορυφών του 

ατομικού χλωρίου και της CΗF2CH2OH, με τη σύγχρονη μεταβολή του λόγου των 

σχετικών συγκεντρώσεων τους, στον αντιδραστήρα. Αυτό επιτυγχάνεται διατηρώντας 

σταθερή την πίεση στο χώρο τροφοδοσίας του μοριακού χλωρίου καθόλη τη διάρκεια 

του πειράματος και αυξάνοντας σταδιακά την αντίστοιχη πίεση της αλκοόλης. Τα 

όρια μεταξύ των οποίων κυμαίνεται η μεταβολή, καθορίζονται από την αρχική 

εμφάνιση της αντίδρασης, που διαπιστώνεται με την πτώση της κορυφής του χλωρίου 

(Ι35) και από την ολοκληρωτική κατανάλωσή του, η οποία αναφέρεται στο χρονικό 

σημείο κατά το οποίο η ένταση της Ι35, αντιστοιχεί αποκλειστικά στο ποσοστό 

συνεισφοράς του μοριακού χλωρίου (αν έχει απομείνει), κατά τη θραυσματοποίησή 

του στο θάλαμο ιονισμού. Μία άλλη κορυφή από την οποία είναι δυνατόν να 

προκύψουν συμπεράσματα για την ολοκληρωτική κατανάλωση του ατομικού 

χλωρίου είναι αυτή του HCl (Ι36), η οποία αναμένεται να μην αυξάνει, πέραν του 

σημείου αυτού. Παρά ταύτα η τάση της Ι36 αποτελεί ένδειξη και όχι απόδειξη, γιατί 
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ενδέχεται να επηρεάζεται και από τη γήρανση του επιστρώματος του χαλαζία, στο 

σημείο, όπου εκκενώνεται ηλεκτρικά το μίγμα Cl2/He και παράγεται ατομικό χλώριο. 

Η περιοχή πιέσεων της αλκοόλης, για την οποία διεξήχθησαν τα πειράματα της 

συγκεκριμένης αντίδρασης ήταν από 1 έως 6.5 Torr και αντιστοιχεί σε εύρος 

τρεχόντων συγκεντρώσεων της, στον αντιδραστήρα από 2.2 × 1011 έως 1.4 × 1013 

molecule cm–3. Αντίστοιχα η πίεση του μίγματος Cl2/He ρυθμίστηκε στα ~19 Torr, 

ενώ η τρέχουσα συγκέντρωσή του κυμάνθηκε μεταξύ των 2.6 × 1011 και 1.8 × 1012 

molecule cm–3. 

 Καθορισμένων πλέον όλων των συνθηκών, πραγματοποιήθηκαν πειράματα 

στις θερμοκρασίες Τ = 273, 303, 333, και 363 Κ, κατά τα οποία αυξάνοντας την 

πίεση της αλκοόλης στο χώρο τροφοδοσίας, ανάλογα προς το τετράγωνό της, 

( ), συλλέγονταν σημεία στον υπολογιστή, για τις προεπιλεγμένες 

χαρακτηριστικές κορυφές των μορίων. Συγκεκριμένα, για τη μέτρηση του συντελεστή 

ταχύτητας της συγκεκριμένης αντιδραστήρας επιλέχθηκαν οι κορυφές: 

[ ] 2
,MbPM ∝

Ι35, για τη μέτρηση του ατομικού χλωρίου 

Ι70, για τη μέτρηση του μοριακού χλωρίου 

Ι36, για τη μέτρηση του υδροχλωρίου και 

Ι31 και Ι82, για τη μέτρηση της αλκοόλης 

 Η συλλογή των σημείων περιλαμβάνει τέσσερα ξεχωριστά στάδια μετρήσεων, 

ώστε να είναι εφικτή η πλήρης απεικόνιση της αντίδρασης: 

 Αρχικά συλλέγονται σημεία κατά την παροχή στον αντιδραστήρα μίγματος 

μοριακού χλωρίου (Cl2/He) 

 Ακολούθως υποκείμενο το μίγμα σε ηλεκτρική εκκένωση παράγει ατομικό χλώριο, 

κατά την παροχή του οποίου επανασυλλέγονται σημεία 

 Στη συνέχεια εισάγεται η αλκοόλη και λαμβάνονται σημεία που αντιστοιχούν στην 

αντίδραση 

 Τέλος, διακόπτεται η ροή του μίγματος του χλωρίου και βαθμονομείται η αλκοόλη 

 Για την ψηφιακή επεξεργασία των αποτελεσμάτων κάθε στάδιο από αυτά τα 

τέσσερα, περιγράφεται από έναν κώδικα, 0, 1, 2 και 3 αντίστοιχα, ενώ η κάθε πλήρης 

σάρωση των επιλεγμένων κορυφών, στη διάρκεια ενός κώδικα αντιστοιχεί σε ένα 

σημείο επεξεργασίας. Η σκοπιμότητα του κάθε κώδικα περιγράφεται αναλυτικά στην 

παράγραφο 6.3, αλλά πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν  δύο λεπτομέρειες κατά τη 

συλλογή σημείων. Σημεία με κώδικα 1, του οποίου βασικός σκοπός είναι η μέτρηση 
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της αρχικής συγκέντρωσης του χλωρίου, χωρίς την εμφάνιση αντίδρασης, 

συλλέγονται πολλές φορές μεσολαβώντας μεταξύ διαφορετικών συγκεντρώσεων 

αλκοόλης του κώδικα 2 (αντίδραση), ώστε να είναι καλά χαρακτηρισμένη η αρχική 

συγκέντρωση του χλωρίου, πριν από την εισαγωγή στον αντιδραστήρα νέας 

συγκέντρωσης αλκοόλης. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφονται φαινόμενα αστάθειας της 

ισχύος της μικροκυματικής ακτινοβολίας και προσδιορίζεται με ακρίβεια ο λόγος R1. 

Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι μία από τις σκοπιμότητες μέτρησης των κωδίκων 0, 1 

και 3 είναι ο καθημερινός προσδιορισμός των συντελεστών βαθμονόμησης του Cl2, 

του Cl και της CΗF2CH2OH αντίστοιχα.  

 Στη συνέχεια, αφού είχε μετρηθεί η χαρακτηριστική σταθερά διαφυγής του 

αντιδραστήρα (παράγραφος 6.2.5, Αesc = 2.669), προσδιορίστηκε ο συντελεστής 

ταχύτητας διαφυγής όλων των σωματιδίων σε κάθε θερμοκρασία, μέσω της 

έκφρασης: 

 
M
Tk

Mesc 669.2=   [Ε – 7.2.2.3] 

Τα αποτελέσματα παρατίθενται στον πίνακα (Π – 7.2.2.2) 
 

Σωματίδιο Cl2 Cl HCl CΗF2CH2OH 

kesc273 (s–1) 5.271 7.454 7.350 4.870 

kesc363 (s–1) 6.078 8.595 8.475 5.616 
 
Π – 7.2.2.2   Περιγραφή της εξάρτησης της ταχύτητας διαφυγής των σωματιδίων που μετέχουν στην 
αντίδραση από τη μάζα και τη θερμοκρασία 
 

 Τελευταίο στάδιο της κινητικής μελέτης αποτελεί η επεξεργασία των 

δεδομένων που ελήφθησαν και η κατασκευή γραφημάτων της ποσότητας 

, ως προς την τρέχουσα συγκέντρωση της αλκοόλης , 

από τη γραμμική προσαρμογή επί των σημείων του προκύπτει ο συντελεστής 

ταχύτητας της αντίδρασης για τη θερμοκρασία όπου έχει διεξαχθεί το πείραμα. Το 

βασικό στάδιο της επεξεργασίας έγινε με προγράμματα διαθέσιμα στο εργαστήριο και 

τα αποτελέσματά τους ελέγχθηκαν συγκρίνοντάς τα, με αυτά που προέκυπταν από 

διαθέσιμα εμπορικά πακέτα προγραμμάτων αναλυτικής και γραφικής επεξεργασίας, 

όπως αυτό του ORIGIN

( )
ClesckR 11 − [ ]rOHCHCHF 22

® V 6.0 – 32 bit συμβατού με όλα τα παραθυρικά λειτουργικά 

συστήματα, όπου και κατασκευάστηκαν τα τελικά γραφήματα. Ακολούθως 

παρατίθενται οι γραφικές παραστάσεις που προέκυψαν από ένα τυπικό  πείραμα σε 
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κάθε θερμοκρασία, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι για την επαλήθευση των μετρήσεων 

πραγματοποιήθηκαν πολλά επαναληπτικά πειράματα και με τυχαία ακολουθία στην 

κλίμακα τω θερμοκρασιών, ώστε να αποφευχθούν συστηματικά σφάλματα. Μερικά 

από τα πειραματικά αποτελέσματα παρατίθενται στον πίνακα (Π – 7.2.2.3). 
  

k273 k303 k333 k363 82Ia
 

31Ia
 8231 II /aa

 
2.34 × 10–12 2.89 × 10–12 3.51 × 10–12 4.24 × 10–12 5.80 × 10–16 1.46 × 10–14 25.17 

2.28 × 10–12 2.92 × 10–12 3.61 × 10–12 4.21 × 10–12 6.25 × 10–16 1.57 × 10–14 25.12 
 
Π – 7.2.2.3   Ενδεικτικές τιμές συντελεστών ταχύτητας και βαθμονόμησης τυπικών πειραμάτων. Οι 
συντελεστές ταχύτητας αναφέρονται σε cm3 molecule–1 s–1 και οι συντελεστές βαθμονόμησης σε cm–3 
molecule 
 

Τα σημεία που έχουν προκύψει από όλα τα πειράματα σε κάθε θερμοκρασία 

συγκεντρώνονται σε ένα γράφημα και η γραμμική προσαρμογή αυτών παρέχει τον 

τελικό συντελεστή ταχύτητας σε κάθε θερμοκρασία. Για τον έλεγχο και την απαλοιφή 

διαδοχικών δευτερογενών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά το γενικό σχήμα: 

   [Α – 7.2.2.2] RHClRHCl k +⎯→⎯+ 1

   [Α – 7.2.2.3] RClClRCl k +⎯→⎯+ 2
2

έγινε διόρθωση στο μετρούμενο συντελεστή ταχύτητας, που βασίστηκε στη συνθήκη 

στάσιμης κατάστασης του Cl2, κατά την έκφραση: 

 [ ] [ ] [ ] [ ]2222 22
ClkRClkkCl

ClCl escresc +=Δ   [Ε – 7.2.2.4] 

και η σταθερά ταχύτητας k1, προσδιορίστηκε μέσω της έκφρασης: 

 ( )
[ ]
[ ] [ ] [ ]rrcorr

r

esc
esc OHCHCHFClk

Cl

kCl
kR Cl

Cl 22
2

1
21 =

Δ
−−   [Ε – 7.2.2.5] 

όπου kcorr, ο διορθωμένος συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης (Α – 7.2.2.1) (k1). 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν στη διάρκεια των πειραμάτων, συνοψίζονται στον 

πίνακα (Π – 7.2.2.4), ενώ στα (Δ – 7.2.2.6) έως (Δ – 7.2.2.9) παρατίθενται οι 

συνδυαστικές γραφικές παραστάσεις και η γραμμική προσαρμογή, επί των σημείων 

τους. 
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Δ –7.2.2.6   Συγκεντρωτικό διάγραμμα πειραματικών μετρήσεων για την αντίδραση της CΗF2CH2OH με 
το ατομικό χλώριο σε θερμοκρασία Τ = 273 Κ. Η γραμμική συναρμογή των σημείων της παρέχει το 
συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης 
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Δ –7.2.2.7   Συγκεντρωτικό διάγραμμα πειραματικών μετρήσεων για την αντίδραση της CΗF2CH2OH με 
το ατομικό χλώριο σε θερμοκρασία Τ = 303 Κ. Η γραμμική συναρμογή των σημείων της παρέχει το 
συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης 
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Δ –7.2.2.8   Συγκεντρωτικό διάγραμμα πειραματικών μετρήσεων για την αντίδραση της CΗF2CH2OH με 
το ατομικό χλώριο σε θερμοκρασία Τ = 333 Κ. Η γραμμική συναρμογή των σημείων της παρέχει το 
συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης 
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Δ –7.2.2.9   Συγκεντρωτικό διάγραμμα πειραματικών μετρήσεων για την αντίδραση της CΗF2CH2OH με 
το ατομικό χλώριο σε θερμοκρασία Τ = 363 Κ. Η γραμμική συναρμογή των σημείων της παρέχει το 
συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης 
 

 Όπως παρατηρείται στον πίνακα Π – 7.2.2.4, η απόκλιση μεταξύ των k και 

kcorr είναι ελάχιστη και εντός των ορίων των πειραματικών σφαλμάτων. Η συμφωνία 

αυτή αποδεικνύει ότι δεν συνέβαιναν διαδοχικές δευτερογενείς διαδικασίες σε 

έκταση, που να επηρεάζουν τις μετρήσεις. Στον ίδιο πίνακα φαίνεται επίσης, ο λόγος 

του σημείου της τομής της γραμμικής προσαρμογής στον άξονα του (R1–1)kesc,Cl,  

προς τη μέγιστη τιμή τεταγμένης, των σημείων του γραφήματος (intercept) επί τοις 

εκατό.  Στην εξάλειψη διαδοχικών δευτερογενών διαδικασιών συνετέλεσαν και τα 
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υψηλά ποσοστά διάσπασης του Cl2, που σε κανένα πείραμα δεν ήταν χαμηλότερα από 

97.9 %. Υπό αυτές τις συνθήκες το εναπομένον, διαθέσιμο για δευτερογενείς μοριακό 

χλώριο ήταν ελάχιστο. Ο έλεγχος εμφάνισης παραλλήλων δευτερογενών 

αντιδράσεων έγινε κατά το χαρακτηρισμό των πρωτογενών προϊόντων της 

αντίδρασης με προσθήκη μοριακού οξυγόνου και διαπιστώθηκε ότι  στην περιοχή 

των συγκεντρώσεων της αλκοόλης, όπου διεξάγονταν τα πειράματα, δεν υπήρχε 

συνεισφορά τους. 

T #N k (× 10–12) i% kcor (× 10–12) i% 

273 46 2.31 ± 0.38 0.90 2.32 ± 0.0,32 0.63 

303 69 2.95 ± 0.39 0.12 2.92 ± 0.34 0.45 

333 80 3.61 ± 0.41 0.10 3.61 ± 0.44 0.11 

363 49 4.24 ± 0.69 – 1.2 4.24 ± 0.58 1.1 
 
Π – 7.2.2.4   Οι πειραματικές τιμές του συντελεστή ταχύτητας σε cm3 molecule–1 s–1, για τις τέσσερις 
θερμοκρασίες που διεξήχθησαν τα πειράματα. Επίσης, παρατίθενται και οι διορθωμένοι συντελεστές 
ταχύτητας των οποίων οι τιμές αποδεικνύουν την απουσία δευτερογενών διαδοχικών αντιδράσεων     

 

Για την ασφαλή παραγωγή συντελεστών ταχύτητας διεξήχθησαν στην αρχή 

και στο τέλος κάθε πειράματος, δοκιμασίες για φαινόμενα ετερογένειας, σε όλες τις 

θερμοκρασίες. Στα συγκεκριμένα πειράματα δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ετερογενών 

διαδικασιών, ούτε στις υψηλές θερμοκρασίες, γεγονός που οφείλεται στην ειδική 

σχεδίαση του αντιδραστήρα, ο οποίος έχει κατασκευαστεί έτσι, ώστε το συμπαγές 

γυαλί στο χείλος του να χαρακτηρίζεται από σχετικά μεγάλο μήκος και να μη 

θερμαίνεται ιδιαίτερα το Halocarbon Wax (παράγραφος 6.3.2). 

 Το τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας και αφού έχουν προσδιοριστεί οι 

συντελεστές ταχύτητας της αντίδρασης για κάθε θερμοκρασία (Δ – 7.2.2.10), είναι η 

κατασκευή διαγράμματος Arrhenius (
T

k 1,ln ), ώστε να προσδιοριστούν οι κινητικές 

παράμετροι της αντίδρασης.  
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Δ – 7.2.2.10   Διάγραμμα μέτρησης των κινητικών παραμέτρων ενέργειας. Τα σφάλματα στον άξονα των 
lnk αναφέρονται στην τυπική απόκλιση 2σ, ενώ η συσχέτιση των σημείων R2 = 0.999. 
 

Οι τιμές των συντελεστών ταχύτητας, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του 

διαγράμματος Arrhenius ήταν αυτές που προέκυψαν από τα συνδυαστικά γραφήματα. 

Στο διάγραμμα (Δ – 7.2.2.10) φαίνεται η γραφική απεικόνιση της εξάρτησης του 

συντελεστή ταχύτητας από τη θερμοκρασία, και η γραμμική προσαρμογή των 

σημείων της, κατά την οποία προέκυψε η ακόλουθη έκφραση Arrhenius, με την 

αβεβαιότητα αναφέρεται ως τυπική απόκλιση 2σ. 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ±
−×±= −

T
k 60662exp1049.061.2 11  

Η έκφραση αυτή προβλέπει ότι η ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης της 2,2– 

διφθορο–αιθανόλης με το χλώριο είναι: 
150.050.5 −±= molkJEa  

και ο χαρακτηριστικός εντροπικός παράγοντας  Arrhenius: 

( ) 113111049.061.2 −−−×±= smoleculecmA  

 

777...222...222...111 Χ   ΧΧαααρρρααακκκτττηηηρρριιισσσμμμόόόςςς    ΠΠΠρρροοοϊϊϊόόόννντττωωωννν    ΑΑΑππποοοιιικκκοοοδδδόόόμμμηηησσσηηηςςς    κκκαααιιι    ΟΟΟξξξεεείίίδδδωωωσσσηηηςςς    τττηηηςςς       222,,,222–––

δδδιιιφφφθθθοοορρροοο–––αααιιιθθθααανννόόόλλληηηςςς    (((CCCΗΗΗFFF222CCCHHH222OOOHHH)))      

 

Εφόσον προσδιορίστηκαν οι κινητικές παράμετροι της αντίδρασης του 

ατομικού χλωρίου με την 2,2–διφθορο–αιθανόλη, καταβλήθηκε προσπάθεια 

χαρακτηρισμού, τόσο των πρωτογενών προϊόντων αποικοδόμησης της, ώστε να 
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προσδιοριστεί το είδος του υδρογόνου που μετατίθεται, όσο και των δευτερογενών 

προϊόντων οξείδωσης των παραγόμενων ριζών.  

Για τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε 

αντιδραστήρας όγκου V3 = 168 cm3, με τρεις εισόδους και για τη διαφυγή των μορίων 

επιλέχθηκε οπή διαμέτρου d = 2 mm, ώστε ο χρόνος παραμονής των ενώσεων να 

είναι αρκετός για την παρατήρηση των μελετούμενων δευτερογενών αντιδράσεων. 

Σκοπός του πειράματος ήταν να χαρακτηριστούν τα προϊόντα αντίδρασης του 

μοριακού οξυγόνου με την παραγόμενη, κατά τη πρωτογενή αντίδραση, ρίζα και αν 

είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί και η ίδια. Επειδή η κύρια αντίδραση είναι σχετικά 

αργή και η δευτερογενής έπεται αυτής, αναμένεται οι εμφανιζόμενες χαρακτηριστικές 

εντάσεις να είναι σχετικά μικρές. Για το λόγο αυτό αυξήθηκε η ευαισθησία του 

οργάνου και λήφθηκαν φάσματα στον καταγραφέα για τις περιπτώσεις της 

πρωτογενούς αντίδρασης και ακολούθως κατόπιν προσθήκης οξυγόνου στο σύστημα. 

Κατά τη διαδικασία αυτή παρατηρήθηκε μία καινούρια κουφή, που δεν εμφανιζόταν 

κατά τη λήψη φάσματος εν εξελίξει της κυρίας αντίδρασης και αντιστοιχούσε σε 

80=
z
m . Η πιο πιθανή ένωση,  για το υπάρχον σύστημα, που να αντιστοιχεί σε αυτό 

το λόγο προς φορτίο είναι η 2,2–διφθορο–αλδεΰδη (CΗF2CHO) και η 

προαναφερθείσα κορυφή είναι η μητρική της. Με βάση αυτήν την ένδειξη ο 

προτεινόμενος μηχανισμός οξείδωσης της παραγόμενης, κατά την κύρια αντίδραση, 

ρίζας είναι: 

  [Α – 7.2.2.1.1] ( ) 22222 HOCHOCHFOOCHCHF +→+⋅

Αποσκοπώντας στην εξάλειψη του θορύβου που περιέχει το σήμα που φτάνει 

στον καταγραφέα, αλλά και στη συστηματικότερη μελέτη της αντίδρασης ο έλεγχος 

των προϊόντων διεξήχθη στον υπολογιστή. Επίσης για τον πληρέστερο έλεγχο του 

συστήματος μετρήθηκαν οι κορυφές Ι29, Ι31 , Ι32 ,Ι33 , Ι35 , Ι51 και Ι80, οι οποίες 

αντιστοιχούν στα θραύσματα [CHO]+, [CHOH]+, [O2]+⋅, [HO2]+⋅, [Cl]+⋅ και [CHF2]+ 

και η μέτρησή τους  θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη, κατά τον χαρακτηρισμό των 

προϊόντων. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιείχε τέσσερα στάδια: 

 Συλλογή σημείων μέτρησης για την κύρια αντίδραση (κώδικας 1) 

 ( )⋅+→+ OCHCHFHClOHCHCHFCl 2222  [Α – 7.2.2.1.2] 

 Συλλογή σημείων μέτρησης, κατόπιν προσθήκης μοριακού οξυγόνου, 

αποσκοπώντας στο χαρακτηρισμό της δευτερογενούς αντίδρασης (κώδικας 2): 
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   [Α – 7.2.2.1.3] ( ) νταπροϊόOOCHCHF →+⋅
222

 Συλλογή σημείων μέτρησης κατά την παροχή μόνο της αλκοόλης (κώδικας 3), που 

χρησιμοποιείται ως υπόβαθρο. 

Κατά τη διάρκεια του πειράματος η πίεση του μίγματος Cl2/He στο χώρο 

τροφοδοσίας διατηρήθηκε σταθερή στα 20 Torr, ενώ η πίεση της αλκοόλης 

αυξανόταν κλιμακωτά μέχρι την πλήρη κατανάλωση του ατομικού χλωρίου. Το 

μοριακό οξυγόνο, καθόλη τη διάρκεια των μετρήσεων του κώδικα 3 βρισκόταν σε 

περίσσεια μέσα στον αντιδραστήρα και ελέγχθηκε το ενδεχόμενο αντίδρασής του με 

το ατομικό χλώριο, κατά το σχήμα: 

   [Α – 7.2.2.1.4] OClOOOCl M +⎯→⎯+ 2

όπου διαπιστώθηκε από τη χαρακτηριστική σταθερότητα της κορυφής του ατομικού 

χλωρίου, ότι υπό τις συνθήκες χαμηλής πίεσης στον αντιδραστήρα, δεν 

πραγματοποιείται. 

 Κατά την επεξεργασία των δεδομένων, παρατηρήθηκαν οι εξής τάσεις των 

μετρούμενων κορυφών: 

 Εμφάνιση της κορυφής Ι80 στα σημεία με κώδικα 2, ακόμα και σε σχετικά μικρές 

συγκεντρώσεις αλκοόλης 

 Σταδιακή μείωση της κορυφής Ι32, καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση της αλκοόλης 

 Σύγχρονη αύξηση με την Ι80 της κορυφής Ι51, στον κώδικα 2, η οποία όμως είναι 

χαρακτηριστική κορυφή του μορίου και εμφανίζεται και στους άλλους κώδικες 

 Αύξηση της κορυφής Ι29, με σύγχρονη αύξηση της κορυφής Ι51 ανάλογη προς την 

συγκέντρωση της αλκοόλης 

 Η ελάττωση της χαρακτηριστικής κορυφής του μοριακού οξυγόνου πιστοποιεί 

την εμφάνιση της δευτερογενούς αντίδρασης, αφού η κατανάλωσή του δεν μπορεί να 

οφείλεται στην αντίδρασή του με το ατομικό χλώριο. Η εμφάνιση της κορυφής Ι80, σε 

συνδυασμό με τη σύγχρονη αύξηση των Ι51  και Ι29  δηλώνουν πιθανότατα, ότι και οι 

τρεις κορυφές αναφέρονται στο ίδιο προϊόν της δευτερογενούς διαδικασίας, με τις 

δύο τελευταίες να αποτελούν  χαρακτηριστικές κορυφές θραυσματοποίησης της 

αλδεΰδης στο θάλαμο ιονισμού, κατά το σχήμα: 
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CHF2C

H

O
e

(CHF2C

H

O)
CHF2

m/z=51
C O

H
+

+

m/z=29

+ .

 
Σ – 7.2.2.1   Στο σχήμα παρίστανται οι δύο πορείες διάσπασης του κατιόντος της 2,2–διφθορο–

ακεταλδεΰδης 

 

 

Οι ενδείξεις αυτές είναι συνεπείς με έναν μηχανισμό προσθήκης μοριακού  οξυγόνου 

στη ρίζα ακολουθούμενη από την απόσπαση ριζών υπεροξειδίου, κατά το σχήμα: 

 ( )⋅+⎯→⎯+ OCHFCHClClOHCHCHF k
32222

1   [Α – 7.2.2.1.5] 

 ( ) 222322
2 HOCHOCHFOOHFC k +⎯→⎯+⋅   [Α – 7.2.2.1.6] 

Παρά ταύτα είναι απαραίτητη η πληρέστερη μελέτη για την εξαγωγή 

αξιοσημείωτων ενδείξεων. Το ενδεχόμενο απόσπασης του ατόμου υδρογόνου που 

συνδέεται με το οξυγόνο είναι ελάχιστα πιθανό λόγω της μεγάλης ισχύος του δεσμού 

CHF2CH2O–H. Δεν θα ήταν λοιπόν δυνατόν τα προϊόντα που παρατηρούνται στο 

συγκεκριμένο πείραμα να οφείλονται στην ύπαρξη αυτής της ρίζας. Αντιθέτως, οι 

αντιδράσεις οξείδωσης των προκυπτουσών ριζών κατά τη μετάθεση υδρογόνων, από 

τον άνθρακα σε θέση 1 έχουν μελετηθεί εκτενώς και έχουν χαρακτηριστεί τα 

προϊόντα πολλών εξ αυτών, ενώ για ορισμένες έχει μετρηθεί ο συντελεστής 

ταχύτητάς τους, που γενικά είναι αρκετά μεγάλος. Ο μηχανισμός που προβλέπεται για 

αυτά τα συστήματα είναι συνεπής με τις παρούσες πειραματικές ενδείξεις, αφού 

καταλήγει στα ίδια προϊόντα ενισχύοντας την πιθανότητα, ότι κατά την κύρια 

αντίδραση σχηματίζεται η συγκεκριμένη ρίζα. Το ενδεχόμενο μετάθεσης του 

υδρογόνου που συνδέεται με τον άνθρακα σε θέση 2, δεν είναι απίθανο, αφού και 

αυτού του είδους οι αντιδράσεις συμβαίνουν σχετικά γρήγορα  (10–12 έως 10–13). 

Όμως δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις, γιατί τα προϊόντα τους δεν έχουν 

χαρακτηριστεί. Επιπλέον, όντας πιο αργές από την κύρια αντίδραση, δεν θα 
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αναμενόταν η παρατήρηση προϊόντων οξείδωσής τους για μικρές συγκεντρώσεις της 

αλκοόλης. Η πιο πιθανή λοιπόν παραγόμενη ρίζα, κατά την κύρια αντίδραση είναι η 

, της οποίας η ύπαρξη είναι συνεπής με όλες τις παρατηρούμενες τάσεις 

και τα προϊόντα οξείδωσης της είναι η 2,2–διφθορο–αλδεΰδη. 

HOHCCHF &
2

 Δηλαδή, οι πειραματικές μετρήσεις ενδεικνύουν ότι κατά την κύρια 

αντίδραση φαίνεται να προτιμάται η απαγωγή μεθυλενικών υδρογόνων, ενώ προϊόντα 

οξείδωσης της αφυδρογονωμένης ρίζας είναι η 2,2–διφθορο–αλδεΰδη και οι 

ελεύθερες ρίζες υπεροξειδίου, κατά το σχήμα:  
 

Cl + CHF2CH2OH HCF2COH

H

.

+O2

+ HCl

+HCF2C

H

O HO2

.

CHF2CH2OH + Cl

HCl

HCl

HCl

+

+

+

CHF2CH2O
.

CHF2CHOH
.

CF2CH2OH
.

O
H

HC

C

H

 
Σ – 7.2.2.2   Αναπαράσταση του πιθανότερου μηχανισμού αποικοδόμησης και των προϊόντων οξείδωσης 
της παραγόμενης ρίζας, όπως προκύπτει από τα πειραματικά αποτελέσματα 
 

Πρέπει όμως να σημειωθεί, ότι ο προτεινόμενος μηχανισμός δεν αποκλείει την 

μετάθεση άλλων υδρογόνων, κυρίως αυτών του άνθρακα σε θέση 2, κατά την κύρια 

αντίδραση, απλά παρουσιάζεται ως πιο πιθανός. 

 

 

777...222...333   ΚΚΚιιινννηηητττιιικκκήήή   ΜΜΜεεελλλέέέτττηηη   τττηηηςςς   ΑΑΑννντττίίίδδδρρρααασσσηηηςςς   τττοοουυυ    ΧΧΧλλλωωωρρρίίίοοουυυ    μμμεεε    τττηηηννν   222–––
μμμοοονννοοοφφφθθθοοορρροοο–––αααιιιθθθααανννόόόλλληηη   
   

 Κατά την κινητική μελέτη της συγκεκριμένης αντίδρασης χρησιμοποιήθηκε 

αντιδραστήρας δύο εισόδων, όγκου V1 = 109 cm3 και για τη διαφυγή των μορίων 

επιλέχθηκε οπή με διάμετρο d = 5 mm. Το μίγμα μοριακού χλωρίου σε ήλιο, που 
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χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ατόμων χλωρίου μέσω ηλεκτρικής εκκένωσής 

του (99.8 % Cl2, Linde) είχε περιεκτικότητα 4.93 % (Cl2/He) και παρασκευάστηκε 

καθορίζοντας τις μερικές πιέσεις των συστατικών του, στον αποθηκευτικό όγκο. Η 

αλκοόλη CΗ2FCH2OH (2–μονοφθορο–αιθανόλη) αναγραφόμενης καθαρότητας 95 % 

προμηθεύτηκε από τη εταιρία Aldrich (Cas. No 75–89–8) και σε συνθήκες δωματίου 

πρόκειται για ένα άχρωμο υγρό με μοριακή μάζα m.w. = 64 amu και σημείο ζέσεως 

b.p. = 103°C.  

 Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων μικρή ποσότητα  της CΗ2FCH2OH  

μεταφέρθηκε σε γυάλινη φιάλη αναραίωτη και εφόσον απαερώθηκε πολλές φορές με 

χρήση υγρού αζώτου (77 Κ), αποθηκεύτηκε. Με αυτή τη μορφή η αλκοόλη, 

χρησιμοποιήθηκε καθόλη τη διάρκεια των πειραμάτων. Η αποτελεσματική απαέρωση 

του δείγματος ελέγχθηκε συγκρίνοντας το φάσμα μάζας που ελήφθη σε δυναμικό 

ιονισμού 70 eV, απουσίας ροής μορίων, με το αντίστοιχο της αλκοόλης. Η εισαγωγή 

της αλκοόλης στον αντιδραστήρα, δεν επηρέασε το θραύσμα του οξυγόνου με 

16=
z
m , και συνεπώς, εξήχθη το συμπέρασμα ότι η αλκοόλη είχε απαλλαχτεί 

ικανοποιητικά από τον  αέρα.  

 Η ορθή λειτουργία του φασματογράφου μάζας, αλλά και το πρώτο στάδιο 

ελέγχου της καθαρότητας της αλκοόλης διεξήχθησαν με την αντιπαραβολή 

φασμάτων μάζας της CH2FCH2OH, που ελήφθησαν στο συγκεκριμένο 

φασματογράφο σε συνθήκες  δυναμικού ιονισμού 70 eV (Δ – 7.2.3.1a), και 

αντίστοιχου που υπάρχει διαθέσιμο σε διαδιχτυακές βιβλιοθήκες (Δ – 7.2.3.1b). Σε 

αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διέλευσή τους τα σωματίδια από το 

θάλαμο ιονισμού, συνήθως, αποκτούν φορτίο +1 και συνακόλουθα ο λόγος (
z
m ) 

ταυτίζεται με τη μάζα τους. Η σύγκριση του είδους των θραυσμάτων, αλλά και των 

σχετικών τους εντάσεων παρατίθεται στον πίνακα (Π – 7.2.3.1). Όπως φαίνεται, όσον 

αφορά την ταυτοτική απεικόνιση της θραυσματοποίησης, τα δύο φάσματα 

συμπίπτουν και συνεπώς επιβεβαιώθηκε η ορθή λειτουργία του οργάνου.  
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Δ – 7.2.3.1      Χαρακτηριστικές κορυφές από διαθέσιμα φάσματα της 2–φθορο–αιθανόλης στο δίκτυο. Το 
(α) αναφέρεται στο φάσμα που λήφθηκε στο εργαστήριο, ενώ το (b) στην ηλεκτρονική  σελίδα του NIST  . 
 

m/e 15 18 29 31 32 33 43 44 45 46 47 63 64 

70 eV(N) 8 12 8 100 2 3 7 3 4 3 3 3 14 

70 eV(T) 15 10 10 100 1 5 9 2 3 3 1 1 11 

19 eV(T) < 1 2 2 100 1.5 1 < 1 2 1 2 < 1 1 22 
 
Π – 7.2.3.1   Σύγκριση θραυσμάτων και εντάσεων χαρακτηριστικών κορυφών, μεταξύ των φασμάτων 
που ελήφθησαν στο εργαστήριο (Τ) και αντιστοίχων ηλεκτρονικά διαθέσιμων στα 70 eV και το 
χαρακτηριστικό της φάσμα που ελήφθη στα 19 eV. Α71: AIST, N72: NIST 
 

Για την ύπαρξη προσμίξεων στο δείγμα, η σύγκριση των δύο φασμάτων 

παρέχει ελάχιστες πληροφορίες. Για το λόγο αυτό και εξαιτίας της σχετικά μικρής 

αναγραφόμενης καθαρότητας της, η αλκοόλη υποβλήθηκε σε περαιτέρω ανάλυση, 

όπου προσδιορίστηκε με 1Η και13C NMR φασματοσκοπία, ότι η αφθονία της στο 

δείγμα είναι 95 %, ενώ δεν παρατηρήθηκε κάποια πρόσμιξη με μεγάλη συγκέντρωση 

στο δείγμα. Για τον χαρακτηρισμό και τον ποσοτικό προσδιορισμό των προσμίξεων,  

αραιωμένο δείγμα της αλκοόλης σε διαλύτη δεκάνιο, διαχωρίστηκε με αέρια 

χρωματογραφία και κατόπιν ποσοτικής του ανάλυσης ταυτοποιήθηκε με 

φασματομετρία μάζας (GC–MS). Το χρωματογράφημα υπέδειξε πράγματι την 

παρουσία πρόσμιξης στο δείγμα σε ποσοστό  5 %, ενώ κατά την αντιπαράσταση του 

φάσματος μάζας της ένωσης με τα διαθέσιμα της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης δεν 
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κατέστη δυνατόν να ταυτοποιηθεί η πρόσμιξη. Η μόνη πληροφορία που παρείχε η 

συγκεκριμένη διαδικασία σχετιζόταν με την ύπαρξη μίας χαρακτηριστικής κορυφής 

της πρόσμιξης, με λόγο μάζας προς φορτίο 58=
z
m . Αφού, το δυναμικό στο θάλαμο 

ιονισμού ρυθμίστηκε στα 19 eV, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η θραυσματοποίηση του 

HCl (≈ 0.03 %), διεξήχθη ειδικό πείραμα, κατά το οποίο ρέοντας στον αντιδραστήρα 

την αλκοόλη καταγραφόταν η κορυφή Ι58, απουσία και παρουσία περίσσειας 

ατομικού χλωρίου. Κατά αυτήν τη διαδικασία δεν διαπιστώθηκε καμία μεταβολή 

στην χαρακτηριστική κορυφή της πρόσμιξης και εξήχθη το συμπέρασμα ότι εφόσον 

δεν αντιδρά με το χλώριο, δεν επηρεάζει τη μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας της 

κύριας αντίδρασης.  

Στη συνέχεια ελήφθη  φάσμα μάζας της αλκοόλης σε δυναμικό ιονισμού 19 

eV (Δ – 7.2.3.2), ώστε να επιλεγεί η κορυφή στην οποία θα μετράται η ένωση, στη 

διάρκεια των πειραμάτων. Η επιλογή της χαρακτηριστικής κορυφής αποτελεί ένα 

ιδιαίτερα σημαντικό σημείο, για την αξιόπιστη παραγωγή κινητικών παραμέτρων και 

επιβάλλεται να μην περιέχει συνεισφορές, από τη θραυσματοποίηση άλλων μορίων 

(κυρίως προϊόντων), οι οποίες θα οδηγήσουν σε υποτίμηση του μετρούμενου 

συντελεστή ταχύτητας. Η ασφαλέστερη κορυφή για τη μέτρηση της συγκέντρωσης 

είναι η κορυφή μοριακού ιόντος. Στην περίπτωση της CΗ2FCH2OH    

([CΗ2FCH2OH]+⋅), η μητρική κορυφή του μορίου εμφανίζεται σε ικανοποιητικότατη 

αφθονία και συνεπώς επιλέχθηκε για τη μέτρηση της συγκέντρωσης της. Ο λόγος 

μάζας προς φορτίο του συγκεκριμένου μοριακού ιόντος είναι 64=
z
m .  
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Δ – 7.2.3.2      Φάσμα μάζας της 2,2–διφθορο–αιθανόλης στα 19 eV  
 
Στη συνέχεια ελέγχθηκε ο μηχανισμός, μέσω του οποίου λαμβάνει χώρα η αντίδραση, 

αλλά δεν ήταν δυνατός ο πλήρης χαρακτηρισμός των προϊόντων. Η διαδικασία αυτή 

συντελείται στον καταγραφέα και περιλαμβάνει πέντε στάδια: 

 Καταγραφή φάσματος του αντιδραστήρα χωρίς καμία παροχή, το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί ως υπόβαθρο 

 Ροή μοριακού χλωρίου (4.93 % Cl2/He) και καταγραφή φάσματος 

 Ροή ατόμων χλωρίου κατόπιν μικροκυματικής εκκένωσης του μίγματος Cl2/He και 

καταγραφή φάσματος 

 Εισαγωγή στον αντιδραστήρα CΗ2FCH2OH και λήψη φάσματος για την 

αντίδραση 

 Διακοπή ροής χλωρίου και λήψη φάσματος της ένωσης 

 

Κατά τη συλλογή των φασμάτων παρατηρήθηκε μείωση του ατομικού χλωρίου με 

την εισαγωγή της αλκοόλης, πιστοποιητικό της πραγματοποίησης της αντίδρασης, και 

σύγχρονη αύξηση της κορυφής του HCl συνεπή με το μηχανισμό μετάθεσης ατόμων 

υδρογόνου. Η αντίστοιχη ασταθής αφυδρογονωμένη ρίζα, δεν ήταν δυνατόν να 

ανιχνευτεί αφού η στην περιοχή του θαλάμου ιονισμού διασπάται αμέσως και δεν 

φτάνει στον ανιχνευτή. Επιπλέον δεν ανιχνεύθηκαν προϊόντα δευτερογενούς 

αντίδρασης του ατομικού χλωρίου με την αφυδρογονωμένη ρίζα. 
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Δ – 7.2.3.3   Η γραμμική αύξηση της έντασης της κορυφής του HCl καθώς αυξάνει η συγκέντρωση της 
CΗ2FCH2OH ταυτοποιεί ότι πρόκειται για προϊόν της αντίδρασης. Στο προκείμενο διάγραμμα η τάση 
παρίσταται συγκριτικά ως προς την ένταση της κορυφής του ατομικού Cl  απουσία αλκοόλης 
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Οι παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν στο συμπέρασμα, ότι η αντίδραση λαμβάνει χώρα 

σύμφωνα με το σχήμα: 

 ( )⋅+⎯→⎯+ FOHCHClClOHFCHCH k
4222   [Α – 7.2.3.1] 

Η εφαρμογή της συνθήκη στάσιμης κατάστασης του χλωρίου για τη συγκεκριμένη 

αντίδραση περιγράφεται από την έκφραση: 

 [ ] [ ] [ ]rresc OHFCHCHClkkCl
Cl 22=Δ   [Ε – 7.2.3.1] 

όπου  k , ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης [Α – 7.2.3.1], 

   , η μεταβολή της συγκέντρωσης του χλωρίου κατόπιν εισαγωγής της 

φθοροαλκοόλης (

[ ]ClΔ

[ ] [ ] [ ]rClClCl −=Δ 0 ) και 

[ rOHFCHCH 22 ] , η τρέχουσα συγκέντρωση της CΗ2FCH2OH  

 

Ο μετασχηματισμός της έκφρασης (Ε – 7.2.3.1) σε αναλογία με τον αντίστοιχο (Ε – 

6.2.5) αποδίδει: 

 ( ) [ ]resc OHFCHCHkkR
Cl 221 1 =−   [Ε – 7.2.3.2] 

όπου 
rCl

Cl

I
I

R 0
1 =  

Σύμφωνα με την έκφραση (Ε – 7.2.3.2), η γραφική απεικόνιση της ποσότητας 

, ως προς τη συγκέντρωση της αλκοόλης (( )
ClesckR 11 − [ ]rOHFCHCH 22 ), είναι ευθεία 

γραμμή και η κλίση της αντιστοιχεί στο συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης. Όπως 

φαίνεται στη σχέση (Ε – 7.2.3.2) όλες οι ποσότητες που περιέχονται είναι άμεσα 

μετρήσιμες στο φασματογράφο μάζας, εκτός από την ταχύτητα διαφυγής, η οποία 

γνωστών των χαρακτηριστικών του αντιδραστήρα είναι δυνατόν να προσδιοριστεί για 

οποιαδήποτε μάζα και θερμοκρασία (παράγραφος 6.2.5) και τη συγκέντρωση της 

CΗF2CH2OH, για την οποία απαιτείται ειδικό πείραμα προσδιορισμού των 

χαρακτηριστικών ροής της, διαμέσου των τριχοειδών. Η αναλυτική περιγραφή της 

διαδικασίας παρατίθεται στην παράγραφο 6.2.2, ενώ ακολούθως παρατίθενται το 

διάγραμμα ροής για την αλκοόλη  και οι τιμές των σταθερών  που προέκυψαν για τη 

συνάρτηση του συντελεστή ροής (AF).  
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Δ – 7.2.3.4   Διάγραμμα προσδιορισμού ροής για την CH2FCH2OH. Στο συγκεκριμένο διάγραμμα 
παρίστανται ενδεικτικά σημεία από μία τυχαία επιλεγμένη μέτρησή της 
 

Οι τιμές των σταθερών του συντελεστή ροής, προέκυψαν από την προσαρμογή της 

συνάρτησης 
P
CBAcorr

F +=  (Ε – 6.2.2.12), επί των σημείων της συγκεντρωτικής 

γραφικής παράστασης και προσδιορίστηκαν: 
12141013.1 −−×= sTorrB  

11141085.2 −−×= sTorrC  

Ακολούθως παραστάθηκε η ροή ( ), συναρτήσει των επιλεκτικά 

μετρούμενων κορυφών της CΗF

2PAF corr
F=

2CH2OH (I31, I64) και προσδιορίστηκε από την κλίση 

της ευθείας, ο αντίστοιχος συντελεστής βαθμονόμησης (Δ – 7.2.3.5), στην περιοχή 

πιέσεων, όπου διεξήχθησαν τα πειράματα. Ο λόγος των συντελεστών που μετρώνται 

για την κάθε κορυφή, αντικατοπτρίζει τη σχετική αφθονία των δύο ιόντων κατόπιν 

θραυσματοποίησης του μορίου στο θάλαμο ιονισμού. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

επισημανθεί, ότι η καθημερινή κατάσταση των ηλεκτρονικών του φασματόμετρου 

επηρεάζει τη μέτρηση του συντελεστή βαθμονόμησης λαμβάνονται καθημερινά 

μετρήσεις του , τόσο κατά τη διάρκεια, του πειράματος, όσο και ανεξάρτητα, 

κατόπιν το τέλος αυτού. Για τη μέτρηση των συγκεντρώσεων κατά την επεξεργασία 

των πειραμάτων χρησιμοποιούνται οι καθημερινές τιμές του. Μερικά αποτελέσματα 

των μετρήσεων του   παρατίθενται στον πίνακα (Π – 7.2.3.3). 

64Ia

82Ia
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Δ – 7.2.3.5   Ενδεικτικό διάγραμμα προσδιορισμού συντελεστή βαθμονόμησης έντασης συγκέντρωσης, 
κατά τη μέτρησή του στην κορυφή του μοριακού ιόντος 
 

 Αφού προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά ροής της CΗF2CH2OH  και ο 

συντελεστής βαθμονόμησης για την επιλεγμένη μετρούμενη κορυφή μοριακού ιόντος 

(Ι64) , η τρέχουσα συγκέντρωση στάσιμης κατάστασης της CΗ2FCH2OH προκύπτει 

μέσω της έκφρασης: 

 [ ]
RescI

r Vka
I

OHFCHCH
OHFCHCH

r

2264

64
22 =     [Ε–7.2.3.3] 

 όπου , η ένταση της κορυφής του μοριακού ιόντος, 
r

I64

[ rOHFCHCH 22 ] , η τρέχουσα συγκέντρωση της CΗF2CH2OH κατά την αντίδραση, 

64Ia , ο συντελεστής βαθμονόμησης έντασης – συγκέντρωσης για την κορυφή Ι64                          

OHFCHCHesck
22

, ο συντελεστής ταχύτητας διαφυγής της CΗF2CH2OH στις δεδομένες 

συνθήκες αντίδρασης και 

VR, ο όγκος του αντιδραστήρα 

 

Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας της 

αντίδρασης, καταγράφοντας τις εντάσεις των χαρακτηριστικών κορυφών του 

ατομικού χλωρίου και της CΗ2FCH2OH, κατά τη μεταβολή του λόγου των σχετικών 

συγκεντρώσεων τους στον αντιδραστήρα. Αυτό επιτυγχάνεται διατηρώντας σταθερή 

την πίεση στο χώρο τροφοδοσίας του μοριακού χλωρίου σε όλη τη διάρκεια του 

πειράματος και αυξάνοντας σταδιακά την αντίστοιχη πίεση της αλκοόλης. Τα όρια 

μεταξύ των οποίων κυμαίνεται η μεταβολή, καθορίζονται από την αρχική εμφάνιση 
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της αντίδρασης, που διαπιστώνεται με την πτώση της κορυφής του χλωρίου (Ι35) και 

από την ολοκληρωτική κατανάλωσή του, η οποία αναφέρεται στο χρονικό σημείο, 

κατά το οποίο η ένταση της Ι35, αντιστοιχεί αποκλειστικά στο ποσοστό συνεισφοράς 

του μοριακού χλωρίου (αν έχει απομείνει), κατά τη θραυσματοποίησή του στο 

θάλαμο ιονισμού. Μία άλλη κορυφή από την οποία είναι δυνατόν να προκύψουν 

συμπεράσματα για την ολοκληρωτική κατανάλωση του ατομικού χλωρίου είναι αυτή 

του HCl (Ι36), η οποία αναμένεται να μην αυξάνει, πέραν του σημείου αυτού. Παρά 

ταύτα η τάση της Ι36 αποτελεί ένδειξη και όχι απόδειξη, γιατί ενδέχεται να 

επηρεάζεται και από τη γήρανση του επιστρώματος του χαλαζία, στο σημείο, όπου 

εκκενώνεται ηλεκτρικά το μίγμα Cl2/He. Η περιοχή πιέσεων της αλκοόλης, για την 

οποία διεξήχθησαν τα πειράματα της συγκεκριμένης αντίδρασης ήταν από 0.5 έως 4.0 

Torr και αντιστοιχεί σε εύρος τρεχόντων συγκεντρώσεων της στον αντιδραστήρα από 

4.1 × 1010 έως 2.1 × 1012 molecule cm–3. Αντίστοιχα η πίεση του μίγματος Cl2/He 

ρυθμίστηκε στα ~19 Torr, ενώ η τρέχουσα συγκέντρωσή του κυμάνθηκε μεταξύ των 

1.9 × 1011 και 1.8 × 1012 molecule cm–3. 

 Καθορισμένων πλέον όλων των συνθηκών, πραγματοποιήθηκαν πειράματα 

στις θερμοκρασίες Τ = 273, 303, 333, και 363 Κ, κατά τα οποία αυξάνοντας την 

πίεση της αλκοόλης στο χώρο τροφοδοσίας, ανάλογα προς το τετράγωνό της 

( ), συλλέγονταν σημεία στον υπολογιστή, για τις προεπιλεγμένες 

χαρακτηριστικές κορυφές των μορίων. Συγκεκριμένα, για τη μέτρηση του συντελεστή 

ταχύτητας της συγκεκριμένης αντιδραστήρας επιλέχθηκαν οι κορυφές: 

[ ] 2
,MbPM ∝

Ι35, για τη μέτρηση του ατομικού χλωρίου 

Ι70, για τη μέτρηση του μοριακού χλωρίου 

Ι36, για τη μέτρηση του υδροχλωρίου και 

Ι31 και Ι64, για τη μέτρηση της αλκοόλης 

 Η συλλογή των σημείων περιλαμβάνει τέσσερα ξεχωριστά στάδια μετρήσεων, 

ώστε να είναι εφικτή η πλήρης απεικόνιση της αντίδρασης: 

 Αρχικά συλλέγονται σημεία κατά την παροχή στον αντιδραστήρα μίγματος 

μοριακού χλωρίου (Cl2/He) 

 Ακολούθως υποκείμενο το μίγμα σε ηλεκτρική εκκένωση παράγει ατομικό χλώριο, 

κατά την παροχή του οποίου επανασυλλέγονται σημεία 

 Στη συνέχεια εισάγεται η αλκοόλη και λαμβάνονται σημεία που αντιστοιχούν στην 

αντίδραση 
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 Τέλος, διακόπτεται η ροή του μίγματος του χλωρίου και βαθμονομείται η αλκοόλη 

 Για την ψηφιακή επεξεργασία των αποτελεσμάτων κάθε στάδιο από αυτά τα 

τέσσερα, περιγράφεται από έναν κώδικα, 0, 1, 2 και 3 αντίστοιχα, ενώ η κάθε πλήρης 

σάρωση των επιλεγμένων κορυφών, στη διάρκεια ενός κώδικα αντιστοιχεί σε ένα 

σημείο επεξεργασίας. Η σκοπιμότητα του κάθε κώδικα περιγράφεται αναλυτικά στην 

παράγραφο 6.3, αλλά πρέπει να τονιστούν δύο σημεία κατά τη συλλογή σημείων. 

Σημεία με κώδικα 1, του οποίου βασικός σκοπός είναι η μέτρηση της αρχικής 

συγκέντρωσης του χλωρίου, χωρίς την εμφάνιση αντίδρασης, συλλέγονται πολλές 

φορές μεσολαβώντας μεταξύ διαφορετικών συγκεντρώσεων αλκοόλης του κώδικα 2 

(αντίδραση), ώστε να είναι καλά χαρακτηρισμένη η αρχική συγκέντρωση του 

χλωρίου, πριν από την εισαγωγή στον αντιδραστήρα νέας συγκέντρωσης αλκοόλης. 

Με τον τρόπο αυτό εξαλείφονται φαινόμενα αστάθειας της ισχύος της 

μικροκυματικής ακτινοβολίας και προσδιορίζεται με ακρίβεια ο λόγος R1. Επίσης 

πρέπει να αναφερθεί ότι μία από τις σκοπιμότητες μέτρησης των κωδίκων 0, 1 και 3 

είναι ο καθημερινός προσδιορισμός των συντελεστών βαθμονόμησης του Cl2, του Cl 

και της CΗ2FCH2OH αντίστοιχα.  

 Στη συνέχεια, αφού είχε μετρηθεί η χαρακτηριστική σταθερά διαφυγής του 

αντιδραστήρα (παράγραφος 6.2.5, Αesc = 2.669), προσδιορίστηκε ο συντελεστής 

ταχύτητας διαφυγής όλων των σωματιδίων σε κάθε θερμοκρασία, μέσω της 

έκφρασης: 

 
M
Tk

Mesc 669.2=       [Ε – 7.2.3.4] 

Τα αποτελέσματα παρατίθενται στον πίνακα (Π – 7.2.3.2) 

 Τελευταίο στάδιο της κινητικής μελέτης αποτελεί η επεξεργασία των 

δεδομένων που συνελλέχθησαν και η κατασκευή γραφημάτων της ποσότητας 

, ως προς την τρέχουσα συγκέντρωση της αλκοόλης ( )
ClesckR 11 − [ ]rOHFCHCH 22 .  

 

Σωματίδιο Cl2 Cl HCl CΗ2FCH2OH 

kesc273 (s–1) 5.271 7.454 7.350 5.512 

kesc363 (s–1) 6.078 8.595 8.475 6.356 
 
Π – 7.2.3.2   Περιγραφή της εξάρτησης της ταχύτητας διαφυγής των σωματιδίων που μετέχουν στην 
αντίδραση από τη μάζα και τη θερμοκρασία 
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Η γραμμική προσαρμογή στα σημεία της γραφικής παράστασης παρέχει το 

συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης για τη θερμοκρασία, όπου έχει διεξαχθεί το 

πείραμα. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε αρχικά με προγράμματα 

διαθέσιμα στο εργαστήριο και τα αποτελέσματά τους ελέγχθηκαν συγκρίνοντάς τα, 

με αυτά που προέκυπταν από διαθέσιμα εμπορικά πακέτα προγραμμάτων αναλυτικής 

και γραφικής επεξεργασίας, όπως αυτό του ORIGIN® V 6.0 – 32 bit συμβατού με όλα 

τα παραθυρικά λειτουργικά συστήματα, όπου και κατασκευάστηκαν τα τελικά 

γραφήματα. Ακολούθως παρατίθενται οι γραφικές παραστάσεις που προέκυψαν από 

ένα τυπικό  πείραμα σε κάθε θερμοκρασία, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι για την 

επαλήθευση των μετρήσεων πραγματοποιήθηκαν πολλά επαναληπτικά πειράματα και 

με τυχαία ακολουθία στην κλίμακα των θερμοκρασιών, ώστε να αποφευχθούν 

συστηματικά σφάλματα. Μερικά από τα πειραματικά αποτελέσματα παρατίθενται 

στον πίνακα (Π – 7.2.3.3). 
 

k273 k303 k333 k363 64Ia
 

31Ia
 6431 II /aa

 
1.64 × 10–11 1.92 × 10–11 2.27 × 10–11 2.44 × 10–11 5.87 × 10–15 2.35 × 10–14 4.00 

1.73 × 10–11 1.95 × 10–11 2.19 × 10–11 2.48 × 10–11 6.02 × 10–15 2.43 × 10–14 4.04 
 
Π – 7.2.3.3   Ενδεικτικές τιμές συντελεστών ταχύτητας και βαθμονόμησης τυπικών πειραμάτων. Οι 
συντελεστές ταχύτητας αναφέρονται σε cm3 molecule–1 s–1 και οι συντελεστές βαθμονόμησης σε cm–3 
molecule 
 

 Τα σημεία που έχουν προκύψει από όλα τα πειράματα σε κάθε θερμοκρασία 

συγκεντρώνονται σε ένα γράφημα και η γραμμική προσαρμογή αυτών παρέχει τον 

τελικό συντελεστή ταχύτητας σε κάθε θερμοκρασία. Για τον έλεγχο και την απαλοιφή 

διαδοχικών δευτερογενών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά το γενικό σχήμα: 

     [Α – 7.2.3.2] RHClRHCl k +⎯→⎯+ 1

    [Α – 7.2.3.3] RClClRCl k +⎯→⎯+ 2
2

έγινε διόρθωση στο μετρούμενο συντελεστή ταχύτητας, που βασίστηκε στη συνθήκη 

στάσιμης κατάστασης του Cl2, κατά την έκφραση: 

 [ ] [ ] [ ] [ ]2222 22
ClkRClkkCl

ClCl escresc +=Δ      [Ε – 7.2.3.4] 

και η σταθερά ταχύτητας k1, προσδιορίστηκε μέσω της έκφρασης: 

 ( )
[ ]
[ ] [ ] [ ]rrcorr

r

esc
esc OHFCHCHClk

Cl

kCl
kR Cl

Cl 22
2

1
21 =

Δ
−−     [Ε – 7.2.3.5] 

όπου kcorr, ο διορθωμένος συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης (Α – 7.2.3.2)  (k1) 
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Τα αποτελέσματα που προέκυψαν στη διάρκεια των πειραμάτων, συνοψίζονται στον 

πίνακα (Π – 7.2.3.4), ενώ στα (Δ– 7.2.3.6) έως (Δ –7.2.3.9) παρατίθενται οι 

συνδυαστικές γραφικές παραστάσεις και η γραμμική προσαρμογή, επί των σημείων 

τους. 
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Δ –7.2.3.6   Συγκεντρωτικό διάγραμμα πειραματικών μετρήσεων για την αντίδραση της CΗ2FCH2OH με 
το ατομικό χλώριο σε θερμοκρασία Τ = 273 Κ. Η γραμμική συναρμογή των σημείων της παρέχει το 
συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης 
 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
0

10

20

30

40

50

 

(R
1-1

) k
es

c C
l   

s-1

[CHF2CH2OH] / 1012   molecule cm-3

 
Δ –7.2.3.7   Συγκεντρωτικό διάγραμμα πειραματικών μετρήσεων για την αντίδραση της CΗ2FCH2OH με 
το ατομικό χλώριο σε θερμοκρασία Τ = 303 Κ. Η γραμμική συναρμογή των σημείων της παρέχει το 
συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης 
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Δ –7.2.3.8   Συγκεντρωτικό διάγραμμα πειραματικών μετρήσεων για την αντίδραση της CΗ2FCH2OH με 
το ατομικό χλώριο σε θερμοκρασία Τ = 333 Κ. Η γραμμική συναρμογή των σημείων της παρέχει το 
συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης 
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Δ –7.2.3.9  Συγκεντρωτικό διάγραμμα πειραματικών μετρήσεων για την αντίδραση της CΗ2FCH2OH με 
το ατομικό χλώριο σε θερμοκρασία Τ = 363 Κ. Η γραμμική συναρμογή των σημείων της παρέχει το 
συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης 
 

 Όπως παρατηρείται στον πίνακα (Π – 7.2.3.4), η απόκλιση μεταξύ των k και 

kcorr είναι ελάχιστη και εντός των ορίων των πειραματικών σφαλμάτων. Η συμφωνία 

αυτή αποδεικνύει ότι δεν συνέβαιναν διαδοχικές δευτερογενείς διαδικασίες σε 

έκταση, που να επηρεάζουν τις μετρήσεις. Στην εξάλειψη διαδοχικών δευτερογενών 

διαδικασιών συνετέλεσαν και τα υψηλά ποσοστά διάσπασης του Cl2, που σε κανένα 
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πείραμα δεν ήταν χαμηλότερα από 99.1 %. Υπό αυτές τις συνθήκες το εναπομένον, 

διαθέσιμο για δευτερογενείς μοριακό χλώριο ήταν ελάχιστο.  

 

T #N k (× 10–11) i% kcor (× 10–11) i%  KR2 (× 10–11)  i% 

273 23 1.71 ± 0.31 0.52 1.70 ± 0.29 0.98 1.76 ± 0.58  4.14 

303 41 1.96 ± 0.29 1.04 1.92 ± 0.18 0.76 2.01 ± 0.68 3.21 

333 33 2.24 ± 0.61 0.91 2.24 ± 0.34 2.31 2.17 ± 0.61 2.32 

363 25 2.47 ± 0.64 2.4 2.48 ± 0.52 –1.04 2.30 ± 0.78 5.02 
 
Π – 7.2.3.4   Οι πειραματικές τιμές του συντελεστή ταχύτητας σε cm3 molecule–1 s–1, για τις τέσσερις 
θερμοκρασίες που διεξήχθησαν τα πειράματα. Επίσης, παρατίθενται και οι διορθωμένοι συντελεστές 
ταχύτητας των οποίων οι τιμές αποδεικνύουν την απουσία δευτερογενών διαδοχικών αντιδράσεων      
 

Επειδή η αντίδραση είναι ταχεία και ο χρόνος παραμονής των προϊόντων 

σχετικά μεγάλος ελέγχθηκε η επίδραση παράλληλων δευτερογενών διαδικασιών στην 

κύρια αντίδραση, εφαρμόζοντας τη συνθήκη στάσιμης κατάστασης για την αλκοόλη, 

η οποία δεν συμμετέχει σε τέτοιου είδους αντιδράσεις. Κατά αυτήν προβλέπεται: 

 [ ] [ ]resc ClkkOHFCHCH
OHFCHCH
=Δ

2222     [Ε – 7.2.3.6] 

όπου  k , ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης (Α – 7.2.3.1), 

   , η μεταβολή της συγκέντρωσης της αλκοόλης σε σχέση 

με την αρχική της τιμή χωρίς αντίδραση και 

[ ]
OHFCHCHesckOHFCHCH

2222Δ

[ ]rCl , η τρέχουσα συγκέντρωση του ατομικού Cl  

 

Ο μετασχηματισμός της έκφρασης Ε – 7.2.3.6 οδηγεί στην έκφραση: 

 ( ) [ ]resc ClkkR
OHFCHCH
=−

22
12     [Ε – 7.2.3.7] 

όπου ( )

( )rOHFCHCH

OHFCHCH

I
I

R
22

022
2 =  

 

Σύμφωνα με την έκφραση (Ε–7.2.3.7), η γραφική απεικόνιση της ποσότητας 

, ως προς τη συγκέντρωση του χλωρίου (( )
OHFCHCHesckR

22
12 − [ ]rCl ), είναι ευθεία γραμμή 

και η κλίση της αντιστοιχεί στο συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης (Δ – 7.2.3.10). 

Οι συντελεστές ταχύτητας που προέκυψαν κατά την επεξεργασία των δεδομένων 

παρατίθενται στον πίνακα (Π – 7.2.3.4) και αναφέρονται στα συνδυαστικά πειράματα 

κάθε θερμοκρασίας. Καθώς φαίνεται υπάρχει ιδιαίτερα ικανοποιητική συμφωνία με 
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τους αντίστοιχους συντελεστές που προέκυψαν εφαρμόζοντας τη συνθήκη στάσιμης 

κατάστασης στη συγκέντρωση του χλωρίου, πιστοποιητικό του γεγονότος ότι 

δευτερογενείς διαδικασίες δεν επιδρούν στις παρούσες μετρήσεις.    

Για την ασφαλή παραγωγή συντελεστών ταχύτητας διεξήχθησαν επίσης 

έλεγχοι στην αρχή και στο τέλος κάθε πειράματος, για την παρουσία ετερογενών 

διαδικασιών, σε όλες τις θερμοκρασίες. Οι δοκιμασίες ήταν αρνητικές και 

επιβεβαιώθηκε με αυτόν τον τρόπο τόσο η αξιοπιστία των μετρούμενων συντελεστών 

ταχύτητας. 

 Το τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας και αφού έχουν προσδιοριστεί οι 

συντελεστές ταχύτητας της αντίδρασης για κάθε θερμοκρασία (Δ – 7.2.3.11) , είναι η 

κατασκευή διαγράμματος Arrhenius (
T

k 1,ln ), ώστε να προσδιοριστούν οι κινητικές 

παράμετροι της αντίδρασης. Οι τιμές των συντελεστών ταχύτητας, που 

χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του διαγράμματος Arrhenius ήταν αυτές που 

προέκυψαν από τα συνδυαστικά γραφήματα. Στο (Δ – 7.2.3.1) φαίνεται η γραφική 

απεικόνιση της εξάρτησης του συντελεστή ταχύτητας από τη θερμοκρασία, και η 

γραμμική προσαρμογή των σημείων της, κατά την οποία προέκυψε η ακόλουθη 

έκφραση Arrhenius, με την αβεβαιότητα να αναφέρεται με τη μορφή της τυπικής 

απόκλισης 2σ. 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

0.0026 0.0028 0.0030 0.0032 0.0034 0.0036 0.0038
-25.00

-24.75

-24.50

-24.25

-24.00

 ln
k

1 / T  (K-1)
 

Δ – 7.2.3.11   Διάγραμμα μέτρησης των κινητικών παραμέτρων ενέργειας. Τα σφάλματα στον άξονα των 
lnk αναφέρονται στην τυπική απόκλιση 2σ,ενώ η συσχέτιση των σημείων R2 = 0.999. 

 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ±
−×±= −

T
k 40408exp1098.057.7 11  
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Η έκφραση αυτή προβλέπει ότι η ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης της 2–

φθορο–αιθανόλης με το χλώριο είναι: 
133.039.3 −±= molkJEa  

και ο χαρακτηριστικός προεκθετικός παράγοντας: 

 

( ) 113111098.057.7 −−−×±= smoleculecmA  
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777...222...333...111   ΧΧΧαααρρρααακκκτττηηηρρριιισσσμμμόόόςςς    ΠΠΠρρροοοϊϊϊόόόννντττωωωννν    ΑΑΑππποοοιιικκκοοοδδδόόόμμμηηησσσηηηςςς κ   κκαααιιι    ΟΟΟξξξεεείίίδδδωωωσσσηηηςςς    τττηηηςςς    222–––

μμμοοονννοοοφφφθθθοοορρροοο–––αααιιιθθθααανννόόόλλληηηςςς    (((CCCHHH222FFFCCCHHH222OOOHHH)))   

 

Στο στάδιο αυτό της μελέτης έγινε προσπάθεια χαρακτηρισμού του είδους των 

ατόμων που μετατίθενται, κατά την κύρια αντίδραση της   2–μονοφθορο–αιθανόλης 

με το ατομικό χλώριο, σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό των δευτερογενών 

προϊόντων οξείδωσής της, βασιζόμενοι σε πειραματικές ενδείξεις.  

Για τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε 

αντιδραστήρας όγκου V3 = 168 cm3, τριών εισόδων και για τη διαφυγή των μορίων 

επιλέχθηκε οπή διαμέτρου d = 2 mm, ώστε να διασφαλιστεί η χρονική επάρκεια για 

τη διεξαγωγή της δευτερογενούς αντίδρασης. Η τακτική που ακολουθήθηκε για την 

ανίχνευση των προϊόντων της κύριας αντίδρασης και αυτών κατά την οξείδωση της 

παραγόμενης ελεύθερης ρίζας, ήταν η σύγκριση επιλεγμένων χαρακτηριστικών 

κορυφών, απουσίας και κατόπιν προσθήκης μοριακού οξυγόνου στον αντιδραστήρα, 

ενώ η πρωτογενής διαδικασία  είναι εν εξελίξει. Αν και η κύρια αντίδραση είναι 

ταχεία, επειδή ενδέχεται οι χαρακτηριστικές κορυφές να είναι μικρές, σε συνδυασμό 

με το γεγονός ότι στο προκείμενο στάδιο, η μελέτη δεν αποσκοπεί στον ποσοτικό 

χαρακτηρισμό των προϊόντων, αυξήθηκε η ευαισθησία οργάνου και λήφθηκαν 

φάσματα στον καταγραφέα για την περίπτωση της πρωτογενούς αντίδρασης και 

ακολούθως, κατόπιν προσθήκης οξυγόνου στο σύστημα, χωρίς ο εισαγόμενος 

θόρυβος να δημιουργεί προβλήματα. Κατά τη διαδικασία αυτή παρατηρήθηκε μία 

καινούρια κουφή, μεγάλης σχετικά έντασης, που δεν εμφανιζόταν στα φάσμα της 

κυρίας αντίδρασης και αντιστοιχούσε σε 62=
z
m . Η πιο πιθανή ένωση,  για το 

συγκεκριμένο αντιδρών σύστημα, που να αντιστοιχεί σε αυτό το λόγο προς φορτίο 

είναι η 2–μονοφθορο–αλδεΰδη (CΗ2FCHO) και η προαναφερθείσα κορυφή 

αναφέρεται στο μοριακό ιόν της. Με βάση αυτήν την ένδειξη ο προτεινόμενος 

μηχανισμός οξείδωσης της παραγόμενης, κατά την κύρια αντίδραση, ρίζας είναι: 

    [Α – 7.2.3.1.1] ( ) 22242 HOCHOFCHOFOHC +→+⋅

Αποσκοπώντας στην εξάλειψη του θορύβου που περιέχει το σήμα καθώς 

φτάνει στον καταγραφέα, αλλά και στη συστηματικότερη μελέτη της αντίδρασης ο 

έλεγχος των προϊόντων διεξήχθη στον υπολογιστή. Επίσης για τον πληρέστερο 

έλεγχο του συστήματος μετρήθηκαν επίσης οι κορυφές Ι29, I31, Ι32, Ι33 , Ι45 , και Ι62, οι 
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οποίες αντιστοιχούν στα θραύσματα [CHO]+, [CH2OH]+, [O2]+⋅, [CH2F]+⋅ και [HO2]+⋅, 

[HCFCH2OH]+⋅ και [CH2FCHO]+ και η μέτρησή τους  θα μπορούσε να αποβεί 

χρήσιμη, κατά τον χαρακτηρισμό των προϊόντων. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε 

περιείχε τέσσερα στάδια: 

 Συλλογή σημείων μέτρησης για την κύρια αντίδραση (κώδικας 1) 

 ( )⋅+→+ FOHCHClOHFCHCHCl 3222      [Α – 7.2.3.1.2] 

 Συλλογή σημείων μέτρησης, κατόπιν προσθήκης μοριακού οξυγόνου, 

αποσκοπώντας στο χαρακτηρισμό της δευτερογενούς αντίδρασης (κώδικας 2): 

   [Α – 7.2.3.1.3] ( ) νταπροϊόOFOHC →+⋅
242

 Συλλογή σημείων μέτρησης κατά την παροχή μόνο της αλκοόλης (κώδικας 3), που 

χρησιμοποιείται ως υπόβαθρο. 

Κατά τη διάρκεια του πειράματος, η πίεση του μίγματος Cl2/He στο χώρο 

τροφοδοσίας διατηρήθηκε σταθερή στα 20 Torr, ενώ η πίεση της αλκοόλης 

αυξανόταν κλιμακωτά μέχρι την πλήρη κατανάλωση του ατομικού χλωρίου. Το 

μοριακό οξυγόνο, σε όλη τη διάρκεια των μετρήσεων του κώδικα 3 βρισκόταν σε 

περίσσεια μέσα στον αντιδραστήρα και ελέγχθηκε το ενδεχόμενο αντίδρασής του με 

το ατομικό χλώριο, κατά το σχήμα: 

   [Α – 7.2.3.1.4] OClOOOCl M +⎯→⎯+ 2

όπου διαπιστώθηκε από τη χαρακτηριστική σταθερότητα της κορυφής του ατομικού 

χλωρίου, ότι υπό τις συνθήκες χαμηλής πίεσης που επικρατούν στον αντιδραστήρα, 

δεν πραγματοποιείται. 

 Κατά την επεξεργασία των δεδομένων, παρατηρήθηκαν οι εξής τάσεις των 

μετρούμενων κορυφών: 

 Εμφάνιση της κορυφής Ι62 στα σημεία με κώδικα 2, για όλες τις τιμές 

συγκέντρωσης της αλκοόλης 

 Σταδιακή μείωση της κορυφής Ι32, καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση της αλκοόλης 

 Σύγχρονη αύξηση με την Ι62 της κορυφής Ι33, στον κώδικα 2 

 Αύξηση της κορυφής Ι29, με σύγχρονη αύξηση της κορυφής Ι33 ανάλογη προς την 

συγκέντρωση της αλκοόλης 

 Η ελάττωση της χαρακτηριστικής κορυφής του μοριακού οξυγόνου πιστοποιεί 

την εμφάνιση της δευτερογενούς αντίδρασης, αφού η κατανάλωσή του δεν μπορεί να 

οφείλεται στην αντίδρασή του με το ατομικό χλώριο. Η εμφάνιση της κορυφής Ι62, σε 

συνδυασμό με τη σύγχρονη αύξηση των Ι33  και Ι29  δηλώνουν πιθανότατα, ότι και οι 
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τρεις κορυφές αναφέρονται στο ίδιο προϊόν της δευτερογενούς διαδικασίας, με τις 

δύο τελευταίες να αποτελούν  χαρακτηριστικές κορυφές θραυσματοποίησης της 

αλδεΰδης στο θάλαμο ιονισμού, κατά το σχήμα: 

 

CH2FC O

H

e

CH2FC O

H( ) +.

CH2F
+

C

H

O+m/z=33
m/z=29 

Σ – 7.2.3.1   Στο σχήμα παρίστανται οι δύο πορείες διάσπασης του κατιόντος της 2–μονο–φθορο–

ακεταλδεΰδης 

 

Συνεπώς, η αλδεΰδη ταυτοποιείται ως προϊόν οξείδωσης της παραγόμενης κατά τη 

κύρια αντίδραση ρίζα. Η δημιουργία της φαίνεται να συμβαίνει μέσω ενός 

μηχανισμού προσθήκης μοριακού  οξυγόνου στη ρίζα, ακολουθούμενο από την 

απόσπαση ριζών υπεροξειδίου, κατά το σχήμα: 

 ( )⋅+⎯→⎯+ FOHCHClClOHFCHCH k
4222

1   [Α – 7.2.3.1.5] 

   [Α – 7.2.3.1.6] ( ) 22242
2 HOFCHOCHOOFHC k +⎯→⎯+⋅

Το ενδεχόμενο που μένει να ελεγχθεί είναι η ύπαρξη της πιθανότητας παραγωγής της 

2–φθορο–αλδεΰδης κατά την οξείδωση άλλων ριζών, πλην της προκύπτουσας από τη 

μετάθεση των μεθυλενικών υδρογόνων.  

Η πιθανότητα να απαχθεί από το ατομικό χλώριο το υδρογόνο που συνδέεται 

με το οξυγόνο, μολονότι τα δευτερογενή προϊόντα οξείδωσης της θα ήταν τα ίδια97, 

και συνεπώς θα θραυσματοποιούνταν κατά τον ίδιο τρόπο στο θάλαμο ιονισμού, δεν 

φαίνεται να είναι ισχυρή. Το συμπέρασμα αυτό φαίνεται να το στηρίζει τόσο η 

μηχανιστική μελέτη της 2,2,2–τριφθορο–αιθανόλης, κατά την οποία παρά το γεγονός 

ότι δεν υπήρχε ισχυρός ανταγωνισμός (μόνο τα μεθυλενικά υδρογόνα υπήρχαν) δε 

φαινόταν να είναι ευνοϊκό μονοπάτι, όσο και το γεγονός ότι η αντίστοιχη ρίζα της 

αιθανόλης αντιδρά εξαιρετικά αργά με το Ο2 (9.5 × 10–15) και δεν είναι δυνατόν να 
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θεωρηθεί ότι συναγωνίζεται την ταχύτατη κύρια αντίδραση και να παρατηρηθούν 

προϊόντα της. Όσον αφορά την περίπτωση σχηματισμού ρίζας, κατά τη μετάθεση 

ατόμου υδρογόνου από της θέση 2, τα προϊόντα οξείδωσής τέτοιων ριζών δεν είναι 

χαρακτηρισμένα και συνεπώς είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προκύψουν πληροφορίες. Η 

μόνη ένδειξη που υπάρχει είναι ότι συγκριτικά με την οξείδωση της ρίζας που 

προκύπτει κατά τη μετάθεση υδρογόνου από τον άνθρακα στη θέση 1, είναι ότι ο 

συντελεστής ταχύτητας της τελευταίας αντίδρασης, για την περίπτωση της αιθανόλης 

είναι κατά μία τάξη ταχύτερος (1.9 × 10–11 cm3 molecule–1 s–1). Τα προϊόντα αυτού 

του είδους των ριζών είναι καλά χαρακτηρισμένα και συμφωνούν πλήρως με τις 

ενδείξεις των πειραματικών αποτελεσμάτων. Η πιο πιθανή λοιπόν παραγόμενη ρίζα, 

κατά την κύρια αντίδραση είναι η HOHCCHF &
2 , της οποίας η ύπαρξη είναι συνεπής 

με όλες τις παρατηρούμενες τάσεις, των μετρούμενων κορυφών. 

 Συνοψίζοντας, οι πειραματικές μετρήσεις ενδεικνύουν ότι κατά την κύρια 

αντίδραση προτιμάται η απαγωγή μεθυλενικών υδρογόνων και ότι τα προϊόντα 

οξείδωσης της αφυδρογονωμένης ρίζας είναι η 2,2–διφθορο–αλδεΰδη και οι 

ελεύθερες ρίζες υπεροξειδίου, κατά το σχήμα:  

Cl

O
H

HC

C

H

CH2FCH2OH +

HCl

HCl

HCl

+

+

+ CH2FCH2O

CH2FCHOH

CHFCH2OH

.

.

.

Cl + CH2FCH2OH CH2FCHOH
.

+O2

CH2FC

H

O + HO2

.

 
Σ – 7.2.3.2   Αναπαράσταση του πιθανότερου μηχανισμού αποικοδόμησης και των προϊόντων οξείδωσης 
της παραγόμενης ρίζας, όπως προκύπτει από τα πειραματικά αποτελέσματα 
 

Πρέπει όμως να σημειωθεί, ότι ο προτεινόμενος μηχανισμός, ιδιαίτερα σε αυτήν τη 

περίπτωση δεν αποκλείει την μετάθεση άλλων υδρογόνων κατά την κύρια αντίδραση, 

απλά παρουσιάζεται ως ο πιο πιθανός. 
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Για την πληρέστερη περιγραφή αντιδρώντων συστημάτων, πέρα από την 

κινητική τους μελέτη, απαιτείται επιπρόσθετα, ο χαρακτηρισμός ορισμένων βασικών 

θερμοδυναμικών ποσοτήτων, ώστε να κατανοηθούν οι ενεργειακές τους τάσεις. Η 

ευρύτερα αναφερόμενη και περιεκτική σε πληροφορίες ποσότητα, για ένα αντιδρών 

σύστημα είναι η ενθαλπία αντίδρασης, η οποία ορίζεται ως η διαφορά ενθαλπιών 

σχηματισμού μεταξύ αντιδρώντων και προϊόντων, μέσω της έκφρασης: 

 ΔΗf,C   +   ΔΗf,D   ⎯→  ΔΗf,A   +   ΔΗf,B [Ε – 7.3.1] 

για μία τυπική αντίδραση: 

 Α   +   Β   ⎯→   C   +   D [Α – 7.3.1] 

Με βάση την ποσότητα αυτή, είναι δυνατόν να ελεγχθεί η εξωθερμικότητα μιας 

συγκεκριμένης διαδικασίας, και ακολούθως σε ένα πρώτο στάδιο, να εκτιμηθεί η 

πιθανότητα πραγματοποίησης της.  

Μία άλλη χρήσιμη θερμοδυναμική ποσότητα είναι η ενέργεια διάσπασης 

δεσμού (Bond Dissociation Energy, BDE) και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για 

την εκτίμηση της δραστικότητας των μορίων, καθόσον οι περισσότερες χημικές 

διαδικασίες αφορούν θραύση και σχηματισμό δεσμών. Η ενέργεια διάσπασης δεσμού 

εξαρτάται από τη θερμοκρασία και ορίζεται ως η διαφορά των ενθαλπιών 

σχηματισμού προϊόντων και αντιδρώντων 

 

 BDEAB = ΔΗr = ΔΗf,A + ΔΗf,B –ΔΗB f,AB [Ε – 7.3.2] 

 

της αντίδρασης θραύσης του δεσμού 

 

 AB    ⎯→   A   +   B [Α – 7.3.2] 

 
Όπως φαίνεται από τους ορισμούς των δύο ανωτέρω θερμοδυναμικών ποσοτήτων, 

περιέχεται στις εκφράσεις τους η έννοια της ενθαλπίας σχηματισμού. Επειδή όμως 

πρόκειται για καταστατικά μεγέθη και προκύπτουν μέσω αλγεβρικού αθροίσματος 

ενθαλπικών ποσοτήτων, είναι ανεξάρτητα από το σημείο αναφοράς της ενθαλπίας 

δημιουργίας των σωματιδίων72,73. Συνεπώς, είναι δυνατός ο υπολογισμός τους 

χρησιμοποιώντας αντί των ενθαλπιών σχηματισμού, απόλυτες ενθαλπίες, Η0(Τ), οι 

οποίες ορίζονται ως η ενθαλπία δημιουργίας ενός σωματιδίου από τους συνιστώντες 
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πυρήνες και ηλεκτρόνια, υποθέτοντας ως αρχική τους θέση το άπειρο, σε 

θερμοκρασία Τ. 

Θεωρώντας την προσέγγιση των ιδανικών αερίων, ισχύει 

 

 Η0(Τ) = Ε0(Τ) + RT [Ε – 7.3.3] 

 

Όπου Ε0(Τ) η εσωτερική ενέργεια του σωματιδίου σε θερμοκρασία Τ, η οποία μπορεί 

να αναλυθεί στις επιμέρους συνεισφορές από τους εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας 

του σωματιδίου (Etrans, Erot, Evib, Eelec) : 

 

 E0(T) = E0 + Etrans + Erot + Evib + Eelec [Ε – 7.3.4] 

   

Η ποσότητα E0 αποτελεί την εσωτερική ενέργεια του συστήματος σε θερμοκρασία 0 

Κ και σχετίζεται με την απόλυτη ηλεκτρονιακή ενέργεια V (στον πυθμένα του 

πηγαδιού δυναμικής ενέργειας) βάσει της έκφρασης: 

 

 E0 = V + ZPE [Ε – 7.3.5] 

 

Όπου ZPE η ενέργεια μηδενικής στάθμης. 

Συνεπώς, για τον υπολογισμό της ποσότητας Η0(Τ) απαιτείται η γνώση των δομικών 

χαρακτηριστικών του σωματιδίου (Etrans, Erot), και η γνώση των αρμονικών δονητικών 

συχνοτήτων του (Evib, ZPE), ενώ για τα περισσότερα συστήματα Eelec = 0. Επιπλέον, 

απαιτείται η απόλυτη ηλεκτρονιακή ενέργεια V του σωματιδίου, που εξαρτάται από 

το επίπεδο θεωρίας των υπολογισμών. 

 Στην παρούσα διατριβή, μελετήθηκαν οι ενέργειες των C–H και O–H δεσμών, 

όπως επίσης και οι ενθαλπίες αντίδρασης με άτομα Cl για τα μόρια CH3CH2OH, 

CH2FCH2OH, CHF2CH2OH και CF3CH2OH, καθώς και τα CH3F, CH2F2, CHF3 και 

CH3OH, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα κβαντομηχανικών υπολογισμών 

Gaussian94 σε ένα σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών Pentium PC cluster 

(λειτουργικό σύστημα RedHat Linux V6.1). Στόχος των υπολογισμών ήταν η 

εκτίμηση των πιθανότερων πορειών απόσπασης ατόμων υδρογόνου από 

φθοροαλκοόλες με άτομα χλωρίου και του μηχανισμού της τροποσφαιρικής τους 

αποικοδόμησης. Τα μόρια CH3F, CH2F2, CHF3 και CH3OH μελετήθηκαν με σκοπό 
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την σύγκριση των θεωρητικών αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα πειραματικά 

δεδομένα και την εκτίμηση της αξιοπιστίας των επιπέδων θεωρίας στην παρούσα 

εργασία. Η γεωμετρία και οι δονητικές συχνότητες των μορίων όπως και των 

αντιστοίχων μονο–αφυδρογονωμένων ελευθέρων ριζών υπολογίστηκαν στο επίπεδο 

θεωρίας MP2/6–311G(d). Στο σχήμα (Σ – 7.3.1) παρίστανται γραφικά οι δομές των 

τριών αλκοολών, που προέκυψαν κατόπιν της βελτιστοποίησηςτων δομών τους. Οι 

δονητικές συχνότητες διορθώθηκαν για ατέλειες του δυναμικού, κατά τον παράγοντα 

(scale factor) 0.9872. Οι απόλυτες ηλεκτρονιακές ενέργειες υπολογίστηκαν στα 

επίπεδα θεωρίας B3P86/6–311++G(2df,p), B3P86/6–311++G(3df,2p) και 

CCSD(T)/cc–pVDZ74-76. 

  
Σ – 7.3.1   Απεικόνιση της μοριακής δομής των τριών αλκοολών  
 

Πρόσφατη θεωρητική εργασία από την ομάδα μας77 έδειξε ότι η μέθοδος 

Συναρτησιακής Πυκνότητας (Density Functional Theory, DFT) B3P86 σε συνδυασμό 

με σχετικά εκτεταμένες βάσεις είναι σε θέση να δώσει αρκετά αξιόπιστα 

αποτελέσματα ενεργειών διάσπασης δεσμού, σε αλογονωμένα συστήματα με μικρό 

κόστος.  

Οι υπολογισμένες ενθαλπίες των ανωτέρω αντιδράσεων μετάθεσης ατόμου 

υδρογόνου δίνονται στον Πίνακα (Π – 7.3.1.1), μαζί με τις διαθέσιμες πειραματικές 

τιμές, ενώ οι υπολογισμένες ενέργειες των C–H και O–H δεσμών των ανωτέρω 

μορίων δίνονται στον Πίνακα (Π – 7.3.1.2), όπως και οι διαθέσιμες πειραματικές 

τιμές. Οι συμβολισμοί στον ακόλουθο πίνακα αντιστοιχούν στις εξής αντιδράσεις: 

 
Α1:  Cl   +   CH2FCH2OH   ⎯→   HCl   +   CHFCH2OH 

Β1:  Cl   +   CH2FCH2OH   ⎯→   HCl   +   CH2FCHOH 

C1:  Cl   +   CH2FCH2OH   ⎯→   HCl   +   CH2FCH2O 

Α2:  Cl   +   CHF2CH2OH   ⎯→   HCl   +   CF2CH2OH 

BB2:  Cl   +   CHF2CH2OH   ⎯→   HCl   +   CHF2CHOH 

C2:  Cl   +   CHF2CH2OH   ⎯→   HCl   +   CHF2CH2O 
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Α3:  Cl   +   CF3CH2OH     ⎯→   HCl   +   CF3CHOH 

BB3:  Cl   +   CF3CH2OH     ⎯→   HCl   +   CF3CH2O 

 

 

Αντιδράσεις B3P86/6–

3111++G(2df,p) 

B3P86/6–

3111++G(3df,2p) 

MP2/ 

6–311G(d) 

CCSD(T)/ 

cc–pVDZ 

A1 –27.9 –32.4 23.2 –0.6 

BB1 –55.4 –59.8 1.0 –20.6 

C1 18.1 15.3 62.1 33.3 

A2 –24.8 –28.9 26.3 5.5 

BB2 –43.1 –47.2 11.7 –10.1 

C2 –6.2 –8.5 34.5 9.6 

A3 –42.3 –46.5 10.8 –12.9 

BB3 25.8 23.0 68.4 40.5 
 
Π – 7.3.1.1   Υπολογισμένες ενθαλπίες αντίδρασεων, για όλους τους πιθανούς μηχανισμούς απαγωγής 
υδρογόνου από το άτομο του χλωρίου 
 
 
 
 

Ένωση B3P86/6-

3111++G(2df,p) 

B3P86/6-

3111++G(3df,2p) 

MP2/ 

6-311G(d) 

CCSD(T)/         

cc-pVDZ 

CH2F–H 422.3 422.9 382.4 400.5 

CHF2–H 420.7 421.2 383.1 402.0 

CF3–H 440.2 440.7 403.9 424.5 

CH2OH–H 400.8 401.4 363.2 381.2 

CH3O–H 428.2 430.7 386.7 400.7 

CH2CH2OH–H 424.6 425.1 391.5 408.9 

CH3CHOH–H 391.0 391.5 360.2 378.9 

CH3CH2O–H 436.8 439.2 398.1 411.2 

CHFCH2OH–H 411.7 412.0 381.4 396.4 

CH2FCHOH–H 384.1 384.5 359.1 376.5 

CH2FCH2O–H 457.6 459.6 420.3 430.4 
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CF2CH2OH–H 414.7 415.4 384.5 402.6 

CHF2CHOH–H 396.4 397.1 369.9 386.9 

CHF2CH2O–H 433.4 435.8 392.7 406.6 

CF3CHOH–H 397.2 397.8 369.0 384.2 

CF3CH2O–H 465.3 467.3 426.5 437.6 
 
Π – 7.3.1.2   Υπολογισμένες ενέργειες διάσπασης δεσμών, στα αντίστοιχα επίπεδα θεωρίας που 
χρησιμοποιήθηκαν 
 

 Όπως φαίνεται στον πίνακα (Π – 7.3.1.2), από τις ενέργειες διάσπασης 

δεσμών για τις οποίες υπάρχουν αντίστοιχα πειραματικά δεδομένα, η συναρτησιακής 

πυκνότητας μέθοδος B3P86 και για τις δύο ομάδες βάσεων, που χρησιμοποιήθηκαν 

αναπαράγει  ικανοποιητικότατα τις πειραματικές μετρήσεις. Αντιθέτως, όλες οι 

υπόλοιπες μέθοδοι, παρά το αυξημένο υπολογιστικό κόστος τους υποτιμούν 

σημαντικά τις αντίστοιχες τιμές. Το ενδιαφέρον, όμως της παρούσας μελέτης 

εντοπίζεται στη σχετική τάση που εμφανίζουν οι ενέργειες διάσπασης των 

διαφορετικών ειδών υδρογόνου, και συνεπώς, ο έλεγχος αναπαραγωγής πειραματικών 

δεδομένων, καθώς και η σύγκριση μεθόδων και βάσεων δεν αποτελεί βασικό στάδιο 

της συγκεκριμένης εργασίας.  

 Σχετικά με την επίδραση της παρουσίας ατόμων φθορίων, στην ισχύ δεσμών 

ατόμων υδρογόνου επί του ιδίου ατόμου άνθρακα διαφαίνεται ότι η ενέργεια 

διάσπασης δεσμού C–H, για τις περιπτώσεις  CH2F–Η και CHF2–H δεν μεταβάλλεται 

σημαντικά, ενώ πρέπει  να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη τάση περιγράφεται από όλα 

τα επίπεδα θεωρίας, στα οποία διεξήχθη η μελέτη. Συγκεκριμένα, αν εξαιρεθεί η 

B3P86, η οποία εκτιμά μείωση της ενέργειας δεσμού παρουσία του δευτέρου ατόμου 

φθορίου, κατά 2 kJ mol–1, οι υπόλοιπες μέθοδοι προβλέπουν αύξηση κατά 2 kJ mol–1. 

Αν αγνοηθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση η τάση που ενδεικνύεται απο την B3P86, 

και ληφθούν υπόψη τόσο οι τιμές των υπολοίπων υπολογισμών, αλλά και η 

πειραματικές μετρήσεις, που υποδεικνύουν αύξηση της ισχύος του δεσμού κατά 7 kJ 

mol–1, φαίνεται ότι η αύξηση της ισχύος του δεσμού οφείλεται στην συνεργική δράση 

του αρνητικού επαγωγικού φαινομένου, του δευτέρου ατόμου φθορίου ως προς το 

ήδη υπάρχον του πρώτου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπου η μεταβολή στην ισχύ 

του δεσμού είναι μικρή, η B3P86, παρά το γεγονός ότι υπολογίζει την ακριβέστερα 

σε απόλυτα μεγέθη την ισχύ του δεσμού, δεν περιγράφει την τάση. Αντιθέτως οι  
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υπόλοιπες μέθοδοι, ακολουθούν την τάση των πειραματικών μετρήσεων, με την 

CCSD(T), να βρίσκεται πιο κοντά από την MP2 στην πειραματική τιμή. Η εισαγωγή 

τρίτου ατόμου φθορίου προκαλεί σημαντική ενίσχυση του δεσμού C–H, ως 

αποτέλεσμα του επιπρόσθετου επαγωγικού φαινομένου, που προκαλεί και το γεγονός 

αυτό περιγράφεται ικανοποιητικά, και από τις τρεις μεθόδους. Η B3P86 βρίσκεται 

ξανά πιο κοντά στην πειραματική τιμή. Η μελέτη της CH3OH έδειξε ότι η ενέργεια 

διάσπασης του δεσμού C–H είναι μικρότερη από την αντίστοιχη στο μόριο του CH3F, 

γεγονός συνεπές με τις πειραματικές μετρήσεις, υποδεικνύοντας αφενός, το 

ασθενέστερο αρνητικό επαγωγικό φαινόμενο του οξυγόνου, υπεύθυνο για την 

ενίσχυση των δεσμών C–H, ως προς το αντίστοιχο του φθορίου, αλλά κυρίως την 

μεγαλύτερη τάση που το διακρίνει να μεταφέρει στον άνθρακα π–ηλεκτρονιακή 

πυκνότητα (ανωμερικό φαινόμενο). Η σχετική μείωση της ισχύος του δεσμού C–H, 

που προβλέπεται από όλες τις μεθόδους με ικανοποιητική συμφωνία είναι περίπου 20 

kJ mol–1, ενώ η αντίστοιχη των πειραματικών μετρήσεων είναι περίπου 9 kJ mol–1. Η 

B3P86 εξακολουθεί να αποτελεί, από τις προκείμενες μεθόδους την πιο αξιόπιστη για 

τον προσδιορισμό της απόλυτης τιμής της ενέργειας δεσμού, παρά την απόκλιση της, 

από την πειραματική τιμή, κατά 9 kJ mol–1. Η ενέργεια διάσπασης του δεσμού Ο–Η 

στο μόριο της CH3OH είναι σαφώς μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του C–H, γεγονός 

που δηλώνει ότι σε αντιδράσεις απαγωγής, το υδρογόνο της υδροξυλομάδας 

ενεργειακά δεν προτιμάται. Όλες οι μέθοδοι περιγράφουν ικανοποιητικά τη 

συγκεκριμένη τάση, με διαφορές από την αντίστοιχη του δεσμού C–H κατά 19, 23, 

28 kJ mol–1, χρησιμοποιώντας τις CCSD(T), MP2, B3P86 μεθόδους, αντίστοιχα, ενώ 

η πειραματική διαφοροποίηση είναι 26 kJ mol–1.  

 Καθώς φαίνεται στο μόριο της CH3CH2OH στα αποτελέσματα και των 

τεσσάρων επιπέδων υπολογισμού, η ύπαρξη της υδροξυλομάδας προκαλεί σημαντική 

εξασθένιση στους γειτονικούς της δεσμούς C–H, λόγω ανωμερικού φαινομένου, 

καθιστώντας τα, ιδιαίτερα πιο δραστικά από τα άλλα δύο είδη. Συγκεκριμένα η 

ενέργεια διάσπασης των δεσμών C–H, σε α–θέση ως προς την υδροξυλομάδα είναι 

μικρότερη κατά 31 kJ mol–1 από των αντίστοιχων υδρογόνων σε β–θέση και 35–38 kJ 

mo–1 από αυτήν του δεσμού Ο–Η. Η συγκεκριμένη σχετική τάση περιγράφεται με 

εξαιρετική συμφωνία και από τα τέσσερα επίπεδα θεωρίας. Παρόμοιες είναι και οι 

παρατηρήσεις στην περίπτωση της CH2FCH2OH, όπου όπως φαίνεται η ενέργεια 

διάσπασης του δεσμού C–H σε θέση α, είναι πολύ μικρότερη  (27 kJ mol–1) από την 

αντίστοιχη των υδρογόνων της ομάδας –CH2F, ενώ από την αντίστοιχη του δεσμού 
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Ο–Η, περίπου 60 kJ mol–1. Οι παρατηρήσεις αυτές υποδεικνύουν, ως πιθανότερα 

προς μετάθεση άτομα υδρογόνου, κατά την αντίδραση της CH2FCH2OH με το 

χλώριο, τα γειτονικά της υδροξυλομάδας, ενώ η διαφορά των 20 kJ mol–1 με τις 

ενέργειες διάσπασης δεσμών, ενδεικνύει, ότι η μετάθεση ατόμου υδρογόνου από την 

ομάδα του –CH2F αποτελεί ελάχιστα πιθανό ενδεχόμενο. Άρα κατά την αντίδρασή 

της με το χλώριο, η CH2FCH2OH, φαίνεται να συμβαίνει μέσω του σχήματος: 

 HClHOHCFCHClOHFCHCH k +⎯→⎯+ &
222   [Α – 7.3.3] 

Η ίδια ακριβώς συμπεριφορά παρατηρείται και στην περίπτωση της CHF2CH2OH, 

όπου η συνεργική δράση των αρνητικών επαγωγικών φαινομένων ισχυροποιεί το 

δεσμό C–H της ομάδας –CHF2 καθιστώντας τον ισχυρότερο κατά 5 kJ mol–1 από τον 

αντίστοιχο της CH2FCH2OH. Αντίστοιχα αυξημένη παρουσιάζεται και η ενέργεια 

διάσπασης του δεσμού C–H της ομάδας –CH2– λόγω της ύπαρξης πλέον, στο μόριο 

δύο ατόμων φθορίου, τα οποία ενισχύουν τον δεσμού μέσω αρνητικού επαγωγικού 

φαινομένου. Η ενέργεια διάσπασης  του δεσμού Ο–Η  είναι σαφώς μεγαλύτερη (κατά 

17 kJ mol–1) από τις αντίστοιχες ως προς τα υδρογόνα των ομαδών –CH2– και –

CHF2– γεγονός που ερμηνεύεται μερικώς από τη μεγάλη διαφορά 

ηλεκτραρνητικότητας των συνιστώντων ατόμων. Έτσι η αντίδραση φαίνεται να 

συμβαίνει μέσω του σχήματος:  

 HClHOHCCHFClOHCHCHF k +⎯→⎯+ &
222   [Α – 7.3.4] 

Τέλος, όσον αφορά την περίπτωση της CF3CH2OH η ύπαρξη δύο μόνον 

διαφορετικών ειδών υδρογόνου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το υδρογόνο της 

ομάδας –OH είναι ιδιαίτερα δύσκολο να μετατεθεί κατά την αντίδραση των 

αλκοολών με το χλώριο, όπως χαρακτηριστικά υποδεικνύουν και οι θεωρητικοί 

υπολογισμοί προβλέπεται ότι ο μηχανισμός της αντίδρασης  είναι ο ακόλουθος: 

 HClHOHCCFClOHCHCF k +⎯→⎯+ &
323   [Α – 7.3.5]
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Οι υδροφθοροαλκοόλες αποτελούν τις πιο πρόσφατες από τις προτεινόμενες, 

ως υποκατάστατα των CFC ενώσεις και τα υπάρχοντα κινητικά δεδομένα, που 

αφορούν τις αντιδράσεις τους με τα οξειδωτικά συστατικά της τροπόσφαιρας (ρίζες 

υδροξυλίου και άτομα χλωρίου) είναι ελάχιστα. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις 

αντιδράσεις των 2,2,2–τριφθορο–αιθανόλης, 2,2–διφθορο–αιθανόλης και 2–

φθοροαιθανόλης με άτομα χλωρίου, δεδομένα υπάρχουν αποκλειστικά από τρέχουσα 

έρευνα και μόνο σε θερμοκρασία δωματίου. Όπως φαίνεται στον πίνακα                     

(Π – 8.1.1)82-85, όπου συγκεντρώνονται οι διαθέσιμες κινητικές παράμετροι για κάθε 

αντίδραση, υπάρχει ικανοποιητική μεταξύ τους συμφωνία, με τις μετρήσεις της 

παρούσας εργασίας να συμφωνούν περισσότερο με τις αντίστοιχες της ερευνητικής 

ομάδας του Nielsen οι οποίοι χρησιμοποιούν σχετικές τεχνικές μέτρησης 

συντελεστών ταχύτητας.  

 

Ένωση KOH kCl A Ea τOH τCl τcorr Τεχνική 

CH3CH2OH 3.24 9.4      Ε 

CH2FCH2OH 1.08±0.03 2.44±0.1      RRΝ

  2.77±0.07      RR 

  1.96±0.29 7.57±0.98 3.39±0.33 11 59 9 VLPR 

CHF2CH2OH 0.35±0.01 0.267±0.01      RRΝ

  0.40±0.07      RR 

  0.295±0.04 0.26±0.05 5.50±0.5 34 392 31 VLPR 

CF3CH2OH 0.11±0.005 0.065±0.004      RR 

  0.100±0.010      RR 

  0.063±0.009 0.85±0.19 6.58±0.62 107 1866 102 VLPR 

 0.10±0.01       FP–RF 

 0.107±0.005       DF–LIF 

 0.0986±0.041       LP–LIF 

 0.0955±0.023       FP–LIF 

 0.0944±0.071       LP–LIF 

 
Π – 8.1.1   Διαθέσιμα Κινητικά Δεδομένα για τις αντιδράσεις των Φθοροαλκοολών με τις ρίζες 
Υδροξυλίου και τα Ατομα  Χλωρίου. RR: Σχετική Τεχνική προσδιορισμού Κινητικών Παραμέτρων, FP: 
Τεχνική Στιγμιαίας Φωτόλυσης, DF: Τεχνική Εκφόρτισης Ροής, RRN: Ερευνητική Εργασία της Ομάδας 
του Nielsen. Οι συντελεστές ταχύτητας δίνονται με τη μορφή kCl /10–11 cm3molecule–1s–1 και kOH /10–12 
cm3molecule–1s–1, οι ενέργειες ενεργοποίησης σε kJ mol–1 και ο Α /10–11 cm3molecule–1s–1   
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Όσον αφορά τις αντιδράσεις των συγκεκριμένων αλκοολών με τις ρίζες 

υδροξυλίου, πλήρη και εκτεταμένα κινητικά δεδομένα υπάρχουν μόνο για τη 2,2,2–

τριφθορο–αιθανόλη και όπως παρατηρείται στον πίνακα (Π – 8.1.1) οι αντιδράσεις 

και των τριών αλκοολών, σε θερμοκρασία δωματίου, με τις ρίζες υδροξυλίου (ΟΗ) 

είναι περίπου μία τάξη μεγέθους πιο αργές από τις αντίστοιχες με το ατομικό χλώριο. 

Το γεγονός αυτό αποτελεί γενική τάση κατά την ατμοσφαιρική αποικοδόμηση των 

περισσοτέρων χημικών ενώσεων και συνεπώς, στον προσδιορισμό του 

ατμοσφαιρικού χρόνου ζωής τους θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατανάλωση τους 

από το μικρότερης σχετικής αφθονίας ατομικό χλώριο. Στον ανωτέρω πίνακα (Π – 

8.1.1) παρατίθενται επίσης, οι ατμοσφαιρικοί χρόνοι ζωής των φθοροαλκοολών, 

θεωρώντας τις ρίζες υδροξυλίου ως το μόνο δραστικό συστατικό της ατμόσφαιρας, 

όπως και οι διορθωμένες τιμές τους μέσω της επιπρόσθετης κατανάλωσης τους από 

άτομα χλωρίου.  

Για τους συγκεκριμένους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν  μέσες  τιμές  

συγκεντρώσεων ριζών υδροξυλίου48  και           

ατομικού χλωρίου .  Όπως παρατηρείται, η συνεκτίμηση της 

αντίδρασης με άτομα χλωρίου μειώνει τον συνολικό ατμοσφαιρικό χρόνου ζωής κατά 

περίπου 10%, ποσοστό που επιβεβαιώνει ότι οι ρίζες υδροξυλίου εξακολουθούν να 

αποτελούν το επικρατέστερο οξειδωτικό συστατικό της τροπόσφαιρας, αλλά για τον 

ακριβέστερο προσδιορισμό του χρόνου ζωής πρέπει να συμπεριληφθούν και οι 

αντιδράσεις των αλκοολών με άτομα χλωρίου.  

35108.9][ −×≅ cmmoleculeOH
3410][ −≅ cmmoleculeCl

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

0.0026 0.0028 0.0030 0.0032 0.0034 0.0036 0.0038

-29

-28

-27

-26

-25

-24

-23
 CF3CH2OH
 CHF2CH2OH
 CH2FCH2OH

 ln
k

1 / T  (K -1)
 

Δ – 8.1.1   Συγκεντρωμένα τα διαγράμματα Arrhenius των τριών αλκοολών 
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Η παρούσα εργασία αποτελεί την πρώτη μελέτη προσδιορισμού κινητικών 

παραμέτρων Arrhenius των αντιδράσεων ατόμων χλωρίου με φθοροαλκοόλες και 

συνεπώς δεν υπάρχουν αποτελέσματα, ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκριση τους. 

Στον πίνακα (Π – 8.1.2)86–97 παρουσιάζονται κινητικά δεδομένα αντιδράσεων 

ατομικού χλωρίου με μία σειρά φθοριομένων ενώσεων, με σκοπό τη σύγκριση με τα 

αντίστοιχα των αλκοολών και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με το 

μηχανισμό των αντιδράσεων τους. 

Αντιδράσεις AArrhenius Ea / R k298

Cl + CH4 → HCl + CH3 1.1 × 10–11 1400±150 1.0 × 10–13

Cl + CH3F → HCl + CH2F 2.0 × 10–11 1200 ± 500 3.5 × 10–11

Cl + CH2F2 → HCl + CHF2 1.2 × 10–11 1630 ± 500 5.0 × 10–14

Cl + CHF3 → HCl + CF3 – – 3.0 × 10–11

Cl + CH3OH → HCl + CH2OH 5.4 × 10–11 0 ± 250 5.4 × 10–11

Cl + C2H6 → HCl + C2H5 7.7 × 10–11 90 ± 90 5.7 × 10–11

Cl + C2H5OH → products 9.0 × 10–11 ± 0.1  

Cl + CH3CH2F → HCl + CH3CHF 

                               HCl + CH2CH2F 

1.8 × 10–11 

1.4 × 10–11

2.90 ± 500 

880 ± 500 

6.8 × 10–12 

7.3 × 10–13

Cl + CH3CHF2 → HCl + CH3CF2  

                               HCl + CH2HF2

6.4 × 10–12

7.2 × 10–12

950 ± 500 

2390 ± 500 

2.6 × 10–13

2.4 × 10–15

Cl + CH3CF3 → HCl + CH2CF3 1.2 × 10–11 3880 ± 500 2.6 × 10–17

Cl + CH2FCF3 → HCl + CHFCF3 – – 1.5 × 10–15

Cl + CH2FCHF2 → HCl + CH2FCF2

                                  HCl + CHFCHF2

5.5 × 10–12

7.7 × 10–12

1610 ± 500 

1720 ± 500 

2.5 × 10–14 

2.4 × 10–14

Cl + CHF2CHF2 → HCl + CHF2CF2 7.5 × 10–12 2430 ±500 2.2 × 10–15

Cl + CH3OCH3 →  HCl + CH2OCH3 1.90 × 10–10 – – 

Cl + CH3CH2F →  HCl + CH2CH2F 

                                HCl + CH3CHF 

1.2 × 10–11

1.5 × 10–11

830 ± 500 

240 ±400 

7.3 × 10–13

6.7 × 10–12

Cl + CHF2CF3  →    HCl + CF2CF3 – – 2.4 × 10–16

Cl + CH2FCH2F → HCl + CHFCH2F 1.2 × 10–11 1060 ± 500 7.7 × 10–13

 
Π – 8.1.2   Κινητικά δεδομένα χρήσιμων αντιδράσεων  
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Όπως φαίνεται από τη σύγκριση των συντελεστών ταχύτητας της αντίδρασης 

του CH3CH3 και του CH3OCH3
97 με τα άτομα χλωρίου, η ύπαρξη του αιθερικού 

δεσμού καθιστά τα γειτονικά του υδρογόνα δραστικότερα, προκαλώντας διπλασιασμό 

στον μετρούμενο συντελεστή ταχύτητας. Παρόμοια είναι και συσχέτιση μεταξύ 

αλκανίων και των αντιστοίχων αλκοολών. Χαρακτηριστικά, ο συντελεστής ταχύτητας 

αντίδρασης της μεθανόλης με το ατομικό χλώριο είναι δύο τάξεις μεγέθους 

μεγαλύτερος, από τον αντίστοιχο που μετράται για το μεθάνιο, αποδεικνύοντας την 

εξασθένιση που προκαλεί η παρουσία οξυγόνου σε γειτονικούς δεσμούς C–H. Για την 

παρατήρηση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς, υπεύθυνο είναι το φαινόμενο 

μεταφοράς π–ηλεκτρονιακής πυκνότητας από το οξυγόνο προς τον άνθρακα 

(ανωμερικό φαινόμενο), το οποίο φαίνεται να υπερισχύει του επαγωγικού (έλξη 

ηλεκτρονίων μέσω σ–δεσμών) φαινομένου του ηλεκτρονιόφιλου ατόμου του 

οξυγόνου. Η αύξηση, λοιπόν, της δραστικότητας των δεσμών C–H, λόγω της 

παρουσίας της υδροξυλομάδας, καθιστά τις ενώσεις αυτές πιο δραστικές από τους 

αντίστοιχες HCFC και HFC στην τροπόσφαιρα, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο 

ζωής τους στην ατμόσφαιρα, ελαττώνοντας συγχρόνως τη συνεισφορά τους στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

 Μία άλλη σημαντική παρατήρηση αφορά την μείωση της δραστικότητας των 

αλκοολών καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων φθορίου, γεγονός συνεπές με τη 

συνεργική δράση των επαγωγικών τους φαινομένων. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής 

ταχύτητας της αντίδρασης της 2–φθορο–αιθανόλης με το άτομο χλωρίου είναι 

τέσσερις φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της 2,2–διφθορο–αιθανόλης, ο 

οποίος με τη σειρά του είναι σχεδόν πενταπλάσιος από αυτόν της 2,2,2–τριφθορο–

αιθανόλης. Η ίδια τάση παρατηρείται και στα αντίστοιχα φθοριωμένα αιθάνια, που 

όπως φαίνεται στον πίνακα (Π – 8.1.2), ισχύει . Ακριβώς 

όμοια συμπεράσματα προκύπτουν εξετάζοντας τις ενέργειες ενεργοποίησης των 

αντιδράσεων, κατά τις οποίες το θερμοδυναμικό ενεργειακό φράγμα που πρέπει να 

υπερκεραστεί, μεγαλώνει, αυξανόμενου του αριθμού των ατόμων φθορίου.           

333232 CHCFHCHCFCHCFH kkk >>

 Όσον αφορά τον προεκθετικό παράγοντα Arrhenius παρατηρείται μία 

μειωτική τάση αυξανόμενης της φθορίωσης, παρόμοια με τους αντίστοιχους 

προεκθετικούς όρους των φθοροαλκανίων. Η συγκεκριμένη τάση είναι δυνατόν να 

ερμηνευτεί θεωρώντας ότι ο προεκθετικός παράγοντας Arrhenius σχετίζεται με την 

διαφορά εντροπίας μεταξύ του ενεργοποιημένου συμπλόκου και αντιδρώντων, και 
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ειδικότερα με τις διαφορές στους περιστροφικούς βαθμούς ελευθερίας. Η 

προσάρτηση ενός ατόμου Cl σε ένα μικρό μόριο οδηγεί σε μεγαλύτερη αύξηση των 

ροπών αδρανείας του ενεργοποιημένου συμπλόκου από ότι σε ένα μεγαλύτερο, 

συντελώντας τελικά σε μεγαλύτερο προεκθετικό παράγοντα. Στα ίδια ακριβώς 

συμπεράσματα οδηγούν και τα πειραματικά αποτελέσματα των φθοροαλκοολών, τα 

οποία συνοψίζονται στον πίνακα (Π – 8.1.1) και παρίστανται γραφικά στο διάγραμμα 

(Δ – 8.1.1). 

 Ο προσδιορισμός του είδους των υδρογόνων που μετατίθενται κατά την 

αντίδραση των αλκοολών με το ατομικό χλώριο είναι σχετικά δυσχερής λόγω της 

εμφάνισης πολλών ανταγωνιστικών φαινομένων. Πάντως, όπως παρατηρήθηκε στα 

πειράματα οξείδωσης των παραγόμενων κατά την κύρια αντίδραση ριζών, και σε 

συμφωνία με τις προτάσεις του Wallington, το άτομο υδρογόνου του υδροξυλίου 

αποτελεί το λιγότερο διαθέσιμο από τα τρία διαφορετικά είδη υδρογόνου. Το ίδιο 

ακριβώς συμπέρασμα προκύπτει κατά την εξέταση των θεωρητικών υπολογισμών, 

όπου και για τις τρείς αλκοόλες ο συγκεκριμένος δεσμός εμφανίζεται σημαντικά 

ισχυρότερος από τους υπόλοιπους. Η ισχύς του δεσμού οφείλεται κυρίως στην 

μεγάλη διαφορά ηλεκτραρνητικότητας των συνιστώντων ατόμων και συντελεί στην 

ισχυρή πόλωση του δεσμού.  

Βάσει των προαναφερομένων στην περίπτωση της 2,2,2–τριφθορο–αιθανόλης, 

η μετάθεση μεθυλενικών ατόμων υδρογόνου αποτελεί, μακράν, το ισχυρότερα πιθανό 

ενδεχόμενο, ελλείψει άλλου είδους ατόμων υδρογόνου. Στην περίπτωση όμως, των 

δύο άλλων αλκοολών, 2,2–διφθορο–αιθανόλης και 2–φθορο–αιθανόλης, η ύπαρξη, 

επιπλέον των μεθυλενικών, μεθυλικών ατόμων υδρογόνου περιπλέκει την εξέταση 

του προβλήματος. Η δράση του φθορίου στα μεθυλενικά υδρογόνα είναι σαφής 

εξαιτίας του αρνητικού επαγωγικού φαινομένου και προκαλεί ενίσχυση του δεσμού η 

οποία φαίνεται στον πίνακα (Π – 8.1.2) για τα μόρια CF3CH3, CHF2CH3, CH2FCH3. 

Στις ομάδες –CH2F και –CHF2, όμως τα  άτομα φθορίου διαδραματίζουν διπλό ρόλο 

και αφενός ενισχύουν τους δεσμούς C–H (του ιδίου ατόμου άνθρακα) λόγω 

αρνητικού επαγωγικού φαινομένου, ενώ αφετέρου τους εξασθενούν λόγω του 

ανωμερικού.  

 Τα πειράματα οξείδωσης των παραγόμενων κατά τη κύρια αντίδραση ριζών, 

ενδεικνύουν ως πιθανότερα προς απαγωγή τα μεθυλενικά υδρογόνα ενώ από τους 

συντελεστές ταχύτητας που παρατίθενται στον πίνακα Π – 8.1.2, είναι δύσκολο να 

προκύψουν συμπεράσματα. Στην περίπτωση του 2–φθορο–αιθανίου φαίνεται να 
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προτιμώνται τα υδρογόνα του άνθρακα συνδεδεμένου με το φθόριο, πιστοποιώντας 

την ύπαρξη του ανωμερικού φαινομένου και μάλιστα την υπερίσχυση του επί του 

επαγωγικού φαινομένου, στην ομάδα –CH2F. Στη περίπτωση της 2–φθορο–

αιθανόλης, ο συνδυασμός του ισχυρότερου ανωμερικού φαινομένου με το μικρότερο 

επαγωγικό της υδροξυλομάδας (λόγω διαφορών στις σχετικές ηλεκτραρνητικότητες 

των ατόμων οξυγόνου και φθορίου) καθιστά χαλαρότερα τα άτομα υδρογόνου της 

ομάδας –CH2OH. Τέλος, για την περίπτωση της 2,2–διφθορο–αιθανόλης, η ύπαρξη 

δύο ατόμων φθορίου στην ομάδα –CHF2 συντελεί στην περαιτέρω ενίσχυση του 

αντίστοιχου δεσμού C–H, με αποτέλεσμα η μετάθεση ενός μεθυλενικού υδρογόνου 

της ομάδας –CH2OH να είναι ευνοϊκότερη θερμοχημικά. 

 Οι πρωταρχικώς σχηματιζόμενες ελεύθερες ρίζες μετά την απαγωγή ενός 

ατόμου υδρογόνου από τις φθοροαλκοόλες στην τροπόσφαιρα αναμένεται να 

αντιδρούν ποσοτικά με μοριακό οξυγόνο μέσω αντιδράσεων, οι οποίες οδηγούν στο 

σχηματισμό της αντίστοιχης φθοροακεταλδεϋδης και υδροπεροξυ–ριζών HO2 : 

 

CFmHnCHOH + O2 ⎯→ CFmHnCHO + HO2  (m = 1,2,3 και n = 3 – m) 

 

Η απουσία ατόμων  χλωρίου, σε συνδυασμό με τους μικρότερους χρόνους 

ζωής των φθοροαλκοολών συγκριτικά με τα CFC, HCFC, HFC καθιστά τις 

φθοροαλκοόλες εντελώς ακίνδυνες ως προς το στρατοσφαιρικό όζον, ενώ ταυτόχρονα 

η συνεισφορά τους στο φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μικρότερη. Επιπλέον, η 

ύπαρξη της πολικής υδροξυλομάδας επιτρέπει τη δημιουργία δεσμών υδρογόνου με 

τα μόρια νερού της ατμόσφαιρας, αυξάνοντας την υδατοδιαλυτότητά τους και 

ευνοώντας την απομάκρυνσή τους από την ατμόσφαιρα μέσω φαινομένων 

κατακρήμνισης. Η τελευταία ιδιότητά τους, τις καθιστά πιθανώς καλύτερα 

υποκατάστατα των CFC, από την προσφάτως προταθείσα σειρά των 

υδροφθοροαιθέρων, ενώ απομένει ο έλεγχος πληρότητας των υπολοίπων 

προϋποθέσεων, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε πρακτικές εφαρμογές. 
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ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΡΡΡΤΤΤΗΗΗΜΜΜΑΑΑ    ΙΙΙ    

   

ΦΦΦααασσσμμμααατττοοομμμεεετττρρρίίίααα   ΜΜΜάάάζζζαααςςς   

 

Ως απαρχή της φασματομετρίας μάζας θεωρείται το τέλος του 19ου αιώνα και 

συγκεκριμένα το έτος 1897. Τη χρονιά αυτή οι μελέτες του Sir J. J. Thomson98 στο 

εργαστήριο Cavendish του πανεπιστημίου Cambridge, σε ηλεκτρικά εκκενούμενα 

αέρια επέφεραν την ανακάλυψη του ηλεκτρονίου. Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη, 

όπως αποδείχθηκε αργότερα, της ισχυρής αυτής τεχνικής ανάλυσης είχε ήδη γίνει. 

Συνεχιστές, στη διάπλαση της ιστορίας της και συνεργάτες του J. J. Thomson ήταν ο 

W. Wien (1898), ο A. J. Dempster (1918) και ο F.W. Aston (1919), στον οποίο 

απονεμήθηκε το 1922, το βραβείο Nobel Χημείας, για τις μελέτες του, επί του πεδίου, 

όπου πρωτοχρησιμοποιήθηκε η φασματομετρία μάζας και διαδόθηκε, δηλαδή τα 

ισότοπα. 

 

 
Η ιστορική εξέλιξη της Φασματομετρίας Μάζας με “Tandem MS”  
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 Έκτοτε η φασματομετρία μάζας χρησιμοποιήθηκε σε μία ποικιλία εφαρμογών, 

με κυριότερες τον προσδιορισμό του μοριακού βάρους των ενώσεων, την ανάλυση, 

ποιοτική και ποσοτική, ιχνοποσοτήτων ρυπαντών ή  ναρκωτικών, καθώς και τον 

χαρακτηρισμό της μοριακής δομής  των  ενώσεων. Ιδιαίτερη ανάπτυξη γνώρισε μετά 

τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο , όπου η οικονομική ανόρθωση επέτρεψε  τη σχεδίαση και 

κατασκευή βελτιωμένων τύπων φασματόμετρων. Το βασικότερο τμήμα ενός  MS και 

συγχρόνως το βασικό σημείο διαφοροποίησης μεταξύ των οργάνων είναι ο αναλυτής. 

Στην περιοχή αυτή επικρατούν συνθήκες υψηλού κενού και τα ιόντα που νωρίτερα 

δημιουργούνται και εισέρχονται στον αναλυτή τίθενται σε προκαθορισμένη τροχιά 

εφαρμόζοντας στατικά ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Με τον τρόπο αυτό, ιόντα 

διαφορετικής μάζας, ταχύτητας και φορτίου, διαγράφουν διαφορετικές τροχιές, υπό 

την επίδραση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Λαμβάνοντας υπόψη τις ταχύτητες και 

τα φορτία των ιόντων με συγκεκριμένες μάζες είναι δυνατή η ανεξάρτητη συλλογή 

τους με κατάλληλη ρύθμιση του πεδίου και συνεπώς και η ανίχνευσή τους. Ορισμένα 

ιδιαίτερα γνωστά φασματόμετρα είναι αυτά που χρησιμοποιούν αναλυτές μαγνητικής 

εκτροπής (MD–MS), το φασματόμετρο με κύκλοτρο συντονισμού ιόντων (ICR–MS), 

καθώς και τα όργανα με  τετραπολικό φίλτρο μαζών (Quandapole–MS). Διαφορές 

ωστόσο μεταξύ των οργάνων παρατηρούνται και στη μέθοδο ιονισμού. Οι πλέον 

καθιερωμένες μέθοδοι είναι ο ιονισμός με πρόσκρουση ηλεκτρονίων, ο χημικός 

ιονισμός, ο ιονισμός ηλεκτρονιακού ψεκασμού και ο φωτοιονισμός.  

 Χαρακτηριστική ιδιότητα και προσόν του φασματόμετρου μάζας , αποτελεί το 

γεγονός ότι ανεξάρτητα της οργανολογίας, οι μελετούμενες ενώσεις, υπό τις ίδιες 

συνθήκες, παράγουν πάντα το ίδιο μοναδικό αποτύπωμα (φάσμα μάζας). Η επίτευξη 

ταυτόσημων συνθηκών δεν είναι πάντα απλή και ακριβώς για το λόγο αυτό, 

ορισμένες φορές παρατηρούνται αποκλίσεις. Έχει παρατηρηθεί μάλιστα, ότι η 

επαναληψιμότητα των φασμάτων είναι   ιδιαίτερα μεγάλη, όταν το δυναμικό ιονισμού 

είναι ρυθμισμένο στα 70 eV. Για το λόγο αυτό η συγκεκριμένη τιμή αποτελεί το 

δυναμικό αναφοράς όλων των διατιθέμενων στη βιβλιογραφία φασμάτων. Τέλος, Η 

σχετική αφθονία των θραυσμάτων καθορίζεται εν μέρει, από την σταθερότητα των 

παραγόμενων ιόντων. 
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ΦΦΦάάάσσσμμμααατττααα   ΜΜΜάάάζζζαααςςς   

   

CCCFFF333CHCCHH222OH   OOHH

   

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

30 40 50 60 70 80 90 100
0

20

40

60

80

100
Φάσμα Μάζας CF

3
H

2
OHC  στα 19 eV 

Σχ
ετ
ικ
ή 
Α
φθ
ον
ία

m/z

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

30 40 50 60 70 80 90 100
0

20

40

60

80

100
Φάσμα Μάζας Cl + CF3CH2OH στα 19 eV 

Σχ
ετ
ικ
ή 
Α
φθ
ον
ία

m/z  
 

   

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

30 40 50 60 70 80 90 100
0

20

40

60

80

100

Φάσμα Μάζας CF3CH2OH στα 70 eV 

Σχ
ετ
ικ
ή 
Α
φθ
ον
ί

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

30 40 50 60 70 80 90 100
0

20

40

60

80

100

Φάσμα Μάζας Cl + CF3CH2OH στα 70 eV 

Σχ
ετ
ικ
ή 
Α
φθ
ον
ία α

   m/z m/z

 -195-  



ΠΠΠ ΑΑΑ ΡΡΡ ΑΑΑ ΡΡΡ ΤΤΤ ΗΗΗΜΜΜ ΑΑΑ    ΙΙΙ    –––    ΦΦΦΑΑΑ ΣΣΣ ΜΜΜ ΑΑΑ ΤΤΤ ΟΟΟΜΜΜ ΕΕΕ ΤΤΤ ΡΡΡ ΙΙΙ ΑΑΑ    ΜΜΜΑΑΑ ΖΖΖ ΑΑΑ ΣΣΣ  

CCCΗΗΗFFF222CCCHHH222OOOHHH   

   

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

30 40 50 60 70 80
0

20

40

60

80

100

Ακαθαρσία

Φάσμα Μάζας Cl + CHF
2
CH

2
OH στα 19 eV 

Σχ
ετ
ικ
ή 
Α
φθ
ον
ία

m/z  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

30 40 50 60 70 80
0

20

40

60

80

100

Ακαθαρσία

Φάσμα Μάζας CHF
2
CH

2
OH στα 19 eV 

Σχ
ετ
ικ
ή 
Α
φθ
ον
ία

m/z  
 

 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

30 40 50 60 70 80
0

20

40

60

80

100

Ακαθαρσία

Φάσμα Μάζας Cl + CHF
2
CH

2
OH στα 70 eV 

Σχ
ετ
ικ
ή 
Α
φθ
ον
ία

m/z  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

30 40 50 60 70 80
0

20

40

60

80

100

Ακαθαρσία

Φάσμα Μάζας CΗF CH2OH2  στα 70 eV 

Σχ
ετ
ικ
ή 
Α
φθ
ον
ία

m/z  
 

 -196-  



ΠΠΠ ΑΑΑ ΡΡΡ ΑΑΑ ΡΡΡ ΤΤΤ ΗΗΗΜΜΜ ΑΑΑ    ΙΙΙ    –––    ΦΦΦΑΑΑ ΣΣΣ ΜΜΜ ΑΑΑ ΤΤΤ ΟΟΟΜΜΜ ΕΕΕ ΤΤΤ ΡΡΡ ΙΙΙ ΑΑΑ    ΜΜΜΑΑΑ ΖΖΖ ΑΑΑ ΣΣΣ  

CCCΗΗΗ222FCHFFCCHH222OH   OOHH

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

20 30 40 50 60 70
0

20

40

60

80

100

Φάσμα Μάζας CH2FCH2OH  στα 19 eV

Σχ
ετ
ικ
ή 
Α
φθ
ον
ία

m/z

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

20 30 40 50 60 70
0

20

40

60

80

100
Φάσμα Μάζας Cl + CH2FCH2OH στα 19 eV 

Σχ
ετ
ικ
ή 
Α
φθ
ον
ία

m/z  
 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

20 30 40 50 60 70
0

20

40

60

80

100

Φάσμα Μάζας Cl + CH
2
FCH

2
OH  στα 70 eV

Σχ
ετ
ικ
ή 
Α
φθ
ον
ία

m/z  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

20 30 40 50 60 70
0

20

40

60

80

100
Φάσμα Μάζας CH2FCH2OH  στα 70 eV

Σχ
ετ
ικ
ή 
Α
φθ
ον
ία

m/z  

   

 -197-  



ΠΠΠ ΑΑΑ ΡΡΡ ΑΑΑ ΡΡΡ ΤΤΤ ΗΗΗΜΜΜ ΑΑΑ    ΙΙΙ ΙΙΙ    –––    ΜΜΜΗΗΗ ΧΧΧ ΑΑΑ ΝΝΝ ΙΙΙ ΣΣΣ ΜΜΜ ΟΟΟ ΙΙΙ    ΘΘΘ ΡΡΡ ΑΑΑ ΥΥΥ ΣΣΣ ΜΜΜ ΑΑΑ ΤΤΤ ΟΟΟ ΠΠΠ ΟΟΟ ΙΙΙ ΗΗΗ ΣΣΣ ΗΗΗ ΣΣΣ    ΦΦΦΘΘΘ ΟΟΟ ΡΡΡ ΟΟΟ ΑΑΑ ΛΛΛ ΚΚΚ ΟΟΟ ΟΟΟ ΛΛΛ ΩΩΩ ΝΝΝ  

   

ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΡΡΡΤΤΤΗΗΗΜΜΜΑΑΑ    ΙΙΙ III     

   

ΜΜΜηηηχχχααανννιιισσσμμμοοοίίί   ΘΘΘρρραααυυυσσσμμμααατττοοοππποοοίίίηηησσσηηηςςς    ΦΦΦθθθοοορρροοοαααλλλκκκοοοοοολλλώώώννν    

 

Η ύπαρξη δύο, διαφορετικού είδους, υποκαταστατών στις φθοροαλκοόλες έχει ως 

συνέπεια, η θραυσματοποίησή τους να φέρει τα χαρακτηριστικά και των δύο ομάδων.  

 Η βασική διαδικασία θραυσματοποίησης των αλκοολών είναι η απόσπαση 

αλκυλομάδας, που βρίσκεται σε α–θέση (a–cleavage). Επιπλέον, πιθανό μηχανισμό 

αποτελεί επίσης, η διαδικασία αφυδάτωσης, αλλά σε περιορισμένη σχετικά έκταση 

συγκριτικά με τον πρώτο. Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι σε δυναμικό ιονισμού 70 

eV, κατά τη θρυσματοποίησή τους αποδίδουν μικρής έντασης κορυφές μοριακού 

ιόντος. 

 Όσον αφορά τα αλκυλαλογονίδια, η θραυσματοποίησή τους λαμβάνει χώρα, 

μέσω τριών κύριων μηχανισμών:  

 Την απλή απόσπαση αλογόνου, όπου στην περίπτωση των φθοριδίων η 

πιθανότητα της διαδικασίας μειώνεται σημαντικά 

 Την απόσπαση αλκυλομάδας από α–θέση (a–cleavage) 

 Την αφυδραλογόνωση, με μειωμένη απόδοση για την περίπτωση των φθοριδίων.       
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ΒΒΒααασσσιιικκκοοοίίί    ΜΜΜηηηχχχααανννιιισσσμμμοοοίίί   ΘΘΘρρραααυυυσσσμμμααατττοοοππποοοίίίηηησσσηηηςςς   τττωωωννν    CCCFFF333CCCHHH222OOOHHH,,,   

CCCHHHFFF222CCCHHH222OOOHHH   κκκαααιιι    CCCΗΗΗ222FFFCCCHHH222OOOHHH   

   

CCCFFF333CCCHHH222OOOHHH   
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