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ABSTRACT 

 

 In this thesis, the kinetic investigation of the gas-phase reaction of chlorine atoms with 

the entire series of methyl disiloxanes, Me3SiOSiMe3, Me2HSiOSiHMe2, and 

MeH2SiOSiH2Me was performed in the temperature range 273-363 K. The rate constants of 

the reactions were found to be temperature independent, indicating a zero activation energy. 
The values of the absolute rate constants were found to be (in cm3 molecule-1 s-1, 2σ 

uncertainties): k1 = (1.00 ± 0.10) × 10-10, k2 = (1.98 ± 0.13) × 10-10, and k3 = (2.42 ± 0.28) × 

10-10 respectively. The experiments were performed with a very low-pressure reactor (VLPR) 

in a molecular flow system, by simultaneously monitoring both reactants and products with a 

quadrupole mass spectrometer.  

 The reaction mechanism involves the direct transfer of a hydrogen atom to a chlorine 

atom, leading to the formation of HCl and the corresponding organosilicon free radical. In the 

case of  Me2HSiOSiHMe2 and MeH2SiOSiH2Me, the branching ratio of the two possible 

pathways, namely methyl versus silyl hydrogen atom abstraction, was not possible to be 

determined, due to the inability of detection of the organosilicon free radical. Therefore, the 

reaction enthalpies were calculated at five different levels of theory employing Gaussian94, 

and the abstraction of the hydrogen atom bonded to silicon was found to be 30 to 40 kJ mol-1 

more exothermic than the abstraction of a methyl hydrogen. 

 Finally, the bond dissociation energies (BDE) for all kinds of bonds for the three 

disiloxanes were calculated, for the first time, employing DFT methods and MP2 perturbation 

theory using triple-zeta basis sets. The BDE’s obtained at the B3P86/6-311++G(3df,2p), 

B3P86/6-311++G(2df,p) and ΜP2/6-311++G(3df,2p) levels of theory for 9 different bonds 

for 6 well-studied molecules were found to be in good agreement with the experimental data.  

 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Στη διατριβή αυτή, παρουσιάζεται η κινητική μελέτη των αντιδράσεων ατομικού 

χλωρίου με ολόκληρη τη σειρά των συμμετρικών μεθυλιωμένων δισιλοξανίων, 

Me3SiOSiMe3, Me2HSiOSiHMe2 και MeH2SiOSiH2Me, στην αέρια φάση και στην περιοχή 

θερμοκρασιών 273-363 Κ. Οι σταθερές ταχύτητας των παραπάνω αντιδράσεων βρέθηκαν να 

είναι ανεξάρτητες της θερμοκρασίας, στην συγκεκριμένη περιοχή θερμοκρασιών, 

υποδεικνύοντας μηδενική ενέργεια ενεργοποίησης. Οι τιμές των σταθερών ταχύτητας 

αντίδρασης που μετρήθηκαν είναι (σε cm3 molecule-1 s-1 και αβεβαιότητα 2σ): k1 = (1.00 ± 

0.10) × 10-10, k2 = (1.98 ± 0.13) × 10-10 και k3 = (2.42 ± 0.28) × 10-10 αντίστοιχα, για την 

αντίδραση ατόμων χλωρίου με καθένα από τα παραπάνω δισιλοξάνια. Οι κινητικές μετρήσεις 

έγιναν σε ένα σύστημα VLPR, συνεχούς ροής - μοριακής δέσμης, χρησιμοποιώντας ένα 

τετραπολικό φασματογράφο μάζας για την ανίχνευση αντιδρώντων και προϊόντων.  

 Ο μηχανισμός των αντιδράσεων περιλαμβάνει την άμεση μεταφορά ενός ατόμου 

υδρογόνου των δισιλοξανίων στα άτομα χλωρίου, προς το σχηματισμό υδροχλωρίου και της 

αντίστοιχης ελεύθερης ρίζας. Στην περίπτωση των Me2HSiOSiHMe2 και MeH2SiOSiH2Me 

το ποσοστό απόσπασης μεταξύ μεθυλικών και πυριτικών ατόμων υδρογόνου δεν κατέστη 

δυνατό να μετρηθεί, λόγω αδυναμίας ανίχνευσης των οργανοπυριτικών ριζών που 

παράγονται από την κύρια αντίδραση. Για το λόγο αυτό υπολογίστηκαν θεωρητικά οι 

ενθαλπίες των τεσσάρων διαφορετικών αντιδράσεων με το υπολογιστικό πακέτο Gaussian94, 

όπου βρέθηκε με διάφορες μεθόδους και βάσεις ότι οι αντιδράσεις απόσπασης πυριτικού 

υδρογόνου είναι κατά 30 έως 40 kJ mol-1 πιο εξώθερμες. 

 Τέλος, οι ενέργειες διάσπασης δεσμού για όλα τα είδη δεσμών των τριών 

δισιλοξανίων υπολογίστηκαν, για πρώτη φορά, με DFT μεθόδους και την MP2 μέθοδο σε 

συνδυασμό με βάσεις τριπλής ακρίβειας (triple-zeta). Η αξιοπιστία των επιπέδων θεωρίας 

B3P86/6-311++G(3df,2p), B3P86/6-311++G(2df,p) και ΜP2/6-311++G(3df,2p) είναι 

ικανοποιητική, όπως προκύπτει από την σύγκριση των αποτελεσμάτων τους με τις 

υπάρχουσες πειραματικές τιμές για 9 παρόμοιου τύπου δεσμούς σε 6 γνωστά και μελετημένα 

μόρια. 
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1. ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΙΜΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΡΙΑ ΦΑΣΗ 
 

 

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η μελέτη της κινητικής των χημικών αντιδράσεων αποτελεί σημαντικό παράγoντα για 

την κατανόηση των χημικών συστημάτων. Η χημική κινητική ασχολείται με τη μελέτη των 

ταχυτήτων με τις οποίες συμβαίνουν οι χημικές αντιδράσεις, καθώς και με τους παράγοντες 

που επηρεάζουν τις ταχύτητες αυτές. Οι κινητικές μελέτες επίσης προσφέρουν σημαντικές 

πληροφορίες για το μηχανισμό των στοιχειωδών αντιδράσεων και την διασαφήνιση 

πολύπλοκων χημικών φαινομένων, όπως το φαινόμενο της δημιουργίας της «τρύπας» του 

στρατοσφαιρικού όζοντος. Παράλληλα, η ακριβής γνώση των κινητικών παραμέτρων πολλών 

στοιχειωδών χημικών αντιδράσεων και η πληρέστερη κατανόηση του χημικού μηχανισμού 

των αντιδράσεων αυτών, παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σε πλειάδα βιομηχανικών 

εφαρμογών, όπως στην χημεία των καύσεων, σε διάφορες καταλυτικές και πυρολυτικές 

βιομηχανικές διεργασίες, καθώς και στη σύνθεση νέων και καινοτόμων τεχνολογικών 

υλικών.  

 Η εργασία αυτή αρχικά παρουσιάζει μια εισαγωγή στη χημική κινητική, ακολούθως 

περιγράφει τις πιο σημαντικές πειραματικές τεχνικές για τη μελέτη των στοιχειωδών 

διμοριακών αντιδράσεων, καθώς και τις διάφορες τεχνικές ανίχνευσης με ειδικό ενδιαφέρον 

στη Φασματοσκοπία Μάζας. Επεται μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της πειραματικής 

διάταξης (μοριακής δέσμης με Αντιδραστήρα Πολύ Χαμηλής Πίεσης, VLPR) που 

χρησιμοποιήθηκε στο Εργαστήριο μας για την διεξαγωγή των πειραμάτων. Τέλος, 

παρουσιάζεται η μεθοδολογία διεξαγωγής των πειραμάτων και τα αποτελέσματα της 

κινητικής των αντιδράσεων του ατομικού χλωρίου με σειρά συμμετρικά μεθυλιωμένων 

δισιλοξανίων. Για την πληρέστερη  κατανόηση των κινητικών αποτελεσμάτων κρίθηκε 

απαραίτητη η διεξαγωγή σειράς κβαντομηχανικών υπολογισμών, με στόχο τον προσδιορισμό 

της ενέργειας διάσπασης των διαφόρων δεσμών των δισιλοξανίων. Τα αποτελέσματα των 

κβαντομηχανικών υπολογισμών παρατίθενται πριν τη συζήτηση και τα γενικά 

συμπεράσματα. 
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1.1 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 

 

 Οι χημικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας αντίδρασης μπορούν να 

αναπαρασταθούν από μια στοιχειομετρική εξίσωση: 

Δ+Γ→Β+Α δγβα  

όπου τα α,β υποδηλώνουν των αριθμό των μορίων των Α και Β που πρέπει να αντιδράσουν 

ώστε να παραχθούν γ και δ μόρια των Γ και Δ αντίστοιχα. Η αλλαγή της σύστασης του 

αντιδρώντος μίγματος με το χρόνο, μας δίνει τη συνολική ταχύτητα της αντίδρασης[1]. 

Συγκεκριμένα, ορίζουμε ως ταχύτητα αντίδρασης R: 

dt
d

dt
d

dt
d

dt
dR ][1][1][1][1 Δ

=
Γ

=
Β

−=
Α

−=
δγβα

                              (1.1.1) 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αντιδράσεις δε συμβαίνουν όπως δείχνει η στοιχειομετρική 

εξίσωση, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν αρκετά στάδια και το σχηματισμό ενός ή 

περισσότερων ενδιαμέσων ενώσεων. Κάθε επιμέρους στάδιο μιας αντίδρασης είναι γνωστό 

ως στοιχειώδης αντίδραση, ή διαφορετικά, στοιχειώδης ονομάζεται μια αντίδραση που 

συμβαίνει σε ένα και μόνο στάδιο. Για μια στοιχειώδη διμοριακή αντίδραση: 

Δ+Γ→Β+Α  

η ταχύτητα αντίδρασης ορίζεται όπως παραπάνω, ενώ ο νόμος της ταχύτητας που την 

περιγράφει είναι: 

]][[ ΒΑ= kR                                                          (1.1.2) 

όπου η σταθερά k ονομάζεται σταθερά ταχύτητας αντίδρασης. Στις κινητικές μελέτες 

συνδυάζονται οι δύο παραπάνω εξισώσεις (1.1.1 και 1.1.2) με σκοπό των υπολογισμό της 

σταθεράς ταχύτητας αντίδρασης, η οποία είναι ανεξάρτητη από τις συγκεντρώσεις 

αντιδρώντων και προϊόντων σε αντίθεση με την ταχύτητα της αντίδρασης.  

 

1.2 ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 Η σταθερά ταχύτητας μιας αντίδρασης είναι ανεξάρτητη των συγκεντρώσεων των 

αντιδρώντων και του χρόνου, αλλά εξαρτάται όμως από τη θερμοκρασία και ορισμένες φορές 

από την πίεση. Η εξάρτηση από τη θερμοκρασία περιγράφηκε από τον Svante Arrhenius το 
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1889[2] με βάση πειραματικές μετρήσεις. Ο Arrhenius πρότεινε ότι οι σταθερές ταχύτητας 

εξαρτώνται εκθετικά από την αρνητική τιμή της αντίστροφης θερμοκρασίας. Δηλαδή: 

)exp()(
RT

Tk actΕ
−Α=                                                 (1.2.1) 

Η παραπάνω σχέση είναι γνωστή ως εξίσωση Arrhenius, ενώ η γραφική παράσταση του lnk 

ως προς 1/T ονομάζεται διάγραμμα Arrhenius  (Arrhenius plot).  

 Διάφορες άλλες προσπάθειες έχουν επίσης γίνει για τον καθορισμό της εξάρτησης της 

σταθεράς ταχύτητας από τη θερμοκρασία [1]. Όλες οι εξισώσεις που έχουν προταθεί μπορούν 

να θεωρηθούν ως ειδικές περιπτώσεις της εξίσωσης τριών-παραμέτρων του van’t Hoff[3]:  

 )exp()(
2

T
DTBTTk m −

−Α=                                          (1.2.2) 

 Στην εξίσωση Arrhenius, η εξάρτηση της σταθεράς ταχύτητας από τη θερμοκρασία 

προέρχεται κυρίως από τον εκθετικό παράγοντα, ενώ και ο προεκθετικός παράγοντας Α 

εξαρτάται ασθενώς από τη θερμοκρασία. Οι μονάδες του προεκθετικού παράγοντα A είναι 

συνήθως ίδιες με εκείνες της σταθεράς ταχύτητας, καθώς ο εκθετικός όρος είναι αδιάστατος.  

 Η πιο ενδιαφέρουσα ποσότητα όμως στην εξίσωση Arrhenius είναι η Ενέργεια 

Ενεργοποίησης Eact. Η Eact υποδηλώνει το ποσό της ενέργειας που χρειάζονται τα αντιδρώντα 

ώστε να αντιδράσουν μεταξύ τους. Καθώς η ποσότητα αυτή είναι συνήθως θετική για την 

πλειονότητα των αντιδράσεων, η σταθερά ταχύτητας k αυξάνεται με τη θερμοκρασία. Για 

κάποιες όμως αντιδράσεις η σταθερά ταχύτητας μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας, 

που υποδηλώνει αρνητική ενέργεια ενεργοποίησης Eact. Οι αντιδράσεις αυτές συνήθως 

συμβαίνουν με έναν πολύπλοκο χημικό μηχανισμό, που περιλαμβάνουν τη δημιουργία 

κάποιων σχετικά μετασταθών ενδιαμέσων συμπλόκων [4,5].  

 Η μέθοδος για την εύρεση της Eact είναι η δημιουργία ενός διαγράμματος Arrhenius, 

όπου σχεδιάζεται ο νεπέριος λογάριθμος της σταθεράς ταχύτητας (lnk) ως συνάρτηση της 

αντίστροφης θερμοκρασίας (1/Τ). Η κλίση του διαγράμματος ισούται με το λόγο –Eact/R, ενώ 

η τομή με τον κάθετο άξονα είναι το lnA. Ανάλογα με τις μονάδες που θα χρησιμοποιηθούν 

για το R υπολογίζεται και η Εact, συνήθως χρησιμοποιούνται σε kJ mol-1 και kcal mol-1 (1 

calorie = 4.184 J).  

Η παραπάνω μέθοδος εξάγει την Eact από διαγράμματα lnk ως προς 1/T που υπακούουν 

πλήρως στην εξίσωση Arrhenius, δηλαδή έχουν σταθερή κλίση: 

R
E

Td
kd act−=

)/1(
ln                                                    (1.2.3) 
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Μια πιο γενική σχέση για τον υπολογισμό της Eact ακόμα και όταν το διάγραμμα Arrhenius 

παρουσιάζει κύρτωση είναι η παρακάτω: 

2)(
ln

RT
E

Td
kd act−=                                                  (1.2.4) 

Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου σε διάγραμμα Arrhenius η κλίση 
)/1(

ln
Td
kd μεταβάλλεται, 

ουσιαστικά και ο προεκθετικός παράγοντας και η ενέργεια ενεργοποίησης εξαρτώνται από τη 

θερμοκρασία. 

Δύο ήταν οι λόγοι για τους οποίους επικράτησε η εξίσωση Arrhenius αν και σε κάποιες 

περιπτώσεις μπορεί να μην προσεγγίζει το ίδιο καλά τα πειραματικά δεδομένα όσο η εξίσωση 

van’t Hoff:  

1. Η τιμή της Eact παρέχει μια ποιοτική εικόνα για το πως συμβαίνει μια αντίδραση και 

μπορεί να συσχετίσει πειραματικές με θεωρητικές ποσότητες. 

2. Η ύπαρξη διαφορετικών τριάδων των παραμέτρων της εξίσωσης van’t Hoff μπορούν 

να προσεγγίσουν τα ίδια πειραματικά αποτελέσματα, ειδικά όταν αυτά αντιστοιχούν 

σε μικρό εύρος θερμοκρασιών. 

Ουσιαστικά, η ενέργεια ενεργοποίησης προέρχεται από το ενεργειακό φράγμα μεταξύ 

αντιδρώντων και προϊόντων σε μια δυναμική επιφάνεια. Παρατηρώντας το ενθαλπικό 

διάγραμμα για το μονοπάτι της αντίδρασης, δηλαδή το δρόμο της ελάχιστης ενέργειας που 

συνδέει αντιδρώντα και προϊόντα, μπορούν να εξαχθούν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα 

(σχήμα 1.1).  

Η ενεργειακή διαφορά μεταξύ αντιδρώντων και προϊόντων ισούται με τη διαφορά των 

ενθαλπιών σχηματισμού τους: 
o
f

o
f

o
)()( ναντιδρωντωπροιοντωναντιδρασης ΔΗ−ΔΗ=ΔΗ                          (1.2.5) 

Μια αντίδραση που είναι εξαιρετικά ενδόθερμη, υποδηλώνοντας μεγάλη , δεν 

μπορεί να είναι αυθόρμητη, παρά μόνο σε μεγάλες θερμοκρασίες. Αντίθετα μια εξώθερμη 

αντίδραση συμβαίνει αυθόρμητα εκτός εάν έχει μεγάλη E

o
αντιδρασηςΔΗ

act. Σε τέτοια περίπτωση η 

αντίδραση θα είναι βραδεία στις χαμηλές θερμοκρασίες και θα παρατηρείται μεγάλη αύξηση 

της ταχύτητας στις υψηλές θερμοκρασίες.  

 Η ενθαλπία μιας στοιχειώδους αντίδρασης αποτελεί συχνά έναν οδηγό για τη σημασία 

της στοιχειώδους αντίδρασης σε έναν πολύπλοκο μηχανισμό. Μια σημαντική σχέση που 

μπορεί επίσης να εξαχθεί από το σχήμα 1.1 είναι μεταξύ των ενεργειών ενεργοποίησης για 

την ευθεία και την αντίστροφη αντίδραση: 
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ο
αντιδρασηςαντιστρευθ ΔΗ=Ε−Ε )()( actact                                 (1.2.6) 

Έτσι εξώθερμες αντιδράσεις έχουν μεγαλύτερη Eact για την αντίστροφη αντίδραση, ενώ το 

αντίθετο συμβαίνει με τις ενδόθερμες αντιδράσεις. 

 
Σχήμα 1.1 Ενθαλπικό διάγραμμα μιας χημικής αντίδρασης 

 

1.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 

 

 Από τον ορισμό της ταχύτητας αντίδρασης φαίνεται ότι για να γίνει κινητική μελέτη 

μιας αντίδρασης, πρέπει να μετρηθεί η εξάρτηση των συγκεντρώσεων των αντιδρώντων (ή 

των προϊόντων) από το χρόνο. Κατά συνέπεια ένα πείραμα κινητικής πρέπει να πληρεί τα 

παρακάτω κριτήρια [6] : 

• Τα αντιδρώντα αναμιγνύονται και η αντίδραση ξεκινά σε ένα χρονικό διάστημα 

που είναι αμελητέο σε σχέση με το χρόνο που χρειάζεται για να συμβεί η 

αντίδραση.  

• Οι συγκεντρώσεις αντιδρώντων ή προϊόντων μετρούνται συναρτήσει του χρόνου 

μετά την έναρξη της αντίδρασης. 

• Η θερμοκρασία καθορίζεται με ακρίβεια (καθώς και η πίεση σε κάποιες 

περιπτώσεις). 

Τα παραπάνω κριτήρια μπορούν εύκολα να εκπληρωθούν σε περιπτώσεις αντιδράσεων που 

συμβαίνουν σε χρονικό εύρος λεπτών ή ωρών. Στην περίπτωση όμως στοιχειωδών 

αντιδράσεων, οι οποίες συμβαίνουν στην αέρια φάση και σε μικρές συγκεντρώσεις, ο χρόνος 

αντίδρασης είναι πολλές τάξεις μεγέθους μικρότερος. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αναλυτικές 
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τεχνικές παρακολούθησης των αντιδράσεων σε πραγματικό χρόνο (real time), πρέπει να είναι 

εξαιρετικά ταχείας απόκρισης. Εναλλακτικά, θα πρέπει να δημιουργηθούν κατάλληλες 

πειραματικές συνθήκες, ώστε η μέτρηση των συγκεντρώσεων αντιδρώντων ή προϊόντων να 

μην εξαρτάται από τον πραγματικό χρόνο. Αυτές οι συνθήκες μπορούν να εξασφαλιστούν σε 

συστήματα ροής όπου οι συγκεντρώσεις αντιδρώντων και προϊόντων μπορούν να 

παραμένουν σταθερές με το χρόνο (steady state) «κλειδώνοντας» έτσι την αντίδραση σε ένα 

χρονικό σημείο εξέλιξής της. 

 Στο σχήμα 1.2 φαίνονται οι χρονικές κλίμακες αντίδρασης, που μπορούν να 

επιτευχθούν με κάποιες τεχνικές μελέτης ταχέων αντιδράσεων [7]. Στις επόμενες παραγράφους 

περιγράφονται οι πιο γνωστές τεχνικές κινητικής μελέτης ταχέων διμοριακών αντιδράσεων 

στην αέρια φάση. Η κινητική μελέτη τέτοιων αντιδράσεων παρουσιάζει πρακτικό ενδιαφέρον 

(π.χ. στα μοντέλα ατμοσφαιρικής χημείας ή κατάλυσης επιφανειών), αλλά και προσφέρει 

πληροφορίες σχετικά με το μηχανισμό των διαμοριακών αλληλεπιδράσεων (Μοριακή 

Δυναμική).  

 
Σχήμα 1.2 Διάταξη στην χρονική κλίμακα των διάφορων τεχνικών μέτρησης της ταχύτητας των αντιδράσεων.  

 

 Μια από τις κατηγορίες των διμοριακών αντιδράσεων είναι η αντιδράσεις απόσπασης, 

που αναφέρονται και ως αντιδράσεις μετάθεσης, κατά τις οποίες ένα άτομο ή ρίζα απάγεται. 

Ένα παράδειγμα τέτοιας αντίδρασης αποτελεί η απαγωγή ενός ατόμου υδρογόνου του 

αιθανίου από τη μεθυλική ρίζα: 
••

+→+ 524623 HCCHHCCH  
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Για να μελετηθούν αυτού του είδους οι αντιδράσεις χρειάζεται καταρχήν μια μέθοδος 

παραγωγής των ελευθέρων ριζών και συνήθως κάποια μέθοδος μέτρησης της συγκέντρωσής 

τους, ώστε να μπορεί να παρακολουθείται η αντίδραση. Για την παραπάνω στοιχειώδη 

αντίδραση ισχύει: 

]][[
][

623
4 HCCHk

dt
CHd

R ==  

Έτσι, βασικό πρόβλημα για τον προσδιορισμό της σταθεράς ταχύτητας k, είναι ο καθορισμός 

της συγκέντρωσης της μεθυλικής ρίζας. 

 

1.3.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

 Στην τεχνική των σχετικών ταχυτήτων, η σταθερά ταχύτητας αντίδρασης ενός 

σταθερού μορίου με ένα άτομο ή ρίζα μετράται σχετικά με την ταχύτητα αντίδρασης του 

ίδιου ατόμου ή ρίζας με ένα τρίτο μόριο αναφοράς (reference). Η σταθερά ταχύτητας του 

μορίου αναφοράς με το άτομο ή ρίζα πρέπει να είναι γνωστή και παραπλήσια (ίδια τάξη 

μεγέθους) με αυτή της προς μελέτη αντίδρασης.   

RXHRHX +→+               (k) 

'' RXHHRX +→+             (kr) 

όπου kr η γνωστή σταθερά ταχύτητας της αντίδρασης αναφοράς. 

Η αντίδραση συμβαίνει σε έναν αντιδραστήρα κατασκευασμένο από Βοριοπυριτιούχο γυαλί 

(Pyrex), χαλαζία (quartz) ή από εύκαμπτο, αδρανές και  ανθεκτικό υλικό (Teflon). Ο 

αντιδραστήρας είναι θερμοστατούμενος, ώστε να επιτυγχάνεται η μέτρηση του λόγου των 

σταθερών ταχύτητας σε μια περιοχή θερμοκρασιών και η εξαγωγή των παραμέτρων 

Arrhenius. Στα πειράματα αυτά, γνωστές συγκεντρώσεις της ένωσης αναφοράς και της 

ένωσης της οποίας η σταθερά ταχύτητας μετράται, εισάγονται στον αντιδραστήρα και 

αναμιγνύονται με τα πρόδρομα μόρια του δραστικού αντιδρώντος (π.χ. Cl2 για την παραγωγή 

Cl). Ακολούθως, λάμπες φωτόλυσης ή κάποιο laser χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

μικρών αλλά σταθερών συγκεντρώσεων του δραστικού αντιδρώντος Χ. Ο νόμος της 

ταχύτητας για τα δύο σταθερά μόρια, όταν η κατανάλωσή τους οφείλεται μόνο στην 

αντίδραση με το Χ, γράφεται: 

]][[][ RHXk
dt
RHd

−=             

]'][[]'[ HRXk
dt

HRd
r−=  
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Όμως η συγκέντρωση των ριζών Χ διατηρείται σταθερή κατά τη διάρκεια της αντίδρασης και 

έτσι ολοκληρώνοντας παίρνουμε: 

tXk
RH
RH

c
o

t ][
][
][

ln =  

tXk
HR
HR

cr
o

t ][
]'[
]'[

ln =  

Από τις παραπάνω σχέσεις έχουμε: 

o

t

ro

t

RH
RH

k
k

HR
HR

][
][

ln
]'[
]'[

ln =                                                 (1.3.1) 

Ένα διάγραμμα 
o

t

HR
HR

]'[
]'[

ln vs. 
o

t

RH
RH

][
][

ln  θα πρέπει να είναι ευθεία γραμμή με κλίση 
rk

k .  

Η συγκέντρωση του δραστικού αντιδρώντος Χ δε είναι απαραίτητο να είναι γνωστή. 

Αντίθετα οι συγκεντρώσεις [RH]t και [R′H]t μετρώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

χρησιμοποιώντας υπέρυθρη φασματοσκοπία (FTIR), αέρια χρωματογραφία ή σε κάποιες 

νεότερες μελέτες φασματοσκοπία μάζας (on-line mass spectrometry) [8] και συνδυασμός 

αέριας χρωματογραφίας με φασματοσκοπία μάζας [ 9].   

 Για να πραγματοποιηθεί μια κινητική μελέτη με την παραπάνω τεχνική, θα πρέπει 

όπως αναφέρθηκε οι ουσίες RH, R′H  να καταναλώνονται μόνο από την αντίδραση με το Χ 

και όχι φωτολυτικά ή από δευτερογενείς αντιδράσεις. Επίσης θα πρέπει οι μετρούμενες 

συγκεντρώσεις να μη δέχονται συνεισφορές από άλλα μόρια ή επαναδημιουργία των RH, R′H 

από δευτερογενείς αντιδράσεις.   

 Ένας μεγάλος αριθμός αντιδράσεων έχει μελετηθεί χρησιμοποιώντας σχετικές 

τεχνικές. Οι πιο σημαντικές από αυτές περιλαμβάνουν αντιδράσεις της ρίζας υδροξυλίου με 

διάφορες κατηγορίες ενώσεων [ 9, 11], καθώς και αντιδράσεις των ατομικών αλογόνων [10, 12]. 

 Πλεονέκτημα της τεχνικής αποτελεί η απλότητα της ανάλυσης, αφού απαιτείται μόνο 

η μέτρηση των συγκεντρώσεων δύο σταθερών μορίων με το χρόνο. Αυτό ακριβώς καθιστά 

την τεχνική ανεπηρέαστη από δευτερογενείς ή ετερογενείς διαδικασίες κατανάλωσης του 

δραστικού αντιδρώντος Χ. Επίσης, είναι προφανές ότι η σταθερά ταχύτητας της αντίδρασης 

αναφοράς kr πρέπει να είναι καθορισμένη με ακρίβεια χρησιμοποιώντας κάποια άλλη 

απόλυτη τεχνική ή μια άλλη αντίδραση αναφοράς.  

 

1.3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΡΟΗΣ 
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 Μια απόλυτη μέθοδος για τη μέτρηση ταχέων στοιχειωδών διμοριακών αντιδράσεων 

είναι η Τεχνική Ταχείας Ροής (Fast Flow) ή Τεχνική Εκφόρτισης-Ροής (Discharge  Flow). Η 

πειραματική συσκευή αποτελείται από έναν γυάλινο κυλινδρικό αντιδραστήρα, με τυπικό 

μήκος 1m και διάμετρο μερικά cm, μέσα στον οποίο η αντίδραση λαμβάνει χώρα σε 

συνθήκες συνολικής πίεσης περίπου 102 Pa ή περίπου 1 Torr. Μια σχηματική αναπαράσταση 

της συσκευής φαίνεται στο σχήμα 1.3. Στη μια άκρη του σωλήνα υπάρχει η είσοδος του 

φέροντος αερίου, το οποίο είναι αδρανές αέριο (συνήθως He) και αποτελεί το κύριο 

συστατικό του ρέοντος μίγματος. Το φέρον αέριο καθορίζει τις φυσικές ιδιότητες του 

μίγματος των αντιδρώντων, όπως την ολική πίεση, την ταχύτητα ροής, τη 

θερμοχωρητικότητα και το ιξώδες. Επίσης βοηθά στη ταχεία αποκατάσταση της 

θερμοδυναμικής ισορροπίας, μεταφέροντας τη θερμοκρασία των τοιχωμάτων στα αντιδρώντα 

μέσω διμοριακών κρούσεων. Ο αντιδραστήρας αντλείται συνεχώς από τη μια πλευρά, ώστε 

εξασφαλίζεται η συνεχής ροή των αντιδρώντων και η διατήρηση της αντίδρασης [13].  

 Η δυνατότητα παραγωγής μιας μεγάλης ποικιλίας ατόμων ή ριζών μέσω κατάλληλων 

αντιδράσεων, αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα της τεχνικής. Τα δραστικά αντιδρώντα 

παράγονται εξωτερικά του αντιδραστήρα και εισάγονται σ’αυτόν από μια δεύτερη είσοδο 

(σημείο Β). Ως μέθοδος παραγωγής ατόμων χρησιμοποιείται μικροκυματική εκκένωση 

μίγματος του αντίστοιχου πρόδρομου μορίου (π.χ. μίγμα Cl2/He ή CCl4/He για την παραγωγή 

ατόμων χλωρίου), ενώ για την παραγωγή ριζών χρησιμοποιούνται κατάλληλες ταχείες 

αντιδράσεις που συμβαίνουν στον όγκο πρόμιξης (πριν το σημείο Β).  Σαν παράδειγμα μπορεί 

να αναφερθεί η αντίδραση ριζών υδροξυλίου με το κυκλοεξάνιο: 

OH + C6H12  προϊόντα  

Οι ρίζες ΟΗ παράγονται με μια έμμεση διαδικασία. Αρχικά άτομα υδρογόνου παράγονται 

από τη μικροκυματική εκκένωση μίγματος H2/He. Τα άτομα Η ακολούθως αντιδρούν με 

περίσσεια ΝΟ2 σύμφωνα με την αντίδραση: 

H + NO2  OH + NO 

Η παραπάνω αντίδραση είναι πολύ γρήγορη και στο σημείο Β όλα τα άτομα υδρογόνου έχουν 

μετατραπεί σε ρίζες ΟΗ. Ακολούθως, το κυκλοεξάνιο εισάγεται στο σωλήνα κύριας ροής από 

έναν εγχυτήρα, του οποίου η απόσταση από το σημείο ανίχνευσης είναι μεταβαλλόμενη και η 

αντίδραση με τις ρίζες υδροξυλίου αρχίζει. Η απόληξη του εγχυτήρα φέρει έναν αριθμό 

μικροσκοπικών οπών ώστε η μίξη του αντιδρώντος με το φέρον αέριο να είναι γρήγορη και 

ομοιογενής. Η αντίδραση συμβαίνει κάτω από συνθήκες ψευδοπρώτης τάξεως (μεγάλη 

περίσσεια C6H12) και έτσι η συγκέντρωση των ριζών ΟΗ μειώνεται εκθετικά με το χρόνο. Οι 
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σχετικές συγκεντρώσεις ΟΗ ανιχνεύονται στο σημείο Δ, στη συγκεκριμένη περίπτωση με τη 

βοήθεια της τεχνικής «Επαγόμενου Φθορισμού με Laser» (Laser Induced Fluorescence, LIF). 

Η απόσταση Χ μεταξύ της έναρξης της αντίδρασης και του σημείου ανίχνευσης είναι γνωστή, 

όπως και η ταχύτητα ροής του αερίου μίγματος (V). Ο χρόνος t μεταξύ της έναρξης της 

αντίδρασης και του σημείου ανίχνευσης μπορεί να βρεθεί από τη σχέση: 

V
Xt =                                                              (1.3.2) 

Η σχετική συγκέντρωση του ΟΗ που υπολογίζεται αποτελεί ένα σημείο της γραφικής 

παράστασης της [ΟΗ] ως προς το χρόνο (ή την απόσταση). Η είσοδος του C6H12 μετακινείται 

σε άλλο σημείο και το πείραμα επαναλαμβάνεται. Έτσι δημιουργείται σταδιακά ένα 

διάγραμμα της εκθετικής πτώσης της [ΟΗ] σαν συνάρτηση της απόστασης του εγχυτήρα (και 

άρα του χρόνου αντίδρασης) (σχήμα 1.3). Η σταθερά ψευδοπρώτης τάξεως (k’=k[C6H12]) 

μπορεί να υπολογιστεί από το διάγραμμα [ΟΗ] vs. t, ενώ η ολική σταθερά k από ένα 

διάγραμμα της k’ως προς [C6H12].  

 
Σχήμα 1.3 Σχηματική αναπαράσταση συσκευής πειραμάτων ταχείας ροής – φασματοσκοπίας απορρόφησης. 

 

 Όπως αναφέρθηκε σημαντικό περιορισμό στις κινητικές μελέτες αποτελεί ο χρόνος 

ανάμιξης των αντιδρώντων. Έτσι ακόμα και στην περίπτωση αερίων μιγμάτων ένας 

πεπερασμένος χρόνος απαιτείται για την ανάμιξη (της τάξεως κλασμάτων του msec σε 

πιέσεις ~1Torr) και άρα η ομογενοποίηση της συγκέντρωσης είναι πλήρης σε κάποια 

απόσταση από τον εγχυτήρα. Κάτι τέτοιο δεν είναι σημαντικό αν η απόσταση αυτή και άρα ο 

χρόνος ανάμιξης είναι μικρός σε σχέση με το χρόνο αντίδρασης. Για πολύ ταχείες 
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αντιδράσεις όμως, ένα μεγάλο ποσοστό της αντίδρασης θα έχει ολοκληρωθεί πριν επέλθει η 

ομογενοποίηση της συγκέντρωσης. Έτσι η χρονική κλίμακα των αντιδράσεων που 

μελετώνται με την τεχνική της ταχείας ροής περιορίζονται στο εύρος των χιλιοστών του 

δευτερολέπτου σχήμα 1.2. 

 Ένας επιπλέον περιορισμός στις πειραματικές συνθήκες είναι η ανάγκη διατήρησης 

μιας ενιαίας ταχύτητας ροής κατά μήκος του σωλήνα. Στην πραγματικότητα, εξαιτίας της 

χημικής αντίδρασης, παρουσιάζονται διαβαθμίσεις στη συγκέντρωση των αντιδρώντων κατά 

μήκος της απόστασης Χ. Έτσι τα αντιδρώντα αποκτούν μεγαλύτερη μεταφορική ταχύτητα 

από το φέρον αέριο λόγω διάχυσης. Εκτός από τις μεταβολές της συγκέντρωσης κατά μήκος 

του αντιδραστήρα, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν και εγκάρσιες μεταβολές, κυρίως για το 

δραστικό αντιδρών το οποίο μπορεί να καταναλώνεται ετερογενώς στα τοιχώματα. Στις 

περιπτώσεις αυτές η σταθερά k, ψευδοπρώτης τάξης, διορθώνεται ώστε να λαμβάνει υπόψη 

αυτά τα φαινόμενα. Οι συνθήκες ομοιόμορφης ροής μπορούν να επιτευχθούν μόνο σε 

χαμηλές πιέσεις, όπου και οι εγκάρσιες μεταβολές είναι μικρές λόγω ταχείας διάχυσης. Τόσο 

η διάχυση, όσο και η ανάμιξη συμβαίνουν πιο αργά σε υψηλές πιέσεις θέτοντας άλλον ένα 

περιορισμό για την πίεση. Οι Abbat et al.[14] ανέπτυξαν μια παραλλαγή της τεχνικής ταχείας 

ροής, στην οποία τόσο οι διαμήκης όσο και οι εγκάρσιες μεταβολές στη συγκέντρωση των 

ριζών μπορούν να μετρηθούν, επιτρέποντας έτσι την ακριβή μέτρηση της σταθεράς 

ταχύτητας. Αν και η απλότητα της μεθόδου μειώνεται, οι μελέτες αυτές αυξάνουν το εύρος 

των πειραματικών συνθηκών που μπορεί να εφαρμοστεί η τεχνική. 

 Τέλος σημαντικές επιπλοκές στην μελέτη της κυρίας αντίδρασης μπορούν να 

προέλθουν από ετερογενείς αντιδράσεις. Τα αντιδρώντα βρίσκονται σε επαφή με την 

επιφάνεια του σωλήνα ροής, η οποία μπορεί να καταλύει την προς μελέτη αντίδραση, να 

συνεισφέρει σε δευτερογενείς αντιδράσεις ή σε ανεπιθύμητη απώλεια των δραστικών 

αντιδρώντων. Συνεισφορές από ετερογενείς αντιδράσεις μπορούν να ανιχνευτούν 

καλύπτοντας το εσωτερικό του αντιδραστήρα με κάποιο αδρανές υλικό, όπως Teflon ή 

Halocarbon wax. Αυτά τα υλικά έχουν πολύ λίγα ενεργά μέρη όπου μπορούν να 

προσκολληθούν τα μόρια της αέριας φάσης και έτσι μειώνεται η πιθανότητα ετερογενών 

αντιδράσεων. Εναλλακτικά η διάμετρος του σωλήνα ροής μπορεί να αλλάξει, μεταβάλλοντας 

το λόγο επιφάνειας προς όγκο του αντιδραστήρα και έτσι τη σχετική σημασία των 

ετερογενών αντιδράσεων. Όταν οι ετερογενείς διαδικασίες δεν παίζουν κανένα ρόλο τότε η 

σταθερά της διμοριακής αντίδρασης θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη της επίστρωσης του 

εσωτερικού του αντιδραστήρα, καθώς και της διαμέτρου του.    
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1.3.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΦΩΤΟΛΥΣΗΣ 

 Τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα των τεχνικών ταχείας ροής, δηλαδή οι περιορισμοί από 

το χρόνο ανάμιξης και η ολική πίεση, δεν υπάρχουν στην τεχνική της Στιγμιαίας Φωτόλυσης 

(Flash Photolysis). Η τεχνική αναπτύχθηκε από τους Norrish και Porter [15, 16] στο Cambridge 

στα τέλη της δεκαετίας του ’40 και αυτό ήταν η αφορμή να τους απονεμηθεί το βραβείο 

Nobel το 1967.  

 Στην τεχνική αυτή, αντιδρώντα και πρόδρομα μόρια αναμιγνύονται και ακολούθως 

εισάγονται στο θάλαμο της φωτόλυσης, στην επιθυμητή ολική πίεση (102-106 Pa, 10-3-10 

Atm). Ένας παλμός φωτός χρησιμοποιείται για να παραχθεί το δραστικό αντιδρών, ένα 

άτομο, ρίζα ή διεγερμένο μόριο, του οποίου η συγκέντρωση πρέπει να παρακολουθείται ως 

συνάρτηση του χρόνου. Καθώς το αρχικό μίγμα έχει προαναμιχθεί και η δέσμη του φωτός 

είναι ομοιογενής, επιτυνχάνεται μια ομογενής συγκέντρωση των αντιδρώντων. Άρα οι 

περιορισμοί στην κλίμακα του χρόνου των αντιδράσεων που μπορούν να μελετηθούν 

προέρχονται μόνο από τη διάρκεια του παλμού, ενώ για την παρατήρηση απαιτείται μια 

φασματοσκοπική τεχνική πραγματικού χρόνου. 

 
Σχήμα 1.4 Σχηματική αναπαράσταση συσκευής πειραμάτων στιγμιαίας φωτόλυσης σε συνδυασμό με LIF. 

 
 Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν λάμπες εκκένωσης ευγενών αερίων (Xe, Ar, Kr) ως πηγές 

φωτός με διάρκεια παλμού μερικά msec, οι οποίες φυσικά έχουν αντικατασταθεί από παλμικά 

laser υψηλής ενέργειας με παλμούς διάρκειας nsec ή ακόμα λιγότερο, αυξάνοντας έτσι το 

εύρος των αντιδράσεων που μπορούν να μελετηθούν. Για παράδειγμα ένα παλμικό excimer 
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laser ArF που εκπέμπει στα 193 nm, μπορεί να παράγει παλμούς 10 nsec και ενέργειας 200 

mJ, το οποίο αντιστοιχεί με 1.95×1017 φωτόνια ανά παλμό. 

 Και σ’αυτήν την περίπτωση, τα δραστικά αντιδρώντα που παράγονται από τον 

φωτολυτικό παλμό καταναλώνονται από τη διμοριακή αντίδραση της οποίας η ταχύτητα 

πρέπει να μετρηθεί. Συνήθως το δεύτερο αντιδρών βρίσκεται σε περίσσεια, εξασφαλίζοντας 

έτσι συνθήκες ψευδοπρώτης τάξεως για την αντίδραση. Τότε η συγκέντρωση του δραστικού 

αντιδρώντος παρουσιάζει εκθετική μείωση με το χρόνο και η σταθερά πρώτης τάξεως που 

υπολογίζεται με τη βοήθεια μιας αναλυτικής τεχνικής πραγματικού χρόνου είναι k’=k[C] 

(όπου [C] είναι η συγκέντρωση του λιγότερο δραστικού αντιδρώντος). 

 Τελευταία έχουν δημοσιευτεί μελέτες όπου το σύστημα δεν είναι κλειστό (στατικό), 

αλλά λειτουργεί κάτω από συνθήκες σταθερής και αργής ροής (slow flow). To πλεονέκτημα 

της διάταξης αυτής είναι ότι τα προϊόντα της αντίδρασης δεν συσσωρεύονται στο θάλαμο, 

αλλά απομακρύνονται συνεχώς μειώνοντας την παρουσία δευτερογενών αντιδράσεων [16, 17].  

Άλλο ένα πλεονέκτημα της τεχνικής είναι ότι η αντίδραση συμβαίνει και 

παρατηρείται μόνο στο κέντρο του αντιδραστήρα, μειώνοντας έτσι τις πιθανές επιπλοκές από 

ετερογενείς διαδικασίες. 

 

1.3.4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ (SHOCK TUBES) 

 Άλλη μια τεχνική για τη μελέτη χημικών αντιδράσεων στην αέρια φάση είναι η 

τεχνική των Σωλήνων Εκτόνωσης, γνωστή ως «Shock Tube Method» [6]. Η τεχνική αυτή 

χρησιμοποιείται συνήθως για τη μελέτη στοιχειωδών αντιδράσεων που συμβαίνουν σε πολύ 

υψηλές θερμοκρασίες, όπως οι αντιδράσεις καύσεως και ανάφλεξης μιγμάτων με χρόνους 

ημιζωής μεταξύ 10-3 και 10-6 sec. Η αρχή λειτουργίας μιας τέτοιας πειραματικής διάταξης 

που πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον Vieille, είναι η εξής: 

Ένας μακρύς σωλήνας χωρίζεται με τη βοήθεια διαφράγματος σε δύο μέρη, το ένα αρκετά 

μικρότερο του άλλου. Ο μικρότερος όγκος περιέχει ένα καθοδηγόν αέριο (driver gas), το 

οποίο συνήθως είναι He ή H2, σε πίεση ίση με μερικές ατμόσφαιρες. Στο μεγάλο όγκο 

περιέχεται το μίγμα των αντιδρώντων σε χαμηλή πίεση, περίπου 10-3Αtm. Το πείραμα αρχίζει 

με τη διάσπαση του διαφράγματος και ένα απότομο κύμα (shock) διαπερνά το σωλήνα με 

υπερηχητική ταχύτητα. Καθώς το κύμα διαπερνά τον αντιδραστήρα, η θερμοκρασία 

αυξάνεται απότομα με τελικές θερμοκρασίες κοντά στους 103-104 Κ, πράγμα που μπορεί να 

καθοριστεί από την πίεση και το είδος το καθοδηγούντος αερίου. Η διάρκεια της θέρμανσης 

είναι περίπου 1μsec, πράγμα που περιορίζει τις δυνατότητες τις τεχνικής σε αντιδράσεις που 
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έχουν χρόνους ημιζωής αυτής της τάξης μεγέθους. Έτσι η αντίδραση αρχίζει σε κάθε 

στοιχειώδη όγκο καθώς το κύμα διέρχεται μέσω του όγκου, το καθοδηγόν αέριο όμως δε 

συμμετέχει στην αντίδραση αλλά απλώς διαχέει τα αντιδρώντα αέρια μέσα στο σωλήνα. Η 

αντίδραση ακολουθείται μέσω ενός σημείου ανίχνευσης στην άκρη του σωλήνα με 

φασματοσκοπίες πραγματικού χρόνου, όπως η φασματοσκοπία απορρόφησης. 

 Δύο είναι τα κύρια μειονεκτήματα της μεθόδου. Πρώτον, η τεχνική εκκίνησης της 

αντίδρασης είναι λίγο αδιάκριτη. Κάθε αντιδρών μπορεί να διασπαστεί μαζί με τα πρόδρομα 

μόρια των δραστικών αντιδρώντων, καταλήγοντας σε ένα μίγμα πολύ δραστικών μορίων. 

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα πολύπλοκο σχήμα παράλληλων αντιδράσεων που πρέπει να 

ληφθεί υπόψη για τη μείωση της συγκέντρωσης του παρατηρούμενου αντιδρώντος, ώστε να 

εξαχθεί η σωστή σταθερά ταχύτητας για την υπό μελέτη αντίδραση. Δεύτερον, μόνο μια 

εκθετική πτώση της συγκέντρωσης μπορεί να ληφθεί σε κάθε πείραμα, ενώ μεγάλος αριθμός 

μετρήσεων ώστε να αυξηθεί ικανοποιητικά ο λόγος S/N, δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί. Παρ’ 

όλα αυτά οι εφαρμογές των laser στις τεχνικές ανίχνευσης έχουν βελτιώσει την ευαισθησία 

και την ακρίβεια της τεχνικής. 

 

1.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΕΡΙΑΣ ΦΑΣΗΣ 

 
1.4.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 

 Η τεχνική του «Επαγόμενου Φθορισμού με Laser» (Laser Induced Fluorescence, LIF) 

προσφέρει μεγάλη ευαισθησία και εφαρμόζεται ειδικά για την ανίχνευση ριζών. Στο σχήμα 

1.4 φαίνεται η πειραματική διάταξη για την ανίχνευση των ριζών υδροξυλίου. Οι προς 

ανάλυση ρίζες αρχικά διεγείρονται σε μια υψηλότερη ηλεκτρονική κατάσταση. Laser 

χρωστικής χρησιμοποιούνται ως πηγή για τη διέγερση, καθώς η συχνότητα του φωτός που 

εξέρχεται από αυτά μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια, ώστε να ταιριάζει με μια 

συγκεκριμένη δονητικο-περιστροφική μετάβαση των ριζών, προσφέροντας στην τεχνική 

μεγάλη επιλεκτικότητα. Στη συνέχεια οι ρίζες αποδιεγείρονται στη βασική ηλεκτρονική 

κατάσταση με ταυτόχρονη εκπομπή φθορισμού. Η αποδιέγερση μπορεί να συμβεί σε διάφορα 

δονητικά επίπεδα της βασικής κατάστασης και έτσι ο φθορισμός μπορεί να ανιχνευτεί σε 

διαφορετικό μήκος κύματος από αυτό της ακτινοβολίας διέγερσης. Η χρονική κλίμακα αυτής 

της αποδιέγερσης (nsec) είναι πολύ μικρότερη από αυτή της αντίδρασης (μsec μέχρι msec). 

Σε υψηλές πιέσεις προκαλείται αποδιέγερση στο χαμηλότερο δονητικό επίπεδο, από όπου 

συμβαίνει και ο φθορισμός. Ο φθορισμός ανιχνεύεται από ένα φωτοπολλαπλασιαστή.  



 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΙΜΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΡΙΑ ΦΑΣΗ                                                                               23 

 Ο αριθμός των ριζών που διεγείρονται ηλεκτρονικά, άρα και η ένταση του φθορισμού, 

είναι ανάλογος του αριθμού των ριζών που βρίσκονται αρχικά στη βασική κατάσταση: 

If ∝ Νο 

Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι στην τεχνική LIF η μέτρηση της συγκέντρωσης είναι σχετική 

και όχι απόλυτη. Αυτό αποτελεί βασικό μειονέκτημα σε σχέση με λιγότερο ευαίσθητες αλλά 

απόλυτες τεχνικές (π.χ. απορρόφησης). Η τεχνική χρησιμοποιείται με επιτυχία τόσο σε 

πειράματα ταχείας ροής [14], όσο και στατικά πειράματα στιγμιαίας φωτόλυσης[16, 17]. 

Μια παλαιότερη τεχνική ανίχνευσης η οποία βασίζεται στο φθορισμό συντονισμού 

(Resonance Fluorescence) χρησιμοποιείται ευρέως για την ανίχνευση ατόμων (π.χ. H, N, O, 

Br, Cl ή F), καθώς και μεγάλου αριθμού ελευθέρων ριζών. Χρησιμοποιείται μια λυχνία 

εκκένωσης, όπου υπάρχουν πρόδρομα μόρια των προς ανίχνευση ατόμων (π.χ. Η2, Ο2, Br2 

κλπ.) μέσα σε He. Κατά την μικροκυματική εκκένωση των μορίων αυτών παράγονται τα προς 

ανίχνευση άτομα, τα οποία μπορούν να διεγερθούν ηλεκτρονικά από κρούσεις με ελεύθερα 

ηλεκτρόνια ή διεγερμένα άτομα He. Τα άτομα αυτά επιστρέφουν στη βασική κατάσταση 

εκπέμποντας φως (Φθορισμός) συγκεκριμένης συχνότητας. Το φως αυτό μπορεί να 

απορροφηθεί από το ίδιο είδος ατόμων που χρησιμοποιείται για τα κινητικά πειράματα και 

αυτά με τη σειρά τους διεγείρονται και φθορίζουν. Η ένταση του φθορισμού είναι και εδώ 

ανάλογη των ατόμων προς ανάλυση, για μικρές μόνο συγκεντρώσεις. Ένας 

φωτοπολλαπλασιαστής τοποθετημένος κάθετα προς τη διεύθυνση της λυχνίας, 

χρησιμοποιείται για την παρατήρηση του φθορισμού. Πλεονεκτήματα της τεχνικής είναι το 

χαμηλό κόστος και η μεγάλη επιλεκτικότητα.   

 

1.4.2 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

 Η Κινητική Φασματοσκοπία Απορρόφησης είναι η ιδανική τεχνική για τη μελέτη 

ταχέων αντιδράσεων σε πραγματικό χρόνο. Φως συγκεκριμένης συχνότητας, το οποίο 

αντιστοιχεί σε κάποια απορρόφηση (δονητική ή ηλεκτρονική), διοχετεύεται μέσω του 

θαλάμου της αντίδρασης και παρακολουθείται από κατάλληλο ανιχνευτή. Το σήμα 

απορρόφησης της αντιδρώντος ρίζας αυξάνεται απότομα, κατά την παραγωγή της από τον 

φωτολυτικό παλμό ή την μικροκυματική εκκένωση, ενώ ακολουθεί μια εκθετική πτώση 

καθώς η αντίδραση λαμβάνει χώρα [6]. Η συγκέντρωση συνδέεται με την απορρόφηση μέσω 

του νόμου Beer-Lambert: 
cleII oabs
ε=  

Ο οποίος στην περίπτωση που το γινόμενο εcl είναι μικρό γράφεται: 
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abs ⋅⋅= ε                                                        (1.4.1) 

όπου Iabs είναι η  μετρούμενη αλλαγή στην ένταση του φωτός, Io η ένταση πριν τον παλμό της 

φωτόλυσης, ε ο συντελεστής απορρόφησης, c η συγκέντρωση του αντιδρώντος και l το μήκος 

διαδρομής της απορρόφησης.  

 Για αντιδράσεις πρώτης τάξεως, ο συντελεστής ε απαιτείται να είναι γνωστός. Είναι 

αρκετό το ότι η απορρόφηση είναι ευθέως ανάλογη της συγκέντρωσης της ρίζας (για μικρά 

εcl). Όμως για αντιδράσεις μεγαλύτερης τάξης, ο συντελεστής απορρόφησης ε και το l πρέπει 

να είναι γνωστά.  

 Πολλές διαφορετικές πηγές φωτός έχουν χρησιμοποιηθεί σε πειράματα απορρόφησης 

με εύρος συχνοτήτων από το υπέρυθρο έως το υπεριώδες. Οι λάμπες Xe είναι ακόμα ένα 

αρκετά διαδεδομένο είδος πηγής φωτός, εκπέμποντας έντονη UV ακτινοβολία σε ένα αρκετά 

μεγάλο εύρος συχνοτήτων. Ένας μονοχρωμάτορας χρησιμοποιείται για να παρακολουθείται η 

συχνότητα που αντιστοιχεί στην απορρόφηση της ρίζας.  

 Δύο είναι τα κύρια πλεονεκτήματα της φασματοσκοπίας απορρόφησης. Πρώτον, ότι 

μπορεί ευθέως να μετρηθεί η συγκέντρωση. Δεύτερον, ότι μια πλήρης μείωση του σήματος 

μπορεί να αποτυπωθεί μετά από κάθε φωτολυτικό παλμό. Παρόλο που οι πτώσεις των 

σημάτων από τους συνεχόμενους παλμούς αθροίζονται για να βελτιωθεί ο λόγος σήματος 

προς θόρυβο (S/N), η τεχνική συνεχίζει να είναι λιγότερο ευαίσθητη από την LIF. 

 Κάποιες επιπλοκές μπορούν να δημιουργηθούν όταν περισσότερα από ένα 

αντιδρώντα ή προϊόντα απορροφούν στο ίδιο μήκος κύματος, όπως η αιθυλπεροξυ-ρίζα  

C2H5O2 και η υδροπεροξυ-ρίζα ΗΟ2. Η ανάπτυξη laser μεταβλητού μήκους κύματος στο 

υπεριώδη (UV), την ορατή και την υπέρυθρη (IR) περιοχή του φάσματος έχουν αυξήσει πολύ 

την επιλεκτικότητα και την ευαισθησία της φασματοσκοπίας απορρόφησης. Οι πολύ μικρού 

εύρους γραμμές των laser επιτρέπουν να γίνεται επιλογή μιας συγκεκριμένης μετάβασης των 

αντιδρώντων ριζών. Η σταθερότητα των πηγών laser μηδενίζει τις διακυμάνσεις στην Io και 

αυξάνει δραματικά το λόγο S/N. Τέλος άλλη μια σημαντική ιδιότητα της ακτινοβολίας laser 

είναι η πολύ μικρή της χωρική απόκλιση και έτσι μπορεί μια ακτίνα να περάσει μέσω του 

θαλάμου αντίδρασης πολλές φορές χρησιμοποιώντας μια διάταξη καθρεπτών. Αυτό αυξάνει 

το μήκος της διαδρομής l και άρα την ευαισθησία της τεχνικής. Παραδείγματα μελετών με 

απορρόφηση ακτίνων laser δημοσιεύτηκαν από τους Opansky et al. (1993) [18], Baggot et al. 

(1986) [19] και Biggs et al. (1991) [20] για IR μελέτες, ενώ πρόσφατες μελέτες UV/ορατού είναι 

των Hollas et al. [21] και Andrews (1992) [22].     
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1.4.3 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΖΑΣ 

 Η φασματοσκοπία μάζας είναι μια τεχνική κατά την οποία άτομα ή μόρια ιονίζονται 

(συνήθως θετικά), διαχωρίζονται ανάλογα με το λόγο μάζας προς φορτίο (m/z) και κατόπιν 

καταγράφονται. Έτσι ένας Φασματογράφος Μάζας (Mass Spectrometer) αποτελείται από την 

πηγή ιονισμού, τον αναλυτή μαζών, τον ανιχνευτή και τον καταγραφέα ή άλλο μέσο 

καταγραφής του φάσματος. Στο σχήμα 1.5 η διάταξη των μερών του φασματογράφου μάζας 

φαίνεται, με τη σειρά που αυτά συναντώνται από τη μοριακή δέσμη. 

 
 

Όπως φαίνεται και στο σχήμα, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η όλη συσκευή βρίσκεται 

σε συνθήκες χαμηλού έως πολύ χαμηλού κενού. Αυτό είναι φυσικό καθώς δεν θα μπορούσε 

να επιτευχθεί διαχωρισμός μαζών αν τα μόρια, που κινούνται υπό την επίδραση κάποιου 

πεδίου ή αφήνονται να κινηθούν ελεύθερα, συγκρούονταν με άλλου είδους μόρια ή μόρια του 

αέρα. Επίσης οι περισσότεροι μέθοδοι ιονισμού δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε συνθήκες 

ατμοσφαιρικής πίεσης. Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί Φασματογράφοι 

Μάζας Ιονισμού Ατμοσφαιρικής Πίεσης (Atmospheric Pressure Ionization Mass 

Spectrometers), οι οποίοι χρησιμοποιούνται με επιτυχία κυρίως για περιβαλλοντικές μελέτες 
[23 ].  

 Ο ιονισμός των ατόμων ή μορίων μπορεί να γίνει με διάφορες τεχνικές, με πιο συχνά 

απαντούμενες τις εξής: 

• Ηλεκτρονιακή πρόσκρουση (Electron Impact ionization, EI) 
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• Φωτοϊονισμός (Photoionization, PI), με υπεριώδη ακτινοβολία (UV). 

• Χημικός ιονισμός (Chemical Ionization), μέσω κρούσεων με άλλα ιόντα. 

Ο προσδιορισμός μιας χημικής ένωσης διευκολύνεται από την ανίχνευση του αρχικού 

κατιόντος της ένωσης (μητρικό ιόν). Ο καθορισμός όμως της ακριβής χημικής δομής απαιτεί 

τη θραυσματοποίηση του μητρικού ιόντος σε ιόντα μικρότερης μάζας. 

 Ο ιονισμός μορίων με τη μέθοδο της πρόσκρουσης ταχέως κινούμενων ηλεκτρονίων, 

χρησιμοποιείται για την ανάλυση αερίων, πτητικών ενώσεων και ατμών μετάλλων. Η μικρή 

μάζα και η μεγάλη κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων που εκπέμπονται από πυρακτωμένα 

νήματα Ρηνίου Re ή Βολφραμίου W και επιταχύνονται από δυναμικά 40-70eV, προκαλεί 

μικρή αύξηση της μεταφορικής ενέργειας των προς ανάλυση μορίων, καθώς και διέγερση των 

υπολοίπων βαθμών ελευθερίας (περιστροφικοί, δονητικοί, ηλεκτρονικοί). Οι ενέργειες 

ιονισμού των ενώσεων είναι συνήθως μικρότερες από 15eV, με αποτέλεσμα η περίσσεια 

ενέργειας να αρκεί για να ακολουθήσει το μητρικό ιόν πορείες μονομοριακής διάσπασης σε 

μικρότερα ιόντα και ουδέτερα σωματίδια (θραυσματοποίηση). Τα κανάλια 

θραυσματοποίησης και τα αντίστοιχα προϊόντα εξαρτώνται από τους εξής παράγοντες: 

• Την ενέργεια των δεσμών που ενδέχεται να διασπαστούν 

• Τη σταθερότητα των προϊόντων θραυσματοποίησης (κατιόντων και ουδέτερων 

μορίων) 

• Την εσωτερική ενέργεια των παραγόμενων ιόντων  

• Το χρονικό εύρος μεταξύ ιονισμού, θραυσματοποίησης και ανίχνευσης 

Γενικά, η θραυσματοποίηση που περιλαμβάνει τη διάσπαση ενός μόνο δεσμού είναι μια 

ταχεία διαδικασία. Αντίθετα, η θραυσματοποίηση που περιλαμβάνει τη διάσπαση δύο ή 

περισσότερων δεσμών, και πιθανή δημιουργία άλλων, είναι σχετικά αργή. Σε εξαιρετικά 

μεγάλες ενέργειες ηλεκτρονίων πρόσκρουσης όμως είναι δυνατόν να προκληθεί σχεδόν 

ταυτόχρονη διάσπαση όλων των δεσμών του μορίου. Το φάσμα του βενζοϊκού οξέως 

(C6H5COOH) έχει ληφθεί με τη μέθοδο ΕΙ στα 9, 12, 15, 20, 30 και 70eV και παρατίθεται 

στο σχήμα 1.6 [24] . Όπως είναι φανερό σε υψηλότερες ενέργειες ηλεκτρονίων, ανακτώνται 

περισσότερες πληροφορίες για τη δομή του μορίου. 
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Σχήμα 1.6 Σχετικά φάσματα μάζας του C6H5COOH σε φασματογράφο μάζας όπου χρησιμοποιείται πρόσπτωση 
ταχέως κινούμενων ηλεκτρονίων για τον ιονισμό, σε ενέργειες ηλεκτρονίων 9, 12, 15, 20, 30 και 70 eV. 
 

 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΑΖΩΝ 

 Ο διαχωρισμός μαζών είναι το κρισιμότερο στάδιο της ανάλυσης και έτσι το φίλτρο 

μαζών θεωρείται ως η «καρδιά» του φασματογράφου μάζας. Όλα τα φίλτρα μαζών 

βασίζονται στην εφαρμογή ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων που επιδρούν στην κίνηση 

των ιόντων τα οποία παράγονται στην περιοχή ιονισμού. Οι συνηθέστεροι μέθοδοι 

διαχωρισμού μαζών είναι: 

1)  Μαγνητικού πεδίου. Είναι η παλαιότερη αλλά και πιο δαπανηρή μέθοδος ανάλυσης 

μαζών. Βασίζεται στην αρχή ότι κάθε σωματίδιο διαφορετικής μάζας m, που έχει 

συγκεκριμένη κινητική ενέργεια, εκτελεί κυκλική κίνηση διαφορετικής ακτίνας r αν μια 

κεντρομόλος δύναμη ασκηθεί επάνω του. Έτσι τα ιόντα μετά την δημιουργία τους 

επιταχύνονται και εστιάζονται, με σκοπό την αύξηση της ευαισθησίας και οδηγούνται σε ένα 

χώρο όπου μαγνητικό πεδίο έντασης Β ασκείται κάθετα στη διεύθυνση κίνησής τους. Η 

ακτίνα της κυκλικής τροχιάς που διαγράφουν εξαρτάται από το λόγο μάζας προς φορτίο: 
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=                                                             (1.4.2) 

όπου V το δυναμικό επιτάχυνσης των ιόντων. 

Η σάρωση σε όλες τις επιθυμητές μάζες γίνεται μεταβάλλοντας την ένταση του μαγνητικού 

πεδίου Β ή το αρχικό δυναμικό επιτάχυνσης. 

 Πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η μεγάλη διακριτική ικανότητα που μπορεί να φτάσει 

έως και 0,01 amu, καθώς και η καλή ευαισθησία. Επίσης τα φάσματα συνήθως 

αναπαράγονται σε ικανοποιητικό βαθμό. Σημαντικότερα μειονεκτήματα είναι το υψηλό 

κόστος και το ότι η κλίμακα μαζών δεν είναι γραμμική αλλά ανάλογη του Β2. Επίσης ο 

χρόνος σάρωσης του φάσματος μάζας είναι σχετικά μεγάλος ειδικά σε συσκευές όπου 

μεταβάλλεται η ένταση του μαγνητικού πεδίου Β (υστέρηση μαγνητικού πεδίου). 

 2. Χρόνου Πτήσης (ΤOF). Η μέθοδος βασίζεται στο διαχωρισμό σωματιδίων με ίδιες 

κινητικές ενέργειες αλλά διαφορετικές μάζες (και ταχύτητες) που κινούνται σε χώρο 

απαλλαγμένο ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Δηλαδή το σχηματιζόμενο ιόν επιταχύνεται από 

ένα δυναμικό V και κατόπιν εισέρχεται σε ένα χώρο όπου απουσία ηλεκτρομαγνητικού 

πεδίου εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση για απόσταση L και χρόνο t: 

Vq
mL

u
Lt

2
==                                                       (1.4.3) 

Η τεχνική απαιτεί τον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου πτήσης t των ιόντων, πράγμα που 

καθορίζεται από τη στιγμή δημιουργίας τους στην περιοχή ιονισμού. Πλεονεκτήματά της το 

μεγάλο εύρος κάλυψης μαζών και η διατήρηση των μητρικών ιόντων στο φάσμα, καθώς 

συχνά συνδυάζεται με τη μέθοδο του φωτοϊονισμού.  

 3. Τετραπολικός Αναλυτής Μαζών (Quadrupole Mass Analyzer). Ο πιο διαδεδομένος 

τύπος αναλυτή μαζών είναι ο τετραπολικός αναλυτής μαζών (QMA), ο οποίος αποτελείται 

από δύο ζεύγη ακριβώς παράλληλων ράβδων που βρίσκονται μεταξύ της πηγής ιονισμού και 

του ανιχνευτή. Μόλις τα ιόντα εξέλθουν από την περιοχή ιονισμού εισέρχονται στον 

αναλυτή. Μια τάση η οποία προέρχεται από δύο διαφορετικά δυναμικά ασκείται στις 

ράβδους. Καταρχήν, υπάρχει ένα συνεχές ηλεκτρικό πεδίο (DC) στο οποίο προστίθεται έναν 

εναλλασσόμενο, με συχνότητα στην περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων (RF). Οι απέναντι ράβδοι 

είναι ηλεκτρικά συζευγμένοι. 
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Σχήμα 1.7 Σχηματική αναπαράσταση κύριων μερών ενός τετραπολικού φασματογράφου μάζας. 

 

 Θεωρώντας ένα ζεύγος ράβδων (μια θετικά και μια αρνητικά φορτισμένη) μπορεί να 

εξηγηθεί η κίνηση των μορίων στο τετράπολο. Ασκώντας μόνο τη συνεχή τάση τα θετικά 

ιόντα που εισέρχονται στον αναλυτή θα συγκρουστούν με την αρνητική ράβδο, με την 

απόσταση πρόσκρουσης να εξαρτάται από την κινητική τους ενέργεια. Υπερθέτοντας όμως 

το εναλλασσόμενο ρεύμα σε πολύ υψηλή συχνότητα (π.χ. 108Hz), τα ιόντα θα αισθάνονται 

την έλξη των δύο ράβδων περιοδικά, ανάλογα με την αλλαγή της πολικότητας του ρεύματος. 

Στην περίπτωση αυτή τα ιόντα θα κινηθούν σε μια ταλαντωτική τροχιά, οι οποία όμως και 

πάλι θα εξαρτάται από τις κινητικές τους ενέργειες σχήμα 1.8 [24]. Το ίδιο συνεχές και 

εναλλασσόμενο πεδίο ασκείται και στις δύο άλλες ράβδους με το εναλλασσόμενο να 

βρίσκεται 180° εκτός φάσης. 

  Για οποιοδήποτε λόγο συνεχούς DC και εναλλασσόμενου RF ρεύματος, μόνο 

συγκεκριμένης κινητικής ενέργειας ιόντα περνούν από την άλλη πλευρά του αναλυτή, ενώ τα 

υπόλοιπα συγκρούονται με τις ράβδους και εξουδετερώνονται. Μεταβάλλοντας ταυτόχρονα 

τα δύο ρεύματα, κρατώντας όμως σταθερό το λόγο DC/RF, ώστε να έχουμε διακριτική 

ικανότητα 1 amu, τα ιόντα διαφορετικής μάζας προς φορτίο μπορούν να αναλυθούν και 

μπορεί να γίνει σάρωση ενός εύρους τιμών m/z. 
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Σχήμα 1.8  Πιθανές τροχιές ιόντων διαφορετικών μαζών στο εσωτερικό ενός τετραπολικού αναλυτή μαζών. 

 

 Πλεονεκτήματα του τετραπολικού φασματογράφου μάζας είναι η πολύ μεγάλη 

ευαισθησία, η αξιοπιστία, η αναπαραγωγισιμότητα των φασμάτων και η πολύ γρήγορη 

σάρωση. Μειονέκτημα αποτελεί η μικρή διακριτική ικανότητα (1 amu) και η εξάρτηση της 

διαπερατότητας ενός ιόντος από τη μάζα του. Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των 

φασματογράφων μάζας είναι η ταχύτητα σάρωσης, ειδικά για συσκευές που 

χρησιμοποιούνται μετά από αέριους χρωματογράφους (GC) ή για κινητικές μελέτες. Ο 

τετραπολικός φασματογράφος μάζας μπορεί να σαρώσει ένα πολύ μεγάλο εύρος μαζών σε 

μερικά ms, ενώ ο χρόνος που χρειάζεται για να επανέλθει στην αρχική μάζα είναι ακόμα 

μικρότερος.  

 

 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ  

 Η φασματοσκοπία μάζας αποτελεί μια ποσοτική αναλυτική τεχνική. Αυτό αποτελεί το 

κυριότερο κριτήριο εφαρμογής της τεχνικής αυτής σε κινητικές μελέτες. Η μέτρηση της 

συγκέντρωσης μιας ένωσης δεν είναι άμεση αλλά σχετική. Έτσι υπάρχουν τρόποι, με 

βαθμονόμηση ή με χρήση προτύπων, για να συσχετιστεί το μέγεθος του σήματος, με τη 

συγκέντρωση της ένωσης. Για τον προσδιορισμό της ταχύτητας μιας αντίδρασης μετράται η 

μεταβολή της συγκέντρωσης μιας ένωσης, που περιορίζεται από την ταχύτητα σάρωσης και 

την ταχύτητα απόκρισης της μεθόδου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σε πειράματα 

πραγματικού χρόνου σαρώνεται συνεχώς μια και μόνη μάζα (εύρος 1 amu). 
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 Για να μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι κάποιες ή 

όλες οι ενώσεις που λαμβάνουν μέρος στην αντίδραση να βρίσκονται στην αέρια φάση ή να 

έχουν κάποια τάση ατμών. Έτσι μελετώνται κυρίως αντιδράσεις που συμβαίνουν 

εξολοκλήρου στην αέρια φάση, αλλά και ετερογενείς διαδικασίες (προσρόφηση, κατάλυση 

σε επιφάνειες κλπ.). 

 Μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου για την κινητική αντιδράσεων στην αέρια φάση, 

αποτελεί το γεγονός ότι μπορούν να παρακολουθούνται ταυτόχρονα οι συγκεντρώσεις 

πολλών ή και όλων των αντιδρώντων και προϊόντων της αντίδρασης. Αυτό είναι πολύ 

σημαντικό για τη διευκρίνηση της ύπαρξης δευτερογενών αντιδράσεων, αλλά κυρίως για τη 

μελέτη αντιδράσεων που μπορούν να καταλήξουν σε διαφορετικά προϊόντα. Τέτοιο 

παράδειγμα αποτελεί η αντίδραση ατόμων δευτερίου με το ιωδοχλωρομεθάνιο: 

D + CH2ICl
DCl

DI

+

+

CH2I

CH2Cl

kt

k1

k2

 

Η κινητική μελέτη και εξαγωγή του λόγου διακλάδωσης (branching ratio) 
2

1

k
k

 είναι 

εξαιρετικά δύσκολη με οποιαδήποτε άλλη τεχνική. Με τη φασματοσκοπία μάζας 

παρακολουθώντας τις σχετικές συγκεντρώσεις των DCl και DI είναι δυνατό να βρεθεί το 

ποσοστό της αντίδρασης που ακολουθεί κάθε κανάλι [26]. 

Πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η καθολικότητα εφαρμογής της και η πολύ μεγάλη 

ευαισθησία της. Έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως για μελέτες σε συστήματα ταχείας ροής [27,28], 

σχετικών ταχυτήτων [8], πυρόλυσης σε χαμηλές πιέσεις (VLPP) [29] και μελέτες με τη μέθοδο 

του αντιδραστήρα πολύ χαμηλής πίεσης (VLPR) [30]. 
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2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ (VLPR) 
 
 Μια από τις πιο σημαντικές δυσκολίες στην πειραματική μελέτη της κινητικής των 

χημικών αντιδράσεων, είναι η παρουσία δευτερογενών αντιδράσεων που συνοδεύουν ή 

ακολουθούν την κύρια αντίδραση και συχνά καθιστούν αδύνατη την μελέτη της. Υπάρχουν 

όμως περιπτώσεις που μπορούμε να αποφύγουμε την παρεμβολή των δευτερογενών 

αντιδράσεων, μελετώντας την κινητική των αντιδράσεων στα αρχικά στάδια της κύριας 

αντίδρασης. Αυτό μπορεί να γίνει σε ένα στατικό σύστημα, με την πολλαπλή επανάληψη των 

πειραμάτων και την συλλογή αποτελεσμάτων μόνον στα αρχικά στάδια της αντίδρασης. Μια 

άλλη τεχνική είναι η δημιουργία μιας συνεχούς ροής αντιδρώντων στο θάλαμο αντίδρασης, 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής και έγκαιρη απομάκρυνση των πρωτογενών προϊόντων 

από τον αντιδραστήρα, προτού αυτά αντιδράσουν δευτερογενώς. Στη τεχνική αυτή οι 

συγκεντρώσεις των αντιδρώντων στον αντιδραστήρα διατηρούνται σταθερές κατα τη 

διάρκεια του πειράματος. Έτσι μπορεί να γίνει άμεση επίλυση της διαφορικής μορφής της 

κινητικής εξίσωσης από την μελέτη της μεταβολής των αρχικών συγκεντρώσεων, και δεν 

απαιτείται η συνήθης ολοκλήρωση της εξίσωσης. 

 Η τεχνική της μοριακής δέσμης με αντιδραστήρα VLPR (Very Low Pressure Reactor, 

Αντιδραστήρας Πολύ Χαμηλής Πίεσης), υπακούει στις παραπάνω αρχές των συστημάτων 

ροής. Αναπτύχθηκε από τον S.W.Benson και τους συνεργάτες του [38] και έχει συμβάλει 

σημαντικά στον προσδιορισμό των σταθερών ταχύτητας για ένα πλήθος διμοριακών 

αντιδράσεων στην αέρια φάση, καθώς και την εξάρτησή τους από τη θερμοκρασία. Οι 

αντιδράσεις που μελετώνται κυρίως είναι μεταξύ ατόμου-μορίου ή ελεύθερης ρίζας-μορίου, 

ενώ το εύρος των σταθερών ταχύτητας που έχουν μετρηθεί είναι της τάξεως από 10-15 έως  

10-10 cm3 molecule-1 s-1 [32,33,34]. Η τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί για την κινητική μελέτη 

διμοριακών αντιδράσεων με μεγάλο ενδιαφέρον στην τροποσφαιρική και στρατοσφαιρική 

χημεία [35], ενώ τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται επίσης και για τη μελέτη μονομοριακών 

και ετερογενών αντιδράσεων [36]. 

 

2.1 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

 Η τεχνική στηρίζεται στην ταχεία ανάμιξη των αντιδρώντων στο χώρο της 

αντίδρασης, σε πολύ χαμηλή πίεση (έως μερικά mTorr) και ακολούθως άμεση και συνεχή 

εκκένωση αντιδρώντων και προϊόντων σε θάλαμο υπερυψηλού με ταυτόχρονο σχηματισμό 

μοριακής δέσμης.Η ανίχνευση αντιδρώντων και προϊόντων της αντίδρασης καθώς και ο 

καθορισμός  της συγκέντρωσής τους στον αντιδραστήρα γίνεται με την τεχνική της 
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φασματοσκοπίας μάζας. Ο αντιδραστήρας έχει σχήμα κυλινδρικό και είναι κατασκευασμένος 

από γυαλί. Διαθέτει δύο ή τρεις εισόδους εισροής των αντιδρώντων στο πάνω μέρος του, ενώ 

είναι ανοικτός στο κάτω μέρος ώστε να προσαρμόζεται κατάλληλα στην οπή διαφυγής προς 

το σύστημα υπερυψηλού κενού. Στο σύστημα συμβαίνουν δύο φυσικές διεργασίες, η εισροή 

(flow in, Fin) και η εκροή (flow out, Fout) μορίων από τον αντιδραστήρα, καθώς και μια (ή 

περισσότερες) χημική, η κατανάλωσή τους λόγω κάποιας χημικής αντίδρασης. Όταν οι δύο 

ροές σταθεροποιηθούν (Fin , Fout σταθερές) η συγκέντρωση των μορίων στον αντιδραστήρα 

δε μεταβάλλεται με το χρόνο, ανεξάρτητα αν συμβαίνουν χημικές διεργασίες ή όχι. 

Επιτυγχάνεται δηλαδή μια στάσιμη κατάσταση (steady state) για τη συγκέντρωση κάθε 

αντιδρώντος στον αντιδραστήρα: 

0][
=

dt
Md  

Αυτό δίνει τη δυνατότητα της μέτρησης της συγκέντρωσης αυτής ανεξάρτητα από το χρόνο 

και την εξαγωγή κινητικών αποτελεσμάτων. Η στάσιμη κατάσταση για ένα αντιδρών, κατά 

τη γενική περίπτωση στην οποία συμβαίνει και χημική κατανάλωση μπορεί να εκφραστεί ως 

εξής: 

outcrin FVUF +⋅=                                                         (2.1.1) 

Όπου Ur η ταχύτητα αντίδρασης με την οποία καταναλώνεται το αντιδρών, Vc ο όγκος του 

αντιδραστήρα, ενώ Fin και Fout οι ταχύτητες ροής ( dt
dN ) εισόδου και εξόδου αντίστοιχα. Η 

ροή εισόδου στον αντιδραστήρα μπορεί να συσχετιστεί με κατάλληλο πείραμα με την πίεση 

τροφοδοσίας του αερίου. Ο αριθμός των μορίων που εξέρχονται είναι επίσης μετρήσιμος από 

τον φασματογράφο μάζας, καθώς η ένταση του σήματος είναι γραμμική συνάρτηση του 

αριθμού των μορίων που διέρχονται από την περιοχή ιονισμού του φασματογράφου. Η 

τεχνική βασίζεται στο συναγωνισμό δύο διαδικασιών, της διαφυγής των μορίων και της 

αντίδρασής τους με άλλα μόρια, ενώ μόνο όταν η ταχύτητα αντίδρασης Ur είναι συγκρίσιμη 

ή μεγαλύτερη από την ταχύτητα διαφυγής ( Uesc = Fout / Vc ) μπορεί να μετρηθεί η σταθερά 

ταχύτητας της αντίδρασης. 

 Μια βασική απαίτηση ώστε να έχουμε ταχεία ανάμιξη των αντιδρώντων και άμεση 

θερμική ισορροπία με τα τοιχώματα του αντιδραστήρα, είναι να επικρατούν συνθήκες 

μοριακής κίνησης στο εσωτερικό του. Θα πρέπει δηλαδή η αριθμητική πυκνότητα των 

μορίων (και άρα η πίεση) να είναι τόσο μικρή, ώστε η συχνότητα κρούσεων με τα τοιχώματα 

να είναι πολύ μεγαλύτερη της συχνότητας των διαμοριακών κρούσεων. Οι συγκεκριμένες 
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συνθήκες ονομάζονται συνθήκες «Αντιδραστήρα Knudsen» ( Knudsen conditions ) και 

καθορίζονται από τον αριθμό Knudsen L, που είναι ο λόγος της μέσης ελευθέρας διαδρομής λ 

των μορίων προς μία χαρακτηριστική διάσταση του αντιδραστήρα, συνήθως τη διάμετρός 

του D: 

D
L λ
=                                                                   (2.2.2) 

Όταν L < 0.01 η ροή των μορίων είναι ιξώδης (υδροδυναμική συμπεριφορά), ενώ όταν L > 

1.0 η ροή είναι μοριακή. Για τιμές του L μεταξύ των ακραίων παραπάνω τιμών (0.01 < L < 

1.0) η ροή των μορίων βρίσκεται στη μεταβατική περιοχή. Κάθε ζεύγος αντιδραστήρα 

(εσωτερικής επιφάνειας Av) και οπής διαφυγής (διαμέτρου d και επιφάνειας Ah) 

χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριμένο αριθμό κρούσεων: 

h

v
W A

A
Z =                                                              (2.2.3) 

που είναι ο μέσος αριθμός κρούσεων με τα τοιχώματα του αντιδραστήρα, κατά το χρόνο 

παραμονής του σε αυτόν. Ο μέσος χρόνος παραμονής των σωματιδίων στον αντιδραστήρα 

δίνεται από την εξίσωση Knudsen: 

h

c
r

Ac

V
t _

4
=                                                              (2.2.4) 

όπου Vc ο όγκος του αντιδραστήρα, Ah η επιφάνεια της οπής διαφυγής και  η μέση 

ταχύτητα που δίνεται από την κινητική θεωρία των αερίων (

_
c

M
RTc
π
8_

= ). 

Άρα η συχνότητα κρούσεων ω ενός μορίου με τα τοιχώματα του αντιδραστήρα στη μονάδα 

του χρόνου είναι: 

c

v

r

w

V
Ac

t
Z

4

_

==ω                                                         (2.2.5) 

Όπως φαίνεται η συχνότητα κρούσεων ω εξαρτάται μόνο από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

του αντιδραστήρα και είναι ανεξάρτητη του μεγέθους της οπής διαφυγής. Οι χρόνοι 

παραμονής σε έναν αντιδραστήρα VLPR κυμαίνονται από 50 έως 800 ms, ενώ η συχνότητα 

κρούσεων ω είναι μερικές χιλιάδες κρούσεις το δευτερόλεπτο. 

 Η διαφυγή των ενώσεων από τον αντιδραστήρα είναι κινητικά μια διαδικασία πρώτης 

τάξης. Η ταχύτητα διαφυγής ορίζεται ως η μεταβολή της συγκέντρωσης του μορίου στον 

αντιδραστήρα λόγω διαφυγής. Άρα: 
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ssesc
esc

esc Mk
dt
Md

U ][
][

=−=                                          (2.2.6) 

η ταχύτητα διαφυγής είναι ανάλογη της στάσιμης συγκέντρωσης του μορίου στον 

αντιδραστήρα ( [M]ss ) και η kesc ονομάζεται σταθερά ταχύτητας διαφυγής. Η kesc ορίζεται ως 

το αντίστροφο του μέσου χρόνου παραμονής tr και μπορεί να μετρηθεί πειραματικά ή να 

υπολογιστεί με τη βοήθεια της εξίσωσης Knudsen (2.2.4): 

c

h

r
esc V

cA
t

k
4

1
==                                                          (2.2.7) 

Διαιρώντας τη σχέση (2.1.1) με Vc έχουμε:  

escr
c

out
r

c

in UU
V
F

U
V
F

+=+=                                              (2.2.8) 

Από την παραπάνω σχέση φαίνεται ότι αν Ur ( Ur = kr[A][B] ) η ταχύτητα μιας διμοριακής 

αντίδρασης, η σταθερά ταχύτητας kr μπορεί να υπολογιστεί αν είναι γνωστές η ταχύτητα 

ροής εισόδου, η kesc και οι στάσιμες συγκεντρώσεις των αντιδρώντων. Το πώς καθορίζεται 

καθεμία από αυτές τις ποσότητες πειραματικά θα περιγραφεί στις επόμενες παραγράφους. 

 

2.2 ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ 

Στο σχήμα 2.1 φαίνεται το μεγαλύτερο μέρος της συσκευής VLPR. Ο αντιδραστήρας 

( R) είναι κατασκευασμένος από Βοριοπυριτιούχο γυαλί (Pyrex), όπως και ολόκληρη η 

γραμμή κενού από όπου διοχετεύονται τα αέρια αντιδρώντα Ο όγκος του αντιδραστήρα είναι 

συνήθως 45 έως 300 cm3, ανάλογα με την ταχύτητα της αντίδρασης που μελετάται. Είναι 

διπλότοιχος ώστε να καθορίζεται η θερμοκρασία του με την κυκλοφορία νερού ή άλλων 

υγρών από έναν κυκλοφορητή (HAAKE). Τα αέρια αντιδρώντα εισέρχονται στον 

αντιδραστήρα μέσω δύο ή τριών τριχοειδών εισόδων για την αποφυγή αντίστροφης ροής 

(back steaming).  

Ο αντιδραστήρας είναι τοποθετημένος πάνω σε μια μεταλλική φλάντζα στην κορυφή 

του θαλάμου υπερυψηλού κενού και η στεγανοποίηση  επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση 

ενός ειδικού ελαστικού δαχτυλιδιού (O-Ring) μεταξύ αντιδραστήρα και φλάντζας. Στη μέση 

της φλάντζας βρίσκεται η οπή διαφυγής μεταβλητής διαμέτρου (1 - 5 mm), ευθυγραμμισμένη 

με την περιοχή ιονισμού του φασματογράφου μάζας (BALZERS QMG-511, IS). Ο θάλαμος 

κενού είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι και αποτελείται από δύο όγκους (V1, 

V2) οι οποίοι εκκενώνονται ξεχωριστά από μία αντλία διάχυσης λαδιού (BALZERS DIF 200, 

D) με ταχύτητα άντλησης 930 lit s-1 (V1) και μια στροβιλομοριακή (turbomolecular 
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ALCATEL ATP 100, TMP) με ταχύτητα άντλησης 100 lit s-1. Το κενό στο εσωτερικό του 

θαλάμου είναι της τάξεως 10-7-10-8 mbar και μετράται με μανόμετρο ιονισμού καθόδου 

(Bayard-Alpert Ionization Gauge). Κάτω από την οπή διαφυγής του θαλάμου αντίδρασης 

βρίσκεται μία μεταλλική κατασκευή σε σχήμα κώνου (skimmer, S), η οποία επιτρέπει την 

είσοδο στον όγκο V2 μόνο στα μόρια που εξέρχονται του αντιδραστήρα με κατεύθυνση προς 

την περιοχή ιονισμού του φασματογράφου μάζας, διαμορφώνοντας έτσι μια μοριακή δέσμη 

διαμέτρου περίπου 3 mm. Κάτω ακριβώς από τον κώνο και μέσα στο θάλαμο του 

φασματογράφου υπάρχει ένας μηχανικός τεμαχιστής δέσμης (chopper, C), που αποτελείται 

από δύο μεταλλικές λεπίδες παλλόμενες με συχνότητα 200 Hz. Σκοπός της ύπαρξης του 

τεμαχιστή είναι ο διαχωρισμός του σήματος που προέρχεται από τη μοριακή δέσμη από το 

σήμα που προέρχεται από μόρια που κινούνται τυχαία στο θάλαμο και δεν έχουν καταλήξει 

στην αντλία. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η διαμόρφωση του σήματος του φασματογράφου 

μάζας. Τα κατιόντα που εξέρχονται από την πηγή ιονισμού (IS) διαχωρίζονται από τον 

τετραπολικό αναλυτή μαζών (QMA) και ανιχνεύονται με τη βοήθεια ενός δευτερέυοντα 

ηλεκτρονιοπολλαπλασιαστή (Secondary Electron Multiplier, SEM) που βρίσκεται 

τοποθετημένος κάθετα προς τον άξονα του τετραπόλου.  
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Σχήμα 2.1 Αναπαράσταση της συσκευής VLPR. R:Αντιδραστήρας, S:Skimmer, C:Τεμαχιστής δέσμης (chopper), SEM: 

Secondary Electron Multiplier, IS:Θάλαμος ιονισμού φασματογράφου μάζας, V1:1ος θάλαμος υψηλού κενού, V2:2ος 

θάλαμος υψηλού κενού, Β:Ψυχόμενη παγίδα λαδιού, D:Αντλία δάχυσης λαδιού, T:Αντλία turbomolecular 
 Η τάση που εφαρμόζεται στον ηλεκτρονιοπολλαπλασιαστή κυμαίνεται μεταξύ 1.5 και 

3 kV. Το σήμα του φασματογράφου μάζας περνά σε έναν Lock-In ενισχυτή (NF LI-570) 

στον οποίο εισάγεται επίσης η ημιτονοειδής συχνότητα του τεμαχιστή δέσμης από το κουτί 

τροφοδοσίας του σαν σήμα αναφοράς. Ο ενισχυτής εντοπίζει την διαφορά φάσης μεταξύ των 

δύο σημάτων και ενισχύει το σήμα του φασματογράφου μάζας (περίπου κατά 1000 φορές) 

μόνο κατά τις χρονικές στιγμές που ο τεμαχιστής δέσμης είναι ανοιχτός. Η έξοδος του 

ενισχυτή συνδέεται είτε με έναν καταγραφέα (YEW Type 3033 X - Y Recorder) είτε μέσω 

της κάρτας του φασματογράφου μάζας για τη μετατροπή του αναλογικού σήματος σε 

ψηφιακό (DEC ADV-11 ) με έναν μικροϋπολογιστή (DEC PDP-11) όπου γίνεται η 

αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων.  
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Σχήμα 2.2 Αναπαράσταση της γραμμής κενού από όπου τα αέρια διοχετεύονται στον αντιδραστήρα VLPR. 

 

Στο σχήμα 2.2 φαίνεται μέρος της γραμμής κενού που τροφοδοτεί τον αντιδραστήρα με τα 

αέρια αντιδρώντα. Οι ενώσεις αποθηκεύονται σε γυάλινες φιάλες και διοχετεύονται στον 

αντιδραστήρα διαμέσου τριχοειδών σωλήνων (capillary tubes,  CT) διάστασης 150cm x  

1mm, έτσι ώστε να επιτυχγάνεται ομοιόμορφη και στρωτή ροή. Μετά τους τριχοειδείς 

σωλήνες η κίνηση των αντιδρώντων είναι μοριακή, όπως απαιτείται από τις αρχές 

λειτουργίας της συσκευής. Μεταξύ αποθηκευτικών όγκων (A) και τριχοειδών μεσολαβούν 

βοηθητικά δοχεία γνωστού όγκου (buffer volumes, BF) που χρησιμοποιούνται για τη 

σταθεροποίηση της πίεσης τροφοδοσίας και της ροής για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τα 

αέρια μπορούν να αποθηκευτούν είτε καθαρά (neat), είτε αραιωμένα σε κάποιο αδρανές 
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αέριο (He ή Ar) που υποβοηθά την ταχεία ροή και τη άμεση θερμική ισορροπία. Ο 

προσδιορισμός της πίεσης των αντιδρώντων γίνεται με πυκνωτικά μανόμετρα μεμβράνης 

(transducers, Τ), τα οποία είναι τοποθετημένα πριν από τα τριχοειδή. Η βαθμονόμηση των 

μανομέτρων γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα χρησιμοποιώντας μανόμετρα 

υδραργύρου και λαδιού. Η πλευρά αναφοράς των μανομέτρων (zero pressure) αντλείται 

διαρκώς από μία περιστροφική αντλία και βρίσκεται συνεχώς κάτω από την ελάχιστη δυνατή 

πίεση ( 10-2 mbar). 

 

2.3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΩΝ 

 
 Ο προσδιορισμός της παροχής των αερίων (F) στον αντιδραστήρα είναι απαραίτητος 

στην τεχνική VLPR. Το καθοριστικό σημείο στη ροή των αερίων είναι η διέλευσή τους από 

τους τριχοειδείς σωλήνες που εξασφαλίζουν τη μοριακή ροή στον αντιδραστήρα. Η ροή 

(μεταβολή του αριθμού μορίων με το χρόνο) αερίων διαμέσου σωλήνων και τριχοειδών 

σωλήνων περιγράφεται από την εξίσωση Poiseuille: 

)(
8

4

exena
a PPP

lRT
N

dt
dN

−=
η

πα                                             (2.3.1) 

όπου Να ο αριθμός Avogadro, R η παγκόσμια σταθερά των αερίων, Τ η απόλυτη 

θερμοκρασία, η το ιξώδες του ρέοντος αερίου, α και l η ακτίνα και το μήκος  του τριχοειδούς 

σωλήνα αντίστοιχα, Pen και Pex οι πιέσεις στην είσοδο και έξοδο του σωλήνα αντίστοιχα και 

Pa ο αριθμητικός μέσος τoυς. Σε μονάδες S.I. η ροή δίνεται σε molecules s-1. Οταν η πίεση 

εισόδου είναι αρκετά μεγαλύτερη από την πίεση εξόδου Pen >> Pex, δηλαδή πρόκειται για 

τριχοειδείς σωλήνες που στα άκρα τους δημιουργείται μια μεγάλη διαφορά πίεσης, μπορεί να 

θεωρηθεί ότι Pen - Pex ≈ Pen και Pa ≈ 
2
enP

, οπότε η σχέση (2.3.1) μπορεί να ξαναγραφεί ως 

εξής: 

2
4

16 en
a P

lRT
N

dt
dN

η
πα

=                                                      (2.3.2) 

Άρα η παροχή είναι ανάλογη του τετραγώνου της πίεσης εισόδου (Pen) και θα μπορούσε να 

υπολογιστεί από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (α, l) του τριχοειδούς και το ιξώδες (η) του 

αερίου.  Η παροχή των αερίων υπολογίζεται και πειραματικά μόνο από την πίεση 

τροφοδοσίας Pen, με την παρακάτω διαδικασία. 

Από την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων: 
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RT
N
NPV

a

=                                                             (2.3.3) 

προκύπτει ότι ο ρυθμός μεταβολής του αριθμού των μορίων ενός αέριου δείγματος που 

βρίσκονται σε όγκο V εξαιτίας της ροής τους έξω από τον όγκο αυτό, είναι ανάλογος του 

ρυθμού μεταβολής της πίεσης στον όγκο V: 

dt
dP

RT
VN

dt
dNF a==                                                            (2.3.4) 

Από τις σχέσεις (2.3.2) και (2.3.4) προκύπτει ότι: 

2
4

16 en
en P

lVdt
dP

η
πα

=                                                          (2.3.5) 

Ολοκληρώνοντας τη σχέση (2.3.5) από χρόνο t = 0 έως t, προκύπτει η σχέση που συνδέει την 

πίεση με το χρόνο: 

Kt
PP oen

+=
11                                                              (2.3.6) 

όπου 
lV

K
η

πα
16

4

= και V ο συνολικός όγκος, του δοχείου τροφοδοσίας και της γραμμής κενού 

από όπου τροφοδοτείται το τριχοειδές, όπου η πίεση του αερίου είναι Pen. Η σχέση (2.3.6) 

προβλέπει ότι ένα διάγραμμα της αντίστροφης πίεσης 1/Pen ως προς το χρόνο t, είναι ευθεία 

γραμμή με κλίση K. Για την κατασκευή του παραπάνω διαγράμματος, μια ποσότητα αερίου 

αφήνεται να ρεύσει για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσω του τριχοειδούς, ενώ η πίεσή του 

στον όγκο τροφοδοσίας καταγράφεται σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς μειώνεται 

συνεχώς. Όταν το Κ είναι γνωστό, η παροχή του αερίου F μπορεί να υπολογιστεί ανά πάσα 

στιγμή από την πίεση του αερίου στον όγκο τροφοδοσίας αφού η σχέση (2.3.4) γράφεται: 

22
enFen

a PAKP
RT

VN
F ==                                                      (2.3.7) 

O συντελεστής ΑF, ονομάζεται συντελεστής ροής και είναι χαρακτηριστικός για κάθε αέριο ή 

μίγμα που ρέει μέσα από το συγκεκριμένο τριχοειδές σε θερμοκρασία T, ενώ τελικά είναι 

ανεξάρτητος του όγκου V. Οταν ο όγκος V εκφράζεται σε lit, η σταθερά Κ σε Torr-1 s-1 και 

το R στις ανάλογες μονάδες (R = 62.364 lit Torr Kelvin-1 mol-1), ο συντελεστής ροής ΑF 

δίνεται σε Torr--2 s-1. Στην περίπτωση αερίων μιγμάτων μικρής περιεκτικότητας, η ροή 

καθορίζεται από την ροή του φέροντος αδρανούς αερίου (He) και δίνεται από τη σχέση: 
2%)( enFXX PApF =                                                        (2.3.8) 

όπου (px%) η επί τις εκατό περιεκτικότητα του συστατικού X στο ρέον μίγμα και ΑF ο 



 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ VLPR                                                                                    41 

συντελεστής ροής του μίγματος. 

 
Η εξίσωση Poiseuille προϋποθέτει την ικανοποίηση ορισμένων απαιτήσεων, όπως η 

ασυμπιεστότητα του αερίου, η σταθερότητα της μεταφορικής ταχύτητας του αερίου σ’ όλο το 

μήκος του τριχοειδούς, η μη τυρβώδης ροή και μηδενική ταχύτητα του αερίου στα τοιχώματα 

του τριχοειδούς. Πειραματικά παρατηρείται μια ελαφρά εξάρτηση του AF από την πίεση τρο-

φοδοσίας, με αποτέλεσμα ο συντελεστής ροής να εμφανίζεται μεγαλύτερος του 

αναμενόμενου σε χαμηλές πιέσεις. Η εξάρτηση αυτή εμφανίζεται ως καμπυλότητα στην 

γραφική παράσταση του 1/Pen ως προς t, που η σχέση (2.3.7) προβλέπει ότι είναι ευθεία, με 

την κλίση να μεγαλώνει στις χαμηλές πιέσεις (σχήμα 2.3).  
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Σχήμα 2.3 Διάγραμμα αντίστροφης πίεσης τροφοδοσίας 1/Pen ως προς το χρόνο t για μίγμα 5%Cl2/He. H κλίση 
Κ που υπολογίζεται δεν είναι παντού σταθερή, αλλά η γραφική παράσταση παρουσιάζει μικρή κύρτωση 
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Σχήμα 2.4 Διάγραμμα του μέσου όρου των συντελεστών Α ανά τριάδες ως προς την μέση πίεση εισόδου 
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( ), από όπου φαίνεται η εξάρτηση του Α από την πίεση. 
_

enP
 

Στην περίπτωση αυτή, ο πειραματικός προσδιορισμός του AF δεν γίνεται με την λήψη της 

μέσης τιμής των μετρήσεων αλλά προβλέπεται η εξάρτησή του από την πίεση, 

προσομοιώνοντας την καμπύλη του διαγράμματος με μια εξίσωση της μορφής: 

P
EBPAF +=)(                                                           (2.3.9)                     

όπου Β και Ε  οι συντελεστές που προκύπτουν από την προσομοίωση (fit) (σχήμα 2.4). 

 

2.4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 

 

 Ο προσδιορισμός της σταθεράς ταχύτητας διαφυγής είναι πολύ σημαντικός παράγων 

στην τεχνική VLPR για δύο κυρίως λόγους: (α) τον προσδιορισμό του χρόνου παραμονής 

κάθε ένωσης στον αντιδραστήρα και άρα του χρόνου που έχει αυτή να αντιδράσει, (β) την 

εξαγωγή της σταθεράς ταχύτητας αντίδρασης και (γ) τη συσχέτιση του σήματος του 

φασματογράφου μάζας με τη συγκέντρωση κάθε ένωσης στον αντιδραστήρα. 

 Ο ρυθμός με τον οποίο εξέρχονται τα μόρια από ένα δοχείο όγκου V μέσω μιας οπής, 

ισούται με το ρυθμό με τον οποίο συγκρούονται τα μόρια ανά μονάδα επιφάνειας (ZW) επί 

την επιφάνεια της οπής (Α ): h

hW AZ
dt
dN

=−                                                          (2.4.1) 

Σύμφωνα με την κινητική θεωρία των αερίων ο αριθμός κρούσεων ανά μονάδα επιφάνειας 

και χρόνου δίνεται από τη σχέση: 

V
NcZW 4

_

=                                                              (2.4.2) 

V
Nόπου η μέση ταχύτητα και 

_

c η αριθμητική πυκνότητα των μορίων στον αντιδραστήρα. Η 

ταχύτητα διαφυγής Uesc των μορίων δίνεται από τη μεταβολή της συγκέντρωσής τους στον 

αντιδραστήρα, οπότε από τις δύο παραπάνω σχέσεις: 

V
N

V
Ac

Vdt
dNU h

esc 4
1

_

=−=                                                  (2.4.3) 

ή αλλιώς η ταχύτητα διαφυγής του Μ είναι: 



 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ VLPR                                                                                    43 

][][
4

_

MkM
V
NAc

U esc
ah

esc ==                                              (2.4.4) 

 

Άρα η Κ.Θ.Α. επιβεβαιώνει ότι η διαφυγή των μορίων από τον αντιδραστήρα χαρακτηρίζεται 

κινητικά ως πρώτης τάξης διαδικασία. Ολοκληρώνοντας την σχέση (2.4.4) προκύπτει ότι: 

tk
M
M

esc
o

−=
][
][ln tk

o

esce
M
M −=

][
][       ,                                           (2.4.5) 

Η συγκέντρωση στον αντιδραστήρα συνδέεται γραμμικά με το σήμα στο φασματογράφο 

μάζας και έτσι η μείωση του σήματος είναι επίσης εκθετική:  

tk
I
I

esc
o

−=
][
][ln tk

o

esce
I
I −=
][
][         ,                                             (2.4.6) 

oI
I

][
][lnΗ παραπάνω σχέση προβλέπει ότι ένα διάγραμμα του ως προς t θα είναι ευθεία με 

κλίση -kesc. Η πειραματική διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισμό του kesc είναι 

η εξής:  

Η κορυφή στην οποία παρατηρείται η συγκεκριμένη ένωση επιλέγεται και αποκαθίσταται 

σταθερή ροή με το χρόνο. Η ροή του αερίου διακόπτεται απότομα με το κλείσιμο μιας 

βαλβίδας τοποθετημένης λίγο πάνω από την είσοδο του αντιδραστήρα, ώστε η μόνη 

διαδικασία που συμβαίνει από εκεί και πέρα να είναι η διαφυγή της ένωσης μέσω της οπής. 

Η διαδικασία μελετάται αποτυπώνοντας την εκθετική μείωση του σήματος στον καταγραφέα 

ή στο μικροϋπολογιστή μέσω του Lock-in ενισχυτή. Η μέτρηση της kesc επιβεβαιώνει ότι με 

τη συγκεκριμένη πειραματική διάταξη μπορούν να μελετηθούν και κινητικές διαδικασίες σε 

πραγματικό χρόνο. Μάλιστα οι αντιδράσεις που μπορούν να μελετηθούν περιορίζονται στη 

χρονική κλίμακα του ms, όχι λόγω ταχύτητας απόκρισης της τεχνικής ανίχνευσης, αλλά λόγω 

ελάχιστου χρονικού παραθύρου ολοκλήρωσης του Lock-in ενισχυτή (10ms). 

 H kesc συνδέεται με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αντιδραστήρα και τη μάζα 

του αερίου Μ (σε amu) με τη σχέση: 

M
TA

M
RT

V
A

k esc
h

Mesc ==
π
8

4,                                          (2.4.7) 

Περικλείοντας τον όγκο του αντιδραστήρα V και την επιφάνεια της οπής Αh στη σταθερά 

Αesc, γίνεται φανερή η αντίστροφη εξάρτηση της kesc από  την τετραγωνική ρίζα της μάζας 

του αερίου. Μετρώντας την kesc για μερικά μόνο μόρια μάζας M και κατασκευάζοντας ένα 

διάγραμμα k
M
T

esc,M ως προς  μπορεί να καθοριστεί η Αesc για ένα συνδυασμό 
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αντιδραστήρα και οπής διαφυγής. Όταν η Αesc είναι γνωστή, η kesc κάθε μορίου μπορεί να 

υπολογιστεί μέσω της σχέσης (2.4.7). Στο σχήμα 2.6 φαίνεται ένα τυπικό διάγραμμα kesc,M ως 

προς 
M
T . 
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Data: XEYESF05_B
Model: ExpDec1 
R^2 =  0.99687

I
Xe
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Xe(o)

*exp(-k
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I
Xe(o)

        937890   ±66123
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    0.32269  ±0.0034
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( I

X
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o)
 )

Linear Regression through origin for XEYESF05_D:
ln( IXe / IXe(o) ) = -kesc,Xe  * t

Parameter        Value      Error
-kesc,Xe            -3,247    +0,022
R   -0,9971

Σχήμα 2.5 Υπολογισμός της σταθεράς ταχύτητας διαφυγής kesc για το Χe (α) μέσω απευθείας προσομοίωσης 
της εκθετικής μείωσης του της έντασης του σήματος με το χρόνο t και (β) μέσω κατασκευής διαγράμματος 

ln(I/Io) vs. t. 
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1/2Σχήμα 2.6 Διάγραμμα kesc,M ως προ (T/M)  για τον υπολογισμό του Αesc αντιδραστήρα 130cm3 από την οπή 
διαφυγής 5mm. Χρησιμοποιήθηκαν  οι μέσοι όροι των kesc για το αργό, το κανονικό επτάνιο και το 
εξαμεθυλοδισιλοξάνιο, που είχαν μετρηθεί με την παραπάνω διαδικασία. 
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2.5 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

 

Βασική παράμετρος των κινητικών πειραμάτων όπου η αντίδραση παρακολουθείται 

με την τεχνική της φασματοσκοπίας μάζας είναι η συσχέτιση της έντασης του σήματος μιας 

ένωσης στο φασματογράφο, με τη συγκέντρωσή της στο χώρο της αντίδρασης. Έστω μια 

ένωση Μ. Η ένταση του σήματος ΙΧ μιας χαρακτηριστικής της κορυφής Χ, θα είναι ανάλογη 

του αριθμού των μορίων της Μ που διέρχονται από την περιοχή ιονισμού IS
M

dt
dN )( : 

MISXISX FKI ,,=                                                            (2.5.1) 

Η σταθερά αναλογίας KIS,X εξαρτάται από την ενέργεια των ταχέως κινούμενων ηλεκτρονίων, 

το ποσοστό των μορίων της ένωσης Μ που δίνουν την κορυφή Χ (ποσοστό 

θραυσματοποίησης) και από την ενίσχυση του σήματος από τον ηλεκτρονιοπολλαπλασιαστή 

(SEM Voltage). Η παροχή της ένωσης Μ στην περιοχή ιονισμού FIS είναι ανάλογη της 

παροχής διαφυγής από τον αντιδραστήρα Fout : 

MoutMIS FKF ,, ′=                                                            (2.5.2) 

Έτσι η σχέση (2.5.1) μπορεί να γραφεί: 

MoutMX FI ,α=                                                            (2.5.3) 

Η σταθερά αΜ ονομάζεται συντελεστής βαθμονόμησης της ένωσης Μ για την κορυφή Χ του 

φάσματος μάζας, εξαρτάται από τους ίδιους παράγοντες με τη σταθερά KIS,X, αλλά και από 

την K ′  που αντιπροσωπεύει το ποσοστό των μορίων Μ που διαφεύγουν του αντιδραστήρα 

και ακολούθως διέρχονται από την περιοχή ιονισμού. Όπως έχει αναφερθεί, η παροχή 

διαφυγής από τον αντιδραστήρα δίνεται από τη σχέση: 

cMesccescMout VMkVUF ][,, ==  

Έτσι από την (2.5.3) προκύπτει ότι: 

cMescMX VMkI ][,α=                                                    (2.5.4) 

Η παραπάνω σχέση συνδέει την ένταση του σήματος μιας χαρακτηριστικής κορυφής Χ της 

ένωσης Μ, με τη συγκέντρωσή της στον αντιδραστήρα. Είναι φανερό ότι όταν είναι γνωστή 

η kesc,M, ο όγκος του αντιδραστήρα Vc και ο συντελεστής βαθμονόμησης αΜ, μπορεί να 

υπολογιστεί η συγκέντρωση του Μ από την ένταση του σήματος ΙΧ, ανεξάρτητα με το αν το 

Μ καταναλώνεται χημικά ή όχι. Μετράται δηλαδή η πραγματική συγκέντρωση του Μ στον 

αντιδραστήρα μόνο από τη διαφυγή του. 
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 Για τον πειραματικό υπολογισμό του συντελεστή βαθμονόμησης αΜ, η ένωση Μ 

αφήνεται να ρεύσει, ώστε να επιτευχθούν συνθήκες στάσιμης κατάστασης (F  = Fin,M out,M). 

Τότε η σχέση (2.5.3) γίνεται: 

MinMMoutMX FFI ,, αα ==                                                   (2.5.5) 

Η παροχή F  όμως μπορεί να συσχετιστεί με την πίεση τροφοδοσίας (Pin,M en) από τη σχέση 

(2.3.7). Έτσι αν ο συντελεστής ροής του Μ (ΑF,M) είναι γνωστός, ο συντελεστής 

βαθμονόμησης α  προσδιορίζεται από ένα διάγραμμα της έντασης του σήματος ΙΜ Χ ως προς 

F  για διάφορες τιμές της παροχής (άρα της Pin,M en). Ένα τέτοιο διάγραμμα για το 

τετραμέθυλο-δισιλοξάνιο (ΤΜDSO) φαίνεται στο σχήμα 2.6. 
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Σχήμα 2.6 Διάγραμμα προσδιορισμού του συντελεστή βαθμονόμησης για το τετραμέθυλοδισιλοξάνιο (α ). ΤMDSO

 

 Ενώ ο συντελεστής βαθμονόμησης αΜ μιας ένωσης Μ για τη χαρακτηριστική της 

κορυφή Χ και συγκεκριμένη ενέργεια ηλεκτρονίων ιονισμού αναμένεται να είναι σταθερός, 

μικρές μεταβολές παρατηρούνται με το χρόνο. Οι μεταβολές αυτές οφείλονται στη γήρανση 

του SEM και άλλες παρεμβολές από τα ηλεκτρονικά κυκλώματα του φασματογράφου μάζας. 

Για το λόγο αυτό μέτρηση του αΜ κάθε ένωσης γίνεται πάντα στα κινητικά πειράματα, για 

την επιβεβαίωση των συντελεστών βαθμονόμησης που μετρούνται λεπτομερώς με την 

παραπάνω διαδικασία. Παρόλο που η τιμή ενός συντελεστή βαθμονόμησης δε θεωρείται 
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αξιόπιστη μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, ο λόγος δύο συντελεστών α /α1 2 έχει 

παρατηρηθεί ότι παραμένει σταθερός.   

 

2.6 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΤΟΥ 

 

 Η διάσπαση του ατομικού χλωρίου σε άτομα χλωρίου, γίνεται με μικροκυματική 

εκκένωση μίγματος Cl2/He (~5%) χρησιμοποιώντας ακτινοβολία συχνότητας 2450MHz, η 

οποία παράγεται από μια γεννήτρια μικροκυματικής ισχύος (EMS MICROTRON 200 

MKIII). Η ακτινοβολία εφαρμόζεται μέσω μιας μικροκυματικής κοιλότητας τύπου McCaroll 

εξωτερικά σε ένα σωλήνα χαλαζία που βρίσκεται μεταξύ του τριχοειδή σωλήνα για την 

εξασφάλιση μοριακής ροής του μίγματος Cl2/Ηe και της εισόδου του αντιδραστήρα. Ο 

σωλήνας χαλαζία μπορεί να ψύχεται εξωτερικά με παροχή πεπιεσμένου αέρα. Η εκκίνηση 

της διαδικασίας παραγωγής των ατόμων γίνεται με το σχηματισμό ηλεκτρικών φορέων 

(ηλεκτρονίων και κατιόντων) μέσω σύντομης ενεργοποίησης ενός πηνίου Tesla που 

εφάπτεται στο σωλήνα χαλαζία, ενώ από εκεί και πέρα η διαδικασία είναι αυτοσυντηρούμενη 

όσο διαρκεί η ροή του μίγματος. 

 Πολλές πειραματικές παρατηρήσεις έχουν γίνει με στόχο τη βελτιστοποίηση της 

διαδικασίας παραγωγής ατόμων και τη μέγιστη δυνατή  απόδοση, δηλαδή την πλήρη 

διάσπαση και την μη επαναδημιουργία του Cl2. Έτσι συνήθως η εσωτερική επιφάνεια του 

σωλήνα χαλαζία επικαλύπτεται από ένα λεπτό στρώμα μίγματος βορικού και φωσφορικού 

οξέως το οποίο έχει βρεθεί ότι εμποδίζει τον επανασυνδυασμό των ατόμων χλωρίου. Με 

αυτόν τον τρόπο όμως μεγάλο μέρος των παραγόμενων ατόμων (50-90%) μετατρέπεται σε 

HCl αντιδρώντας με ίχνη διεγερμένου νερού που βρίσκονται εγκλωβισμένα στο μίγμα ή 

απευθείας με άτομα υδρογόνου του επιστρώματος. Όταν δεν χρησιμοποιηθεί επίστρωμα στο 

σωλήνα χαλαζία η μετατροπή του Cl2 σε άτομα Cl είναι μεγαλύτερη (50-70%), με μόνο 

μειονέκτημα την παρουσία Cl2 στον αντιδραστήρα και τη συνεισφορά από τη 

θραυσματοποίησή του ( ) στην κορυφή m/z = 35 (~2.5%). •++ +→ ClClCl2

 Μια ακόμη παρατήρηση είναι ότι το ποσοστό διάσπασης του μοριακού χλωρίου 

αυξάνεται όταν στην περιοχή της μικροκυματικής εκκένωσης υπάρχουν ίχνη υγρασίας, 

πράγμα που εξηγείται είτε με καταλυτική δράση των ατόμων υδρογόνου που προέρχονται 

από τη διάσπασή του νερού, είτε με μηχανισμό μεταφοράς ενέργειας μέσω διεγερμένων 

μορίων νερού (Η2Ο* [37]) . Ένας πειραματικός παράγοντας που πρέπει να ελέγχεται είναι η 
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ισχύς της γεννήτριας μικροκυματικής ισχύος, η οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 

55Watt. Η βέλτιστη ενέργεια για την διάσπαση του Cl  μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί,  2

 

όμως ο επηρεασμός της ταχύτητας αντίδρασης από την παραγωγή μετασταθών μορίων του 

φέροντος αερίου πρέπει να ελεγχθεί (ειδικά στην περίπτωση του Ar*). Αυτό γίνεται ρέοντας 

από την περιοχή της μικροκυματικής εκκένωσης μόνο το αδρανές αέριο και ελέγχοντας αν 

αυτό καταναλώνει το σταθερό μόριο του οποίου η ταχύτητα αντίδρασης με το Cl μελετάται. 

 Μετά την παραγωγή του ατομικού Cl για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσής του 

στον αντιδραστήρα πρέπει να είναι γνωστός ο συντελεστής βαθμονόμησής του. Ο 

προσδιορισμός του αCl με τη μέθοδο που περιγράφεται στην παράγραφο 2.5 έχει βρεθεί ότι 

μπορεί να είναι αναξιόπιστος. Ο προφανής λόγος είναι η αστάθεια της μικροκυματικής 

εκκένωσης κατά τη διάρκεια του πειράματος προσδιορισμού του αCl. Υπάρχει περίπτωση 

όμως το λάθος να οφείλεται σε επιπλέον παραγωγή ατόμων χλωρίου από τη διάσπαση 

μορίων HCl τα οποία έχουν προσροφηθεί στην περιοχή της μικροκυματικής εκκένωσης από 

το μίγμα των οξέων ή πάνω στο σωλήνα χαλαζία. Σε αυτήν την περίπτωση η παροχή των 

ατόμων Cl στον αντιδραστήρα FCl δεν θα είναι αυτή που υπολογίζεται από τη σχέση (2.3.7). 

Εναλλακτικά ο συντελεστής βαθμονόμησης του Cl μετράται με την παρακάτω διαδικασία. 

 Η παροχή διαφυγής του ατομικού χλωρίου από τον αντιδραστήρα δίνεται από τη 

σχέση: 

HClClCl FFF −Δ=
2

2                                                   (2.6.1) 

όπου  η διαφορά στην παροχή διαφυγής του Cl
2ClFΔ 2 με ανοικτή και κλειστή την γεννήτρια 

μικροκυματικής ισχύος και FHCl  η παροχή διαφυγής του HCl. Με αναπροσαρμογή της 

σχέσης προκύπτει: 

2
2 Cl

HCl

HCl
Cl F

I
F Δ=+

α
                                                 (2.6.2) 

Ο λόγος των συντελεστών βαθμονόμησης Cl και HCl έχει υπολογιστεί με κατάλληλα 

πειράματα και έχει βρεθεί ότι: 

1.1=
Cl

HCl

α
α

                                                         (2.6.3) 

ClClCl FI α=  η σχέση (2.6.2) γίνεται: Με τη χρήση της σχέσης 

Cl

HCl
I

I
Cl

Cl

F
F

1.11

2
2

+

Δ
=                                                         (2.6.4) 
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οπότε η σχέση προσδιορισμού του συντελεστή βαθμονόμησης του Cl είναι η παρακάτω: 

Cl

HCl
I

I
Cl

ClCl

F
I

1.11

2
2

+

Δ
=α                                                        (2.6.5) 

 

Όπως φαίνεται για τον προσδιορισμό του αCl πρέπει να μετρηθούν ταυτόχρονα οι εντάσεις 

των κορυφών ICl, IHCl αλλά και η ICl2, από την οποία υπολογίζεται το ποσοστό διάσπασης του 

Cl  και η ΔFCl2, αλλά και η πίεση τροφοδοσίας του μίγματος Cl2 2/He. Ένα χαρακτηριστικό 

διάγραμμα της σχέσης (2.6.5) φαίνεται στο σχήμα 2.7. 
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Σχήμα 2.7 Τυπικό διάγραμμα καθορισμού του συντελεστή βαθμονόμησης του Cl μέσω της σχέσης (2.6.5). 
 

 

2.7 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

 

 Έστω η απλή διμοριακή αντίδραση απόσπασης υδρογόνου: 
••

+→+ RXHRHX              (1) 
••••••

OHCHBrFDCl ,,,,,
3

όπου Χ το δραστικό αντιδρών (π.χ. ) και RH ένα σταθερό μόριο που 

περιέχει άτομο Η. Παρακάτω εξηγείται φορμαλιστικά πως από τη σχέση (2.1.8) που 
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περιγράφει τη στάσιμη κατάσταση αντιδρώντων και προϊόντων στον αντιδραστήρα, μπορεί 

να εξαχθεί η σταθερά ταχύτητας της αντίδρασης (1), λαμβάνοντας υπόψη είτε την 

κατανάλωση του δραστικού αντιδρώντος Χ, είτε του σταθερού μορίου RH. 

 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ k ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΟΣ Χ 

 Μετά την εισαγωγή των αντιδρώντων X και RH στον αντιδραστήρα και την επίτευξη 

στάσιμης κατάστασης, η μεταβολή της συγκέντρωσης του δραστικού αντιδρώντος Χ δίνεται 

από τη σχέση: 

rXescrr
c

Xin XkRHXk
V

F
][][][ ,1

, −−=                                       (2.7.1) 

όπου Fin,X η παροχή (molecules/sec) του Χ, Vc ο όγκος του αντιδραστήρα (cm3), [Χ]r, [RH]r οι 

στάσιμες συγκεντρώσεις των Χ και RΗ στη συγκεκριμένη παραοχή και kesc,X η σταθερά 

ταχύτητας διαφυγής του Χ για το συγκεκριμένο συνδυασμό αντιδραστήρα-οπής διαφυγής. Η 

παροχή του Χ ανά μονάδα όγκου  
c

Xin

V
F , είναι ίση με την ταχύτητα διαφυγής όταν ρέει μόνο 

το Χ από τον αντιδραστήρα (F  = Fin,X out,X): 

oXesc
c

Xin Xk
V

F
][,

, −=                                                       (2.7.2) 

c

Xin

V
F ,  κρατηθεί σταθερή, η σχέση (2.7.1) γίνεται: όταν η παροχή ανά μονάδα όγκου 

rXescrroXesc XkRHXkXk ][][][][ ,1, +=                                       (2.7.3) 

από όπου παίρνουμε : 

rrXesc RHXkkX ][][][ 1, =Δ                                                 (2.7.4) 

 – [Χ]όπου Δ[Χ] = [Χ]ο r. 

Επειδή οι συγκεντρώσεις συνδέονται γραμμικά με την ένταση του σήματος του 

φασματογράφου μάζας (
XesccX

X

kV
IX

,

][
α

= ), για την την ίδια ένωση οι λόγοι συγκεντρώσεων 

είναι και λόγοι έντασης σημάτων: 

rXesc
rX

oX
Xesc

r

RHkk
I
I

k
X

X ][)1(
][

][
1,

)(

)(
, =−=

Δ                                  (2.7.5) 
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όπου Ι , Ι(Χ)ο (Χ)r οι εντάσεις του σήματος όταν ρέει μόνο το Χ και κατά την αντίδραση 

αντίστοιχα, για την ίδια παροχή του Χ. Είναι εμφανές ότι η γραφική παράσταση της 

ποσότητας Xesc
rX

oX k
I
I

,
)(

)( )1( − ως προς [RH]r θα είναι ευθεία με κλίση k1. Συνεπώς κατά την 

πειραματική διαδικασία πρέπει να μετρηθούν τα Ι , Ι(Χ)ο (Χ)r και η συγκέντρωση του RH, μέσω 

του σήματος μιας χαρακτηριστικής της κορυφής (
RHesccRH

RH

kV
IRH

,

][
α

= ), για διάφορες 

παροχές αντιδρώντων και να κατασκευαστεί το αντίστοιχο διάγραμμα. Οι kesc 

προσδιορίζονται μέσω της σχέσης (2.4.?) αν το Aesc του αντιδραστήρα είναι γνωστό. Στην 

περίπτωση βραδέων αντιδράσεων (k < 5x10-13 cm3 molecule-1 s-1) είναι δυνατόν με 

περίσσεια του αντιδρώντος RH να επιτευχθούν συνθήκες ψευδοπρώτης τάξης και η 

συγκέντρωση [RH] να είναι πρακτικά αμετάβλητη. Τότε η στάσιμη συγκέντρωση RH μπορεί 

να υπολογιστεί πιο απλά από τη σχέση: 

RHescc

RHin
or kV

F
RHRH

,

,][][ =≈                                                 (2.7.6) 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ k ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ RH 

Για την αντίδραση (1) η σχέση που εκφράζει την στάσιμη κατάσταση για το αντιδρών RΗ 

είναι: 

rRHescrr
c

RHin RHkRHXk
V

F
][][][ ,1

, −−=                                      (2.7.7) 

η οποία μπορεί να γραφεί: 

rRHescrroRHesc RHkRHXkRHk ][][][][ ,1, +=                                (2.7.8) 

ή αλλιώς: 

rrRHesc RHXkkRH ][][][ 1, =Δ  ,        (Δ[RH] = [RH]  – [RH]o r)           (2.7.9) 

και τελικά: 

rRHesc
rRH

oRH
RHesc

r

Xkk
I
I

k
RH

RH ][)1(
][

][
1,

)(

)(
, =−=

Δ                                (2.7.9) 

RHesc
rRH

oRH k
I
I

,
)(

)( )1( − ως προς [Χ]Άρα μπορεί και πάλι να κατασκευαστεί ένα διάγραμμα r  

(
XesccX

X

kV
IX

,

][
α

= ), με τη μόνη διαφορά ότι ο συντελεστής βαθμονόμησης αΧ καθορίζεται με 
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την πολύπλοκη μέθοδο της παραγράφου 2.6. 

 Η ένταση κάθε κορυφής μετράται με αβεβαιότητα 5%, οπότε για τους λόγους 

σημάτων Ι /Ιο r η αβεβαιότητα είναι περίπου 7%.  

 Είναι προφανές ότι η σταθερά k1 που υπολογίζεται με τους δύο παραπάνω τρόπους 

πρέπει να είναι η ίδια, μέσα στα όρια του πειραματικού σφάλματος. Η σύγκριση των δύο 

σταθερών μπορεί να δείξει αν κάποιο από τα δύο αντιδρώντα καταναλώνεται με κάποια άλλη 

χημική διαδικασία (π.χ. δευτερογενή ή ετερογενή αντίδραση). Σε αυτήν την περίπτωση η 

σταθερά ταχύτητας που υπολογίζεται με βάση την κατανάλωσή του, θα είναι μεγαλύτερη από 

την αντίστοιχη σταθερά βάση της κατανάλωσης του άλλου αντιδρώντος. Η παραπάνω 

σύγκριση ισοδυναμεί με τη σύγκριση της μεταβολής των συγκεντρώσεων των αντιδρώντων 

επί τη σταθερά διαφυγής τους (Δ[Χ]kesc,X ≈ Δ[RH]kesc,RH), που αντιστοιχεί στην ισοζύγιο 

μάζας των αντιδρώντων (mass balance).  

 

2.8 ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΑΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

2.8.1  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

 Όπως έχει αναφερθεί λόγω της συνεχούς ροής και της πολύ χαμηλής πίεσης σε έναν 

αντιδραστήρα VLPR, ο μέσος χρόνος παραμονής των προϊόντων είναι τόσο μικρός, ώστε 

δευτερογενείς αντιδράσεις δε συμβαίνουν συνήθως ή συμβαίνουν σε πάρα πολύ μικρό 

βαθμό. Προβλήματα μπορούν να προκύψουν μόνο όταν η σταθερά ταχύτητας αντίδρασης της 

δευτερογενούς είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή της κύριας αντίδρασης, οπότε η διατάραξη 

των συγκεντρώσεων είναι σημαντική. Η σημασία μιας δευτερογενούς αντίδρασης μπορεί να 

ελεγχθεί μέσω της ανισότητας: 

1][2 <<Xktr                                                            (2.8.1) 

όπου tr ο μέσος χρόνος παραμονής του προϊόντος που καταναλώνεται από τη δευτερογενή 

αντίδραση, k2 η σταθερά ταχύτητάς της και [Χ] η συγκέντρωση του αρχικού αντιδρώντος 

που λαμβάνει μέρος στη δευτερογενή αντίδραση. Εκτός από την k2 οι άλλοι δύο παράγοντες 

μπορούν να επηρεαστούν από τις πειραματικές συνθήκες. Έτσι για να ελαχιστοποιηθεί η 

δευτερογενής αντίδραση συνήθως: 

• Χρησιμοποιείται αντιδραστήρας κατάλληλου όγκου ώστε να μειωθεί ο χρόνος 

παραμονής tr, αλλά να μπορεί να μελετηθεί η κύρια αντίδραση. 

• Το πείραμα διεξάγεται σε μικρές συγκεντρώσεις του δραστικού αντιδρώντος, που 

είναι πιο πιθανό να συμμετέχει σε κάποια δευτερογενή διαδικασία. 
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• Το πείραμα διεξάγεται σε συνθήκες περίσσειας του σταθερού αντιδρώντος μορίου για 

την ελαχιστοποίηση της συγκέντρωσης του δραστικού αντιδρώντος στον 

αντιδραστήρα. 

Αν παρόλα αυτά η δευτερογενής αντίδραση δεν μπορεί να αποφευχθεί, συμπεριλαμβάνεται 

στην κινητική εξίσωση κατανάλωσης των αντιδρώντων και αφαιρείται η συνεισφορά της. 

Όταν η σταθερά ταχύτητας αντίδρασης της δευτερογενούς k2 είναι γνωστή, η αφαίρεση της 

συνεισφοράς είναι απλή. Στην περίπτωση κατά την οποία η k2 δεν είναι γνωστή, η τεχνική 

παρέχει την δυνατότητα καθορισμού της, αν η σταθερά ταχύτητας της κύριας αντίδρασης 

καθοριστεί βάσει της κατανάλωσης του αντιδρώντος που δεν συμμετέχει στη δευτερογενή 

αντίδραση. 

 

2.8.2 ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Σε πολλές περιπτώσεις αντιδράσεων ριζών που συμβαίνουν σε χαμηλές πιέσεις έχουν 

παρατηρηθεί φαινόμενα κατανάλωσης κυρίως του δραστικού αντιδρώντος (ατόμου – ρίζας) 

από ετερογενείς διαδικασίες. Στα πειράματα αυτά η σταθερά ταχύτητας που υπολογίζεται με 

βάση την κατανάλωση του δραστικού αντιδρώντος είναι μεγαλύτερη από την πραγματική. Η 

κατανάλωση του ατόμου ή της ρίζας μπορεί να είναι σταθερή ή να αυξάνεται με την αύξηση 

της συγκέντρωσης του άλλου αντιδρώντος. Στη δεύτερη περίπτωση υποδεικνύεται ότι το 

σταθερό αντιδρών ή κάποιο προϊόν της αντίδρασης προσροφάται στα τοιχώματα του 

αντιδραστήρα και καταναλώνεται με διαφορετική ταχύτητα από αυτή της αντίδρασης στην 

αέρια φάση. Η συνεισφορά τέτοιων αντιδράσεων δεν είναι δυνατό να  εκτιμηθεί, αλλά 

τέτοιες περιπτώσεις σπάνια παρατηρούνται. Για την αποφυγή δε της προσκόλλησης των 

ενώσεων στην επιφάνεια του αντιδραστήρα, αυτός καλύπτεται εσωτερικά με ένα εξαιρετικά 

αδρανές υλικό (TEFLON 120), το οποίο αποτελεί ανενεργό υπόστρωμα για τις περισσότερες 

ενώσεις. 

 Η ετερογενής κατανάλωση των ενώσεων στην τεχνική VLPR ονομάζεται φαινόμενο 

τοιχώματος (wall effect) και υπάρχουν περιπτώσεις όπου η (σταθερή) κατανάλωση του 

δραστικού αντιδρώντος μπορεί να ανιχνευτεί και να μετρηθεί. Η ανίχνευση του φαινομένου 

π.χ. για το Cl, γίνεται απλά εναλλάσσοντας δύο οπές διαφυγής (π.χ. 2 και 5mm) όταν μόνο το 

Cl ρέει στον αντιδραστήρα και αυξάνοντας ή μειώνοντας έτσι το μέσο χρόνο παραμονής tr. 

Αν κατά την επιλογή της οπής διαφυγής μικρότερης διαμέτρου (μεγαλύτερος χρόνος 

παραμονής tr) η ένταση του σήματος του Cl μειωθεί, υπάρχει ετερογενής κατανάλωση. Η 

σταθερά ταχύτητας kW της ετερογενούς διαδικασίας, αν αυτή θεωρηθεί ότι είναι πρώτης 
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τάξης ως προς τη συγκέντρωση Cl, μπορεί να υπολογιστεί μέσω των δύο παρακάτω σχέσεων:  

55
5

, ][][ ClkClk
V
F

WClesc
c

Cl +=                                                (2.8.2) 

22
2

, ][][ ClkClk
V
F

WClesc
c

Cl +=                                                (2.8.3) 

όπου  η σταθερά ταχύτητας διαφυγής του ατομικού χλωρίου και η συγκέντρωσή 

του στον αντιδραστήρα χρησιμοποιώντας την οπή διαμέτρου 5mm, ενώ  η 

σταθερά ταχύτητας διαφυγής και η συγκέντρωση του Cl χρησιμοποιώντας την οπή διαμέτρου 

2mm. Αν εξισωθούν οι παροχές του χλωρίου στον αντιδραστήρα μπορεί να υπολογιστεί η 

k

5
5

, ][, Clk Clesc

2
2

, ][, Clk Clesc

W. Ασφαλώς εναλλακτικά για την μεταβολή του kesc θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

αντιδραστήρας διαφορετικού όγκου, κάτι όμως που είναι πιο χρονοβόρο. Όταν ετερογενής 

κατανάλωση του χλωρίου δεν ανιχνευτεί με το παραπάνω πείραμα, η πιθανότητα 

ετερογένειας ελέγχεται και μετρώντας την σταθερά ταχύτητας της προς μελέτη αντίδρασης 

χρησιμοποιώντας διαφορετικές οπές διαφυγής. Η k που υπολογίζεται σε όλες τις περιπτώσεις 

θα πρέπει να είναι η ίδια. 
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3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Το πυρίτιο (Si) κατέχει μια ιδιαίτερη θέση μεταξύ των στοιχείων του Περιοδικού 

Πίνακα. Οι τετρασθενείς ενώσεις του είναι εξαιρετικά σταθερές και μοιάζουν με τις 

αντίστοιχες κορεσμένες οργανικές ενώσεις. Από την άλλη μεριά, η αδυναμία του Si να 

σχηματίζει πολλαπλούς δεσμούς, τα κρυσταλλικά του παράγωγα και η ικανότητά του να 

διευρύνει τη σφαίρα συναρμογής του, είναι χαρακτηριστικά άλλων στοιχείων εκτός του 

άνθρακα. Έτσι, συχνά αναφέρεται ότι η χημεία του πυριτίου βρίσκεται μεταξύ Οργανικής και 

Ανόργανης Χημείας. Επιπλέον, το πυρίτιο είναι το δεύτερο σε αφθονία στοιχείο του φλοιού 

της Γης και το κυριότερο συστατικό κατασκευής μικροκυκλωμάτων. Κατά συνέπεια είναι 

δικαιολογημένη η έξαρση του ενδιαφέροντος για τη χημεία του πυριτίου τις τελευταίες 

δεκαετίες.  

 Τα δισιλοξάνια και τα πολυσιλοξάνια είναι υλικά με αρκετές βιομηχανικές 

εφαρμογές, λόγω των ιδιαίτερων φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους. Τα δισιλοξάνια σε 

γραμμική ή κυκλική διάταξη χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την κατασκευή 

κοσμημάτων και λιπαντικών, καθώς και καθαριστικών υγρών. Τα τελευταία χρόνια όμως 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει εστιαστεί στην πυρόλυση και φωτόλυση των μορίων αυτών, 

διαδικασίες που οδηγούν στη σύνθεση νέων πολυσύνθετων υλικών με βάση πυριτιούχα 

οξυκαρβίδια, τα οποία παρουσιάζουν σημαντικές εφαρμογές στην τεχνολογία ανάπτυξης 

νέων προϊόντων με βελτιωμένες ιδιότητες, όπως ανιχνευτών οξυγόνου, ανιχνευτών 

ακτινοβολίας, ηλιακών κυψελών [39-42] και των «μαύρων γυαλιών»[43, 44]. Τα γυαλιά αυτά 

περιέχουν ελεύθερο άνθρακα παρουσιάζοντας βελτιωμένες μηχανικές και θερμικές ιδιότητες, 

εξαιτίας της ενδυνάμωσης του πλέγματός τους από τη μερική αντικατάσταση ατόμων 

οξυγόνου από τετρασθενή άνθρακα. Παρόλα αυτά περιέχουν πολύ περισσότερο οξυγόνο από 

τα πολυκαρβοσιλάνια, πράγμα που κάνει τη μέγιστη θερμοκρασία χρησιμοποίησής τους 

αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής [44]. Αυτού του είδους τα υλικά βρίσκουν εφαρμογή στη 

δημιουργία κεραμικών μητρών, επιστρωμάτων, καθώς και στη στεγανοποίηση υλικών για 

χρήση σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Σε αδρανή ατμόσφαιρα τα γυαλιά που περιέχουν 

ελεύθερο C μετατρέπονται σε οξυκαρβίδια και κρυσταλλώνονται στους 1400°C, ενώ 

διερευνάται η απευθείας παραγωγή τους από πρόδρομα μόρια όπως τα δισιλοξάνια [45]. Το 
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εξαμεθυλοδισιλοξάνιο έχει χρησιμοποιηθεί ως πρόδρομο μόριο για το σχηματισμό 

πυριτιούχων υλικών με δομή στην κλίμακα των νανομέτρων (nanostructured materials) [43 ]. 

 Οι αντιδράσεις των δισιλοξανίων με ατομικό χλώριο έχουν ελάχιστα μελετηθεί. 

Συγκεκριμένα μελέτη της κινητικής και ανάλυση των προϊόντων της αντίδρασης του 

εξαμεθυλοδισιλοξανίου (HMDSO) με ατομικό χλώριο και ρίζες υδροξυλίου στην αέρια φάση, 

έχει γίνει με την τεχνική των σχετικών ταχυτήτων [9,10]. 

 Στην παρούσα εργασία οι απόλυτες σταθερές ταχύτητας για τις αντιδράσεις ατομικού 

χλωρίου με σειρά μεθυλιωμένων δισιλοξανίων ((CH3)3SiOSi(CH3)3, (CH3)2HSiOSiH(CH3)2, 

CH3H2SiOSiH2CH3 ) μετρήθηκαν στην περιοχή θερμοκρασιών 273-363 Κ [49]. Τα πειράματα 

έγινα με την τεχνική της δημιουργίας μοριακής δέσμης από αντιδραστήρα VLPR. 

 Τα κινητικά αποτελέσματα που εξήχθησαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη 

διερεύνηση της χημικής δραστικότητας των δισιλοξανίων, καθώς και τη διερεύνηση του 

μηχανισμού αποικοδόμησής τους στην ατμόσφαιρα. Πιθανοί μηχανισμοί εκπομπής όμως, 

καθώς και μετρήσεις της συγκέντρωσης τέτοιων μορίων στην ατμόσφαιρα δεν έχουν 

αναφερθεί. Πιθανώς η ύπαρξή τους στο περιβάλλον να σχετίζεται με την οξειδωτική 

αποικοδόμηση οργανοπυριτικών ενώσεων. Στην περίπτωση αυτή οι περισσότερο πτητικές 

οργανοπυριτιούχες ενώσεις καταλήγουν στην ατμόσφαιρα. 
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3.2  ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΜΕ ΕΞΑΜΕΘΥΛΟΔΙΣΙΛΟΞΑΝΙΟ 

 

 Η αντίδραση ατομικού χλωρίου με το εξαμέθυλοδισιλοξάνιο (HMDSO) μελετήθηκε 

στη περιοχή θερμοκρασιών 273-363Κ, με τη βοήθεια ενός αντιδραστήρα VLPR που 

καταλήγει σε μοριακή δέσμη όπως περιγράφηκε προηγουμένως. 

 Το δείγμα του HMDSO που χρησιμοποιήθηκε είναι της εταιρίας χημικών Aldrich (Cat 

No. 32673-9) με καθαρότητα 99.5%+. Το HMDSO έχει μοριακό βάρος M.W.:162.38 gr/mol, 

είναι υγρό, με σημείο ζέσεως b.p. 101°C και έχει σχετικά μικρή τάση ατμών (περίπου 1.2 

Τorr στους 25°C). Το αέριο χλώριο (Cl2) που χρησιμοποιήθηκε ήταν προϊόν της εταιρίας 

Linde καθαρότητας 99.8% και είχε αποθηκευτεί στη γραμμή κενού με τη μορφή μίγματος σε 

Ήλιο (He) περιεκτικότητας περίπου 5%. 

 Το υγρό δισιλοξάνιο εισήχθει σε ειδική φιάλη που προσαρμόζεται στη γραμμή κενού. 

Κατόπιν ψύχθηκε, με ταυτόχρονη άντληση, σε θερμοκρασία υγρού αζώτου (77 Κ) για να 

απεγκλωβιστεί τυχόν διαλυμένο Ο2 και Ν2 από την επαφή του δείγματος με τον 

ατμοσφαιρικό αέρα. Η διαδικασία επαναλήφθηκε αρκετές φορές, έως ότου δεν 

παρατηρήθηκε αύξηση της πίεσης στη γραμμή κενού καθώς το HMDSO αντλήτω. Επειδή το 

μόριο είχε χαμηλή τάση ατμών και θα ήταν δύσκολη η ακριβής διαβάθμιση της πίεσής του, 

άρα και της συγκέντρωσής του στον αντιδραστήρα, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί με τη 

μορφή μίγματος σε Ηe περιεκτικότητας 4.94%. Η χρήση μίγματος τελικά ήταν επιβεβλημένη 

και γιατί η αντίδραση ήταν ταχεία, οπότε μικρές σχετικά ποσότητες του HMDSO θα 

χρειάζονται για να έχουμε αντίδραση. Τέλος, το Ηe βοηθά τη ροή του HMDSO στη γραμμή 

κενού. Η παρασκευή του μίγματος, όπως και αυτού του Cl2, έγινε με την εξής διαδικασία:  

Εισάγουμε μια ποσότητα της ουσίας σε έναν αποθηκευτικό όγκο, μετράμε την πίεση της και 

μετά ψύχουμε την ουσία σε θερμοκρασία υγρού αζώτου, όπου θεωρούμε ότι καταλαμβάνει 

μηδενικό όγκο σε σχέση με τον όγκο του δοχείου. Κατόπιν εισάγουμε μια ποσότητα του 

αδρανούς αερίου που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε (στην περίπτωσή μας Ηe) και μετράμε 

την πίεσή του. Όταν η ουσία μας επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου, ο λόγος της μερικής 

πίεσης του ενός συστατικού προς την ολική πίεση του μίγματος μας δίνει την όγκο/όγκο 

περιεκτικότητα του αερίου μίγματος.  

 Ο αντιδραστήρας που χρησιμοποιήθηκε κατά την διάρκεια των πειραμάτων είχε όγκο 

103,5cm3, ενώ η διάμετρος της οπής διαφυγής ήταν 5mm. Για το συγκεκριμένο συνδυασμό 

αντιδραστήρα-οπής διαφυγής έχει βρεθεί ότι η σταθερά διαφυγής kesc κάθε ένωσης μάζας Μ 

από τον αντιδραστήρα δίνεται από τη σχέση: 
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M
TKesc 88.2=                                                  (3.2.1) 

Όπου Τ : η θερμοκρασία στην οποία βρίσκεται ο αντιδραστήρας. 

         Μ: η μάζα κάθε σωματιδίου σε amu 

Έτσι οι χρόνοι παραμονής των σωματιδίων στον αντιδραστήρα κυμάνθηκαν στην περιοχή 

από 108 έως 267 msec.  

 Η κινητική της αντίδρασης μελετήθηκε σε τέσσερις διαφορετικές θερμοκρασίες με 

σκοπό τη μέτρηση των αντίστοιχων σταθερών ταχύτητας, αλλά και την εξαγωγή των 

παραμέτρων Arrhenius της αντίδρασης για το συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασιών. 

 Αρχικά ελήφθησαν τα φάσματα μάζας του HMDSO με ενέργεια προσπίπτοντων 

ηλεκτρονίων 19 και 70 eV. Τα δύο φάσματα παρουσιάζονται στα σχήματα (3.1, 3.2), ενώ 

είναι φανερή η μεγαλύτερη θραυσματοποίηση του μορίου όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρόνια 

υψηλής ενέργειας για τον ιονισμό της ουσίας στο φασματογράφο. Η ανάλυση των 

κυριοτέρων κορυφών καθώς και των τρόπων θραυσματοποίησης του μορίου αναφέρονται 

στην  παράγραφο 3.5. 

 Στα κινητικά πειράματα χρησιμοποιήθηκε ενέργεια ηλεκτρονίων ιονισμού 19eV, για 

τον περιορισμό της συνεισφοράς από την θραυσματοποίηση του HCl στην κορυφή m/z = 35 

(Cl+). Έτσι η συνεισφορά του HCl στην κορυφή μέτρησης του ατομικού χλωρίου (Cl) στα 

19eV ήταν αμελητέα (~0.3%). 
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Σχήμα 3.1. Φάσμα μάζας του 1,3 διμέθυλο-δισιλοξανίου στα 70eV 
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Σχήμα 3.2. Φάσμα μάζας του 1,3 διμέθυλο-δισιλοξανίου στα 19eV. 

 

 Στο φάσμα της ουσίας στα 19eV παρατηρείται μια μικρή κορυφή που αντιστοιχεί στο 

μητρικό ιόν (m/e = 162 ), που δυστυχώς όμως το μέγεθός της δεν επέτρεπε να μετρηθούν με 

ακρίβεια οι μεταβολές της. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί μια άλλη κορυφή, χαρακτηριστική για 

το μόριο και η οποία δεν θα δέχεται άλλες συνεισφορές από τα προϊόντα της αντίδρασης. Οι 

σχετικές εντάσεις των κορυφών του φάσματος μάζας του HMDSO στα 19eV, καθώς και τα 

θραύσματα του μορίου που αντιστοιχούν σε κάθε κορυφή, φαίνονται στον πίνακα 3.1. Ως 

κορυφή μέτρησης του HMDSO λοιπόν, επιλέχθηκε η m/e = 147, η οποία είχε την μεγαλύτερη 

ένταση και δεν βρέθηκε να έχει συνεισφορές από τα προϊόντα της αντίδρασης. 

. 

m/e 73 74 75 131 147 148 149 162 

%Ένταση 15 2 <1 2 100 18 8 ~1 
+ + +Θραύσμα Me3Si+ Me3

29Si+ Me3
30Si+ Αλλυλικό 

παράγωγο 
M-CH3 M-CH3  

(29Si) 

M-CH M+
3

30( Si) 

 
Πίνακας 3.1. Σχετικές εντάσεις των κυριότερων κορυφών του φάσματος μάζας του HMDSO στα 19eV,  καθώς 
και κατιόντα που αντιστοιχούν σε κάθε κορυφή 
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 Κατά την ταυτόχρονη τροφοδοσία του αντιδραστήρα με Cl και HMDSO, η πτώση της 

έντασης των κορυφών που αντιστοιχούν στα δύο αντιδρώντα (m/z = 35, 147 ) ήταν εμφανής 

σε σχέση με τις εντάσεις τους όταν το κάθε αντιδρών διοχετευόταν μόνο του στον 

αντιδραστήρα. Η εμφανής αύξηση της κορυφής m/e = 36 που αντιστοιχεί στο HCl ήταν η 

χαρακτηριστικότερη ένδειξη για τα προϊόντα της αντίδρασης. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το 

υπόβαθρο της κορυφής m/e = 36 είναι αρκετά μεγάλο, καθώς μεγάλο μέρος του ατομικού Cl 

που παράγεται από τη διάσπαση του Cl2 στη μικροκυματική εκκένωση, μετατρέπεται σε HCl  

αντιδρώντας με τα οξέα που αποτελούν το επίστρωμα του σωλήνα χαλαζία ή με υγρασία που 

βρίσκεται εγκλωβισμένη στο επίστρωμα. Παρόλα αυτά η αύξηση της m/e = 36 ήταν εμφανής 

και μετρήσιμη, άλλες νέες κορυφές προϊόντων όμως δεν παρατηρήθηκαν. Όπως ήταν 

αναμενόμενο λοιπόν, η αντίδραση συμβαίνει μέσω απαγωγής ενός από τα 18 μεθυλικά 

υδρογόνα το HMDSO: 

SiSi
O

CH3

CH3

CH2
CH3

CH3

CH3

.
SiSi

O
CH3

CH3

CH3
CH3

CH3

CH3
Cl
.

+ HCl + (1)k1

 

Tο άλλο προϊόν της αντίδρασης είναι η πολυατομική ρίζα που σχηματίζεται κατά την 

απομάκρυνση ενός υδρογόνου από το HMDSO. Η ρίζα αυτή, όπως και οι περισσότερες 

οργανικές ρίζες με κεντρικό ένα άτομο άνθρακα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανιχνευτούν με 

τετραπολικό φασματογράφο μάζας, όπου ο ιονισμός των ενώσεων πρόσπτωση ηλεκτρονίων. 

Οι ενέργειες ιονισμού των πολυατομικών ριζών, είναι μικρότερες των αντίστοιχων σταθερών 

μορίων (~10 eV), έτσι ηλεκτρόνια με ενέργεια 20eV προκαλούν πλήρη θραυσματοποίηση 

των περισσότερων δεσμών του μορίου πριν αυτό φτάσει στον ανιχνευτή του φασματογράφου 

μάζας. Κατά τον ιονισμό της ρίζας [HMDSO-Η]• έχουμε δύο συναγωνιστικές διαδικασίες, τη 

διαφυγή του δημιουργούμενου κατιόντος προς τον ανιχνευτή από το θάλαμο ιονισμού και τη 

μονομοριακή διάσπασή του σε μικρότερα θραύσματα. Καμία νέα κορυφή που να οφείλεται 

σε αυτό το προϊόν δεν ανιχνεύτηκε, ενώ μικρές συνεισφορές σε κάποιες από τις κορυφές του 

HMDSO παρατηρήθηκαν, με μεγαλύτερη αυτή στην κορυφή m/e = 73 που αντιστοιχεί στο 

κατιόν Me +Si . 3

 Η μικρή ανίχνευση της ρίζας που παράγεται από την κύρια αντίδραση, θα μπορούσε 

να οφείλεται σε ένα βαθμό και σε τυχών δευτερογενείς αντιδράσεις στις οποίες αυτή 
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συμμετέχει. Πιθανές δευτερογενείς αντιδράσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι παρακάτω: 

SiSi
O

CH3

CH3

CH2
CH3

CH3

CH3

.
Cl
.

+ SiSi
O

CH3

CH3

CH2Cl
CH3

CH3

CH3

 

*
(2α)

Cl2 + SiSi
O

CH3

CH3

CH2
CH3

CH3

CH3

.
SiSi

O
CH3

CH3

CH2Cl
CH3

CH3

CH3 + Cl
.

(2β)

Αν και κανένα χλωριωμένο παράγωγο του HMDSO δεν ανιχνεύτηκε, εντούτοις 

παρατηρήθηκε ότι η μεταβολή της συγκέντρωσης του Cl (Δ[Cl] = [Cl]o – [Cl]) λόγω 

αντίδρασης, ήταν μεγαλύτερη από την πτώση της συγκέντρωσης του HMDSO (Δ[HMDSO]), 

δηλαδή Δ[Cl]×Kesc(Cl) > Δ[HMDSO]×Kesc(HMDSO). Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στο ότι 

όντως συμβαίνει η ( 2α ), είτε στο ότι ένα ποσοστό του Cl καταναλώνεται ετερογενώς στα 

τοιχώματα του αντιδραστήρα. Αυτό οδήγησε στη χρησιμοποίηση της έκφρασης για τη 

στάσιμη συγκέντρωσης του HMDSO, με σκοπό την εξαγωγή μιας σχέσης για τον υπολογισμό 

της σταθεράς ταχύτητας της αντίδρασης (σχ.(2.7.9)). Πιο συγκεκριμένα σε συνθήκες 

στάσιμης κατάστασης το HMDSO δεν συμμετέχει σε κάποια δευτερογενή αντίδραση, ούτε 

είναι πιθανόν τα μόρια που βρίσκονται στην αέριο φάση να καταναλώνονται ετερογενώς, 

οπότε έχουμε: 

rrHMDSOesc HMDSOClkKHMDSO ][][][ 1)( ⋅=⋅Δ                               (3.2.2) 

Διαιρώντας την παραπάνω σχέση με [HMDSO]r έχουμε αναλυτικά : 

 

rHMDSOesc
r

r ClkK
HMDSO

HMDSOHMDSO
][

][
][][

1)(
0 ⋅=⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
                          (3.2.3) 

Όπως φαίνεται από τη σχέση (2.5.4) ο λόγος των συγκεντρώσεων μιας ουσίας σε δύο 

διαφορετικές χρονικές στιγμές, θα είναι ίσος με τον αντίστοιχο λόγο της έντασης των 

σημάτων μιας χαρακτηριστικής κορυφής της ουσίας, οπότε η παραπάνω σχέση μπορεί να 

γραφεί ως εξής: 
 

rHMDSOesc
rHMDSO

HMDSO ClkK
I
I

][1 1)(
)(

)0( ⋅=⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−                                                 ( 3.2.4) 

)(

)0(

rHMDSO

HMDSO

I
I

Αν ονομάσουμε R το λόγο του αρχικού προς το τελικό σήμα του HMDSO ( ), 
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έχουμε: 
 

( ) rHMDSOesc ClkK ][1 1)( ⋅=⋅−R                                             (3.2.5) 

όπου: 

Kesc(HMDSO) : η σταθερά διαφυγής του HMDSO από τον αντιδραστήρα που υπολογίζεται από 

τη σχέση (3.2.1) 

k  : η σταθερά ταχύτητας της αντίδρασης 1. 1

[Cl]r : η στάσιμη συγκέντρωση του Cl στον αντιδραστήρα κατά τη διάρκεια της αντίδρασης 

στη συγκεκριμένη πίεση HMDSO που αντιστοιχεί ο λόγος R. 

 Έτσι με σκοπό την μέτρηση της k1 μέσω της σχέσης (3.2.5), η πειραματική διαδικασία 

ήταν η ακόλουθη: 
 

⎜ Ταυτόχρονη μέτρηση των κορυφών που αντιστοιχούν στο Cl, Cl2, HCl, σε μικρό εύρος 

πίεσης μίγματος Cl /He για τον καθορισμό του συντελεστή βαθμονόμησης α2 Cl και κατόπιν 

της συγκέντρωσης του ατομικού χλωρίου στον αντιδραστήρα. 

  

⎜ Ταυτόχρονη εισαγωγή Cl και HMDSO και μέτρηση των αντίστοιχων σημάτων των 

χαρακτηριστικών τους κορυφών.  

   

ClClesccell

rCl
r KV

I
Cl

α)(

)(][ =
rHMDSO

oHMDSO

I
I

R
)(

)(=Στη σχέση (3.2.5) και για τον υπολογισμό του  και του , 

τα Ι και I  μπορούν να μετρηθούν ταυτόχρονα, το I(Cl)r (HMDSO)r (HMDSO)o όμως που αντιστοιχεί 

στο σήμα της χαρακτηριστικής κορυφής του HMDSO στην ίδια πίσω πίεση (παροχή) όπου 

μετράμε το I  υπολογίζεται από τη σχέση: (HMDSO)r

 

2
)0( HMDSOHMDSOHMDSOHMDSOHMDSOHMDSO pAFI ⋅⋅=⋅= αα                       (3.2.6) 

όπου: 

αHMDSO : ο συντελεστής βαθμονόμησης του HMDSO  

ΑΗΜDSO : ο συντελεστής ροής του μίγματος HMDSO/Ηe  

pHMDSO: η πίεση τροφοδοσίας του μίγματος HMDSO/Ηe 
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Το ΑΗΜDSO υπολογίζεται σε ξεχωριστά πειράματα ροής, με τη διαδικασία που περιγράφεται 

στην παράγραφο 2.3. Οι συντελεστές βαθμονόμησης αHMDSO, αCl υπολογίζονται επίσης από 

ξεχωριστά πειράματα και αποθηκεύονται, οι τιμές τους όμως ελέγχονται σε κάθε πείραμα 

παίρνοντας αντιπροσωπευτικά σημεία του διαγράμματος I vs. F για το καθένα.  
 Τα διαγράμματα της σχέσης (3.2.5) στις τέσσερις διαφορετικές θερμοκρασίες 

διεξαγωγής των πειραμάτων φαίνονται στο σχήμα (3.3) και η κλίση της βέλτιστης ευθείας 

που προσεγγίζει τα σημεία του κάθε διαγράμματος είναι ίση με τη σταθερά ταχύτητας στην 

κάθε θερμοκρασία. Για την επεξεργασία των σημείων κάθε διαγράμματος χρησιμοποιήθηκε 

το πακέτο γραφικών Origin 6.0, το οποίο χρησιμοποιεί τη μέθοδο των οριακών κλίσεων για 

την εύρεση της βέλτιστης ευθείας που περνά από μια ομάδα σημείων. Οι τιμές της σταθεράς 

ταχύτητας k1 που υπολογίστηκαν για κάθε θερμοκρασία παρατίθενται στον πίνακα 3.2. 

Επίσης διάφορες μετρούμενες ποσότητες κατά την διάρκεια των πειραμάτων παρατίθενται 

στον πίνακα 3.3. Όπως φαίνεται οι αρχικές συγκεντρώσεις των δύο αντιδρώντων κυμάνθηκαν 

από 5×1010 έως 5×1011 molecules/cm3. Οι πιέσεις των μιγμάτων τροφοδοσίας ήταν της τάξης του 

1 - 20 torr, ενώ στο εσωτερικό του αντιδραστήρα επικρατούσαν πιέσεις από 0.5 - 3 mtorr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 3.2. Σταθερές ταχύτητας αντίδρασης (σε 10-10 cm3molecule-1s-1 ) και αντίστοιχα τυπικά σφάλματα, στις 
διαφορετικές θερμοκρασίες πειραμάτων. 
 

 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (Κ) 

 273 303 333 363 

k1 0.98 ± 0.19 1.03 ± 0.11 0.98 ± 0.17 0.99 ± 0.14 
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Πίνακας 3.3. Συγκεντρώσεις των δύο αντιδρώντων (σε 1011molecules cm-3) και τιμές της ποσότητας 
(R-1)kescHMDSO (σε s-1), όπως αυτές καταγράφηκαν κατά την διάρκεια των πειραμάτων. 

 

[HMDSO]o [HMDSO]r (R - 1)kescHMDSO [Cl]r

T = 273 K 

1.55 0.38 11.45 1.39 

2.59 0.89 7.21 0.70 

3.10 1.16 6.27 0.54 

3.71 1.91 3.52 0.38 

3.59 2.06 2.79 0.29 
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T = 303 K 

1.12 0.11 34.77 3.34 

1.54 0.21 25.31 2.62 

2.73 0.56 15.22 1.63 

1.83 0.51 10.16 1.02 

3.63 2.04 3.08 3.07 

T= 333 K 

1.40 0.22 22.57 2.24 

1.73 0.33 17.50 1.71 

2.13 0.67 9.06 0.97 

3.34 1.50 5.09 0.54 

3.34 1.89 3.18 0.33 

T = 363 K 

1.79 0.28 23.55 2.52 

2.67 0.56 16.22 1.71 

3.72 1.29 6.31 0.66 

3.19 1.25 8.57 0.86 

4.48 2.09 4.95 0.51 
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Σχήμα 3.3. Γραφικές παραστάσεις της σχέσης (3.2.5) για τα πειραματικά σημεία που συλλέχθηκαν ανά 
θερμοκρασία. Η αβεβαιότητα στην τιμή της k1 είναι ίση με το τυπικό σφάλμα  στον υπολογισμό της. 
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 Η αντίδραση δεν βρέθηκε να έχει ενέργεια ενεργοποίησης στην περιοχή 

θερμοκρασιών   Τ = 273 – 363 Κ. Η σταθερά ταχύτητας k1, όπως φαίνεται και στον πίνακα 

3.2, ευρέθη ανεξάρτητη της θερμοκρασίας και η  τιμή της καθορίστηκε λαμβάνοντας το μέσο 

όρο των τιμών σε όλες τις θερμοκρασίες. Έτσι, η σταθερά ταχύτητας για την αντίδραση (1) 

στην περιοχή θερμοκρασιών είναι: 

 

-10k1 = (1.00 ± 0.19)×10  cm3molecule-1 -1s
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Σχήμα 3.4. Διάγραμμα συσχέτισης της σταθεράς τραχύτητας k1 με τη θερμοκρασία. Τα error bars 
αντιπροσωπεύουν την αβεβαιότητα στον άξονα y (lnk), υπολογισμένη με βάση τη διάδοση σφάλματος για τις 
αντίστοιχες τιμές της αβεβαιότητας στην k1. 
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3.3 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΜΕ 1,1,3,3 ΤΕΤΡΑΜΕΘΥΛΟΔΙΣΙΛΟΞΑΝΙΟ 

 

 Η αντίδραση ατόμων χλωρίου με το τετραμέθυλοδισιλοξάνιο (TMDSO) μελετήθηκε 

στο περιοχή θερμοκρασιών 273-363Κ, με τη βοήθεια αντιδραστήρα VLPR που καταλήγει σε 

μοριακή δέσμη όπως περιγράφηκε προηγουμένως. 

 Το δείγμα του TMDSO προήλθε από την εταιρία χημικών Aldrich (Cat No. 23573-3) 

και ήταν καθαρότητας 97%. Το TMDSO έχει μοριακό βάρος M.W.:134.33 gr/mol, είναι υγρό, 

με σημείο ζέσεως 70-71°C και έχει σχετικά μικρή τάση ατμών (περίπου 5.5 Τorr στους 25 

°C). Το αέριο χλώριο (Cl2) είναι προϊόν της εταιρίας Linde καθαρότητας 99.8% και είχε 

αποθηκευτεί στη γραμμή κενού με τη μορφή μίγματος σε Ήλιο (He) περιεκτικότητας περίπου 

5%. 

 Το υγρό δισιλοξάνιο εισήχθει σε ειδική φιάλη που προσαρμόζεται στη γραμμή κενού. 

Κατόπιν απαερώθηκε, ψήχοντας το αρκετές φορές σε θερμοκρασία υγρού αζώτου με 

ταυτόχρονη άντληση, έως ότου δεν παρατηρήθηκε αύξηση της πίεσης στη γραμμή κενού. 

Επειδή η αντίδραση ήταν  ταχεία, επιλέχθηκε η χρήση μίγματος της ουσίας σε Ηe 

περιεκτικότητας 5.13%, ώστε να είναι δυνατή η ακριβής διαβάθμιση της συγκέντρωσής του 

στον αντιδραστήρα. Η παρασκευή του μίγματος έγινε με τη διαδικασία που περιγράφηκε για 

το HMDSO.  

 Ο αντιδραστήρας που χρησιμοποιήθηκε κατά την διάρκεια των πειραμάτων είχε όγκο 

103,5cm3, ενώ η διάμετρος της οπής διαφυγής ήταν 5mm. Για το συγκεκριμένο συνδυασμό 

αντιδραστήρα-οπής διαφυγής έχει βρεθεί ότι η σταθερά διαφυγής kesc κάθε ένωσης μάζας Μ 

από τον αντιδραστήρα δίνεται από τη σχέση: 

M
TKesc 88.2=                                                      (3.3.1) 

Όπου Τ : η θερμοκρασία στην οποία βρίσκεται ο αντιδραστήρας. 

         Μ: η μάζα κάθε σωματιδίου σε amu 
Έτσι οι χρόνοι παραμονής των ενώσεων στον αντιδραστήρα κυμάνθηκαν στην περιοχή από 

108 έως 243 msec.  

 Η κινητική της αντίδρασης μελετήθηκε σε τέσσερις διαφορετικές θερμοκρασίες (273, 

303, 333 & 363 Κ) με σκοπό την μέτρηση των αντίστοιχων σταθερών ταχύτητας, αλλά και 

την εξαγωγή των παραμέτρων Arrhenius της αντίδρασης για το συγκεκριμένο εύρος 

θερμοκρασιών. 

 Αρχικά ελήφθησαν τα φάσματα μάζας του TMDSO με ενέργεια προσπίπτοντων 
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ηλεκτρονίων 19 και 70 eV. Τα δύο φάσματα φαίνονται στα σχήματα (3.5, 3.6), ενώ είναι 

φανερή η μεγαλύτερη θραυσματοποίηση του μορίου όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρόνια 

υψηλής ενέργειας για τον ιονισμό της ουσίας στο φασματογράφο. Η ανάλυση των 

κυριοτέρων κορυφών καθώς και των τρόπων θραυσματοποίησης του μορίου αναφέρονται 

στην  παράγραφο 3.5. 

 Η ενέργεια ηλεκτρονίων ιονισμού κατά τη διάρκεια των κινητικών πειραμάτων είχε 

μειωθεί στα 19 eV, για τον περιορισμό της συνεισφοράς από την θραυσματοποίηση του HCl 

στην κορυφή m/z = 35 (Cl+). Έτσι η συνεισφορά του HCl στην κορυφή μέτρησης του 

ατομικού χλωρίου (Cl) στα 19eV ήταν αμελητέα (~0.3%). 
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Σχήμα 3.5. Φάσμα μάζας του 1,3 διμέθυλο-δισιλοξανίου στα 70eV. 

 

Στο φάσμα της ουσίας στα 19eV παρατηρείται ότι υπάρχει κορυφή που θα μπορούσε 

να αντιστοιχεί στο μητρικό ιόν (m/e = 134). Παρατηρώντας καλύτερα όμως βλέπουμε ότι 

στην κορυφή αυτή μεγάλη συνεισφορά έχει η ισοτοπική κορυφή [Μ+1]+ της κορυφής m/e = 

133 που αντιστοιχεί στο φράγμα του μορίου [TMDSO-H]+ .  
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Σχήμα 3.6. Φάσμα μάζας του 1,3 διμέθυλο-δισιλοξανίου στα 19eV. 

Οι σχετικές εντάσεις των κορυφών του φάσματος μάζας του TMDSO στα 19eV, 

καθώς και τα θραύσματα του μορίου που αντιστοιχούν σε κάθε κορυφή, φαίνονται στον 

πίνακα 3.4. Η αναμενόμενη ένταση της m/e = 134 σύμφωνα με την αφθονία του 29Si στη 

φύση, είναι περίπου 10% της m/e = 133, άρα το υπόλοιπο 5% ή 3.5% της μέγιστης (m/e = 

119) θα πρέπει να οφείλεται στο μητρικό ιόν. Η μικρή ένταση και η μεγάλη συνεισφορά στην 

μητρική κορυφή του μορίου καθιστά αναγκαία την εύρεση μιας άλλης κορυφής, 

χαρακτηριστικής για το μόριο και η οποία δεν θα δέχεται άλλες συνεισφορές από τα προϊόντα 

της αντίδρασης. Ως κορυφή μέτρησης του TMDSO, επιλέχθηκε η m/e = 119, η οποία είχε την 

μεγαλύτερη ένταση και δεν βρέθηκε να έχει συνεισφορές από τα προϊόντα της αντίδρασης. 

  

m/e 43 59 73 74 75 103 117 

%Ένταση 4 5 37 3.5 3 5 3.5 
+ + Θραύσμα CH3Si Me2(H)Si

ή CH3SiO+

C2H5SiO+ 29C2H SiO+ Me5 2(H)-

SiO

Αλλυλικό 

παράγωγο 
Αλλυλικό 

παράγωγο 
+

m/e 119 120 121 131 133 134 135 

%Ένταση 100 15 7 ~1 70 10.5 5 
+ + +Θραύσμα M-CH3 M-CH3  

(29Si) 
M-CH3  

(30Si) 

Αλλυλικό 

παράγωγο 
M-H+

 M-H+ M-H+
  

(29Si) (30Si) 

 

Πίνακας 3.4. Σχετικές εντάσεις των κυριότερων κορυφών του φάσματος μάζας του ΤMDSO στα 19eV,  καθώς 
και τα κατιόντα που αντιστοιχούν σε κάθε κορυφή. 
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Κατά την ταυτόχρονη τροφοδοσία του αντιδραστήρα με Cl και TMDSO, είχαμε 

εμφανή πτώση της έντασης των κορυφών που αντιστοιχούν στα δύο αντιδρώντα ( 35, 119 ) 

σε σχέση με τις εντάσεις τους όταν το κάθε αντιδρών διοχετευόταν μόνο του στον 

αντιδραστήρα. Η εμφανής αύξηση της κορυφής m/e = 36 που αντιστοιχεί στο HCl, παρόλο 

που αυτή προϋπάρχει στο φάσμα των αντιδρώντων, ήταν η χαρακτηριστικότερη ένδειξη για 

τα προϊόντα της αντίδρασης. Δυστυχώς όμως άλλες νέες κορυφές προϊόντων δεν 

παρατηρήθηκαν. Όπως ήταν αναμενόμενο λοιπόν, η αντίδραση συμβαίνει μέσω απαγωγής 

ενός από τα 14 υδρογόνα του TMDSO: 

Tο άλλο προϊόν της αντίδρασης είναι η πολυατομική ρίζα που σχηματίζεται κατά την 

απομάκρυνση ενός υδρογόνου από το TMDSO, είτε αυτό είναι ενωμένο με άτομο πυριτίου ή 

άνθρακα. Οι ρίζες αυτές, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

ανιχνευτούν με τετραπολικό φασματογράφο μάζας που χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός 

βομβαρδισμός, καθώς η περίσσεια ενέργειας που συγκρουστούν με ένα ταχέως κινούμενο 

ηλεκτρόνιο, είναι αρκετή για τη σχεδόν πλήρη θραυσματοποίησή τους. Μετά τον ιονισμό των 

ριζών [TMDSO-Η]• έχουμε δύο χρονικά συναγωνιστικές διαδικασίες, τη διαφυγή του 

δημιουργούμενου κατιόντος προς τον ανιχνευτή από το θάλαμο ιονισμού και τη μονομοριακή 

διάσπασή του σε μικρότερα θραύσματα. Δεν ανιχνεύτηκε καμία νέα κορυφή που να 

οφείλεται σε αυτό το προϊόν, ενώ μικρές συνεισφορές σε κάποιες από τις κορυφές του 

φάσματος του TMDSO παρατηρήθηκαν, μόνο σε θραύσματα με μικρό μοριακό βάρος. Το 

γεγονός αυτό κάνει ιδιαιτέρως δύσκολο τον καθορισμό του πιο πιθανού καναλιού της 

αντίδρασης, αλλά και την μέτρηση του λόγο διακλάδωσης και των σταθερών ταχύτητας k

SiSi
O

CH3
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CH2
CH3

CH3
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CH3

CH3

CH3

H
Cl
.

+

HCl +

(3β)HCl +

SiSi
O

CH3

H

CH3
CH3

CH3

. (3α)

k3

3α 

και k . Έτσι μετρήθηκε η ολική σταθερά ταχύτητας k3β 3, αν και θα μπορούσαμε να 

θεωρήσουμε ως πιθανότερο κανάλι το 3α, μια και θα περιμέναμε ο δεσμός Si-H να είναι 

ασθενέστερος από αυτόν του C-H.  

 Η μικρή ανίχνευση της ρίζας που παράγεται από την κύρια αντίδραση, οφείλεται σε 

ένα βαθμό και σε δευτερογενείς αντιδράσεις στις οποίες αυτή συμμετέχει. Πιθανές 
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δευτερογενείς αντιδράσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι παρακάτω:  
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Η ανίχνευση κορυφών πολύ μικρής έντασης στους λόγους μάζας προς φορτίο m/z 168 και 

155, 153 (με αναλογία περίπου όσο η αναλογία των ισοτόπων του Cl, δηλ. 1:3) υποδεικνύει 

ότι κάποια ή κάποιες από τις παραπάνω αντιδράσεις συμβαίνουν, σε μικρό όμως βαθμό. Η 

εξαφάνιση σχεδόν των κορυφών αυτών σε συνθήκες, όπου είχαμε πλήρη διάσπαση του Cl2 

στη μικροκυματική εκκένωση (δηλ. καθόλου εναπομένον Cl2 στον αντιδραστήρα) κάνει τις 

αντιδράσεις 4β & 4δ να δείχνουν ως οι πιο πιθανές δευτερογενείς. Επίσης η απουσία 

αντίστοιχων χλωριωμένων παραγώγων στην αντίδραση Cl + HMDSO, υποδεικνύει ότι η 

αντίδραση 4β είναι η πιθανότερη δευτερογενής, πράγμα που ενισχύει την άποψη ότι το κύριο 

κανάλι της αντίδρασης (3) είναι η απόσπαση ενός υδρογόνου το οποίο είναι ενωμένο με 

άτομο πυριτίου.   

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Cl μπορεί να συμμετέχει σε κάποια δευτερογενή 

διαδικασία, επιλέχθηκε και πάλι η έκφραση για τη στάσιμη συγκέντρωσης του δισιλοξανίου, 

με σκοπό την εξαγωγή μιας σχέσης για τον υπολογισμό της σταθεράς ταχύτητας της 

αντίδρασης. Πιο συγκεκριμένα, σε συνθήκες στάσιμης κατάστασης το TMDSO δεν 
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συμμετέχει σε κάποια δευτερογενή αντίδραση, ούτε είναι πιθανόν τα μόρια που βρίσκονται 

στην αέριο φάση να καταναλώνονται ετερογενώς. Έτσι έχουμε: 

 

rrTMDSOesc TMDSOClkKTMDSO ][][][ 3)( ⋅=⋅Δ                         (3.3.2) 

Διαιρώντας την παραπάνω σχέση με [TMDSO]r έχουμε αναλυτικά : 

 

rTMDSOesc
r

r ClkK
TMDSO

TMDSOTMDSO
][

][
][][

3)(
0 ⋅=⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
                      (3.3.3) 

Όπως φαίνεται από τη σχέση (2.5.4) ο λόγος των συγκεντρώσεων μιας ουσίας σε δύο 

διαφορετικές χρονικές στιγμές, θα είναι ίσος με τον αντίστοιχο λόγο της έντασης των 

σημάτων μιας χαρακτηρηστικής κορυφής της ουσίας, οπότε η παραπάνω σχέση μπορεί να 

γραφεί ως εξής: 
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Αν ονομάσουμε R το λόγο του αρχικού προς το τελικό σήμα του ΤMDSO ( ), 

έχουμε: 

 

( ) rTMDSOesc ClkK ][1 3)( ⋅=⋅−R                                     (3.3.5) 

όπου: 

Kesc(TMDSO) : η σταθερά διαφυγής του TMDSO από τον αντιδραστήρα που υπολογίζεται από τη 

σχέση (3.3.1) 

k  : η ολική σταθερά ταχύτητας της αντίδρασης 3. 3

[Cl]r : η στάσιμη συγκέντρωση του Cl στον αντιδραστήρα κατά τη διάρκεια της αντίδρασης 

στη συγκεκριμένη πίεση TMDSO. 

 Έτσι με σκοπό την μέτρηση της k3 μέσω της σχέσης (3.3.5), η πειραματική διαδικασία 

ήταν η ακόλουθη: 
 

⎜ Ταυτόχρονη μέτρηση των κορυφών που αντιστοιχούν στο Cl, Cl2, HCl, σε μικρό εύρος 

πίεσης μίγματος Cl /He για τον καθορισμό του συντελεστή βαθμονόμησης α2 Cl και κατόπιν 

της συγκέντρωσης του ατομικού χλωρίου στον αντιδραστήρα. 

  

⎜ Ταυτόχρονη εισαγωγή Cl και TMDSO και μέτρηση των αντίστοιχων σημάτων των 
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χαρακτηριστικών τους κορυφών.  

   

ClClesccell

rCl
r KV

I
Cl

α)(

)(][ =
rTMDSO

oTMDSO

I
I

R
)(

)(=Στη σχέση (3.3.5) και για τον υπολογισμό του  και του , 

τα Ι και I  μπορούν να μετρηθούν ταυτόχρονα, το I(Cl)r (TMDSO)r (TMDSO)o όμως που αντιστοιχεί 

στο σήμα της χαρακτηριστικής κορυφής του TMDSO στην ίδια πίσω πίεση (παροχή) όπου 

μετράμε το I  υπολογίζεται από τη σχέση: (TMDSO)r

 

2
)0( TMDSOTMDSOTMDSOTMDSOMDSOTTMDSO pAFI ⋅⋅=⋅= αα                        (3.3.6) 

όπου: 

αTMDSO : ο συντελεστής βαθμονόμησης του TMDSO  

ΑTMDSO : ο συντελεστής ροής για του μίγματος TMDSO/Ηe 

pTMDSO : η πίεση τροφοδοσίας του TMDSO 

Ο συντελεστής ροής ΑTMDSO υπολογίζεται σε ξεχωριστά πειράματα ροής, με τη διαδικασία 

που περιγράφεται στην παράγραφο (2.3). Οι συντελεστές βαθμονόμησης αTMDSO, αCl 

υπολογίζονται επίσης από ξεχωριστά πειράματα και αποθηκεύονται, οι τιμές τους όμως 

ελέγχονται σε κάθε πείραμα παίρνοντας αντιπροσωπευτικά σημεία του διαγράμματος I vs. F 

για το καθένα.  
 Τα διαγράμματα της σχέσης (3.3.5) στις τέσσερις διαφορετικές θερμοκρασίες 

διεξαγωγής των πειραμάτων φαίνονται στο σχήμα (3.7) και η κλίση της βέλτιστης ευθείας 

που προσεγγίζει τα σημεία του κάθε διαγράμματος είναι ίση με τη σταθερά ταχύτητας στην 

κάθε θερμοκρασία. Για την επεξεργασία των σημείων κάθε διαγράμματος χρησιμοποιήθηκε 

το πακέτο γραφικών Origin 6.0, το οποίο χρησιμοποιεί τη μέθοδο των οριακών κλίσεων για 

την εύρεση της βέλτιστης ευθείας που περνά από μια ομάδα σημείων. Οι τιμές της σταθεράς 

ταχύτητας k3 που υπολογίστηκαν για κάθε θερμοκρασία παρατίθενται στον πίνακα 3.5. 

Επίσης διάφορες μετρούμενες ποσότητες κατά την διάρκεια των πειραμάτων παρατίθενται 

στον πίνακα 3.6. Όπως φαίνεται οι αρχικές συγκεντρώσεις των δύο αντιδρώντων κυμάνθηκαν 

από 2×1010 έως 5×1011 molecules /cm3. Οι πιέσεις των μιγμάτων τροφοδοσίας ήταν της τάξης του 

1 - 20 torr, ενώ στο εσωτερικό του αντιδραστήρα επικρατούσαν πιέσεις από 0.5 - 3 mtorr. 

 
-10Πίνακας 3.5. Σταθερές ταχύτητας αντίδρασης (σε 10  cm3molecule-1s-1 ) και αντίστοιχα τυπικά 

σφάλματα, στις διαφορετικές θερμοκρασίες πειραμάτων. 
 

 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (Κ) 

 273 303 333 363 
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K3 1.97 ± 0.20 1.96 ± 0.23 1.99 ± 0.29 2.01 ± 0.19 

 
 
Πίνακας 3.6. Συγκεντρώσεις των δύο αντιδρώντων (σε 1011molecules cm-3) και τιμές της ποσότητας (R-
1)kescTMDSO (σε s-1), όπως αυτές καταγράφηκαν κατά την διάρκεια των πειραμάτων. 
 

[TMSDO]o [TMSDO] (R - 1) kescTMDSO [Cl]r

T = 273 K 

5.63 0.39 54.45 2.77 

6.33 0.61 38.89 1.93 

7.68 1.10 24.51 1.30 

8.05 1.53 17.50 0.92 

8.99 2.86 8.80 0.52 

T = 303 K 

2.84 0.19 61.81 3.03 

3.36 0.28 47.37 2.24 

4.36 0.60 26.98 1.46 

5.51 1.20 15.58 0.75 

6.06 1.71 10.99 0.55 

T= 333 K 

4.82 0.28 74.15 3.61 

5.30 0.41 54.34 2.62 

5.69 0.75 29.96 1.63 

4.05 0.62 25.16 1.18 

5.25 1.20 15.34 0.74 

T = 363 K 

2.70 0.23 51.61 2.46 

4.00 0.52 31.75 1.63 

3.97 0.58 27.85 1.41 

5.19 1.32 13.88 0.71 
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7.81 4.31 3.85 0.21 
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Σχήμα 3.7. Γραφικές παραστάσεις της σχέσης (3.3.5) για τα πειραματικά σημεία που συλλέχθηκαν ανά θερμοκρασία. Η 
αβεβαιότητα στην τιμή της k3 είναι ίση με το τυπικό σφάλμα  στον υπολογισμό της τιμής της. 
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 Η αντίδραση δεν βρέθηκε να έχει ενέργεια ενεργοποίησης στην περιοχή 

θερμοκρασιών   Τ = 273 – 363 Κ. Η σταθερά ταχύτητας, όπως φαίνεται και στον πίνακα 3.5, 

ευρέθη ανεξάρτητη της θερμοκρασίας και η  τιμή της καθορίστηκε λαμβάνοντας το μέσο όρο 

τιμών σε όλες τις θερμοκρασίες. Έτσι, η σταθερά ταχύτητας για την αντίδραση (3) είναι: 

 

k3 = (1.98 ± 0.29)×10-10 cm3molecule-1 -1s
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Σχήμα 3.8. Διάγραμμα συσχέτισης της σταθεράς τραχύτητας k3 με τη θερμοκρασία. Τα error bars 
αντιπροσωπεύουν την αβεβαιότητα στον άξονα y (lnk), υπολογισμένη με βάση τη διάδοση σφάλματος για τις 
αντίστοιχες τιμές της αβεβαιότητας στην k3. 
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3.4 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΜΕ 1,3 ΔΙΜΕΘΥΛΟΔΙΣΙΛΟΞΑΝΙΟ 

 

 Η αντίδραση ατόμων χλωρίου με το διμέθυλοδισιλοξάνιο (DMDSO) μελετήθηκε στο 

περιοχή θερμοκρασιών 273-363 Κ, με τη βοήθεια αντιδραστήρα VLPR που καταλήγει σε 

μοριακή δέσμη όπως περιγράφηκε προηγουμένως. 

 Το DMDSO δεν προσφέρεται από κάποια γνωστή χημική εταιρία ως αντιδραστήριο 

υψηλής καθαρότητας και έτσι το δείγμα παρασκευάστηκε, από την ερευνητική ομάδα του Dr. 

J. Pola του Ινστιτούτου Χημικών διεργασιών της Ακαδημίας Επιστημών της Τσεχίας για τις 

ανάγκες των πειραμάτων στα πλαίσια διακρατικής συνεργασίας, ξεκινώντας από μέθυλο-

φαινυλοσιλάνιο με την επίδραση υδροβρωμίου [47]. Η καθαρότητά του, ελέγχθηκε με τη 

μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας (GC) και βρέθηκε να είναι μεγαλύτερη του 97%. Το 

DMDSO έχει μοριακό βάρος M.W.:106.27 gr/mol και είναι άχρωμο υγρό. Το αέριο χλώριο 

(Cl2) που χρησιμοποιήθηκε ήταν προϊόν της εταιρίας Linde καθαρότητας 99.8% και είχε 

αποθηκευτεί στη γραμμή κενού με τη μορφή μίγματος σε Ήλιο (He) περιεκτικότητας περίπου 

5%. 

 Το υγρό δισιλοξάνιο εισήχθει σε ειδική φιάλη που προσαρμόζεται στη γραμμή κενού. 

Κατόπιν απαερώθηκε, ψήχοντάς το αρκετές φορές σε θερμοκρασία υγρού αζώτου με 

ταυτόχρονη άντληση. Επειδή η αντίδραση ήταν ταχεία, επιλέχθηκε η χρήση μίγματος της 

ουσίας σε Ηe περιεκτικότητας 9.00%, ώστε να είναι δυνατή η ακριβής διαβάθμιση της 

συγκέντρωσής του στον αντιδραστήρα. Η παρασκευή του μίγματος έγινε με τη διαδικασία 

που περιγράφηκε για το HMDSO.  

 Ο αντιδραστήρας που χρησιμοποιήθηκε κατά την διάρκεια των πειραμάτων είχε όγκο 

103,5 cm3, ενώ η διάμετρος της οπής διαφυγής ήταν 5mm. Για το συγκεκριμένο συνδυασμό 

αντιδραστήρα-οπής διαφυγής έχει βρεθεί ότι η σταθερά διαφυγής kesc κάθε ένωσης μάζας Μ 

από τον αντιδραστήρα δίνεται από τη σχέση: 

M
TKesc 88.2=                                                            (3.4.1) 

Όπου Τ : η θερμοκρασία στην οποία βρίσκεται ο αντιδραστήρας και  

         Μ: η μάζα κάθε σωματιδίου σε amu. 

Έτσι οι χρόνοι παραμονής των ενώσεων στον αντιδραστήρα κυμάνθηκαν στην περιοχή από 

108 έως 216 msec.  

 Η κινητική της αντίδρασης μελετήθηκε σε τέσσερις διαφορετικές θερμοκρασίες (273, 

303, 333 & 363 Κ) με σκοπό την μέτρηση των αντίστοιχων σταθερών ταχύτητας, αλλά και 
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την εξαγωγή των παραμέτρων Arrhenius της αντίδρασης για τη συγκεκριμένη περιοχή 

θερμοκρασιών. 

 Αρχικά ελήφθησαν τα φάσματα μάζας του DMDSO με ενέργεια προσπίπτοντων 

ηλεκτρονίων 19 και 70eV. Τα δύο φάσματα φαίνονται στα σχήματα (3.9, 3.10), ενώ είναι 

φανερή η μεγαλύτερη θραυσματοποίηση του μορίου όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρόνια 

υψηλής ενέργειας για τον ιονισμό της ουσίας στο φασματογράφο. Η ανάλυση των 

κυριοτέρων κορυφών καθώς και των τρόπων θραυσματοποίησης του μορίου αναφέρονται 

στην  παράγραφο 3.5. 

 Η ενέργεια ηλεκτρονίων ιονισμού κατά τη διάρκεια των κινητικών πειραμάτων είχε 

μειωθεί στα 19 eV, για τον περιορισμό της συνεισφοράς από την θραυσματοποίηση του HCl 

στην κορυφή m/z = 35 (Cl+). Έτσι η συνεισφορά του HCl στην κορυφή μέτρησης του 

ατομικού χλωρίου (Cl) στα 19eV ήταν αμελητέα (~0.3%). 

 Στο φάσμα μάζας της ουσίας στα 19eV παρατηρείται ότι υπάρχει κορυφή που 

αντιστοιχεί στο μητρικό ιόν (m/e = 106). Παρατηρώντας καλύτερα όμως βλέπουμε ότι στην 

κορυφή αυτή μεγάλη συνεισφορά έχει η ισοτοπική [Μ+1]+ της κορυφής m/e = 105 που 

αντιστοιχεί στο φράγμα του μορίου [DMDSO-H]+. Οι σχετικές εντάσεις των κορυφών του 

φάσματος μάζας του DMDSO στα 19eV, καθώς και τα θραύσματα του μορίου που 

αντιστοιχούν σε κάθε κορυφή, φαίνονται στον πίνακα 3.7.  

 
Πίνακας 3.7. Σχετικές εντάσεις των κυριότερων κορυφών του φάσματος μάζας του DMDSO στα 19eV,  καθώς 
και τα κατιόντα που αντιστοιχούν σε κάθε κορυφή. 
 

Η αναμενόμενη ένταση της m/e = 106 σύμφωνα με την αφθονία του 29Si στη φύση, είναι 

περίπου 10% της m/e = 105, άρα το υπόλοιπο 5% θα πρέπει να οφείλεται στο μητρικό ιόν. Η 

μικρή ένταση και η μεγάλη συνεισφορά στη μητρική κορυφή του μορίου καθιστά αναγκαία 

την εύρεση μιας άλλης κορυφή, χαρακτηριστικής για το μόριο, η οποία δεν δέχεται άλλες 

συνεισφορές από τα προϊόντα της αντίδρασης. Η κορυφή με m/z = 91 ( M-CH3
+) θα 

m/e 59 60 61 89 90 91 92 

24 3 1 16 3 30 3 %Ένταση 

Θραύσμα CH3SiΟ+ CH3SiΟ+ 

(29Si) 

CH3SiΟ+ + + +Αλλυλικό 

παράγωγο 

M-CH M-CH M-CH4 3 3  

(30Si) (29Si) 

m/e 93 103 104 105 106 107 

2 7 7 15 7 %Ένταση 100 
+ +Θραύσμα M-CH3   

(30Si) 

Αλλυλικό 

παράγωγο 

M-H2 M-H+ M-H+ M-H+
    

(29Si) (30Si) 



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                                                                                                                              72                                            

περιμέναμε να μην έχει συνεισφορές, αλλά και η m/z = 105 βρέθηκε να έχει τους ίδιους 

λόγους πτώσεως του σήματος κατά την αντίδραση με Cl. Έτσι, ως κορυφή μέτρησης του 

DMDSO, επιλέχθηκε η m/z = 105, η οποία είχε την μεγαλύτερη ένταση και δεν βρέθηκε να 

έχει συνεισφορές από τα προϊόντα της αντίδρασης.  
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Σχήμα 3.9. Φάσμα μάζας του 1,3 διμέθυλο-δισιλοξανίου στα 19eV. 
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Σχήμα 3.10. Φάσμα μάζας του 1,3 διμέθυλο-δισιλοξανίου στα 70eV. 
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Η σημαντικότερη πρόσμιξη του δείγματος DMDSO εμφανίζεται στην κορυφή m/z = 

78. Δύο πιθανές προσμίξεις που θα μπορούσαν να δίνουν την κορυφή αυτή είναι το βενζόλιο 

και το σιλυλοσιλοξάνιο (H SiOSiH3 3). Η ένταση αυτής της κορυφής δεν ελαττώνεται με την 

προσθήκη ατομικού χλωρίου στον αντιδραστήρα, στις συγκεντρώσεις που χρησιμοποιήθηκαν 

κατά τη διάρκεια των πειραμάτων. Άρα, επειδή το σιλυλσιλοξάνιο θα αντιδρούσε γρήγορα με 

το Cl, καταλήγουμε στο ότι η κυριότερη πρόσμιξη του δείγματος είναι το βενζόλιο, το οποίο 

είναι παραπροϊόν της σύνθεσης του DMDSO. Η πρόσμιξη αυτή δεν θα επηρεάζει τα κινητικά 

αποτελέσματα των πειραμάτων ακόμα κι αν αυτά εξάγονταν με βάση την κατανάλωση του 

δραστικού αντιδρώντος (Cl), αφού η σταθερά ταχύτητας της αντίδρασης Cl + C H6 6, όπως 

καταλήγουν οι Sokolov et al.[48], είναι k=(1.3+1.0)×10-16 για την απόσπαση Η, ενώ η 

δημιουργία adduct μπορεί να αποκλιστεί στις συνθήκες χαμηλής πίεσεις των πειραμάτων.  

 Κατά την ταυτόχρονη τροφοδοσία του αντιδραστήρα με Cl και DMDSO, είχαμε 

εμφανή πτώση της έντασης των κορυφών που αντιστοιχούν στα δύο αντιδρώντα ( m/z = 35, 

105 ) σε σχέση με τις εντάσεις τους όταν το κάθε αντιδρών διοχετευόταν μόνο του στον 

αντιδραστήρα. Η εμφανής αύξηση της κορυφής m/z = 36 που αντιστοιχεί στο HCl, παρόλο 

που αυτή προϋπάρχει στο φάσμα των αντιδρώντων, ήταν η χαρακτηριστικότερη ένδειξη για 

τα προϊόντα της αντίδρασης. Άλλες νέες κορυφές προϊόντων δεν παρατηρήθηκαν. Όπως ήταν 

αναμενόμενο, η αντίδραση συμβαίνει μέσω απαγωγής ενός από τα 10 υδρογόνα του DMDSO: 

SiSi
O

H

H

CH2
H

CH3

H
.

SiSi
O

H

H

CH3

H

CH3

H
Cl
.

+

HCl +
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O
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H

CH3
H

CH3
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k5

 

Tο άλλο προϊόν της αντίδρασης είναι η πολυατομική ρίζα που σχηματίζεται κατά την 

απομάκρυνση ενός υδρογόνου από το DMDSO, είτε αυτό είναι ενωμένο με άτομο πυριτίου, 

είτε άνθρακα. Οι ρίζες αυτές, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, δεν κατέστη δυνατό 

να ανιχνευτούν στον τετραπολικό φασματογράφο μάζας.  Καμία νέα κορυφή του προϊόντος 

αυτού δεν ανιχνεύτηκε. Μικρές όμως συνεισφορές σε κάποιες από τις κορυφές του φάσματος 

DMDSO παρατηρήθηκαν, μόνο σε θραύσματα με μικρό μοριακό βάρος. Το γεγονός αυτό 

κάνει ιδιαιτέρως δύσκολο τον καθορισμό του πιο πιθανού καναλιού αντίδρασης, αλλά και τη 
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μέτρηση των σταθερών ταχυτήτων k  και k5α 5β. Έτσι μετρήθηκε η ολική σταθερά ταχύτητας 

k5, αν και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πιθανότερο κανάλι το 5α, μια και ο δεσμός Si-H 

αναμένεται να είναι ασθενέστερος από το δεσμό C-H.  

 Η μικρή ανίχνευση της ρίζας που παράγεται από την κύρια αντίδραση, μπορεί 

οφείλεται σε δευτερογενείς αντιδράσεις στις συμμετέχει. Πιθανές δευτερογενείς αντιδράσεις 

σε αυτήν την περίπτωση είναι οι παρακάτω:  
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Η ανίχνευση ζευγών κορυφών πολύ μικρής έντασης στους λόγους μάζας προς φορτίο m/z = 

139, 141 και m/z = 125, 127 που έχουν τις αναλογίες των ισοτόπων του Cl, υποδεικνύει ότι 

κάποια ή κάποιες από τις παραπάνω αντιδράσεις συμβαίνουν, σε μικρό όμως βαθμό. Η 

εξαφάνιση σχεδόν των κορυφών αυτών σε συνθήκες, όπου είχαμε πλήρη διάσπαση του Cl2 

στη μικροκυματική εκκένωση (δηλ. καθόλου εναπομένον Cl2 στον αντιδραστήρα) κάνει τις 

αντιδράσεις 6β & 6δ να δείχνουν ως οι πιο πιθανές δευτερογενείς. Επίσης η απουσία 

αντίστοιχων χλωριωμένων παραγώγων στην αντίδραση Cl + HMDSO, μας οδηγεί στην 

κατεύθυνση ότι η αντίδραση 6β είναι η πιθανότερη δευτερογενής, πράγμα που ενισχύει την 

άποψη ότι το κύριο κανάλι της αντίδρασης 5 είναι η απόσπαση ενός υδρογόνου το οποίο 

είναι ενωμένο με άτομο πυριτίου.   

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Cl θα μπορούσε να συμμετέχει σε κάποια δευτερογενή 

διαδικασία, επιλέχθηκε και πάλι η έκφραση για τη στάσιμη συγκέντρωσης του δισιλοξανίου, 

με σκοπό την εξαγωγή μιας σχέσης για τον υπολογισμό της σταθεράς ταχύτητας της 
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αντίδρασης. Πιο συγκεκριμένα, σε συνθήκες στάσιμης κατάστασης το DMDSO δεν 

συμμετέχει σε κάποια δευτερογενή αντίδραση, ούτε είναι πιθανόν τα μόρια που βρίσκονται 

στην αέριο φάση να καταναλώνονται ετερογενώς. Έτσι έχουμε: 

 

rrDMDSOesc DMDSOClkKDMDSO ][][][ 5)( ⋅=⋅Δ                              (3.4.2) 

Διαιρώντας την παραπάνω σχέση με [DMDSO]r έχουμε αναλυτικά : 

rDMDSOesc
r

r ClkK
DMDSO

DMDSODMDSO
][

][
][][

5)(
0 ⋅=⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
                     (3.4.3) 

Όπως φαίνεται από τη σχέση (2.5.4) ο λόγος των συγκεντρώσεων μιας ουσίας σε δύο 

διαφορετικές χρονικές στιγμές, είναι ίσος με τον αντίστοιχο λόγο της έντασης των σημάτων 

μιας χαρακτηρηστικής κορυφής της ουσίας. Έτσι η παραπάνω σχέση μπορεί να γραφεί ως 

εξής: 
 

rDMDSOesc
rDMDSO

DMDSO ClkK
I
I

][1 5)(
)(

)0( ⋅=⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−                                   ( 3.4.4)            

)(

)0(

rDMDSO

DMDSO

I
I

Αν ονομάσουμε R το λόγο του αρχικού προς το τελικό σήμα του DMDSO ( ), 

έχουμε: 

( ) rDMDSOesc ClkK ][1 5)( ⋅=⋅−R                                          (3.4.5) 

όπου: 

Kesc(DMDSO) : η σταθερά διαφυγής του DMDSO από τον αντιδραστήρα που υπολογίζεται από 

τη σχέση (3.4.1) 

k  : η ολική σταθερά ταχύτητας της αντίδρασης (5). 5

[Cl]r : η στάσιμη συγκέντρωση του Cl στον αντιδραστήρα κατά τη διάρκεια της αντίδρασης 

στη συγκεκριμένη πίεση DMDSO. 

 Έτσι με σκοπό την μέτρηση της k5 μέσω της σχέσης (3.4.5), η πειραματική διαδικασία 

ήταν η ακόλουθη: 
 

⎜ Ταυτόχρονη μέτρηση των κορυφών που αντιστοιχούν στο Cl, Cl2, HCl, σε μικρό εύρος 

πίεσης μίγματος Cl /He για τον καθορισμό του συντελεστή βαθμονόμησης α2 Cl και κατόπιν 

της συγκέντρωσης του ατομικού χλωρίου στον αντιδραστήρα. 

  

⎜ Ταυτόχρονη εισαγωγή Cl και DMDSO και μέτρηση των αντίστοιχων σημάτων των 
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χαρακτηριστικών τους κορυφών.  

   

ClClesccell

rCl
r KV

I
Cl

α)(

)(][ =
rDMDSO

oDMDSO

I
I

R
)(

)(=Στη σχέση (3.4.5) και για τον υπολογισμό του  και του , 

τα Ι και I  μπορούν να μετρηθούν ταυτόχρονα, το I(Cl)r (DMDSO)r (DMDSO)o όμως που αντιστοιχεί 

στο σήμα της χαρακτηριστικής κορυφής του DMDSO στην ίδια πίσω πίεση (παροχή) όπου 

μετράμε το I  υπολογίζεται από τη σχέση: (DMDSO)r

 

2
)0( DMDSODMDSODMDSODMDSOMDSODDMDSO pAFI ⋅⋅=⋅= αα                         (3.4.6) 

όπου: 

αDMDSO : ο συντελεστής βαθμονόμησης του DMDSO  

ΑDMDSO : ο συντελεστής ροής για του μίγματος DMDSO/Ηe 

pDMDSO : η πίεση τροφοδοσίας του μίγματος DMDSO/He. 

Ο συντελεστής ροής ΑDMDSO υπολογίζεται σε ξεχωριστά πειράματα ροής, με τη διαδικασία 

που περιγράφεται στην παράγραφο (2.3). Οι συντελεστές βαθμονόμησης αDMDSO, αCl 

υπολογίζονται επίσης από ξεχωριστά πειράματα και αποθηκεύονται, οι τιμές τους όμως 

ελέγχονται σε κάθε πείραμα παίρνοντας αντιπροσωπευτικά σημεία του διαγράμματος I vs F 

για το καθένα.  
 Τα διαγράμματα της σχέσης (3.4.5) στις τέσσερις διαφορετικές θερμοκρασίες 

διεξαγωγής των πειραμάτων φαίνονται στο σχήμα (3.11) και η κλίση της βέλτιστης ευθείας 

που προσεγγίζει τα σημεία του κάθε διαγράμματος είναι ίση με τη σταθερά ταχύτητας k5 στην 

κάθε θερμοκρασία. Για την επεξεργασία των σημείων κάθε διαγράμματος χρησιμοποιήθηκε 

το πακέτο γραφικών Origin 6.0, το οποίο χρησιμοποιεί τη μέθοδο των οριακών κλίσεων για 

την εύρεση της βέλτιστης ευθείας που περνά από μια ομάδα σημείων. Οι τιμές της σταθεράς 

ταχύτητας k5 που υπολογίστηκαν για κάθε θερμοκρασία παρατίθενται στον πίνακα 3.8. 

Επίσης διάφορες μετρούμενες ποσότητες κατά την διάρκεια των πειραμάτων παρατίθενται 

στον πίνακα 3.9. Όπως φαίνεται οι αρχικές συγκεντρώσεις των δύο αντιδρώντων κυμάνθηκαν 

από 3×1010 έως 1×1012 molecules /cm3. Οι πιέσεις των μιγμάτων τροφοδοσίας ήταν της τάξης του 

1 - 20 torr, ενώ στο εσωτερικό του αντιδραστήρα επικρατούσαν πιέσεις από 0.5 - 3 mtorr. 

 
-10Πίνακας 3.8. Σταθερές ταχύτητας αντίδρασης (σε 10  cm3 -1 -1molecule s  ) και αντίστοιχα τυπικά σφάλματα, στις 

διαφορετικές θερμοκρασίες πειραμάτων 
 

 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (Κ) 

 273 303 333 363 
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K5 2.38 ± 0.23 2.44 ± 0.24 2.51 ± 0.25 2.34 ± 0.20 

 
Πίνακας 3.9. Συγκεντρώσεις των δύο αντιδρώντων (σε 1011molecules cm-3) και τιμές της ποσότητας (R-
1)kescDMDSO (σε s-1), όπως αυτές καταγράφηκαν κατά την διάρκεια των πειραμάτων. 

 

[DMDSO]o [DMDSO]r (R - 1)kescDMDSO [Cl]r

T = 273 K 

4.10 0.14 148.23 6.04 

4.97 0.16 134.63 5.70 

5.93 0.37 80.62 3.34 

6.96 0.63 53.28 2.50 

10.70 2.14 21.37 1.05 

T = 303 K 

2.04 0.09 100.05 4.40 

2.62 0.18 65.60 2.72 

1.86 0.19 42.92 1.81 

4.32 0.64 27.81 1.20 

7.11 2.99 6.73 0.28 

T= 333 K 

5.21 0.24 104.93 4.27 

6.24 0.46 64.54 2.73 

4.27 0.40 48.72 2.20 

4.86 0.66 32.51 1.38 

2.55 0.81 11.01 0.46 

T = 363 K 

3.27 0.09 181.14 7.40 

1.57 0.06 139.40 6.11 

2.91 0.19 75.19 2.99 

5.68 0.64 42.24 1.83 

6.52 1.01 29.05 1.23 
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 k5     2.38E-10    + 5E-12
     R           SD         N      P
0.99407  7.16038  21 <0.0001
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escDMSO
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5
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k
5

2.44E-10       + 4E-12
    R          SD       N      P
0.98694  4.2801   42  <0.0001

DMDSO_303
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)k
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  (
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)

          (R-1)K
escDMDSO

 = k
5
 * [Cl]

k
5
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    R          SD       N      P
0.99364 6.93172  38  <0.0001
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          (R-1)K
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5
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0.98683 5.85802  25  <0.0001
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Σχήμα 3.11 Γραφικές παραστάσεις της σχέσης (3.4.5) για τα πειραματικά σημεία που συλλέχθηκαν ανά θερμοκρασία. Η 

αβεβαιότητα στην τιμή της k5 είναι ίση με το τυπικό σφάλμα  κατά τον υπολογισμό της.  
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 Όπως στην περίπτωση των δύο άλλων δισιλοξανίων, η αντίδραση δεν βρέθηκε να έχει 

ενέργεια ενεργοποίησης στην περιοχή θερμοκρασιών Τ = 273 – 363 Κ. Η σταθερά ταχύτητας, 

όπως φαίνεται και στον πίνακα 3.8, είναι ανεξάρτητη της θερμοκρασίας και έτσι η  τιμή της 

καθορίστηκε παίρνοντας το μέσο όρο τιμών για όλες τις θερμοκρασίες. Έτσι, η σταθερά 

ταχύτητας για την αντίδραση (5) στην περιοχή θερμοκρασιών Τ= 273 – 363 Κ είναι: 

 

k5 = (2.42 ± 0.25)×10-10 cm3molecule-1 -1s

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

0,0028 0,0030 0,0032 0,0034 0,0036
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1 / T  (1/K)
 

 Σχήμα 3.12. Διάγραμμα συσχέτισης της σταθεράς τραχύτητας k5 με τη θερμοκρασία. Τα error bars 
αντιπροσωπεύουν την αβεβαιότητα στον άξονα y (lnk), υπολογισμένη με βάση τη διάδοση σφάλματος για τις 
αντίστοιχες τιμές της αβεβαιότητας στην k5. 
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3.5 ΦΑΣΜΑΤΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΥΛΙΩΜΕΝΩΝ 

ΔΙΣΙΛΟΞΑΝΙΩΝ 

 

 Τα φάσματα μάζας των συγκεκριμένων ενώσεων δεν αναφέρονται σε γνωστά 

εγχειρίδια φασματοσκοπίας μαζών και η αναφορά τους στην αρθρογραφία είναι επίσης 

περιορισμένη [46]. Το πρώτο κύριο χαρακτηριστικό που συναντάμε στα φάσματα μάζας των 

δισιλοξανίων είναι η παρουσία των κορυφών των ισοτόπων του πυριτίου, 29 30Si και Si, τα 

οποία βρίσκονται στη φύση με αφθονία 4.71% και 3.21% αντίστοιχα, ενώ το ισότοπο σε 

μεγαλύτερη αφθονία είναι το 28Si (92.18%). Έτσι σε μια ένωση που περιέχει ένα άτομο 

πυριτίου περιμένουμε ο λόγος κάθε τριάδας ισοτοπικών κορυφών Μ+ + +: (Μ+1) : (Μ+2)  να 

είναι 100: 5.1: 3.5 (όπου Μ ένα πυριτιούχο θραύσμα της ένωσης). Στην περίπτωση που η 

ένωση περιέχει δύο άτομα Si, για τα ιόντα που ανιχνεύονται και εξακολουθούν να έχουν δυο 

Si, οι λόγοι των κορυφών αναμένεται να είναι 100: 10.3: 7.5: 0.4: 0.1 για τα θραύσματα Μ+: 

(Μ+1)+ + + +: (Μ+2) : (Μ+3) : (Μ+4) . 

Ο τρόπος θραυσματοποίησης των εν λόγω ενώσεων στην περιοχή ιονισμού του 

τετραπολικού φασματογράφου μάζας, αναμένεται να παρουσιάζει ομοιότητες με την 

θραυσματοποίηση των οργανικών αιθέρων, καθώς και εδώ το θετικό φορτίο είναι πιο πιθανό 

να εντοπιστεί αρχικά στο άτομο οξυγόνου που περιέχει η ένωση. Αυτό συμβαίνει καθώς το 

οξυγόνο έχει την μεγαλύτερη ηλεκτρονική πυκνότητα γύρω του και μπορεί να χάσει 

ευκολότερα ένα αδεσμικό ηλεκτρόνιο.  Στην περίπτωση των δισιλοξανίων όμως και το 

πυρίτιο μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να εμφανίσει ηλεκτρονικό έλλειμμα μια και είναι πιο 

ογκώδες από τον άνθρακα.  

 Είναι αναμενόμενο όπως προαναφέρθηκε ότι η θραυσματοποίση είναι εντονότερη και 

λιγότερο εκλεκτική όσο η ενέργεια των ηλεκτρονίων που ιονίζουν την προς ανάλυση ουσία 

αυξάνεται. Οι τύποι αρχικής θραυσματοποίησης των δισιλοξανίων που εντοπίστηκαν είναι οι 

παρακάτω: 
 

Αρχικός ιονισμός μορίου. 

S iS i
O X

X

X
X

X

X + .
S iS i

O X

X

X
X

X

X
+ e -

- 2 e -

X  =  H ,  C H 3
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Θραύση α-δεσμού Si-C ή Si-H. 

SiSi
O

X
X

X
X

X

X +.
SiSi

O X

X
X

X

X +
+ X ,   X = H, CH3

 

Από αυτή τη θραύση παρατηρήσαμε τα κατιόντα Μ-Η+ + και Μ-CΗ3 , στα οποία αντιστοιχούν 

οι μεγαλύτερες κορυφές των φασμάτων των ουσιών στα 19eV. Όταν οι ενέργειες των 

ηλεκτρονίων στην περιοχή ιονισμού είναι μεγαλύτερες, τότε το μεγαλύτερο ποσοστό των 

παραγόμενων αυτών ιόντων διασπάται σε μικρότερα ιόντα   

 Μια χαρακτηριστική για τα δισιλοξάνια αναδιάταξη των ατόμων των ιόντων που 

σχηματίζονται από τη θραύση ενός α-δεσμού παρατηρήθηκε σε  όλα τα μόρια που 

μελετήθηκαν. Έτσι παρατηρήθηκαν οι κορυφές που αντιστοιχούν στην απομάκρυνση ενός 

μορίου Η , CH ή CH CH2 4 3 3 μετά τη θραύση του α-δεσμού  και αντιστοιχούν μάλλον σε 

αλλυλικά προϊόντα: 

SiSi
O XX

X

X

H
H

H

+

SiSi
O X

X

X

H
H

+

+ HX ,     X = H, CH3

Οι εντάσεις των κορυφών αυτών δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλες, όμως ανιχνεύτηκαν όλοι οι 

πιθανοί συνδυασμοί για κάθε μόριο και έτσι αποτελούν χαρακτηριστικές κορυφές του κάθε 

μορίου, που μάλιστα δεν παρατηρούνται πάντα στους οργανικούς αιθέρες.  

Θραύση του δεσμού Si-O: 

S iS i
O X

X

X
X

X

X +.
S i

X

X

X
+

S i
OX

X

X
+ .

ή 

S iS i
O X

X

X
X

X

X +.
S i

X

X

X

S i
OX

X

X
+ +

Και σε  αυτήν την περίπτωση περαιτέρω αναδιάταξη ή θραυσματοποίηση των παραγόμενων 

ιόντων μπορεί να παρατηρηθεί. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΜΑΖΑΣ  

 Τα φάσματα μάζας των μεθυλιωμένων δισιλοξανίων ακολουθούν τις γενικές πορείες 

θραυσματοποίησης των δισιλοξανίων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επίσης οι κορυφές των 

ισοτόπων του Si παρατηρούνται κοντά στις αναμενόμενες αναλογίες, ανάλογα με τον αριθμό 

ατόμων πυριτίου της ένωσης ή του θραύσματος. Οι σημαντικότερες κορυφές των μορίων 

εξηγούνται παρακάτω. 

ΕΞΑΜΕΘΥΛΟΔΙΣΙΛΟΞΑΝΙΟ (HMDSO) 

Μητρική κορυφή: 

S iS i
O C H 3

C H 3

C H 3
CH 3

C H 3

CH 3 + e
-2e S iS i

O C H 3

C H 3

C H 3
CH 3

C H 3

CH 3
+.

m /e  =  162

 

Θραύση α-δεσμού μεθυλίου: 

SiSi
O CH3

CH3

CH3
CH3

CH3

CH3
+. +

+SiSi
O

CH3

CH3CH3

CH3

CH3 CH3

.

m/e = 147,148,149

+

SiSi
O

CH2

CH3CH3

CH3
m/e = 131

+

SiSi
O

CH3

CH3CH3

CH3

CH3 CH4+

 

Θραύση δεσμού Si-O: 

SiSi
O CH3

CH3

CH3
CH3

CH3

CH3
+.

Si
CH3

CH3

CH3

Si
OCH3

CH3

CH3 + +

m/e = 73,74,75
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 ΤΕΤΡΑΜΕΘΥΛΟΔΙΣΙΛΟΞΑΝΙΟ (TMDSO) 

 

Θραύση α-δεσμού υδρογόνου: 

SiSi
O CH3

H
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CH3
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H +. +
+SiSi
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CH3
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H H
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+
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CH3

H + CH4

 

Θραύση α-δεσμού μεθυλίου: 

SiSi
O CH3

H

CH3

CH3
CH3

H +. +

+SiSi
O

H

CH3

CH3

CH3

H
CH3

m/e = 119,120,121
+

SiSi
O CH2

H

CH3

CH3

m/e = 103

+

SiSi
O

H

CH3

CH3

CH3

H + H2

+

SiSi
O CH2

H

H

CH3

m/e = 117

+

SiSi
O

H

CH3

CH3

CH3

H + CH4
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Θραύση δεσμού Si-O: 

Si CH3

H

CH3

Si
OCH3

CH3

H
+

+

m/e = 75
SiSi

O CH3

H

CH3

CH3
CH3

H +.

Si
OCH3

CH3

H +

Si
OCH2

CH3

+
+ H2

m/e = 73

Si CH3

H

CH3

Si
OCH3

CH3

H
+ +

m/e = 59
SiSi

O CH3

H

CH3

CH3
CH3

H +.

Si
CH3

CH3

H
+

SiCH2

H

+ + CH4

m/e = 43

 

ΔΙΜΕΘΥΛΟΔΙΣΙΛΟΞΑΝΙΟ (DMDSO) 
 

Θραύση α-δεσμού υδρογόνου: 

SiSi
O H

H

CH3

H
CH3

H +. +
+SiSi

O

H

CH3

H
CH3

H
H

m/e = 105,106,107
+

SiSi
O

CH2

HH

CH3
m/e = 103

+

SiSi
O

H

CH3
H

CH3

H
+ H2

+

SiSi
O

CH2

HH

H
m/e = 89

+

SiSi
O

H

CH3

H
CH3

H + CH4

 

Θραύση α-δεσμού μεθυλίου: 

SiSi
O H

H

CH3

H
CH3

H +. +

+SiSi
O

H

H

H
CH3

H
CH3

m/e = 91,92,93

.
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Θραύση δεσμού Si-O:  

Si H

H

CH3

S i
OH

CH3

H
+

+

SiS i
O H

H

CH3

H
CH3

H +.

Si
OH

CH3

H +

Si
OCH2

H

+
+ H 2

m/e = 59,60,61
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4. ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 

 

4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 

 

 Ως Ενέργεια Διάσπασης Δεσμού (Bond Dissociation Energy, ΒDE) ορίζεται η 

ενθαλπική διαφορά μεταξύ αντιδρώντων και προϊόντων της αντίδρασης που περιγράφει τη 

διάσπαση του συγκεκριμένου δεσμού:  
••

+→− XRXR XRBDErH −≡Δ                              

συνεπώς 

RXfXfRfrXR HHHHBDE ,,, Δ−Δ+Δ=Δ=−                                 (4.1.1) 

Είναι φανερό πως η BDE μπορεί να συσχετιστεί με την εξωθερμικότητα ή την 

ενδοθερμικότητα μιας αντίδρασης. Συγκεκριμένα, η ενθαλπία μιας αντίδρασης είναι ίση με το 

συνολικό ενθαλπικό κέρδος ή απώλεια από τη διάσπαση κάποιων δεσμών και τη δημιουργία 

άλλων [68]. Για παράδειγμα: 
••

+→− HRHR                           )()1( HRBDErH −≡Δ

HClHCl →+
••

                                )()2( ClHBDErH −−≡Δ

Συνολικά :                                          HClRClRH +→+
••

)(trHΔ  

Τότε : 

RHfHfClfHClfHfRf

RHfClfHClfRftr

HHHHHH

HHHHH

,,,,,,

,,,,)(

ΔΔ−ΔΔΔ+Δ

Δ−ΔΔ+Δ=Δ

−−+=

=−
 

Δηλαδή:                               

                                          (4.1.2) ClHHRtr BDEBDEH −− −=Δ )(

Είναι εμφανές ότι κατά την σύγκριση δύο αντιδράσεων αυτού του τύπου, όταν ο δεσμός που 

σχηματίζεται στα προϊόντα είναι κοινός, η διαφορά στην εξωθερμικότητα τους θα εξαρτάται 

από τη διαφορά των ενεργειών διάσπασης δεσμού.  Συγκεκριμένα, για τις αντιδράσεις: 
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HClRClRH +→+
••

                     (1) 

ClHHRtr BDEBDEH −− −=Δ )(  

HClRClHR +′→+′
••

                     (2) 

ClHHRtr BDEBDEH −−′ −=′Δ )(  
ισχύει: 

HRHRtrtrr BDEBDEHHH −−′ −=−= Δ′ΔΔΔ )()(2,1)(  
δηλαδή : 

2,12,1 )()( rHBDE HR ΔΔ=Δ
−

                                            (4.1.3) 

Στην περίπτωση των αντιδράσεων του ατομικού χλωρίου με το διμεθυλοδισιλοξάνιο και το 

τετραμεθυλοδισιλοξάνιο τίθεται θέμα ανταγωνισμού των αντιδράσεων απόσπασης μεθυλικού 

υδρογόνου και ατόμου υδρογόνου που συνδέεται με άτομο πυριτίου. Ο λόγος των ταχυτήτων 

των δύο ανταγωνιστικών αντιδράσεων δεν κατέστη δυνατόν να μετρηθεί πειραματικά. Η 

τεκμηριωμένη πειραματικά μεγαλύτερη δραστικότητα των δεσμών Si-H σε σχέση με τους 

αντίστοιχους C-H, έδωσε αφορμή για την θεωρητική μελέτη των αντιστοίχων ενεργειών 

διάσπασης δεσμού στα δισιλοξάνια. Η ιδανική αντιμετώπιση του προβλήματος της σχετικής 

δραστικότητας θα  περιελάμβανε θεωρητική κινητική μελέτη των αντιδράσεων και την 

εξαγωγή των σταθερών ταχύτητας για κάθε περίπτωση. Αυτού του είδους οι υπολογισμοί 

όμως είναι πολύ χρονοβόροι και η συμφωνία με τα πειραματικά δεδομένα δεν είναι 

ικανοποιητική. Παρ’ όλα αυτά, η γνώση και μόνο της ενθαλπίας μιας στοιχειώδους 

αντίδρασης, όπως και της ισχύος των δεσμών που διασπώνται και σχηματίζονται, αποτελεί 

συχνά έναν οδηγό για τη σημασία της στοιχειώδους αντίδρασης σε έναν πολύπλοκο 

μηχανισμό.  

 Κύριος στόχος των θεωρητικών κβαντομηχανικών υπολογισμών που έγιναν στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας ήταν ο υπολογισμός των ενεργειών διάσπασης δεσμού για τη 

σειρά των τριών δισιλοξανίων, των οποίων η αντίδραση με ατομικό χλώριο μελετήθηκε 

πειραματικά. Η έλλειψη αυτών των δεδομένων στη βιβλιογραφία ήταν ένας επιπλέον λόγος 

μελέτης των συγκεκριμένων μορίων. 
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4.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ BDE ΣΕΙΡΑΣ  

ΔΙΣΙΛΟΞΑΝΙΩΝ 

 

 Για τις ανάγκες των συγκεκριμένων θεωρητικών υπολογισμών χρησιμοποιήθηκε το 

παράλληλο σύστημα Pentium PC με λειτουργικό σύστημα RedHat Linux, Release 5.2 

(Apollo), του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο οποίο έχει εγκατασταθεί το υπολογιστικό πακέτο 

Gaussian94. Ο καθορισμός των BDE με τη βοήθεια του υπολογιστικού πακέτου Gaussian94 

περιλαμβάνει τον υπολογισμό με ημιεμπειρικές ή ab initio μεθόδους της απόλυτης ενθαλπίας 

Ηο κάθε ένωσης που λαμβάνει μέρος στην αντίδραση διάσπασης του συγκεκριμένου δεσμού. 

Ακολούθως, η BDE ενός δεσμού R-Χ υπολογίζεται από τη σχέση: 

                                       (4.1.5)  

 Για τον θεωρητικό υπολογισμό της απόλυτης ενθαλπίας σχηματισμού Ηo κάθε ένωσης 

αναγκαίας στον υπολογισμό των BDE, με βάση την παραπάνω σχέση, ακολουθήθηκαν τα 

εξής βήματα: 

• Καθορισμός της βέλτιστης γεωμετρίας (Optimization)[65, 66] του μορίου και της 

ολικής ηλεκτρονιακής ενέργειας (Ε ) στο επίπεδο θεωρίας B3LYP/6-31G(d). ο

• Υπολογισμός των αρμονικών συχνοτήτων των κανονικών τρόπων δόνησης 

(Vibrational Frequency Calculation) στο επίπεδο θεωρίας B3LYP/6-31G(d) και 

διόρθωσή τους με ένα συντελεστή διόρθωσης (scale factor) 0.9613 (αντιστάθμιση 

της αναρμονικότητας και των ατελειών του επιπέδου θεωρίας) [65]. Αυτό οδηγεί 

στον υπολογισμό των ενεργειών μηδενικού σημείου (ZPE), της ολικής θερμικής 

ενέργειας και της απόλυτης ενθαλπίας κάθε μορίου [67]. 

• Υπολογισμός της ολικής ηλεκτρονιακής ενέργειας (Single Point Energy) κάθε 

μορίου (Εο), πάνω στη βέλτιστη γεωμετρία που βρέθηκε στο πρώτο βήμα, στα 

επίπεδα θεωρίας B3LYP/6-311++G(2df,p), B3P86/6-311++G(2df,p), B3P86/6-

311++G(3df,2p), MP2/cc-pVDZ και ΜP2/6-311++G(3df,2p). 

 Τo μέγεθος των τριών βασικών μορίων τα οποία μελετήθηκαν πειραματικά (HMDSO, 

TMDSO, DMDSO) μέχρι πριν από μερικά χρόνια θα περιόριζε τη θεωρητική μελέτη τους με 

τη χρήση ημιεμπειρικών μεθόδων υπολογισμού, μικρής σχετικά αξιοπιστίας. Η εκθετική 

αύξηση όμως της υπολογιστικής ισχύος τα τελευταία χρόνια, επιτρέπει σήμερα τη χρήση 
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περισσότερο αποτελεσματικών μεθόδων, που σε συνδυασμό με μέτρια εκτεταμένες βάσεις 

μπορούν να δώσουν συχνά ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Η Θεωρία Συναρτησιακής Πυκνότητας (Density Functional Theory, DFT) συνδυάζει 

κβαντομηχανικούς υπολογισμούς από πρώτες αρχές (ab initio) με την εισαγωγή εμπειρικών 

παραμέτρων [65]. Έτσι, ο χρόνος που απαιτείται για έναν υπολογισμό με μια μέθοδο DFT 

είναι συνήθως μικρότερος από αυτόν που απαιτείται για τον αντίστοιχο υπολογισμό με την 

πιο απλή μέθοδο που περιλαμβάνει τον ηλεκτρονιακό συσχετισμό, την MP2, ενώ ταυτόχρονα 

πολλές DFT μέθοδοι δίνουν αρκετά αξιόπιστα αποτελέσματα. Έχει αναπτυχθεί μία μεγάλη 

ποικιλία μεθόδων DFT, με περισσότερο αποτελεσματικές τις B3LYP, B3PW91 και B3P86. 

Έχει δειχθεί ότι η μέθοδος B3LYP αποτελεί μία οικονομική και αποτελεσματική μέθοδο για 

την βελτιστοποίηση της γεωμετρίας και τον υπολογισμό των δονητικών συχνοτήτων μεγάλων 

μορίων [65]. Πρόσφατες θεωρητικές μελέτες των Lazarou et al. [58] έχουν δείξει ότι 

συνδυασμός της B3P86 DFT μεθόδου με σχετικά εκτεταμένες βάσεις είναι εξαιρετικά 

αξιόπιστος στον υπολογισμό των ενεργειών διάσπασης αρκετών τύπων δεσμών.  

 Συγκεκριμένα, υπολογίστηκαν οι ενέργειες διάσπασης δεσμού για 16 διαφορετικούς 

δεσμούς που περιέχονται στη σειρά των μεθυλιωμένων δισιλοξανίων (HMDSO, TMDSO, 

DMDSO), στον δισιλυλαιθέρα (H SiOSiH3 3), καθώς και του δεσμού Si-Cl για τα μόρια που 

προκύπτουν από την αντικατάσταση ενός ατόμου υδρογόνου από ένα άτομο Cl. 

 Για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των παραπάνω επιπέδων θεωρίας ήταν αναγκαία 

η εφαρμογή τους σε μόρια με γνωστές ενέργειες διάσπασης δεσμού και η σύγκριση με τις 

αντίστοιχες πειραματικά προσδιορισμένες τιμές των BDE. Συνεπώς, υπολογίστηκαν οι BDE 

13 δεσμών, ίδιου τύπου με αυτούς που συναντώνται στα 7 κύρια μόρια, οι οποίοι 

προέρχονται από 6 γνωστές οργανοπυριτικές ενώσεις και το μεθάνιο (CH4). Οι 

οργανοπυριτικές ενώσεις είναι: το σιλάνιο (SiH ), το δισιλάνιο (Si H4 2 6), το μεθυλοσιλάνιο 

(CH SiH ), το τετραμεθυλοσιλάνιο ((CH ) Si) και η τριμεθυλοσιλανόλη ((CH )3 3 3 4 3 3SiΟΗ).  Τα 

μόρια αυτά έχουν μελετηθεί επαρκώς και οι πειραματικές ενέργειες των δεσμών τους 

αποτελούν αξιόπιστη πηγή σύγκρισης με τα αποτελέσματα των θεωρητικών υπολογισμών [ 

63]. Συνολικά λοιπόν, υπολογίστηκαν 29 BDE, από 13 μόρια, σε 5 διαφορετικά επίπεδα 

υπολογισμού.  

 Τέλος, οι ενθαλπίες των αντιδράσεων για κάθε αντίδραση απόσπασης ατόμου 

υδρογόνου από τα τρία μεθυλοδισιλοξάνια και το δισιλυλαιθέρα υπολογίστηκαν από τις τιμές 

των απόλυτων ενθαλπιών Η  για κάθε αναγκαία ένωση, μέσω της σχέσης: ο

RHoCloHCloRotr HHHHH ,,,,)( −+=Δ −                                  (4.1.6) 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

 Οι ενέργειες διάσπασης δεσμού των μορίων σύγκρισης στα επίπεδα θεωρίας 

B3LYP/6-311++G(2df,p), B3P86/6-311++G(2df,p), B3P86/6-311++G(3df,2p), MP2/cc-

pVDZ και ΜP2/6-311++G(3df,2p), καθώς οι όσες πειραματικές τιμές υπάρχουν στην 

βιβλιογραφία, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
Πίνακας 4.1 

Δεσμός Πειραμ

. 

Τιμή[63]

Πειραμ

. 

Σφάλμα 

B3LYP/ 

6-311++ 

G(2df,p) 

B3P86/ 

6-311++ 

G(2df,p) 

B3P86/ 

6-311++ 

G(3df,2p) 

MP2/ 

cc-

pVDZ 

MP2/ 

6-311++ 

G(3df,2p) 

CH3-H 438.6 1.1 431.4 442.3 443.0 415.0 426.1 

SiH3-H 384.2 2.3 378.0 382.7 383.1 349.9 363.7 

Si2H5-H 372.0 6.1 365.5 370.5 371.0 339.8 352.4 

SiH3-SiH3 321.0 3.1 295.1 305.5 305.5 288.3 307.6 

CH3SiH2-H 388.1 7.2 380.1 385.0 385.5 353.9 367.6 

CH2SiH3-H - - 417.2 427.0 427.4 405.9 416.1 

CH3-SiH3 375.3 4.6 345.0 357.3 357.7 350.0 371.5 

CH2(CH3)2SiOH-H - - 415.8 427.4 427.9 406.9 417.0 

(CH3)3SiO-H - - 471.9 488.8 492.0 481.2 511.1 

(CH3)2SiOH-CH3 - - 356.6 370.9 371.9 378.8 395.7 

(CH3)3Si-OH 554.0 7.6 514.5 526.6 529.5 514.6 567.9 

(CH3)3SiCH2-H 419.2 6.8 413.6 425.3 425.7 405.4 415.5 

(CH3)3Si-CH3 393.9 7.8 353.2 366.4 367.2 370.5 390.6 
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Οι ενέργειες διάσπασης δεσμού που υπολογίστηκαν για τα 7 συνολικά δισιλοξάνια στα 

επίπεδα θεωρίας B3LYP/6-311++G(2df,p), B3P86/6-311++G(2df,p), B3P86/6-

311++G(3df,2p), MP2/cc-pVDZ και ΜP2/6-311++G(3df,2p) παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα.  
 

Πίνακας 4.2 

 

Δεσμός B3LYP/ 

6-311++G(2df,p) 

B3P86/ 

6-311++G(2df,p) 

B3P86/ 

6-311++G(3df,2p) 

MP2/ 

cc-pVDZ 

MP2/ 

6-311++G(3df,2p) 

H3SiOSiH2-H 379.5 384.4 385.8 356.5 370.6 

SiH3O-SiH3 496.4 506.6 510.8 506.0 569.0 

H3SiOSiH2-Cl 450.5 468.9 470.7 442.8 487.8 

CH3SiH2OSiH2CH2-H 416.6 428.2 428.5 404.6 416.6 

CH3SiH2OSiH(CH3)-H 382.5 387.8 388.8 359.6 374.1 

CH3SiH2OSiH2-CH3 354.3 367.8 368.7 368.9 388.1 

CH3SiH2O-CH3SiH2 506.7 518.2 522.2 522.4 584.2 

CH3SiH2OSiH(CH3)-Cl 461.5 480.2 482.2 455.9 503.4 

(CH3)2SiHOSiH(CH3)CH2-H 412.5 424.4 424.6 404.1 414.2 

(CH3)2SiHOSi(CH3)2-H 385.5 391.1 392.3 364.4 377.8 

(CH3)2SiHOSiH(CH3)-CH3 356.7 370.3 371.2 372.2 393.7 

(CH3)2SiHO-(CH3)2SiH 514.2 526.4 530.3 536.7 596.9 

(CH3)2SiHOSi(CH3)2-Cl 468.5 487.9 490.4 467.8 515.6 

(CH3)3SiOSi(CH3)2CH2-H 419.7 430.8 431.5 406.6 419.8 

(CH3)3SiOSi(CH3)2-CH3 359.3 373.0 374.4 378.2 399.7 

(CH3)3SiO-(CH3)3Si 523.0 535.5 539.7 550.1 611.1 
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 Οι ενθαλπίες αντίδρασης για όλες τις πιθανές στοιχειώδεις αντιδράσεις των 

δισιλοξανίων, όπου συμβαίνει απόσπαση υδρογόνου από ατομικό χλώριο, παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα.   

Πίνακας 4.3 
 

Αντίδραση B3LYP/ 

6-311++G(2df,p) 

B3P86/ 

6-311++G(2df,p) 

B3P86/ 

6-311++G(3df,2p) 

MP2/ 

cc-pVDZ 

MP2/ 

6-311++G(3df,2p) 

H3SiOSiH3+Cl → 

H3SiOSiH2+HCl 

-43.2 -55.5 -58.9 -38.8 -51.0 

CH3SiH2OSiH2CH3+Cl → 

CH3SiH2OSiH2CH2+HCl 

-6.2 -11.8 -16.2 9.3 -5.0 

CH3SiH2OSiH2CH3+Cl → 

CH3SiH2OSiHCH3+HCl 

-40.2 -52.1 -55.8 -35.7 -47.4 

(CH3)2SiHOSiH(CH3)2+Cl → 

(CH3)2SiHOSiH(CH3)CH2+HCl 

-10.2 -15.6 -20.0 8.8 -7.4 

(CH3)2SiHOSiH(CH3)2+Cl → 

(CH3)2SiHOSi(CH3)2+HCl 

-37.3 -48.9 -52.4 -30.9 -43.8 

(CH3)3SiOSi(CH3)3+Cl → 

(CH3)3SiOSi(CH3)2CH2+HCl 

-3.1 -9.1 -13.2 11.3 -1.8 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

5.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

  

 Οι αντιδράσεις των 1,3 διμεθυλοδισιλοξανίου και 1,1,3,3 τετραμεθυλοδισιλοξανίου με 

ατομικό χλώριο στην αέρια φάση δεν έχουν μελετηθεί στο παρελθόν, οπότε δεν υπάρχουν και 

τα σχετικά κινητικά δεδομένα. Μόνον οι αντιδράσεις του εξαμεθυλοδισιλοξανίου με ατομικό 

χλώριο (Cl) και ρίζα υδροξυλίου (OH) έχουν μελετηθεί στο παρελθόν από δύο ερευνητικές 

ομάδες, που προσδιόρισαν τις σταθερές ταχύτητας των αντιδράσεων αυτών στη θερμοκρασία 

δωματίου χρησιμοποιώντας την τεχνική των σχετικών ταχυτήτων[9,10,59]. 

 Στον πίνακα 5.1 παρουσιάζονται οι σταθερές ταχύτητας των αντιδράσεων ατομικού 

χλωρίου με τα τρία δισιλοξάνια, οι οποίες είναι ανεξάρτητες της θερμοκρασίας στην περιοχή 

273-363 Κ. Οι σταθερές ταχύτητας για τους τρεις συμμετρικούς μεθυλιωμένους αιθέρες του 

πυριτίου κυμαίνονται από 1.00×10-10 έως 2.42×10-10 cm3 molecule-1 s-1.  

 Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι η ταχύτητα αντίδρασης γίνεται μεγαλύτερη όσο 

αυξάνεται ο αριθμός των δεσμών Si-H στο μόριο. Ειδικότερα, κατά τη μετάβαση από το 

πλήρως μεθυλιωμένο δισιλοξάνιο (HMDSO) στο συμμετρικό τετραμεθυλοδισιλοξάνιο, με 

την υποκατάσταση των δύο μεθυλίων από άτομα υδρογόνου, παρατηρείται διπλασιασμός της 

σταθεράς ταχύτητας. Κατά την περαιτέρω υποκατάσταση δυο μεθυλίων του 

τετραμεθυλοδισιλοξάνιο με άτομα υδρογόνου και τον σχηματισμό του διμεθυλοδισιλοξανίου 

(DMDSO), παρατηρείται επίσης αύξηση της ταχύτητας (k5 ≈ 1,2k3) λιγότερο σημαντική από 

την πρώτη υποκατάσταση.  

 Τα παραπάνω αποτελούν ένδειξη ότι η δραστικότητα των ατόμων υδρογόνου 

συνδεδεμένα με άτομα πυριτίου είναι μεγαλύτερη από εκείνη των μεθυλικών υδρογόνων. 

Συνεπώς, οι αντίστοιχες αντιδράσεις των διμεθυλοδισιλοξανίου DMDSO και 

τετραμέθυλοδισιλοξανίου TMDSO συμβαίνουν σε μεγαλύτερο βαθμό μέσω της απόσπασης 

πυριτικών υδρογόνων. Παράλληλα όμως, η απόσπαση μεθυλικών υδρογόνων από αυτά τα 

μόρια δεν μπορεί να αποκλειστεί, αν ληφθεί υπόψη ότι η σταθερά ταχύτητας της αντίδρασης 

του Cl με το HMDSO (k1) είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με τις k3 και k5. Υπάρχει περίπτωση 

όμως λόγω του ότι οι αντιδράσεις είναι ήδη πολύ ταχείες και λόγω του ότι ο δεσμός  Si-H 

είναι 10% περίπου ασθενέστερος του δεσμού C-H, ο διπλασιασμός της ταχύτητας να 
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σημαίνει ότι όντως οι αντιδράσεις (3) και (5) συμβαίνουν κατά πολύ μεγαλύτερο βαθμό μέσω 

απόσπασης υδρογόνου του πυριτίου. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να διερευνηθεί μελετώντας 

και το πλήρως υδρογονωμένο δισιλοξάνιο (H3SiOSiH3) που δεν είναι διαθέσιμο στην αγορά. 

Πάντως η μεγάλη δραστικότητα των υδρογόνων του πυριτίου (Si-H) έχει παρατηρηθεί και 

παλαιότερα, μάλιστα θεωρείται ότι η διαφορά δραστικότητας μεταξύ των Si-H και C-H 

υδρογόνων είναι μεγαλύτερη από τη αντίστοιχη διαφορά της ενέργειας των δεσμών [50].  

 Η επίδραση της μεθυλίωσης των σιλανίων στη δραστικότητα των Si-H υδρογόνων 

έχει επίσης μελετηθεί αρκετά, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η σημαντικότητά της [51]. Οι Ding 

και Marshall [52,53] έχουν μετρήσει τη σταθερά ταχύτητας της αντίδρασης ατομικού Cl με 

(CH3)3SiH και ευρέθη ότι, η σταθερά ταχύτητας ανά άτομο Η των δεσμών (Si-H) είναι 

ακριβώς τέσσερις φορές μεγαλύτερη από εκείνη του SiH4, που υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει 

εξάρτηση της δραστικότητας των υδρογόνων Si-H από την μεθυλίωση του πυριτίου. Αντίθετα 

στις παραπάνω αντιδράσεις με άτομα οξυγόνου έχει βρεθεί αύξηση της ταχύτητας κατά 35 

φορές [54]. Συμπεράσματα στην περίπτωση των δισιλοξανίων μπορούν να εξαχθούν από τη 

σύγκριση των σταθερών ταχυτήτων ανά υδρογόνο πυριτίου (k/n) μεταξύ των TMDSO και 

DMDSO. Όπως φαίνεται στον πίνακα 5.2 η σταθερά ταχύτητας k/nΗ αυξάνεται κατά τον 

παράγοντα 0.66.  

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 5.3 οι σταθερές ταχύτητας των HMDSO, τετραμεθυλοσιλάνιο 

και νεοπεντάνιο με το ατομικό χλώριο είναι παρόμοιες και δεν εξαρτώνται από τον αριθμό 

μεθυλικών υδρογόνων των μορίων αυτών. 

 Ένα άλλο σημείο των πειραματικών αποτελεσμάτων που πρέπει να αναφερθεί είναι η 

αδυναμία ανίχνευσης της οργανοπυριτικής ελεύθερης ρίζας που παράγεται από την κύρια 

αντίδραση. Εκτός από την πλήρη θραυσματοποίηση της ρίζας στις συνθήκες ηλεκτρονιακού 

ιονισμού του φασματογράφου μάζας, η αδυναμία ανίχνευσής της μπορεί να οφείλεται στον 

πολυμερισμό της και την περαιτέρω εναπόθεση των πολυμερών στα τοιχώματα του 

αντιδραστήρα. Είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι τα δισιλοξάνια χρησιμοποιούνται σαν 

πρόδρομα μόρια για τη δημιουργία πολυμερικών επιφανειών [45]. Η διαδικασία όμως αυτή 

είναι δύσκολο να συμβαίνει σε μεγάλη έκταση στις εξαιρετικά χαμηλές συνθήκες ολικής 

πίεσης ( < 1 mTorr) που επικρατούν στον αντιδραστήρα. Εάν πράγματι η διαδικασία 

πολυμερισμού συνέβαινε θα έπρεπε να είχαμε ανιχνεύσει διμερή ή άλλα ολιγομερή των 

μορίων κατά την καταγραφή των φασμάτων μάζας των προϊόντων της αντίδρασης. Το θέμα 

θα μπορούσε να διερευνηθεί περισσότερο με τη βοήθεια FTIR φασματοσκοπίας των 

προϊόντων που θα αποτεθούν σε κατάλληλα υποστρώματα στο εσωτερικό του αντιδραστήρα 
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VLPR κατά τη διάρκεια της αντίδρασης και φυσικά αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω μελέτης.  

 Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μέτρηση των εν λόγω σταθερών ταχύτητας έγινε με βάση 

την κατανάλωση του δισιλοξανίου σε σχέση με το ατομικό χλώριο, για την αποφυγή 

σφαλμάτων από πιθανές δευτερογενείς και ετερογενείς αντιδράσεις του ατομικού χλωρίου. Ο 

καθορισμός των σταθερών ταχύτητας μετρώντας τις μεταβολές της συγκέντρωσης 

οποιουδήποτε από τα αντιδρώντα ή ακόμα και τα προϊόντα μιας αντίδρασης (όταν αυτά 

μπορούν να ανιχνευτούν), αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της τεχνικής VLPR σε σχέση με 

άλλες απόλυτες τεχνικές μέτρησης ταχυτήτων (Ταχείας Ροής, Στιγμιαίας Φωτόλυσης ) που 

στην πλειοψηφία τους βασίζονται στην εξαγωγή των κινητικών παραμέτρων από την 

κατανάλωση του δραστικού αντιδρώντος (π.χ. Cl ή OH) και μόνο. Η αρκετά καλή συμφωνία 

της σταθεράς k1 με τα αποτελέσματα των Atkinson et. al. [10] ενισχύει την παραπάνω άποψη, 

καθώς η τεχνική των σχετικών ταχυτήτων δεν επηρεάζεται συνήθως από δευτερογενείς 

αντιδράσεις. Παρόλα αυτά, οι απόλυτες τεχνικές σχεδόν πάντα θεωρούνται πιο ακριβείς από 

τις σχετικές, καθώς οι τελευταίες εμπεριέχουν μεγάλη αβεβαιότητα προερχόμενη τόσο από τη 

γνώση της τιμής της σταθεράς ταχύτητας της αντίδρασης αναφοράς, όσο και από το αν η τιμή 

αυτή είναι πολύ κοντά στη μετρούμενη k.  

 Μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσον αφορά την “τύχη” των τριών δισιλοξανίων στην 

ατμόσφαιρα  θα έπρεπε να παρουσιάζει το περισσότερο πτητικό διμεθυλοδισιλοξάνιο. 

Παρόλα αυτά, ο καθορισμός της σταθεράς ταχύτητας αντίδρασης του εξαμεθυλοδισιλοξανίου 

με το ατομικό χλώριο μπορεί να φανεί τελικά χρησιμότερος, καθώς έχει βρεθεί ότι κατά την 

αποικοδόμηση των πολυμερών του διμεθυλοσιλοξανίου, παράγεται τριμεθυλοσιλανόλη 

(CH3)3SiOH, μια αρκετά πτητική ένωση που μπορεί να διαφύγει στην ατμόσφαιρα. Η 

σταθερά ταχύτητας της αντίδρασης του συγκεκριμένου μορίου με ρίζες υδροξυλίου έχει 

βρεθεί ότι είναι (7.2 ± 0.8)×10-13 cm3 molecule-1 s-1 [23]. Η προφανής ομοιότητα της 

τριμεθυλοσιλανόλης με το HMDSO, οδηγεί σε μια αναμενόμενη σταθερά ταχύτητας με το 

ατομικό χλώριο περίπου 200-πλάσια από αυτή του υδροξυλίου, πράγμα που μπορεί να 

επηρεάσει σημαντικά το χρόνο ζωής της ουσίας στην ατμόσφαιρα, σε περιοχές όπου 

παρατηρούνται αυξημένες συγκεντρώσεις ατομικού χλωρίου [55,56].                  
 Το υπολογιστικό πακέτο GAUSSIAN ’94 χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των 

ενεργειών διάσπασης δεσμού (BDE) όλης της σειράς των μεθυλιωμένων δισιλοξανίων 

HMDSO, TMDSO, DMDSO, του σιλυλοσιλοξάνιου Η3SiOSiH3, καθώς και των τριών 

παραγώγων της μορφής MemHnSiOSiHn-1MemCl (m = 0, 1, 2 & n = 3, 2, 1). Αρχικά 

βρέθηκαν οι βέλτιστες γεωμετρίες δομής στο επίπεδο θεωρίας B3LYP/6-311G(d) και 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ                                                                                                  94 

ακολούθως οι ενέργειες διάσπασης δεσμού (BDE) για τους δεσμούς που συναντώνται στα 

μόρια αυτά υπολογίστηκαν για πρώτη φορά στα επίπεδα θεωρίας B3LYP/6-311G++(2df,p), 

B3P86/6-311G++(2df,p), B3P86/6-311G++(3df,2p), MP2/cc-pVDZ και MP2/6-

311G++(3df,2p). Με γνώμονα το ότι τα μόρια περιέχουν από 15 έως 27 άτομα, 

επιλέχθηκαν επίπεδα θεωρίας που να μην απαιτούν δραματικά μεγάλη υπολογιστική ισχύ. 

Τα αποτελέσματα αυτών των επιπέδων θεωρίας ελέγχθηκαν σε έξι μόρια με παρόμοιους 

δεσμούς, για τα οποία υπάρχουν αξιόπιστα πειραματικά δεδομένα για την απαραίτητη 

σύγκριση με τα θεωρητικά αποτελέσματα.  

 Οι υπολογισμοί βελτιστοποίησης της γεωμετρίας των δισιλοξανίων επιβεβαίωσαν 

ότι η κεκαμένη τους δομή είναι η χαμηλότερη ενεργειακά, με γωνία δεσμού πυριτίου - 

οξυγόνου - πυριτίου , αλλά και ότι η ενεργειακή διαφορά της δομής αυτής από 

τη δομή όπου το οξυγόνο αποκτά sp υβριδισμό (αντί sp

ο150≈
∠

SiOSi
3  [57])  και η γωνία δεσμού 

γίνεται 180° είναι πολύ μικρή (~1.2 kJ mol
∠

SiOSi -1). Ο υπολογισμός των BDE στα έξι 

πρότυπα μόρια έδειξε ότι η μέθοδος B3P86 δίνει αποτελέσματα ικανοποιητικής ακρίβειας 

για τις ενέργειες πρώτης διάσπασης δεσμού χρησιμοποιώντας μεσαίου μεγέθους βάσεις, 

όπως έχει αναφερθεί από τους Lazarou et. al [58], κυρίως για τους δεσμούς Si-H και C-H, 

ενώ η μέθοδος MP2 αποδεικνύεται πιο ακριβείς για δεσμούς μεταξύ Si-C.  

 Με βάση τα θεωρητικά αποτελέσματα φαίνεται ότι η μεθυλίωση των δισιλοξανίων 

προκαλεί μικρή ισχυροποίηση του δεσμού Si-H ( B3P86/6-311++G(3df,2p): 385.8 - 392.3 

kJ mol-1 -1) κατά 6.5 kJ mol  από το Η SiOSiH  στο Me ΗSiOSiHMe3 3 2 2. Παρόλο που η 

συμπεριφορά αυτή επιβεβαιώνεται και από τα άλλα επίπεδα θεωρίας ( MP2, B3LYP ) η 

τιμή βρίσκεται μέσα στα εκτιμόμενα όρια σφάλματος των υπολογισμών (± 10 kJ mol-1). Τα 

αποτελέσματα του επιπέδου θεωρίας B3P86/6-311++G(3df,2p) καταλήγουν σε μέση τιμή 

των ενεργειών διάσπασης δεσμού των δισιλοξανίων Si-H : 389.0 ± 2.0 kJ mol-1 (93.0 ± 0.5 

kcal mol-1 -1 -1) και C-H : 425.9 ± 6.0 kJ mol (101.8 ± 1.5 kcal mol ), επιβεβαιώνοντας τη 

διαφορά της τάξεως του 10% που αναφέρεται παραπάνω. 

 Τέλος, οι τιμές των ενθαλπιών αντίδρασης για τις αντιδράσεις απόσπασης Η από τα 

δισιλοξάνια που περιέχουν ταυτόχρονα δεσμούς Si-H και C-H, παρουσιάζουν την 

αναμενόμενη (από τις αντίστοιχες BDE) διαφορά των 30 – 40 kJ mol-1 που επιβεβαιώνεται 

με σχετικά καλή ακρίβεια από όλα τα επίπεδα θεωρίας που χρησιμοποιήθηκαν. Οι όποιες 

ελλείψεις, δηλαδή, των μεθόδων και βάσεων που γίνονται εμφανείς στον υπολογισμό των 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ                                                                                                  95 

ενεργειών διάσπασης δεσμού, εν μέρει αλληλοεξουδετερώνονται κατά την αλγεβρική 

άθροιση τους για την εξαγωγή της ΔΗr. 

 
Πίνακας 5.1. Σταθερές ταχύτητας αντίδρασης και παράμετροι Arrhenius (σε cm3 molecule-1 s-1) για τις 
αντιδράσεις ατομικού χλωρίου με τη σειρά των MDSO. 
 

 
HMDSO TMDSO DMDSO 

10-10 k 

( 10 –10 cm3molecules-1 
s-1 ) 

1.00 ± 0.19 

1.46 ± 0.30a

1.98 ± 0.29 2.42 ± 0.25 

a : Η σταθερά ταχύτητας αντίδρασης έχει μετρηθεί σε θερμοκρασία δωματίου και δεν έχουν προσδιοριστεί οι 
παράμετροι Arrhenius [ 10]. 
 
Πίνακας 5.2. Σταθερές ταχύτητας αντίδρασης (σε 10-10 cm3 molecule-1 s-1) και σταθερές ταχύτητας ανα άτομο 
υδρογόνου πυριτίου για τις αντιδράσεις ατομικού χλωρίου με διμεθυλοδισιλοξάνιο και 
τετραμέθυλοδισιλοξάνιο. 
 

 k (10 –10 cm3molecules-1 s-1) 

 

k/nH (10 –10 cm3molecules-1 s-1) 

 
DMDSO 2.42 ± 0.25 0.61 ± 0.06 
TMDSO 1.98 ± 0.29 0.99 ± 0.15 

 
Πίνακας 5.3. Σταθερές ταχύτητας αντίδρασης (σε 10-12 cm3 molecule-1 s-1) για τις αντιδράσεις ατομικού 
χλωρίου και ΟΗ με εξαμέλυλοδισιλοξάνιο, τετραμέθυλοσιλάνιο και νεοπεντάνιο, καθώς και αντίστοιχες BDE 
του δεσμού C-H (kcal mol-1). 
 

 kCl kOH kCl/ kOH BDEC-H  

Me3SiOSiMe3 100 ± 19 

146 ± 30[10]

1.38 ± 

0.36[59] 

1.19 ± 0.30[9]

75 - 122 100.3 ± 3  

Me4Si 125 ± 26[10]

156 ± 8[60]

1.00 ± 

0.27[59]

1.28 ± 0.55[9]

98 - 156 100 ± 2 [63]

Me4C 111 ± 13[61] 0.80 ± 

0.06[62]

139 100 ± 2 [64]
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5.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά η κινητική 

μελέτη μιας σειράς αντιδράσεων του ατομικού χλωρίου με τα μεθυλιωμένα δισιλοξάνια 

Me3SiOSiMe3, Me2HSiOSiHMe2 και MeH2SiOSiH2Me στην αέρια φάση. Τα πειράματα 

έγιναν με την τεχνική VLPR, σε συνθήκες συνεχούς μοριακής ροή και εξαιρετικά χαμηλής 

πίεσης, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της συνεισφοράς δευτερογενών αντιδράσεων.  

Οι συγκεκριμένες αντιδράσεις είναι εξαιρετικά ταχείες, με σταθερές ταχύτητας 

μεταξύ 1.00×10-10 και 2.42×10-10 cm3 molecule-1 s-1 και ανεξάρτητες της θερμοκρασίας στην 

περιοχή 273-363 Κ. Συμβαίνουν μέσω απόσπασης ατόμου υδρογόνου προς το σχηματισμό 

HCl και της αντίστοιχης οργανοπυριτικής ρίζας. Η δραστικότητα των δεσμών πυριτίου – 

υδρογόνου  είναι μεγαλύτερη από αυτή των δεσμών άνθρακα – υδρογόνου, όπως φαίνεται 

από το  διπλασιασμό της σταθερά ταχύτητας αντίδρασης του τετραμεθυλοδισιλοξανίου σε 

σχέση με αυτή του εξαμεθυλοδισιλοξανίου. 

 Επίσης, οι ενέργειες διάσπασης δεσμού για τα τρία συμμετρικά μεθυλιωμένα 

δισιλοξάνια και το σιλυλοσιλοξάνιο (Η3SiOSiH3) υπολογίστηκαν με τη βοήθεια του πακέτου 

Gaussian94 για πρώτη φορά, σε διάφορα επίπεδα θεωρίας. Οι υπολογισμοί έδειξαν ότι ο 

δεσμός πυριτίου – υδρογόνου είναι κατά μέσο όρο 40 kJ mol-1 ασθενέστερος του δεσμού 

άνθρακα – υδρογόνου, οπότε επιβεβαιώνεται και από τους θεωρητικούς υπολογισμούς η 

μεγαλύτερη πιθανότητα η απόσπαση ατόμων υδρογόνου που είναι συνδεδεμένα με άτομο 

πυριτίου στα μόρια Me2HSiOSiHMe2 και MeH2SiOSiH2Me. Από τους κβαντομηχανικούς 

υπολογισμούς των ενεργειών διάσπασης δεσμού για τα πέντε οργανοπυριτικά μόρια και το 

μεθάνιο, για τα οποία υπάρχουν πειραματικά μετρημένες ενέργειες διάσπασης δεσμού, η 

σύγκριση των αποτελεσμάτων αποδεικνύει ότι τα επίπεδα θεωρίας B3P86/6-

311++G(3df,2p), B3P86/6-311++G(2df,p) και ΜP2/6-311++G(3df,2p) δίνουν 

ικανοποιητικής ακρίβειας αποτελέσματα. 
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