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Ευχαριστίες 

 

  Η σχέση μου με το Πανεπιστήμιο Κρήτης ξεκινά στις 17 Οκτωβρίου του 1994,  όταν ανήλικος 

ακόμα αποφάσισα να ακολουθήσω τα αποτελέσματα των Πανελλήνιων Εξετάσεων και να ενταχθώ στο 

Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, όπου επέτυχα. Σήμερα, 12 χρόνια μετά και έχοντας 

ζήσει το σύνολο της ενήλικης ζωής μου στο Ηράκλειο της Κρήτης, με αδιάλειπτο σημείο αναφοράς το 

Πανεπιστήμιό της,  δεν μπορώ παρά να αισθάνομαι  ευγνώμων, για την πολύτροπη και πολυδιάστατη  

συνδρομή, τόσο της Πανεπιστημιακής,  όσο και της Κρητικής κοινότητας στη διάπλαση της σημερινής 

μου προσωπικότητας, του ήθους μου και στην διεύρυνση  του ορίζοντα σκέψης μου.  

  Η διδακτορική μου διατριβή, η οποία αποτελεί την κορωνίδα της γνώσης και των εμπειριών που 

αποκόμισα  από  τη  δωδεκαετή  πορεία  μου  στο  Πανεπιστήμιο  της  Κρήτης,  επήλθε  ως  φυσικό 

επακόλουθο της αγάπης, που μου αναπτύχθηκε και  καλλιεργήθηκε, για την έρευνα και την επιστήμη. 

Όπως συμβαίνει όμως, σε κάθε δυναμικό σύστημα, η ανάπτυξή του εξαρτάται από την καταλληλότητα 

των συνθηκών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση,   για τη διασφάλισή τους χρειάστηκε η αρωγή πολλών 

και από διάφορα πόστα συντελεστών, η απουσία των οποίων θα είχε οδηγήσει, πιθανώς, την παρούσα 

διαδρομή  σε  πολύ  διαφορετική  έκβαση.  Αισθάνομαι  συνεπώς,  το  ηθικό  χρέος  να  αποπειραθώ  να 

κατονομάσω  ορισμένους  από    τους  ανθρώπους  που  με  στήριξαν,  κατά  το  παρόν  διάστημα  και  να 

ευχαριστήσω όλους αυτούς, που ακουσίως θα παραλείψω.   

  Κατ’  αρχήν  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  το  Πανεπιστημίου  Κρήτης  και  ιδιαίτερα  το  Τμήμα 

Χημείας για την ποιοτική εκπαίδευση που μου παρείχε και για το ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο, που με 

βοήθησε να δομήσω. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ 

“Εφηρμοσμένη Μοριακή Φασματοσκοπία”, για το γεγονός ότι με δέχθηκαν ως μεταπτυχιακό φοιτητή 

τους και μου  έδωσαν τη  δυνατότητα να  ενασχοληθώ με το  ερευνητικό μέρος της  επιστήμης. Θα μου 

ήταν  εξαιρετικά  δύσκολο  να  απαριθμήσω  το  σύνολο  των  λόγων,  για  τους  οποίους  θέλω  να 

Ευχαριστήσω  τον  καθηγητή  κ.  Πάνο Παπαγιαννακόπουλο,  αλλά  σίγουρα  πρέπει  να  αναφέρω,  πέρα 

από  την  υλικοτεχνική  υποδομή  που  μου  παρείχε,  μέσω  του  εργαστηρίου Φωτοχημείας  και  Χημικής 

Κινητικής που διευθύνει, την οικονομική  στήριξη και την αμέριστη και πολύπλευρη εμπιστοσύνη που 

μου έδειξε,  ορίζοντας την ποιότητα στη δεκαετή συνεργασία μας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω 

την εισηγητική επταμελή επιτροπή (καθ. κ Πάνος Παπαγιαννακόπουλος, καθ. κ. Ευριπίδης Στεφάνου, 

καθ.  κ  Νίκος  Μιχαλόπουλος,  καθ.  κ.  Σπύρος  Πανδής,  αν.  καθ.  κα.  Μαρία  Κανακίδου,  αν.  καθ.  κ. 

Θεοφάνης  Κιτσόπουλος  και  αν.  καθ.  κ.  Γεώργιος  Φρουδάκης),  που  δέχθηκαν  να  συμμετέχουν  στην 

επίβλεψη και αξιολόγηση της παρούσας διατριβής.  

  Ειδικεύοντας το γενικό, θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των ανθρώπων με τους οποίους 

συνεργάστηκα  στο  Εργαστήριο  Φωτοχημείας  και  Χημικής  Κινητικής  και  που  αναμφισβήτητα  



Ευχαριστίες 
 
 

συνέδραμαν σημαντικότατα στο να το αγαπήσουμε σαν Σπίτι μας. Ξεκινώντας, θα ήθελα να απονείμω 

ένα  ξεχωριστό  ευχαριστώ  σε  έναν  άνθρωπο  που  τον  γνώρισα  ως  υπεύθυνο,  έγινε  συνεργάτης  και 

Φίλος,  αλλά  σιωπηρά  κατέχει  πάντα  την  εκτίμηση  δασκάλου,  το  Δόκτορα  Ιωάννη  Λαζάρου.  

Ακολούθως,  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  το  συνεργάτη  και  φίλο  Δόκτορα  Κυριάκο  Καμπάνη,  για  τις 

πολύτιμες  υποδείξεις  του  στα  πρώτα  μου  βήματα,  κατά  την  εκπαίδευσή  μου  στην  τεχνική  του 

Αντιδραστήρα  πολύ  Χαμηλής  Πίεσης  (VLPR)  και  για  την  εξαιρετική  προθυμία  και  υπομονή  του. 

Επίσης,  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  ιδιαίτερα,  τον  πρώτο  μου  συνεργάτη,  κατά  την  ερευνητική  μου 

πορεία και αδιαχώριστο φίλο MSc. Αλέξανδρο Προσμίτη,  με  τον  οποίο  συνοδοιπορεύσαμε,  σε  όλα  τα 

επίπεδα,  κατά  τον  κοινό  μας  βίο  στην  Κρήτη.  Επιπλέον,  ένα  ακόμα  ιδιαίτερο  Ευχαριστώ  στους 

πρωτίστως,  φίλους  μου  MSc.  και  υποψήφιους  διδάκτορες  Βασίλειο  Στεφανόπουλο,  Δημήτρη 

Παπαναστασίου και Αριστοτέλη Ζάρα και τον MSc. Ιωσήφ Ευφραιμίδη, για την εξαιρετική συνεργασία, 

τις  αναρίθμητες  ώρες  που  διέθεσαν,  την  ξεχωριστή  τους  προθυμία    και  το  εξαιρετικό  κλίμα  που 

δημιούργησαν στο εργαστήριο, καθώς και στους νεότερους μεταπτυχιακούς φοιτητές του εργαστηρίου 

Εμμανουήλ  Ρωμανιά,  Αντωνία  Ζόγκα,  Ευάγγελο  Λάζο  και  Γεώργιο  Βλαχιά,  που  δημιουργούν  τη 

ζωογόνο συνέχιση του εργαστηρίου Μας.  

  Επιπρόσθετα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τρεις ξεχωριστούς ανθρώπους και Φίλους, που από 

διαφορετικό πόστο συνεισέφεραν σημαντικότατα και ποικιλότροπα,  στη  διεκπεραίωση της παρούσας 

διατριβής. Τους υαλουργούς του Τμήματος Χημείας Χαράλαμπο Τσικαλά και Σπύρο Σκουραδάκη και 

τον  Ηλεκτρονικό  του  Τμήματος  Χημείας  Γεώργιο  Παπαδάκη.  Στο  σημείο  αυτό  θα  ήθελα  να 

ευχαριστήσω  επίσης,    όλους  τους  φίλους  μου,  που  με  τη  φιλία  τους  δημιούργησαν  τις  συνθήκες  να 

πορευθώ σε αυτό το μονοπάτι και ιδιαίτερα τους Στράτο, Θοδωρή, Νίκο, Λάμπρο, Άγγελο και Γιώργο. 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένους ανθρώπους, που λόγω της σημαίνουσας 

θέσης που κατέχουν στη ζωή μου, η συνδρομή τους ήταν κατά το μείζον καθοριστική και τους οφείλω 

το βαθύτερο και πιο σεμνό Ευχαριστώ. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μαρία,  τόσο για την 

αδιάκοπη  και  παντειότροπη  στήριξή  της,  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  εκπόνησης  και  συγγραφής  της 

παρούσας  διατριβής,  όσο  και  για  την  πίστη  και  αρωγή  της,  σε  κάθε  προσπάθειά  μου.  Επιπλέον,  θα 

ήθελα να την ευχαριστήσω ιδιαίτερα, για τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο με έμαθε να Κοιτάω τον 

κόσμο  και  την  αυταπαρνητική    αφοσίωση και  αγάπη  της,  έκδηλη  σε  όλα  τα  επίπεδα  τη  σχέσης μας. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου Χρήστο και Ευανθία, που πέρα από την αμέριστη 

συμπαράστασή τους, μου δίδαξαν την ανιδιοτέλεια, και μου μετέδωσαν αξίες, με πρώτες στην ιεραρχία  

την Ηθική και το Σεβασμό. Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τις αδερφές μου και τις οικογένειές 

τους/μας,  Βλασία‐Βαγγέλη‐Στέλλα  και Μαριρένα‐Αντώνη‐Εύα‐Τάσο,  για  την  ηθική  ενδυνάμωση  και 

την οικογενειακή ασφάλεια που μου παρείχαν κάθε χρονική στιγμή της ζωής μου . 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με μία σκέψη ... 
 

Στη Στέλλα,  την Εύα και τον Τάσο 
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  Κατά  την  εκπόνηση  της  παρούσας  διδακτορικής  διατριβής  προσδιορίστηκαν  οι  κινητικές 

παράμετροι των αντιδράσεων των ριζών OH και των ατόμων Cl, με σειρά φθοριωμένων αλκοολών 

(HFA), στην αέρια φάση και διερευνήθηκε ο μηχανισμός της τροποσφαιρικής τους αποικοδόμησης. 

Οι  HFA  αποτελούν  μία  νέα  κατηγορία  οξυγονούχων  φθοριωμένων  ενώσεων,  που  στα  πλαίσια 

παγκόσμιων  συμφωνιών,  οι  οποίες  υπαγορεύουν  την  κατάργηση  εκπομπών  αερίων  –  ρυπαντών, 

που καταστρέφουν    το όζον  (Montreal Protocol, 1987)  και  ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

(Kyoto  Protocol,  2005),  έχουν  προταθεί  ως  δυνητικά  υποκατάστατα,  τέταρτης  γενιάς,  των  CFC. 

Συγκεκριμένα  προορίζονται  να  αντικαταστήσουν  τα  HFC  σε  πληθώρα  βιομηχανικών  και 

τεχνολογικών εφαρμογών, με κυριότερη την αντικατάστασή τους σε συστήματα ψύξης. Σε πλήρη 

αντιστοιχία με τα HFC, εφόσον οι HFA περιέχουν C–F δεσμούς αναμένεται να απορροφούν έντονα 

στο “παράθυρο” ακτινοβολίας της ατμόσφαιρας  (800 – 1200 nm) και εγκλωβίζοντας την υπέρυθρη 

ακτινοβολία,  στο  χρονικό  διάστημα  παραμονής  τους  στην  τροπόσφαιρα,  να  επιτείνουν  την 

υπερθέρμανση  του  πλανήτη.  Συνεπώς,  την  πλέον  κρίσιμη  παράμετρο,  για  την  εκτίμηση  της 

επίδρασης  των HFA στο περιβάλλον  και  στο  κλίμα,  την αποτελεί  ο  τροποσφαιρικός  χρόνος  ζωής 

τους,  καθιστώντας  επιτακτική  την  κινητική  και μηχανιστική μελέτη  των αντιδράσεων  τους με  τα 

δραστικά συστατικά της ατμόσφαιρας. 

  Ο προσδιορισμός των απόλυτων συντελεστών ταχύτητας των αντιδράσεων των HFA με τις 

ρίζες OH και τα άτομα Cl πραγματοποιήθηκε σε δύο ανεξάρτητες πειραματικές διατάξεις, συνεχούς 

μοριακής  ροής,  εφοδιασμένες με  την  τεχνική μέτρησης  κινητικών παραμέτρων  του  αντιδραστήρα 

πολύ χαμηλής πίεσης  (Very Low Pressure Reactor, VLPR). Η πρωτοτυπία  της πειραματικής  διάταξης 

συνίσταται  στον  επιτυχή  συνδυασμό  των  τεχνικών  ανάλυσης  της  τετραπολικής  φασματομετρίας 

μαζών  (Quadrupole Mass  Spectrometry,  QMS),  που  χρησιμοποιείται  για  την  ποιοτική  και  ποσοτική 

ανίχνευση ατόμων Cl και σταθερών αντιδρώντων και προϊόντων του αντιδρώντος μίγματος και της 

οπτικής  τεχνικής  του  επαγόμενου  φθορισμού  από  laser  (Laser  Induced  Fluorescence,  LIF),  μέσω  της 

οποίας  ανιχνεύονται  οι  ρίζες  OH.  Η  σύζευξη  των  δυο  συμπληρωματικών  τεχνικών  ανάλυσης, 

προσδίδει τη δυνατότητα τόσο της κινητικής μελέτης των αντιδράσεων των ατόμων Cl και των ριζών 

OH,  όσο  και  της  μηχανιστικής  διερεύνησης  των  πρωτογενών  διεργασιών  και  των  αντιδράσεων 

οξείδωσής των προϊόντων τους.  

  Τα  αποτελέσματα  της  παρούσας  διατριβής  υποδεικνύουν,  ότι  τόσο  οι  αντιδράσεις  των 

ατόμων Cl, όσο  και  οι  αντίστοιχες  των  ριζών ΟΗ συντελούνται  μέσω μετάθεσης  των  a–θέσης, ως 

προς  την  υδροξυλομάδα,  ατόμων  υδρογόνου,  προς  σχηματισμό  των  HX  (X:  Cl,  OH)  και  των 

αντίστοιχων  αφυδρογονωμένων  ριζών.  Εν  συνεχεία,  κατά  την  οξείδωση  των  πρωτογενών  ριζών 
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ανιχνεύθηκαν,  ως  μοναδικά  προϊόντα,  οι  αντίστοιχες  καρβονυλικές  ενώσεις,  εδραιώνοντας  ως 

κυρίαρχο,  τον  προτεινόμενο  μηχανισμό  και  συστήνοντας  τον,  ως  το  βασικό  της  τροποσφαιρικής 

αποικοδόμησής  των  HFA.  Συνεπής  με  τα  πειραματικά  αποτελέσματα  ήταν  και  η  θερμοχημική 

διερεύνηση  των αντιδράσεων,  μέσω μοριακών κβαντομηχανικών υπολογισμών,  ενδεικνύοντας ως 

πλέον ενεργειακά ευνοούμενα προς απαγωγή, τα υδρογόνα που γειτνιάζουν με την υδροξυλομάδα. 

Τέλος, τόσο τα πειραματικά, όσο και τα θεωρητικά αποτελέσματα συνιστούν την άμεση συσχέτιση 

του βαθμού και της θέσης φθορίωσης των  HFA, με τη δραστικότητά τους. 
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Abstract 

 

  In  the present PhD  thesis,  the kinetic parameters  and  the mechanism  for  the  reactions of OH 

radicals and Cl atoms with a series of fluorinated alcohols (HFA), in the gas phase, were determined and 

further the tropospheric degradation of HFA was investigated. International agreements, which claim to 

diminish  the emissions of volatile pollutants  that destroy  the ozone‐layer  (Montreal Protocol, 1987) and 

enhance  the  global  warming  (Kyoto  Protocol,  2005),  have  recently  proposed  HFA  as  potential  CFC 

alternatives.  In  particular,  HFA  are  ordained  to  substitute  HFC  in  a  great  variety  of  industrial  and 

technological applications, among which the most important is their use in various refrigerating systems. 

However, since HFA contain C‐F bonds they are expected to absorb strongly in the so‐called ‘atmospheric 

window’  (800 – 1200 nm) and  trapping  the  Infra‐Red portion of radiation, during  their resident  time  in 

the troposphere, to intensify the global warming. Therefore, the most crucial property of HFA in order to 

elucidate  their  impact  to  the  environment  and  climate  in  general,  apart  from  IR  cross  section,  is  the 

tropospheric  lifetime  necessitating  the  kinetic  and  mechanistic  study  of  their  reactions  with  the 

atmospheric oxidants. 

  The  absolute  rate  coefficients  for  the  reactions  of HFA with OH  radicals  and  Cl  atoms were 

measured  employing  two  different  apparatus,  both  using  the  continuous  flow  technique  of Very  Low 

Pressure Reactor (VLPR). The ingenuity of the experimental setup is the successful coupling of Quadrupole 

Mass Spectrometry (QMS), which is used for qualitative and quantitative Cl atoms and stable reactants and 

products detection  and Laser  Induced Fluorescence  (LIF), which  is used  for OH  radicals’ detection. The 

coupling of  those  two complimentary detection  techniques equips VLPR system with  the advantage  to 

study  the  kinetics  of Cl‐atom  and OH‐radical  reactions  along with  the  capability  of  investigating  the 

primary reaction mechanism and the secondary oxidation products. 

  The  results  of  this  work  showed  that  both  Cl‐atom  and  OH‐radical  reactions  occur  via  the 

neighboring to ‐OH group hydrogen atom metathesis leading to HX (X: Cl, OH) and the corresponding 

dehydrogenated  radicals.  Performing  oxidation  experiments  of  the  primary  radicals,  fluoro‐carbonyl 

compounds were detected as the mere oxidation products consolidating the proposed mechanism as the 

main  tropospheric  degradation  pathway  of  HFA.  The  thermochemical  investigation  of  the  reaction 

systems via quantum mechanical molecular calculations was  in excellent agreement with experimental 

results  indicating  that  the –OH group activates  the adjacent hydrogen atoms weakening  the C−H bond 

energy.  Finally,  both  experimental  and  theoretical  results  suggest  the direct  interrelation  between  the 

degree and position of fluorination with the HFA’s chemical reactivity.  



“Πιστεύω πως η αγάπη είναι πολύ καλύτερος  
δάσκαλος από την αίσθηση καθήκοντος” 

 
Albert Einstein 
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Εισαγωγή 
 

Για την πλειοψηφία της επιστηµονικής κοινότητας του τοµέα, η Φυσικοχηµεία θα 

µπορούσε πλήρως να περιγραφεί, αν όχι να οριστεί από τρεις λέξεις: Θεµελιώδης, Μοριακή και 

Ενδιαφέρουσα1.  Μάρτυρας των δύο πρώτων χαρακτηρισµών αποτελεί ο στόχος της 

Φυσικοχηµείας, που στη γενικότερη έκφανσή της, είναι η συµπαγής και ποσοτική περιγραφή 

των θεµελιωδών ιδιοτήτων της ύλης. Όσον αφορά τον τρίτο χαρακτηρισµό, επιβεβαιώνεται 

απλά, από την επιβίωση και τη διαρκή ανάπτυξη του κλάδου. Προκειµένου, ωστόσο, να 

απλοποιηθεί  µερικώς το έργο της, τα υλικά συστήµατα  υπόκεινται σε µία σχετικά αυθαίρετη 

διάκριση, µε γνώµονα την χρονική µεταβλητότητα που εµφανίζουν οι ιδιότητές τους. Η  

Κινητική αποτελεί τον κλάδο της Φυσικοχηµείας που ενασχολείται µε αντιδρώντα συστήµατα 

µακριά από την ισορροπία και πιο συγκεκριµένα, µε αυτά των οποίων η χηµική σύσταση 

(Χηµική Κινητική) ή η κατανοµή της ενέργειας (Φυσική Κινητική)2 µεταβάλλεται µε το χρόνο, 

εισάγοντας ταυτόχρονα την παράµετρο–διάσταση του χρόνου στην κεντρική επιστήµη της 

Χηµείας3.  

Η διαφοροποίηση αυτή της µη-κινητικής προσέγγισης της Φυσικοχηµείας και αυτής της 

Φυσικής ή Χηµικής Κινητικής είναι τόσο καθοριστική και σηµαίνουσα, όσο η διαφορά µεταξύ 

στατικών και δυναµικών συστηµάτων στην κλασσική µηχανική. Η θερµοδυναµική για 

παράδειγµα, ασχολείται αποκλειστικά µε συστήµατα, που βρίσκονται σε κατάσταση ισορροπίας, 

γεγονός που σηµαίνει ότι δεν µεταβάλλονται κατά οιαδήποτε έννοια συναρτήσει του χρόνου και 

συνεπώς ο χρόνος, πρακτικά, δεν αποτελεί ενδιαφέρουσα παράµετρο. Επιπλέον, στις 

περισσότερες εφαρµογές της κβαντικής µηχανικής στη χηµεία, όπου προβλέπεται για 

παράδειγµα,  η δοµή των µορίων, επιλύεται η χρονοανεξάρτητη (Ε – 0.1) εξίσωση διάχυσης 

κύµατος και όχι η σηµαντικά πιο σύνθετη χρονοεξαρτηµένη (Ε – 0.2). 

 Ψ′=Ψ′ℵ E   [Ε – 0.1] 

 
t

i
∂
Ψ∂

=Ψℵ h   [Ε – 0.2] 

Αυτό συµβαίνει διότι η περιγραφή χρονικώς µεταβαλλόµενων συστηµάτων προϋποθέτει 

τη γνώση επαρκών πληροφοριών, ώστε να είναι εφικτή η ακριβής αναπαραγωγή ενός χηµικού 

συστήµατος, µε ταυτόσηµες ιδιότητες, κάθε στοιχειώδη χρονική στιγµή. Η ικανοποίηση της 

συγκεκριµένης απαίτησης αποτελεί, τόσο εργαστηριακά, όσο και θεωρητικά, εξαιρετικά 

δύσκολο και σε πολλές περιπτώσεις ανέφικτο εγχείρηµα. Τα συστήµατα που συµπεριλαµβάνουν 

ως µεταβλητή το χρόνο, είναι γνωστά ως κινητικά µε βασικότερο των χαρακτηριστικών τους τη 

µονοκατευθυντικότητα και άµεση συνέπεια αυτής, την αποµάκρυνσή τους από την κατάσταση 

i 



  Κεφάλαιο Ø –  Εισαγωγή  
 

 

ισορροπίας. Τη βασική πηγή δυσκολιών στη µελέτη, που συγχρόνως καθιστά δυσχερέστερη και 

την περιγραφή των κινητικών συστηµάτων αποτελεί η ραγδαία αύξηση των βαθµών ελευθερίας 

συγκριτικά µε τα αντίστοιχα στατικά (θερµοδυναµικά). Αυτό οφείλεται στη σωρεία των 

παραµέτρων που υπεισέρχονται κατά την αποµάκρυνσή των συστηµάτων από την ισορροπία και 

οι οποίες δύνανται να διαδραµατίσουν σηµαίνοντα ρόλο στον καθορισµό του συντελεστή 

ταχύτητας, του µηχανισµού και του µονοπατιού αντίδρασης, που θα ακολουθήσει το προς 

αναφορά σύστηµα. Μία λιγότερο προφανής, αλλά ιδιαίτερα σηµαντική συνέπεια της 

µονοκατευθυντικότητας των κινητικών συστηµάτων αποτελεί το γεγονός, ότι µολονότι τα 

συστήµατα αυτά διέπονται από τον πρώτο θερµοδυναµικό νόµο, περί διατήρησης της ενέργειας, 

απαλλάσσονται πλήρως από τους περιορισµούς  που επιβάλλει ο δεύτερος, κατά την αναφορά 

του σε κυκλικές και καταστατικές διεργασίες. 

Όπως διαφαίνεται, η αµιγώς επιστηµονική συνεισφορά και συγχρόνως η αναγκαιότητα 

ύπαρξης του κλάδου της Χηµικής Κινητικής είναι η ολοκλήρωση της γνώσης που προέρχεται 

από τη Θερµοδυναµική4. Οι εγγενείς περιορισµοί όλων των στατικών µεθόδων προέρχονται από 

την απουσία της παραµέτρου του χρόνου και µπορούν να αναπαρασταθούν πλήρως σε ορισµένα 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Η µετατροπή του γραφίτη σε διαµάντι συνοδεύεται από µείωση 

της ελεύθερης ενέργειας του συστήµατος, δηλώνοντας θερµοδυναµικά, το αυθόρµητο της 

διεργασίας. Η ταχύτητα όµως µε την οποία συντελείται η αυθόρµητη αυτή µετατροπή είναι τόσο 

µικρή, που προκειµένου να συµβεί πρέπει να παρέλθουν εκατοµµύρια χρόνια. Επίσης η 

αντίδραση (Α – 0.1): 

   [A – 0.1] 10
2983222 85,4522 −−=∆↔++ molkcalGHNOONOH

υπό τις παρούσες µερικές πιέσεις των αερίων στην ατµόσφαιρα, θα αναµενόταν να εξελίσσεται 

προς το σχηµατισµό νιτρικού οξέως, το οποίο διαλυόµενο στη θάλασσα θα είχε ως αποτέλεσµα 

το σχηµατισµό ενός σχετικά πυκνού διαλύµατος νιτρικού οξέως. Ωστόσο, αν και η 

θερµοδυναµική προβλέπει τη µερική διάλυση της ατµόσφαιράς µας, παρά την πάροδο 

εκατοµµυρίων ετών, η συγκεκριµένη αντίδραση δεν έχει φτάσει ακόµα σε κατάσταση 

ισορροπίας, αποσοβώντας την επακόλουθη διατάραξη της βιώσιµης κατάστασης του πλανήτη 

µας. Όπως συνάγεται λοιπόν, η θερµοδυναµική, παρά το γεγονός ότι είναι σε θέση να προβλέπει 

την κατεύθυνση εξέλιξης των χηµικών διεργασιών, δεν παρέχει οιαδήποτε πληροφορία που να 

αφορά, ούτε στο ρυθµό προόδου τους, ούτε στο µηχανισµό τους, καθιστώντας απαραίτητη την 

συναρωγή της Κινητικής.  

 Ένας επιπρόσθετος λόγος για τον οποίο η Χηµική Κινητική συγκεντρώνει πέρα από το 

επιστηµονικό, και το γενικότερο ενδιαφέρον, είναι γιατί προϋποτίθεται, προκειµένου να 
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καθοριστεί το “γίγνεσθαι” των ατµοσφαιρικών αερίων. Εξαιτίας της τελευταίας ιδιότητάς της, η 

Κινητική αποτελεί στις µέρες µας αναπόσπαστο τµήµα της ατµοσφαιρικής χηµείας και 

εµπλέκεται σε σηµαντικότατα περιβαλλοντικά ζητήµατα των ηµερών µας, όπως η αραίωση της 

στοιβάδας του όζοντος, η όξινη βροχή, ο σχηµατισµός νέφους και αιθαλοµίχλης, και η ενίσχυση 

του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Αντιπροσωπευτικότερο παράδειγµα των εφαρµογών της και 

βασικό της εργαλείο αποτελεί ο προσδιορισµός χρόνων ζωής διαφόρων αερίων στην 

τροπόσφαιρα, µε υπαρξιακή σηµασία για τους φιλοξενούµενους του πλανήτη µας. Ο 

βασικότερος των τρόπων εξαφάνισης του µεθανίου (CH4), από τη γήινη ατµόσφαιρα, ενός 

αερίου µε καθοριστικό ρόλο στο φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι η αντίδραση του µε ρίζες 

υδροξυλίου (ΟΗ) (Α – 0.2): 

 OHCHOHCH 234 +→+    [A – 0.2] 

Ο χρόνος ζωής συνεπώς του µεθανίου στην ατµόσφαιρα καθορίζεται από την ταχύτητα της 

αντίδρασης (Α – 0.2) και ο προσδιορισµός των επιτρεπτών επιπέδων συγκέντρωσης µεθανίου 

στην τροπόσφαιρα θα σχετίζεται άµεσα µε αυτόν. 

 Οι εφαρµογές της όµως, και η σηµασία της Χηµικής Κινητικής, δεν απευθύνονται 

αποκλειστικά στο χώρο αυτό και ούτε περιορίζονται στη µονοσήµαντη µέτρηση συντελεστών 

ταχύτητας αντιδράσεων5. Ένα άλλο, εξίσου σηµαντικό, πεδίο ενασχόλησης της  χηµικής 

κινητικής αποτελεί η διερεύνηση του µηχανισµού σύνθετων αντιδράσεων, όπως στην περίπτωση 

της αντίδρασης Υδρογόνου / Βρωµίου (Α – 0.1.3): 

 HBrBrH 222 →+     [A – 0.3] 

η οποία συντελείται µέσω µίας αλληλουχίας στοιχειωδών αντιδράσεων, ορισµένες εκ των 

οποίων αποτελούν χαρακτηριστικά στάδια αλυσιδωτών διαδικασιών. Επιπρόσθετα, η χηµική 

κινητική ενδιαφέρεται για περισσότερο θεµελιώδεις πληροφορίες που αφορούν στοιχειώδεις 

αντιδράσεις και στοχεύουν να απαντήσουν σε ερωτήµατα όπως: 

  Γιατί ορισµένες αντιδράσεις είναι ταχύτερες από κάποιες άλλες; 

 Γιατί οι συντελεστές ταχύτητας των αντιδράσεων εµφανίζουν εξάρτηση από τη θερµοκρασία; 

 Ποιος είναι ο αποδοτικότερος τρόπος για να επιταχυνθεί µία συγκεκριµένη χηµική διεργασία;  

 Είναι εφικτή η µελέτη της µεταβατικής κατάστασης, του βραχύβιου αυτού ενδιαµέσου 

συµπλόκου, που σχηµατίζεται κατά την ενεργειακή διαδροµή από τα αντιδρώντα  στα προϊόντα, 

και του οποίου η δοµή περιέχει πολλές και σηµαντικότατες πληροφορίες για το µηχανισµό, σε 

µοριακό επίπεδο, της αντίδρασης; 

 Πώς κατανέµεται η ενέργεια που ελευθερώνεται κατά την εξέλιξη µίας χηµικής διεργασίας 

µεταξύ των προϊόντων;  
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Το σύνολο των ερωτηµάτων που συνθέτουν την εικόνα του πεδίου δράσης της Χηµικής 

Κινητικής αναπαρίσταται γραφικά στο σχήµα Σ – 0.1. 

Η λεπτοµερής πληροφορία που εξάγεται από τέτοιες θεµελιώδεις µελέτες αν και αρχικά 

φαίνεται να ικανοποιεί αποκλειστικά επιστηµονικές ή φιλοσοφικές ανησυχίες µπορεί να 

συσχετιστεί εύκολα µε φαινόµενα της καθηµερινότητας και ορισµένες φορές να βελτιώσει την 

ποιότητά της. Για παράδειγµα, η καύση χηµικών ενώσεων, περιέχει πολλά στοιχειώδη στάδια, 

των οποίων ο χαρακτηρισµός και ο προσδιορισµός της ταχύτητας κάθε επιµέρους σταδίου είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικός, έως απαραίτητος, για την κατανόηση του συνολικού φαινοµένου. 

Επιπλέον, ένα οποιοδήποτε αυτοκινούµενο, λειτουργεί, αν και ο ρυθµός οξείδωσης των 

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

Η κινητική µελέτη του φαινοµένου όµως, προβλέπει ότι η ταχύτητα οξείδωσης θα ακολουθεί τη 

θερµοκρασία της µηχανής και µάλιστα εκθετικά. Επίσης, η Κινητική των Αντιδράσεων µελετά 

και παράγει δεδοµένα, που σχετίζονται µε ζωτικής σηµασίας παραµέτρους για τη βιολογική 

δραστηριότητα διαφόρων οργανισµών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα µελέτης αυτού του είδους 

αποτελεί η προσπάθεια περιγραφής του τρόπου δράσης των ενζύµων (βιολογικοί καταλύτες), τα 

οποία είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο του µηχανισµού του βιολογικού κύκλου διαφόρων 

οργανισµών, µεταβάλλοντας επιλεκτικά την ταχύτητα ορισµένων αντιδράσεων. 
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Σχήµα 0.1  Σχηµατική αναπαράσταση των ερωτηµάτων που καλείται να απαντήσει η Κινητική των Αντιδράσεων 
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 Παρά το γεγονός ότι η πρώτη ποσοτική κινητική µέτρηση έγινε από το Γερµανό χηµικό 

Ludwig Ferdinand Wihelmy το 18506, χρονολογία που αποτελεί συγχρόνως την απαρχή της 

Χηµικής Κινητικής, η ωρίµανση της δεν µπορεί να χρονολογηθεί ούτε καν στις µέρες µας. Για 

το λόγο αυτό, δεν υπάρχουν ακόµα οριογραµµές που να δοµήσουν µία θεωρία, η οποία θα 

προβλέπει µε ακρίβεια και αξιοπιστία συντελεστές ταχύτητας αντιδράσεων. Και πειραµατικά 

όµως, η εξαγωγή συντελεστών ταχύτητας χηµικών διεργασιών δεν αποτέλεσε εύκολο πεδίο 

έρευνας για την κοινότητα των κινητικών επιστηµόνων, κυρίως λόγο της έλλειψης κατάλληλης 

τεχνολογίας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι µέχρι τα µέσα του εικοστού αιώνα, οι 

µετρήσεις περιορίζονταν αναγκαστικά, σε σχετικά αργές αντιδράσεις. Στην περίοδο όµως του 

δεύτερου µισού του αιώνα, η ανάπτυξη µιας ποικιλίας εξαιρετικά ταχύτερων τεχνικών, 

προσέδωσε στους κινητικούς τη δυνατότητα µελέτης αντιδράσεων, οι οποίες ολοκληρώνονται 

σε πολύ µικρότερη χρονική κλίµακα. Εκ τότε,  µελετήθηκαν λεπτοµερέστερα οι ταχύτητες 

στοιχειωδών αντιδράσεων και η αποτυπωµένη, πλέον, εξάρτησή τους, από την πίεση και τη 

θερµοκρασία παρείχε τη µικροσκοπική ενόραση του µηχανισµού των συντελούµενων 

διεργασιών. Το βασικότερο όµως εφόδιο, που απέκτησε η σύγχρονη Κινητική Αντιδράσεων για 

να προβεί στο µεγαλύτερο βήµα προς τη γνώση, ήταν τα ιδιαίτερα προηγµένα, ταχύτατα 

ηλεκτρονικά συστήµατα αυτοµατισµών, τα laser και οι ευαίσθητες τεχνικές ανίχνευσης. Ο 

συνδυασµός τους µε τη σύγχρονη ανάπτυξη των µικροϋπολογιστών, κατέστησε εφικτό, τόσο τον 

έλεγχο των πειραµατικών παραµέτρων, όσο και τη συλλογή και αποθήκευση αξιόπιστων 

δεδοµένων, τα οποία περαιτέρω επεξεργάζονται µε εξαιρετικά προηγµένες στατιστικές 

µεθόδους. Παρά ταύτα όµως, πριν καταλήξει κάποιος στις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες νέες 

προοπτικές που διανοίγονται στη διερεύνηση του µηχανισµού των αντιδράσεων, πρέπει 

πρωτίστως να διερευνηθούν, οι βασικές αρχές που διέπουν, τόσο τις τεχνικές, όσο και τα 

πειράµατα καθαυτά. Η συγκεκριµένη λεπτοµέρεια είναι απαραίτητη διότι, µόνο στην περίπτωση 

αυτή, η Χηµική Κινητική θα είναι σε θέση να εξάγει αξιόπιστες πληροφορίες για τα συστήµατα 

µε τα οποία ασχολείται και όπως προαναφέρθηκε, υβριδίζεται µε σωρεία θεµάτων, που αφορούν 

την πρόληψη, την προστασία και τη βελτίωση της παγκόσµιας καθηµερινότητας. Η ικανοποίηση 

της συγκεκριµένης απαίτησης φαίνεται να γίνεται διαρκώς εντονότερη, καθώς η έκταση του 

πεδίου δράσης της Κινητικής των Αντιδράσεων, διευρύνεται διαρκώς και εµπλέκεται σε 

οποιοδήποτε χρονικά µεταβαλλόµενο φαινόµενο είναι εφικτό να παρατηρηθεί. Αυτή ακριβώς 

αποτελεί και την ευλόγως αναµενόµενη συνέπεια, της υποσυνείδητα καθιερωµένης ανθρώπινης 

θεώρησης του χρόνου, σαν την καθοριστικότερη παράµετρο της µεταβαλλόµενης 

πραγµατικότητάς µας. 
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 Κεφάλαιο Ι .1  –  Όρια Ιδανικής Συμπεριφοράς Αερίων   
 

 

 Η Χηµική Κινητική, είναι δυνατόν να περιγραφεί σαν τη µελέτη χηµικών συστηµάτων, 

των οποίων η σύσταση µεταβάλλεται µε το χρόνο. Οι µεταβολές αυτές µπορεί να συµβαίνουν 

στην αέρια, την υγρή ή τη στερεή φάση1. Μία αντίδραση που εξελίσσεται σε µια φάση 

ονοµάζεται οµογενής, ενώ όταν αλληλεπιδρούν διαφορετικές φάσεις, η αντίδραση ορίζεται ως 

ετερογενής. Βασικό αντικείµενο µελέτης της παρούσας διατριβής αποτέλεσαν χηµικές 

διεργασίες που συντελούνται στην αέρια φάση και η οποία εντάσσεται στον ειδικότερο οµώνυµο 

κλάδο της Κινητικής Αέριας Φάσης (Gas Kinetics). Ο συγκεκριµένος υποτοµέας εξετάζει την 

άµεση αλληλεπίδραση µεταξύ αντιδρώντων ατόµων ή µορίων, σε θεµελιώδες επίπεδο και 

ακριβώς, για το λόγο αυτό αποτελεί τη βάση οποιασδήποτε Κινητικής Μελέτης. Πιο 

συγκεκριµένα ασχολείται µε συστήµατα που περιέχουν µεγάλο αριθµό ατόµων ή µορίων, 

διερευνώντας τη συσχέτιση των µακροσκοπικών ιδιοτήτων των συστηµάτων, µε τις 

µικροσκοπικές ιδιότητες των συνιστώντων ατόµων και µορίων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

διερεύνηση και κατανόηση της αλληλεπίδρασης ατόµων ή µορίων στην αέρια φάση αποτελεί η 

γνώση της συµπεριφοράς και των γενικών χαρακτηριστικών ενός µεµονωµένου αερίου, οι 

συµβατικές παραδοχές–προσεγγίσεις, καθώς και το εύρος ασφαλούς ισχύς τους. 

 

Ι.1  Όρια Ιδανικής Συμπεριφοράς Αερίων2

 
  Όταν ένα αέριο† είναι επαρκώς αραιωµένο, τότε τα µόρια βρίσκονται τόσο 

αποµακρυσµένα, ώστε µπορούν να αγνοηθούν οι µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Στην περίπτωση 

αυτή ισχύει η Καταστατική Εξίσωση των Αερίων, που περιγράφει τη συσχέτιση των 

παραµέτρων πίεσης, θερµοκρασίας και όγκου για δεδοµένη ποσότητα αερίου: 

 TRnVP =    [Ε – Ι.1.1] 

Η διαίρεση των δύο µελών µε τον αριθµό των mole n οδηγεί στην έκφραση: 

 TRVP =     [Ε – Ι.1.2] 
µε το V να εκφράζει το γραµµοµοριακό όγκο και να διαφοροποιείται από την αντίστοιχη 

ποσότητα του όγκου , ως προς το γεγονός ότι η πρώτη είναι εντατική παράµετρος (δεν 

εξαρτάται από το µέγεθος του συστήµατος), ενώ η δεύτερη εκτατική (εξαρτάται από το µέγεθος 

του συστήµατος). Ο συγκεκριµένος διαχωρισµός είναι ιδιαίτερα σηµαντικός όταν περιγράφονται 

µακροσκοπικές ιδιότητες συστηµάτων και ορισµένα χαρακτηριστικά παραδείγµατα εντατικών 

και εκτατικών παραµέτρων αποτελούν η πίεση, η θερµοκρασία και η πυκνότητα, και ο όγκος, η 

µάζα και η ενέργεια, αντίστοιχα. 

V

                                                 
† η λέξη gas προέρχεται από την ελληνική χάος και την εισήγαγε ο Βέλγος van Helmont στο πρώτο μισό 
του 17ου αιώνα 
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 Αυτό που πρακτικά δηλώνει η έκφραση Ε – Ι.1.1 είναι ότι οποιοδήποτε ανεξάρτητο 

χαρακτηριστικό των µορίων του αερίου, όπως µέγεθος, σχήµα ή µεταξύ τους αλληλεπίδραση, 

αγνοούνται εντελώς, µε συνέπεια την παγκόσµια εφαρµογή τους ανεξάρτητα από το αέριο 

αναφοράς, όταν αναφερόµαστε σε σχετικά χαµηλές πιέσεις. Όταν όµως, η πίεση αυξάνεται, τότε 

παρατηρούνται αποκλίσεις από την ιδανική συµπεριφορά, που πρεσβεύει η καταστατική 

εξίσωση, και τα εσωτερικά χαρακτηριστικά των µορίων του αερίου γίνονται σηµαντικά. 

Προκειµένου να ελέγχεται κατά πόσο τα αέρια βρίσκονται εντός ή εκτός, πειραµατικά ανεκτών 

ορίων ιδανικής συµπεριφοράς χρησιµοποιείται ο παράγοντας συµπιεστότητας Ζ (Ε – Ι.1.3), που 

για ιδανικά αέρια ισούται µε τη µονάδα, ενώ όταν αποκλίνει από αυτή (Ζ ≠ 1) δηλώνει µη 

ιδανική συµπεριφορά. 

 
TR
VPZ =   [Ε – Ι.1.3]

Το µέγεθος της απόκλισης από την ιδανική συµπεριφορά ενός αερίου εξαρτάται από τη 

θερµοκρασία και τη φύση του αερίου. Όσο πλησιέστερα στο σηµείο υγροποίησής του βρίσκεται 

ένα αέριο, τόσο περισσότερο αποκλίνει από την ιδανικότητα. Συνεπώς, σε χαµηλές 

θερµοκρασίες, όπου τα µόρια κινούνται βραδύτερα και υπερισχύουν οι ελκτικές 

αλληλεπιδράσεις, επέρχεται συµπύκνωση και ο παράγοντας συµπιεστότητας γίνεται µικρότερος 

της µονάδας. Ωστόσο, σε υψηλές θερµοκρασίες όπου τα µόρια κινούνται ταχύτερα και 

υπερισχύουν οι µικρής εµβέλειας απωστικές αλληλεπιδράσεις, το Ζ γίνεται µεγαλύτερο της 

µονάδας. Είναι σαφές συνεπώς, ότι το µοντέλο του αερίου, όπου το κάθε µόριο του κινείται 

ανεπηρέαστο από την ύπαρξη του άλλου και αγνοεί πλήρως τις διαµοριακές αλληλεπιδράσεις, 

αποτυγχάνει πλήρως σε υψηλές πιέσεις και ότι οι ελκτικές και οι απωστικές δυνάµεις δεν πρέπει 

να αγνοούνται σε όλες τις περιπτώσεις. Η πλέον γνωστή προσέγγιση που προσοµοιώνει 

ικανοποιητικά τη συµπεριφορά των αερίων, πέρα από την ιδανικότητα είναι η εξίσωση van der 

Waals†: 

 ( ) TRbV
V

aP =−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+ 2   [Ε – Ι.1.4] 

όπου τα a και b είναι χαρακτηριστικές σταθερές κάθε αερίου, µε το a να περιγράφει τις ελκτικές 

και τις απωστικές αλληλεπιδράσεις των µορίων και το b το µέγεθός τους.  

                                                 
† O  Johannes Diderik  van  der Waals  (1837  –  1923),  επειδή  δεν  είχε  διδαχθεί  τις  απαιτούμενες  για  την 
εισαγωγή στο πανεπιστήμιο κλασσικές γλώσσες,   λατινικά και ελληνικά, δεν μπορούσε  να συνεχίσει 
με πανεπιστημιακές σπουδές και κατ’ εξαίρεση του δόθηκε το δικαίωμα το 1873 από το πανεπιστήμιο 
του Leyden να παρουσιάσει τη διδακτορική του διατριβή. 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις δεδοµένες συνθήκες που διεξήχθησαν τα πειράµατα της 

συγκεκριµένης διατριβής µε την τεχνική του αντιδραστήρα πολύ χαµηλής πίεσης (Very Low 

Pressure Reactor, VLPR) όλες οι χηµικές ενώσεις προσοµοιάζουν άριστα την ιδανική 

συµπεριφορά, καθώς οι µερικές τους πιέσεις στον αντιδραστήρα είναι της τάξης των 10–5 Torr, 

ενώ η συνολική πίεση στο εσωτερικό του δεν ξεπερνάει τα 2 mTorr. 

 

Ι.2 Αρχές Κινητικής Θεωρίας των Αερίων 
 

Στα πρότυπα του ιδανικού αερίου µπορεί να δοµηθεί ένα µοντέλο περιγραφής του, όπου 

τα µόριά του βρίσκονται σε διαρκή, αέναη κίνηση και συγκρούονται τόσο µεταξύ τους όσο και 

µε τα τοιχώµατα του δοχείου που τα περιέχει. Επειδή ακριβώς το συγκεκριµένο πρότυπο 

βασίζεται στην κίνηση των µορίων ονοµάστηκε Κινητική Θεωρία των Αερίων (ΚΘΑ). Η 

βασικότερη αρχή της ΚΘΑ είναι ότι τα µόρια συµπεριφέρονται σαν σκληρές σφαίρες που δεν 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, παρά µόνο κατά το ελάχιστο χρονικό διάστηµα που διαρκεί η 

σύγκρουση. Η έννοια της πίεσης ενός αερίου αφορά στη δύναµη ανά µονάδα επιφανείας, που 

ασκούν τα µόρια του αερίου στο περιέχον δοχείο, όταν κινούµενα µε ταχύτητα u προσκρούουν 

στα τοιχώµατα του. Την πλέον, ίσως, σηµαντική σχέση της ΚΘΑ την αποτελεί η συσχέτιση του 

µακροσκοπικού γινοµένου PV µε τη µοριακή ιδιότητα (µικροσκοπική)  m〈u2〉. 

   [Ε – Ι.2.1] ><+><+><=>< 2222
zyx uuuu

 ><= 2

3
1 umNVP   [Ε – Ι.2.2] 

Η συγκεκριµένη έκφραση αποτελεί προϊόν δύο βασικών υποθέσεων, οι οποίες όµως δεν 

οδηγούν σε σηµαντικές παρεκκλίσεις από τα πειραµατικά µετρούµενα µεγέθη: 

 Οι κρούσεις των µορίων µε τα τοιχώµατα είναι απόλυτα ελαστικές. 

 Τα µόρια δεν συγκρούονται µεταξύ τους καθώς ταξιδεύουν µεταξύ των τοιχωµάτων. 

Από την έκφραση (Ε – Ι.2.2) και µε κατάλληλους µαθηµατικούς µετασχηµατισµούς παράγεται η 

τετραγωνική ρίζα της µέσης ταχύτητας των µορίων (Root Mean Square, RMS) urms: 

 
213

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

M
RTurms   [Ε – Ι.2.3] 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η urms δεν ταυτίζεται µε τη µέση ταχύτητα των µορίων, καθώς  γενικά 

ισχύει ότι , αλλά ως επί το πλείστον δεν διαφέρουν περισσότερο από 10%. Ο 

ορισµός του συγκεκριµένου µεγέθους είναι απαραίτητος, καθώς τα µόρια ενός οποιουδήποτε 

αερίου δεν έχουν όλα την ίδια ταχύτητα (Σ – I.2.1). Η µαθηµατική έκφραση της κατανοµής των 

22 ><≠>< uu
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µοριακών ταχυτήτων  περιγράφηκε αρχικά, από το Σκωτσέζο φυσικό James Clerk Maxwell to 

1860, ενώ την τελική της µορφή την πήρε λίγο αργότερα, κατόπιν της συνδροµής του 

Αυστριακού, επίσης φυσικού, Ludwig Boltzmann και η οποία πλέον έχει καθιερωθεί σαν 

Maxwell-Boltzmann κατανοµή: 

 Tkmu

B
x

Bxe
Tk

muf 2
2

1
2

2
)( −

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

π
  [Ε – Ι.2.4] 

όπου m η µάζα ενός µορίου εκφρασµένη σε kgr και kB η σταθερά του Boltzmann που 

χρησιµοποιείται σε σωρεία φυσικοχηµικών εξισώσεων, µε τη µορφή του γινοµένου kBT και σε 

αυτή τη µορφή έχει διαστάσεις ενέργειας.      

 Η ολοκλήρωση της κατανοµής Maxwell-Boltzmann, προς κάθε συντεταγµένη κίνησης των 

µορίων, οδηγεί στην αντίστοιχη µέση ταχύτητά τους (
m
Tk

u B
x =2 ) και επειδή τα αέρια 

αποτελούν το πλέον χαρακτηριστικό αποδεικτικό µέσο της ισοτροπίας του χώρου, η συνολική 

κινητική τους ενέργεια παρέχεται από την έκφραση: 

  Tkum B2
3

2
1 2 =   [Ε – Ι.2.5] 

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι πειραµατικές παρατηρήσεις βασίζονται στις µέσες 

µοριακές ταχύτητες. Υπάρχουν όµως και ορισµένες περιπτώσεις, οι οποίες εξαρτώνται από 

ολόκληρη την κατανοµή, όπως συµβαίνει στην περίπτωση του σχήµατος των φασµατικών 

γραµµών εκποµπής, ατόµων ή µορίων. Σε εξιδανικευµένες συνθήκες, οι φασµατικές γραµµές θα 

έπρεπε να είναι θεωρητικά εξαιρετικά στενές, καθώς βάσει της κβαντοµηχανικής θα υπάρχει 

µόνο µία ενέργεια µετάβασης και η πεπλάτυνση θα οφείλεται αποκλειστικά στον πεπερασµένο 

χρόνο ζωής της διεγερµένης κατάστασης. Στην πραγµατικότητα, όµως, η κυριότερη αιτία 

πεπλάτυνσης των φασµατικών γραµµών οφείλεται στην κίνηση των µορίων που εκπέµπουν την 

ακτινοβολία και στο σταθερό ανιχνευτή, ο οποίος µετράει συχνότητες που περιγράφονται από 

την έκφραση Ε – Ι.2.6: 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +≈

c
ux10νν   [Ε – Ι.2.6] 

όπου c η ταχύτητα του φωτός και ux το διάνυσµα της ταχύτητας. Συµπεριλαµβάνοντας στην 

έκφραση και την εξάρτηση από τη θερµοκρασία όπως προέκυψε από τη Maxwell–Boltzmann 

κατανοµή παράγεται η έκφραση διασποράς των συχνοτήτων (Ε – Ι.2.7), η οποία αποτελεί 

κλασσική καµπύλη Gaussian, µε το κέντρο της να είναι το v0 και η εκατέρωθεν πεπλάτυνση να 

περιγράφεται από την έκφραση Ε – Ι.2.8.: 
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 ( ) ( )
Tkv

vvmcevI
B

2
0

2
0

2

2
−−∝   [Ε – Ι.2.7] 

 2

2
02

mc
Tkv B=σ   [Ε – Ι.2.8] 

Η πεπλάτυνση των φασµατικών γραµµών λόγω της κατανοµής των µοριακών ταχυτήτων 

ονοµάζεται φαινόµενο Doppler. 

 
Σ – Ι.2.1.  Συγκεντρωτικό διάγραµµα κατανοµής ταχυτήτων σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία 

 
 Ένα επίσης σηµαντικό πόρισµα της ΚΘΑ3 αποτελεί το γεγονός ότι η συχνότητα 

κρούσεων ενός αερίου µε τα τοιχώµατα είναι ανάλογη, τόσο της αριθµητικής πυκνότητας των 

µορίων του, όσο και της µέσης µοριακής τους ταχύτητας: 

 
4

1
,

u
dt
dN

A
z collw ρ==   [Ε – Ι.2.9] 

Όπου το dN αντιπροσωπεύει τον αριθµό των µορίων που προσκρούουν σε επιφάνεια µε εµβαδόν 

Α, ενώ το ρ αντιπροσωπεύει την αριθµητική πυκνότητα των µορίων. 

 Τέλος, δεδοµένου ότι το αντικείµενο της παρούσας διατριβής αφορά στην κινητική 

µελέτη αντιδράσεων στην αέρια φάση, η πλέον σηµαντική πληροφορία που λαµβάνεται από την 

ΚΘΑ είναι η συχνότητα των κρούσεων µεταξύ των µορίων. Κρίσιµη παράµετρο για την 

εξαγωγή του συγκεκριµένου µεγέθους αποτελεί η ενεργός διατοµή κρούσης σ, η οποία 

χαρακτηρίζει την περιοχή δράσης των µορίων, ανάλογα των γεωµετρικών τους 

χαρακτηριστικών. Στην περίπτωση όπου το προς µελέτη σύστηµα αναφέρεται σε ένα µόνο 

αέριο, η ενεργός διατοµή κρούσης περιγράφεται από την έκφραση: 

5 



 Κεφάλαιο Ι .3  –  Βασικές Έννοιες Χημικής Κινητικής  
 

 

   [Ε – Ι.2.10] 2
Adπσ =

και η συχνότητα κρούσεων: 

 
2

1

2

2

ρσ u
Z AA =   [Ε – Ι.2.11] 

ενώ στην περίπτωση διαφορετικών αερίων η ενεργός διατοµή γίνεται: 

 
2

2
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

= Α Bdd
πσ   [Ε – Ι.2.12] 

και   

 BArAB uZ ρρσ=   [Ε – Ι.2.13] 

όπου ur η σχετική ταχύτητα του Α ως προς το Β ( ( ) 2
1

8 πµTku Br = ) και µ η ανηγµένη τους 

µάζα. Υπό αυτές τις συνθήκες, η απόσταση που διανύει ένα µόριο χωρίς να συγκρουστεί µε 

κάποιο άλλο, καλείται ελεύθερη διαδροµή λ και περιγράφεται από την έκφραση (Ε – Ι.2.14): 

 
PN

RT

u

u
z
u

AA σρσρσ
λ

2
1

2
1

2
1

22

1

2
====   [Ε – Ι.2.14] 

η οποία µπορεί  να αναχθεί περαιτέρω στην πλέον απλοποιηµένη της µορφή, κατά τη οποία 

προκύπτει σαν συνάρτηση µόνο της πίεσης του αερίου: 

 
P
09.5

=λ   [Ε – Ι.2.15] 

όπου η πίεση P εκφράζεται σε mTorr και η ελεύθερη διαδροµή λ σε cm. 

 

Ι.3 Βασικές Έννοιες Χημικής Κινητικής1‐6
 

Τη µεγαλύτερη, ίσως, διαφορά της Χηµικής Κινητικής από την Κβαντική Μηχανική και 

τη Θερµοδυναµική την αποτελεί το γεγονός ότι ο συγκεκριµένος  κλάδος δεν έχει εξελιχθεί σε 

τέτοιο βαθµό, ώστε να υπάρχει µία οµάδα ενοποιηµένων αρχών, πάνω στην οποία να αναπτυχθεί 

το θεωρητικό υπόβαθρο του τοµέα. Ωστόσο, η βασική έρευνα, έχει πλέον δοµήσει τις βασικές 

αρχές της και οι µελέτες προς την κατεύθυνση της πλήρους ανάπτυξης του κλάδου είναι 

αυθύπαρκτα ενδιαφέρουσες.  

Η χηµική µεταβολή, που συντελείται, σε οποιαδήποτε αντίδραση µπορεί να 

αναπαρασταθεί από τη γενική στοιχειοµετρική εξίσωση: 

 DdCcBbAa +→+     [Α – Ι.3.1] 
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όπου τα a και b δηλώνουν τους αριθµούς των mole των αντιδρώντων Α και Β, τα οποία 

αντιδρούν παράγοντας c και d mole προϊόντων. Το φαινοµενικά απλό σχήµα της αντίδρασης (Α 

– Ι.3.1), µπορεί να υποδηλώνει έναν εξαιρετικά πολύπλοκο µηχανισµό και να υποκρύπτει 

εξαιρετικά σηµαντικές ενδιάµεσες λεπτοµέρειες –πληροφορίες του µηχανισµού της αντίδρασης. 

Συνήθως, οι χηµικές διεργασίες εξελίσσονται σχηµατίζοντας πολλά σταθερά και ασταθή 

ενδιάµεσα µόρια, άτοµα ή ρίζες και πολύ συχνά διεκπεραιώνονται σε περισσότερα του ενός, 

στάδια. Το κάθε ανεξάρτητο στάδιο είναι γνωστό σαν στοιχειώδης αντίδραση και περιλαµβάνει 

τον άµεσο σχηµατισµό των προϊόντων από τα αντιδρώντα. Οι στοιχειώδεις αντιδράσεις, δηλαδή, 

συµβαίνουν, αυστηρά, σε µοριακό επίπεδο. Η µεταβολή της σύστασης του αντιδρώντος µίγµατος 

µε το χρόνο ορίζεται ως ταχύτητα της αντίδρασης r και για την περίπτωση της αντίδρασης (Α − 

Ι.3.1), αναφερόµενοι στα αντιδρώντα, περιγράφεται από την έκφραση:  

 
dt
Bd

bdt
Ad

a
r ][1][1

−=−=     [E – Ι.3.1] 

Το αρνητικό πρόσηµο µπροστά από το συντελεστή του ρυθµού µεταβολής της συγκέντρωσης 

των αντιδρώντων, δηλώνει τη µείωση της συγκέντρωσής τους, κατά την εξέλιξη της αντίδρασης, 

γεγονός συνεπές µε την παραγωγή των προϊόντων και την αρχή διατήρησης της µάζας. Η 

αντίστοιχη µαθηµατική έκφραση που αναφέρεται στα προϊόντα αναµένεται να ξεκινά µε θετικό 

πρόσηµο, δηλώνοντας στην περίπτωση αυτή την αύξηση της συγκέντρωσής τους, κατά την 

παραγωγή τους και έχει τη µορφή: 

 
dt
Dd

ddt
Cd

c
r ][1][1

==     [E – Ι.3.2] 

Οι εκφράσεις (Ε – Ι.3.1) και (Ε – Ι.3.2) είναι ισοδύναµες µεταξύ τους, καθώς οι συγκεντρώσεις 

αντιδρώντων και προϊόντων συσχετίζονται µέσω της εξίσωσης (Α – Ι.3.1) και γενικά ισχύει: 

 

dt
Dd

ddt
Cd

cdt
Bd

bdt
Ad

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

==−=−=     [E – Ι.3.3] 

Ένα σύνολο διαφορετικών µονάδων έχει χρησιµοποιηθεί για την ταχύτητα αντίδρασης. Οι 

γενικές διαστάσεις του r είναι: 

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

Οι καθορισµένες µονάδες συγκέντρωσης, κατά το διεθνές σύστηµα µονάδων του NIST 

(International System of Units, S.I. ) είναι mol dm–3. Ωστόσο, στη γενικότερη βιβλιογραφία 

συναντώνται συχνά οι ισοδύναµες µονάδες mol litre–1, για αντιδράσεις σε διαλύµατα και mol 

cm–3, για αντιδράσεις στην αέρια φάση. Πολλαπλασιάζοντας τα mol cm–3 µε τον αριθµό του 

Avogadro (ΝΑ = 6.0221415 × 1023) λαµβάνονται οι διαστάσεις molecules cm–3, οι οποίες 

χρησιµοποιούνται εκτεταµένα και είναι συνεπείς µε αντιδράσεις αέριας φάσης. 
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  Κεφάλαιο Ι .3 .1  –  Τάξη Αντίδρασης  
 

 

Ι.3.1 Τάξη Αντίδρασης 

 

 Οι πειραµατικές µετρήσεις, για όλες τις αντιδράσεις που έχουν µελετηθεί, υποδεικνύουν, 

ότι η ταχύτητά τους εξαρτάται από τη συγκέντρωση ενός η περισσοτέρων αντιδρώντων και είναι 

δυνατόν να εκφραστεί ως συνάρτηση αυτών:  

 ]}[],([ BAfr =     [E – Ι.3.1.1] 

 Υπάρχουν όµως περιπτώσεις, όπου στη συναρτησιακή σχέση περιέχεται η συγκέντρωση 

κάποιου ενδιαµέσου (ενζυµατικές αντιδράσεις) ή ορισµένων µορίων, που δεν εµφανίζονται στη 

στοιχειοµετρική αναλογία, ή ακόµα και συγκεντρώσεις προϊόντων. Ωστόσο, η συχνότερη 

έκφραση ταχύτητας που συναντάται είναι αυτή του γινοµένου των, υψωµένων σε µία δύναµη, 

συγκεντρώσεων των αντιδρώντων. 

     [E – Ι.3.1.2] nm BAr ][][∝

Οι τιµές των εκθετών µπορεί να είναι θετικοί ή αρνητικοί, ακέραιοι ή κλάσµατα. Η εισαγωγή 

στην ανωτέρω σχέση ενός συντελεστή αναλογίας έχει σαν συνέπεια την έκφραση: 

     [E – Ι.3.1.3] nm BAkr ][][=

η οποία αποτελεί τον Νόµο της Ταχύτητας οιασδήποτε χηµικής διεργασίας. Ο εκθέτης στον 

οποίο είναι υψωµένη η συγκέντρωση κάθε αντιδρώντος, ορίζεται τάξη της αντίδρασης, ως προς 

το αντίστοιχο αντιδρόν, ενώ το άθροισµα των εκθετών αποτελεί τη συνολική τάξη της 

αντίδρασης. Ο συντελεστής αναλογίας, k, είναι γνωστός σαν συντελεστής ταχύτητας της 

αντίδρασης και εξαρτάται από τη θερµοκρασία και ορισµένες φορές από την πίεση. 

Γενικεύοντας την έκφραση του νόµου της ταχύτητας για την περίπτωση Κ συστατικών 

προκύπτει η σχέση: 

     [E – Ι.3.1.4] ∏
=

=
K

i

n
i

ickr
1

και η αντίστοιχη συνολική τάξη της αντίδρασης περιγράφεται από την έκφραση: 

     [E – Ι.3.1.5] ∑
=

=
K

i
inp

1

Στη γενική έκφραση (Ε – Ι.3.1.4) οι διαστάσεις του συντελεστή ταχύτητας είναι: 

{ συγκέντρωση }–(p–1) { χρόνος }–1

και για την ειδική περίπτωση µιας αντίδρασης δεύτερης τάξης, όπου m=n=1, οι µονάδες είναι { 

συγκέντρωση }–1 { χρόνος }–1. 

Επειδή όπως προαναφέρθηκε στην παρούσα ερευνητική εργασία µελετήθηκαν, αποκλειστικά, 

αντιδράσεις στην αέρια φάση, οι µονάδες που χρησιµοποιούνται και είναι κατά σύµβαση 
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  Κεφάλαιο Ι .3 .2  –  Μοριακότητα Αντίδρασης  
 

 

καθολικά αποδεκτές από την πληθώρα των ερευνητικών οµάδων που ασχολούνται µε κινητικές 

µελέτες αέριας φάσης είναι cm3 molecule–1 s–1.  

 

Ι.3.2 Μοριακότητα Αντίδρασης 

 

 Ένας διαχωρισµός, που αναφέρεται αυστηρά σε στοιχειώδεις αντιδράσεις είναι αυτός 

βάσει της Μοριακότητας. Η µοριακότητα αντικατοπτρίζει τον αριθµό των αντιδρώντων µορίων 

που εµπλέκονται σε κάθε στοιχειώδες στάδιο. Θεωρητικά, θα µπορούσε να οριστεί η 

µοριακότητα µιας στοιχειώδους αντίδρασης για απεριόριστο αριθµό αντιδρώντων, αλλά στη 

φύση συναντώνται µέχρι τριµοριακές στοιχειώδεις διαδικασίες. 

 Για στοιχειώδεις αντιδράσεις, µοριακότητα και τάξη ταυτίζονται. Κατά την αναφορά, 

όµως σε γενικού τύπου αντιδράσεις, η τάξη αποτελεί µία αποκλειστικά, πειραµατικά µετρήσιµη 

ποσότητα, ενώ η µοριακότητα χαρακτηρίζει µονοσήµαντα στοιχειώδεις διαδικασίες. Η χρονική 

συµπεριφορά των αντιδρώντων σε σχέση µε την τάξη που αναφέρονται, προκύπτει από την 

ολοκλήρωση του νόµου της ταχύτητας που συνδέεται µε την αντίδραση. Στον πίνακα (Π-Ι.3.2.1) 

που ακολουθεί παρατίθενται οι χρονικά εξαρτώµενες εκφράσεις των συγκεντρώσεων, για απλές 

τάξεις αντιδράσεων. 

 

Τάξη  Έκφραση 

Μηδενική  ktAA t −= 0][][  

Πρώτη  kt
t eAA −= 0][][  

Δεύτερη  ( ) ( )( ){ } ktBAABBA tt =− −− 1
00

1
00 ][][][][ln][][  

Γενική  ( ) ( ) ktnnAA nn
t )1(][][ 11

0
11 −=−

−−−−

 
 

Π – Ι.3.2.1  Χρονικά εξαρτώµενες συγκεντρώσεις αντιδράσεων απλών τάξεων 
 

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η έκφραση για τη γενική τάξη αναφέρεται στην παρουσία ενός µόνο 

αντιδρώντος και ισχύει πάντα, εκτός της περίπτωσης όπου n = 1. 

 Με βάση τις εκθετικές εκφράσεις ορίζεται ο χρόνος ζωής των αντιδρώντων. Η ποσότητα 

αυτή δηλώνει τον απαιτούµενο χρόνο, για την ελάττωση  της συγκέντρωσης του αντιδρώντος 

στο 
e
1  της αρχικής της τιµής, [Α]0. Κατά αντιστοιχία ορίζεται και ο χρόνος ηµιζωής µιας 

ένωσης, ο οποίος  δηλώνει το χρονικό διάστηµα που απαιτείται, για τη µείωση της 
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 Κεφάλαιο Ι .3 .3  –  Συντελεστής ταχύτητας και  Θερμοκρασιακή Εξάρτηση  
 

 

συγκέντρωσης του αντιδρώντος στο µισό της αρχικής της τιµής. Στην περίπτωση αντίδρασης n 

όµοιων αντιδρώντων (n ≠ 1), ο χρόνος ηµιζωής του αντιδρώντος περιγράφεται από τη σχέση: 

 ( )
( )[ ]1

0

1

2/1
1

12
−

−

−

−
=

n

n

Ank
t     [E – Ι.3.2.1] 

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

περιγράφεται από την έκφραση: 

 
k

t 2ln
2/1 =     [E – Ι.3.2.2] 

Ι.3.3 Συντελεστής Ταχύτητας και Θερμοκρασιακή Επίδραση 

 

Οι εκφράσεις των νόµων ταχύτητας είναι συνήθως, απλές συναρτήσεις της 

συγκέντρωσης του αντιδρώντος και του χαρακτηριστικού συντελεστή ταχύτητας. Αν η έκφραση 

της ταχύτητας είναι σωστά προσδιορισµένη, τότε ο συντελεστής ταχύτητας δεν θα πρέπει να 

εµφανίζει καµία εξάρτηση από τη συγκέντρωση των αντιδρώντων ή οποιουδήποτε άλλου 

µορίου, που παρίσταται στο αντιδρόν µίγµα. Επιπλέον, ο συντελεστής ταχύτητας µιας 

αντίδρασης επιβάλλεται να είναι ποσότητα ανεξάρτητη του χρόνου και της προόδου της χηµικής 

διεργασίας. Ωστόσο, όπως καταδεικνύουν  πειραµατικά δεδοµένα, οι συντελεστές ταχύτητας 

των αντιδράσεων εµφανίζουν, σχεδόν πάντα, ισχυρή εξάρτηση από τη θερµοκρασία. Η 

συγκεκριµένη συµπεριφορά παρατηρήθηκε και περιγράφηκε για πρώτη φορά, το 1889, από το 

Σουηδό Φυσικοχηµικό Svante August Arrhenius†7, για µία σειρά χηµικών αντιδράσεων που 

µελέτησε, καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι η παρατηρούµενη συµπεριφορά είναι τόσο 

έντονη, που δεν είναι δυνατόν να οφείλεται µόνο στην µεταβολή της µεταφορικής ενέργειας των 

µορίων.  Επιπλέον, παρατήρησε ότι η εξάρτηση όλων των συντελεστών ταχύτητας των 

αντιδράσεων που µελέτησε, είναι της ίδιας µορφής και περιγράφεται από την έκφραση:  

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

RT
E

ATk actexp)(     [E – I.3.3.1] 

 Η σχέση Ε – I.3.3.1 είναι παγκοσµίως διάσηµη µε το όνοµα του θεµελιωτή της και το γράφηµα 

του lnk συναρτήσει του 
T
1 , έχει  καθιερωθεί σαν διάγραµµα Arrhenius. Όπως ο ίδιος επισήµανε, 

οι ρίζες της ανωτέρω έκφρασης, βρίσκονται στις εξισώσεις του Van’t Hoff (1884), βάσει των 

                                                 
† Ο Svante Arrhenius ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πρότεινε ότι το CO2 της ατμόσφαιρας επιδρά στο 
κλίμα της γης, φαινόμενο που σήμερα είναι γνωστό ως Φαινόμενο του Θερμοκηπίου (Greenhouse Effect) 
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οποίων περιγράφηκε η εξάρτηση της θερµοδυναµικής σταθεράς ισορροπίας Κ, από τη 

θερµοκρασία.  

Όπως φαίνεται από την έκφραση Arrhenius, η θερµοκρασιακή εξάρτηση του συντελεστή 

ταχύτητας υπεισέρχεται στον εκθετικό όρο (Σ – 1.3.3.1). Ωστόσο, ασθενή εξάρτηση από τη 

θερµοκρασία εµφανίζει επίσης ο προεκθετικός παράγοντας Α – ή παράγοντας συχνοτήτων, όπως 

αποκαλείται εναλλακτικά –, η οποία όµως δεν είναι πειραµατικά ανιχνεύσιµη σε µικρά σχετικά 

εύρη θερµοκρασιών και πολύ συχνά αγνοείται. Οι διαστάσεις του Α είναι ίδιες µε αυτές του 

συντελεστή ταχύτητας k, γεγονός συνεπές µε τον αδιάστατο εκθετικό όρο και για οποιαδήποτε 

τάξη αντίδρασης, p, οι µονάδες του είναι {συγκέντρωση}1–p {χρόνος}–1. 

 Την κινητική παράµετρο κλειδί στην έκφραση Arrhenius, όµως, την αποτελεί η ενέργεια 

ενεργοποίησης, Ea. Η συγκεκριµένη ποσότητα, στην πλέον απλοποιηµένη της έκφανση µπορεί 

να γίνει αντιληπτή, ως το ποσό της ενέργειας που απαιτείται να εµπεριέχουν τα αντιδρώντα 

(συνήθως µε τη µορφή κινητικής ενέργειας), προκειµένου να υπερνικηθούν οι απωστικές 

αλληλεπιδράσεις των ηλεκτρονιακών τους νεφών και διασπώντας και δηµιουργώντας δεσµούς, 

να καταλήξουν σε προϊόντα Σ – Ι.3.3.2.  
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Σ – Ι.3.3.1    Εξάρτηση του εκθετικού όρου της έκφρασης Arrhenius από τη θερµοκρασία 
 

Στην περίπτωση θετικής ενέργειας ενεργοποίησης, ο συντελεστής ταχύτητας, k, αυξάνει 

µε σύγχρονη αύξηση της θερµοκρασίας. Υπάρχουν, όµως αντιδράσεις, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από αρνητική ενέργεια ενεργοποίησης ( 0<Ea ) και συνεπώς, εµφανίζουν 

αντίστροφη εξάρτηση από τη θερµοκρασία. Τέτοιες αντιδράσεις συντελούνται συνήθως, µέσω 

περίπλοκων µηχανισµών και περιλαµβάνουν το σχηµατισµό σχετικά σταθερών ή ασταθών 

ενδιαµέσων προϊόντων προσθήκης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αναφοράς αντιδράσεων µε 

 αποτελεί ο επανασυνδυασµός ατόµων ή ριζών, παρουσία τρίτου σώµατος: 0<Ea
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 IMMI →+     [Α – Ι.3.3.1] 

 MIIIM +→+ 2     [Α – Ι.3.3.2] 

Ο ρόλος του τρίτου σώµατος στο συγκεκριµένο σχήµα είναι να απάγει την περίσσεια ενέργεια 

του συστήµατος, η οποία θα επέφερε εκ νέου τη διάσπαση του δεσµού (Ι–Ι)*, και τον 

επανασχηµατισµό των αρχικών αντιδρώντων. Η πραγµατοποίηση ωστόσο της διεργασίας 

επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία του ασθενούς van der Waals ενδιαµέσου, ΙΜ, του οποίου η 

σταθερότητα µειώνεται, καθώς η θερµοκρασία αυξάνει. 

 Όπως αναφέρθηκε, στην έκφραση Arrhenius, τόσο ο προεκθετικός παράγοντας, Α, όσο 

και η ενέργεια ενεργοποίησης Εa, είναι σταθερές, χαρακτηριστικές παράµετροι των προς 

αναφορά αντιδράσεων. Ωστόσο, σύγχρονες και λεπτοµερειακές Θεωρίες Κινητικής 

Αντιδράσεων καταλήγουν σε µία παρεµφερή έκφραση µε αυτή του Arrhenius προβλέποντας 

όµως, επιπλέον τη θερµοκρασιακή εξάρτηση των δύο παραγόντων Ε – Ι.3.3.2: 

 RT
EmeaTk
′−=   [Ε – Ι.3.3.2] 

Όπου το a, m και το Ε΄ είναι σταθερές ανεξάρτητες από τη θερµοκρασία και το m παίρνει τιµές 

ανάλογα µε τις υποθέσεις της εκάστοτε θεωρίας. 

∆εδοµένου ότι: 

 2

ln
RT
E

dT
kd a=   [Ε – Ι.3.3.3] 

Η σχέση Ε – Ι.3.3.2 µετασχηµατίζεται στην έκφραση: 

 mRTEEa +′=   [Ε – Ι.3.3.4] 

Περιγράφοντας την εξάρτηση της ενέργειας ενεργοποίησης από τη θερµοκρασία και αντίστοιχα 

για τον προεκθετικό παράγοντα προκύπτει: 

   [Ε – Ι.3.3.5] mmeaTA=

 Παρά τη σηµαντικότατη πρόοδο της Θεωρητικής Χηµικής Κινητικής στις µέρες µας, αν 

δεν είναι γνωστό το m από πειραµατικές µετρήσεις σε εκτενές θερµοκρασιακό εύρος, ο 

υπολογισµός του Εα είναι πρακτικά αδύνατος. Συνεπώς, µοναδική αξιόπιστη µέθοδος 

προσδιορισµού της ενέργειας ενεργοποίησης των  χηµικών αντιδράσεων εξακολουθεί να είναι η 

πειραµατική τους µέτρηση. Συγκεκριµένα, για τον προσδιορισµό της, κατασκευάζονται 

διαγράµµατα του µετρούµενου lnk  συναρτήσει του 
T
1 , στα οποία η ποσότητα 

R
Eact  αποτελεί 

την κλίση της προκύπτουσας ευθείας. Οι S.I. µονάδες µέτρησης της ενέργειας ενεργοποίησης 

είναι τα J mol–1, αλλά επειδή οι τιµές που λαµβάνει κυµαίνονται συνήθως, µεταξύ µερικών 

χιλιάδων J mol–1, οι ευρύτερα χρησιµοποιούµενες µονάδες είναι τα kJ mol–1. Συχνά, ωστόσο, 
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χρησιµοποιούµενες µονάδες είναι επίσης τα kcal mol–1 και ο συντελεστής µετατροπής τους 

είναι: 1 cal = 4.184 J. 

 Η σχηµατική αναπαράσταση της ενέργειας ενεργοποίησης µπορεί να επιτευχθεί 

αναπαριστώντας τη δυναµική ενέργεια του συστήµατος συναρτήσει της συντεταγµένης της 

αντίδρασης. Η ενέργεια ενεργοποίησης αποτελεί το ενεργειακό φράγµα που παρεµβάλλεται 

µεταξύ αντιδρώντων και προϊόντων (Σ – Ι.3.3.2). ∆ιαγράµµατα όπως αυτό του Σ – Ι.3.3.2 είναι 

γνωστά σαν δισδιάστατη δυναµική ενεργειακή επιφάνεια και αποβαίνουν εξαιρετικά 

καθοδηγητικά για τη λεπτοµερή και διεξοδική µελέτη µιας χηµικής διεργασίας. Στο 

συγκεκριµένο σχήµα, η ενεργειακή διαφοροποίηση µεταξύ αντιδρώντων και προϊόντων, στην 

περίπτωση αντιδράσεων στην αέρια φάση, ταυτίζεται µε τη πρότυπη θερµοδυναµική ενθαλπία 

αντίδρασης. 

     [Α–2.1.3.3] )()( 000 ντααντιδρνταπρο ώHϊόHH ffreaction ∆−∆=∆

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισµένες περιπτώσεις, που η ενέργεια ενεργοποίησης εµφανίζει πιο 

σύνθετη εξάρτηση από την προβλεπόµενη κατά Arrhenius συµπεριφορά. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα, τόσο µε ατµοσφαιρικό ενδιαφέρον, όσο και µε εφαρµογές στη Χηµεία Καύσης 

αποτελεί η αντίδραση ριζών υδροξυλίου (ΟΗ), µε µονοξείδιο του άνθρακα (CO), όπου η 

καµπύλη του διαγράµµατος Arrhenius αποκλίνει από την αναµενόµενη γραµµική συµπεριφορά. 

Οι ρίζες τέτοιων φαινοµένων βρίσκονται στο γεγονός ότι δεν πρόκειται για απλές στοιχειώδεις 

διαδικασίες, αλλά εµπεριέχουν ένα σύνολο ενδιαµέσων σταδίων. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, 

οι ρίζες OH αντιδρώντας µε το CO σχηµατίζουν το σταθερό ενδιάµεσο προϊόν προσθήκης 

ΗΟCO, το οποία εν συνεχεία διασπάται παράγοντας Η και CO2, ή επανασχηµατίζει τα αρχικά 

αντιδρώντα. Ωστόσο, η πλειοψηφία των στοιχειωδών αντιδράσεων είναι συµβατή µε την κατά 

Arrhenius περιγραφόµενη συµπεριφορά, αν και αξίζει να επισηµανθεί, ότι η µέτρηση του 

συντελεστή ταχύτητας δεν υποδεικνύει αυθύπαρκτα, τη λεπτοµερειακή απεικόνιση της 

αντίδρασης. Η διεξοδική µελέτη όλου του εύρους των διεργασιών που άπτονται της Χηµικής 

Κινητικής απαιτεί, επιπρόσθετα, ευρύ γνωστικό υπόβαθρο που θα πρέπει να εκτείνεται από την 

κβαντική µηχανική µέχρι τη Χηµική ∆υναµική. Η µικροσκοπική περιγραφή αντιδρώντων 

συστηµάτων σε επίπεδο στοιχειωδών αποτελεσµατικών κρούσεων µεταξύ αντιδρώντων σε 

επιλεγµένες κβαντικές καταστάσεις ανήκει στο πεδίο µελέτης της Μοριακής ∆υναµικής, από την 

οποία µπορεί να προκύψει το πλήρες ταυτοτικό αποτύπωµα κάθε χηµικής διεργασίας. 
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  Κεφάλαιο Ι .3 .4  –  Σύνθετες Αντιδράσεις  
 

 

Ea (Ευθεία Πορεία)

E’a (Αντίστροφη Πορεία)

Α + BC

ΑB + C

[Α· · · B· · ·C]‡

ΔΗ° = ΔU° + Δng RT/mol

Για Αέρια Φάση
Δng = 0

Συντεταγμένη Αντίδρασης

Δ
υν
α
μι
κή

Εν
έρ
γε
ια

Ea (Ευθεία Πορεία)

E’a (Αντίστροφη Πορεία)

Α + BC

ΑB + C

[Α· · · B· · ·C]‡

ΔΗ° = ΔU° + Δng RT/mol

Για Αέρια Φάση
Δng = 0

Συντεταγμένη Αντίδρασης

Δ
υν
α
μι
κή

Εν
έρ
γε
ια

 
Σ – Ι.3.3.2    Η δυναµική ενεργειακή καµπύλη, που συνδέει αντιδρώντα και προϊόντα     
 

 

Ι.3.4 Σύνθετες Αντιδράσεις 

   

Παρά το γεγονός ότι η παρούσα διατριβή ενασχολείται κυρίως, µε αντιδράσεις που 

συντελούνται σε ένα στάδιο, δηλαδή στοιχειώδεις αντιδράσεις, οι πιο πολλές χηµικές 

διαδικασίες ολοκληρώνονται σε περισσότερα του ενός στάδια και καλούνται σύνθετες 

αντιδράσεις. Ανάλογα µε το είδος τους, οι σύνθετες αντιδράσεις διακρίνονται βάσει της 

ακόλουθης κατηγοριοποίησης: 

 Αµφίδροµες Αντιδράσεις: 

     [Α – Ι.3.4.1] 21

1

1

AA
k

k−
↔

 ∆ιαδοχικές Αντιδράσεις: 

     [Α – Ι.3.4.2] 21
1 AA k⎯→⎯

     [Α – Ι.3.4.3] 32
2 AA k⎯→⎯

 Παράλληλες Αντιδράσεις: 

     [Α – Ι.3.4.4] 21
1 AA k⎯→⎯

     [Α – Ι.3.4.5] 31
2 AA k⎯→⎯
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 Κεφάλαιο Ι .3 .5  –  Προσέγγιση Στάσιμης Κατάστασης  
 

 

Όπως είναι αναµενόµενο, καθώς περιπλέκεται ο µηχανισµός του αντιδρώντος συστήµατος, ο 

προσδιορισµός της χρονικής εξάρτησης των συγκεντρώσεων των συµµετεχόντων µορίων είναι 

ιδιαίτερα δύσκολος, καθιστώντας συγχρόνως τον προσδιορισµό του νόµου ταχύτητας των 

αντιδράσεων ένα δυσεπίλυτο πρόβληµα. Προκειµένου, λοιπόν, να απλοποιηθεί και να καταστεί 

εφικτή η κινητική µελέτη σύνθετων αντιδράσεων, χρησιµοποιούνται εκτεταµένα, διάφορες 

προσεγγιστικές µέθοδοι, όπως η προσέγγιση στάσιµης κατάστασης (Steady State 

Approximation) και η συνθήκη ψευδοπρώτης τάξης (Pseudo First Order), ώστε να εξαχθούν, 

απλές σχετικά, αναλυτικές εκφράσεις για τις συγκεντρώσεις των µορίων ενδιαφέροντος. Άλλες 

προσεγγίσεις που χρησιµοποιούνται, κάπως πιο περιορισµένα, είναι αναφορικά, η µέθοδος 

Laplace και η µέθοδος των οριζουσών. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις σύνθετων αντιδράσεων, 

που ακόµα και µε την εφαρµογή των αναπτυγµένων προσεγγίσεων, η περιγραφή τους είναι από 

δύσκολη, έως αδύνατη. Στις ιδιαίτερες και δύστροπες αυτές περιπτώσεις χρησιµοποιούνται 

συνηθέστερα αριθµητικές µέθοδοι επίλυσης. 

 

Ι.3.5 Προσέγγιση Στάσιμης Κατάστασης 

  

 Πολύ συχνά, η µαθηµατική πολυπλοκότητα, που αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό των, 

σύνθετου µηχανισµού, χηµικών διεργασιών, µπορεί να αντιµετωπιστεί εφαρµόζοντας την 

προσέγγιση στάσιµης κατάστασης (Steady State Approximation). Η προσεγγιστική αυτή 

µέθοδος προτάθηκε, αρχικά, από τον Bodenstein8 και ακολούθως αναπτύχθηκε και κατέληξε 

στη σηµερινή της µορφή χάρη στη συνδροµή του Semenov9. Οι αντιδράσεις που 

ολοκληρώνονται σε περισσότερα του ενός στάδια, περιλαµβάνουν συχνά το σχηµατισµό ενός η 

περισσοτέρων ενδιάµεσων προϊόντων Ι (Intermediates), τα οποία δεν εµφανίζονται στο συνολικό 

σχήµα της αντίδρασης. Συνήθως, τα ενδιάµεσα αυτά προϊόντα έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι 

πολύ δραστικά και δεν συσσωρεύονται κατά την πρόοδο της αντίδρασης (k1>>k2). Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα η συγκέντρωσή τους να είναι σηµαντικά µικρότερη από αυτές των αντιδρώντων R 

(Reactants) και των προϊόντων P (Products): [Ι] << [R] και  [Ι] << [P], καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διεργασίας (Σ – Ι.3.5.1.α). Συνεπώς, κατόπιν παρόδου µικρής αρχικής χρονικής διάρκειας, η 

συγκέντρωση των ενδιαµέσων δεν εµφανίζει σηµαντικές διακυµάνσεις µε αποτέλεσµα να µπορεί 

να θεωρηθεί σταθερή και ο ρυθµός µεταβολής της πρακτικά, να είναι µηδέν: 

 0][
≅

dt
Id     [E – Ι.3.5.1] 
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 Κεφάλαιο Ι .3 .5  –  Προσέγγιση Στάσιμης Κατάστασης  
 

 

όπου το αντιδρόν R µετασχηµατίζεται στο ενδιάµεσο προϊόν I, το οποίο στη συνέχεια παράγει το 

προϊόν P, η ακριβής επίλυση των κινητικών εκφράσεων των συγκεκριµένων αντιδράσεων (Π – 

Ι.3.2.1) παράγει: 

     [E – Ι.3.5.2] tkeRR 1
0][][ −=

 ( )tktk ee
kk

Rk
I 21

12

01 ][
][ −− −

−
=     [E – Ι.3.5.3] 

 ( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−
−

+= −− tktk ekek
kk

RP 21
12

21
0

11][][     [E – Ι.3.5.4] 

όπου [R]0: η συγκέντρωση [R] τη χρονική στιγµή t = 0 και [Ι]0 = [P]0 = 0.

[R0]

Χρόνος

Συ
γκ
εν
τρ
ώ
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[R] [P]

[I]

Περιοχή Εφαρμογής Προσέγισης
Στάσιμης Κατάστασης

[R0]

Χρόνος

Συ
γκ
εν
τρ
ώ
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[R]

[I]

[P]

Περιοχή Εφαρμογής Προσέγισης
Στάσιμης Κατάστασης

1.0

‐ 2.0 0
log k1t

Λ
όγ
οι
Συ
γκ
εν
τρ
ώ
σ
εω
ν

[R] / [R0]

[I] / [R0]

[P] / [R0]

1.0

‐ 2.0 0
log k1t

Λ
όγ
οι
Συ
γκ
εν
τρ
ώ
σ
εω
ν

[R] / [R0]

[I] / [R0]

[P] / [R0]

 
Σ – Ι.3.5.1    Η δυναµική ενεργειακή καµπύλη, που συνδέει αντιδρώντα και προϊόντα     

α.  β. 

 
 Θεωρώντας την αντίδραση Α – Ι.3.5.1: 

     [Α – Ι.3.5.1] PIR kk ⎯→⎯⎯→⎯ 21

Εφαρµόζοντας, στο ίδιο σύστηµα, την προσέγγιση στάσιµης κατάστασης για το ενδιάµεσο Ι: 

 0][][][
12 =+−= RkIk

dt
Id     [E – Ι.3.5.5] 

η στάσιµη συγκέντρωσή του περιγράφεται από την έκφραση: 

 ][][
2

1 R
k
kI SS =     [E – Ι.3.5.6] 

και οι αντίστοιχες χρονικά εξαρτώµενες εκφράσεις των συγκεντρώσεων, λαµβάνουν τις 

ακόλουθες απλοποιηµένες µορφές: 

 tk
SS eA

k
kA 1

01
2

1
2 ][][ −=     [E – Ι.3.5.7] 

 ( )tk
SS eA

k
k

A 11][][ 01
2

1
3

−−=     [E – Ι.3.5.8] 

Όπως φαίνεται από το σχήµα Σ – Ι.3.4.1.β η συµφωνία της προσέγγισης στάσιµης κατάστασης 

µε την ακριβώς επιλυµένη µαθηµατική έκφραση είναι σχεδόν ποσοτική, γεγονός που είναι 
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 Κεφάλαιο Ι .3 .6  –  Συνθήκη Ψευδο–πρώτης Τάξης  
 

 

αληθές για τα περισσότερα χηµικά συστήµατα όταν τηρούνται οι βασικές της προϋποθέσεις. 

Ωστόσο, πειραµατικά, το ισχύον της προσέγγισης πρέπει πάντα να επαληθεύεται. 

 

Ι.3.6 Συνθήκη Ψευδο–Πρώτης Τάξης  

 

Καθώς η τάξη των στοιχειωδών αντιδράσεων, που µετέχουν σε σύνθετες διαδικασίες αυξάνει, η 

ακριβής επίλυση των εκφράσεων, που τις περιγράφουν αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο και 

επίπονο έργο. Για παράδειγµα, αναφερόµενοι στο σχήµα των αντιδράσεων (Α – Ι.3.6.1) και (Α – 

Ι.3.6.2):  

 [Α – Ι.3.6.1] ⎯→⎯+ 1
21

kAA

 ⎯→⎯+ 1
31

kAA

οι εξισώσεις δεύτερης τάξης παράγουν: 

 

 ][[][
11

2 AAk
dt
Ad

−=

 ][[
][

11
3 AAk

dt
Ad

−=

Αν, για τις πειραµατικές συνθήκες, ισχύει [Α1] >> [Α

αντίδρασης, η συγκέντρωση του Α1, παραµένει σχ

περιγράφεται από τις σχέσεις Ε – Ι.3.6.1 και Ε – Ι.3.6.2: 

 ,][][
121

2 A
dt
Ad

−= κκ

 ,][
][

232
3 A

dt
Ad

−= κκ

Οι εξισώσεις (Ε – Ι.3.6.3) και (Ε – Ι.3.6.4) έχου

προβλήµατος της αντίδρασης δεύτερης τάξης στο εξα

προς το αντιδρόν. Οι αντιδράσεις αυτές έχουν καθιε

τάξης. Πρέπει να επισηµανθεί, ότι η συγκεκριµένη µέθο

αλλά πειραµατική συνθήκη, που όταν ικανοποιείται, είνα

ή µεγαλύτερης ορισµένες φορές τάξης – αντιδράσεων

ορολογία flooding και πολλές ερευνητικές οµάδες που

χρόνο (real time experiments) τη χρησιµοποιούν για το

των προς µελέτη αντιδράσεων. 
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    προϊόντα
[Α – Ι.3.6.2] 

ε

ν

.

    προϊόντα
]2     [Ε – Ι.3.6.1] 

]3     [Ε – Ι.3.6.2] 

2] και [Α3], τότε κατά τη διάρκεια της 

δόν αµετάβλητη. Αυτό, µαθηµατικά, 

][ 11 Ak=     [Ε – Ι.3.6.3] 

][ 12 Ak=     [Ε – Ι.3.6.4] 

 σαν αποτέλεσµα την αναγωγή του 

ιρετικά απλούστερο πρώτης τάξης, ως 

ρωθεί σαν αντιδράσεις ψευδο–πρώτης 

δος δεν αποτελεί µαθηµατικό τέχνασµα, 

ι δυνατή η µελέτη σύνθετων – δεύτερης 

 Η τεχνική είναι γνωστή µε τη διεθνή 

 συντελούν πειράµατα σε πραγµατικό 

ν προσδιορισµό κινητικών παραµέτρων 
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 Κεφάλαιο II –  Θεωρητική Χημική Κινητική  
 

 

 Όπως αποκαλύπτει η ορολογία της επιστήµης της Χηµικής Κινητικής, ο κεντρικός της 

στόχος είναι να προσδιορίσει και να ερµηνεύσει την κινητική συµπεριφορά των χηµικών 

συστηµάτων. ∆ηλαδή, να µετρά τις ταχύτητες µε τις οποίες τα χηµικά συστήµατα προσεγγίζουν 

την κατάσταση ισορροπίας και να ερµηνεύει τις εµφανιζόµενες διαφοροποιήσεις των 

συντελεστών ταχύτητας, καθώς και την  πιθανή εξάρτησή τους, από παραµέτρους, όπως η πίεση 

και η θερµοκρασία. 

 Η Θεωρητική Χηµική Κινητική αποπειράται την ορθολογική ερµηνεία, ποσοτικά αν 

είναι εφικτό, των πειραµατικά µετρούµενων συντελεστών ταχύτητας  και της θερµοκρασιακής 

τους εξάρτησης. Απώτερο, αλλά και συγχρόνως απόµακρο, για τα περισσότερα, µέχρι σήµερα, 

χηµικά συστήµατα σκοπό της, αποτελεί η αξιόπιστη πρόβλεψη συντελεστών ταχύτητας, εν τη 

πλήρει απουσία πειραµατικών δεδοµένων. Σε πρώτο στάδιο, απαιτείται η σύγκριση και ο 

έλεγχος των θεωρητικών εκφράσεων µε πειραµατικά αποτελέσµατα ή εµπειρικές εκφράσεις, που 

αναφέρονται στη θερµοκρασιακή εξάρτηση του συντελεστή ταχύτητας. Σηµείο αναφοράς, για 

τέτοιου είδους ελέγχους, αποτελεί η εµπειρική έκφραση Arrhenius. Παρά το γεγονός ότι δεν 

πρόκειται για την τελειότερη και περιεχτικότερη κινητική έκφραση, για περισσότερο από έναν 

αιώνα παραµένει αξιόπιστο κριτήριο ελέγχου, όχι µόνο της πορείας της θεωρητικής 

προσοµοίωσης, αλλά και των ίδιων των πειραµατικών αποτελεσµάτων.  

Οι βασικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν, στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας ήταν η 

Θεωρία των Κρούσεων (Collision Theory of Reaction Rates) και η Θεωρία Μεταβατικής 

Κατάστασης (Transition State Theory, TST). Πρέπει ωστόσο, να επισηµανθεί ότι πέρα από την 

αµιγώς θεωρητική προσέγγιση προσδιορισµού συντελεστών ταχύτητας υπάρχουν και οιωνεί–

θεωρητικές προσεγγίσεις, οι οποίες δοµούνται πάνω σε πειραµατικά δεδοµένα, µε 

χαρακτηριστικότερο παράδειγµα τη Θεωρία Υπολογισµού Κλασσικών Τροχιών (Classical 

Trajectory Theory). 

 
ΙΙ.1 Θεωρία Κρούσεων 
 

 Οι πρώτες απόπειρες χειρισµού των αντιδράσεων βάσει του απλοποιηµένου µοντέλου 

της Κινητικής  Θεωρίας των Κρούσεων έγιναν σχεδόν ταυτόχρονα, από τον Max Trautz1 το 

1916 και τον William Cudmore McCullagh Lewis2 το 1918. Ωστόσο, εξαιτίας του πρώτου 

Παγκοσµίου πολέµου, κανείς εκ των δύο δεν ήταν ενήµερος για τη δουλειά του άλλου. Τόσο ο 

Trautz, όσο και ο Lewis ήταν θερµοί υποστηρικτές του µοντέλου της “Ακτινοβολούσας 

Υποθέσεως” (Radiation Hypothesis), κατά την οποία, η αντίδραση οφείλετο στην απορρόφηση 

υπέρυθρης ακτινοβολίας των  αντιδρώντων µορίων που εξεπέµπετο από τα τοιχώµατα του 
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  Κεφάλαιο ΙΙ .1  –  Θεωρία Κρούσεων  
 

 

αντιδραστήρα. Με τον τρόπο αυτό µπορούσε να ερµηνευτεί επίσης, η παρατηρούµενη κατανοµή 

της ενέργειας µεταξύ των συµµετεχόντων µορίων. Παρά ταύτα όµως, και οι δύο υποστηρικτές 

της, πίστευαν ότι τον κυρίαρχο ρόλο για τον καθορισµό της ταχύτητας µιας αντίδρασης, τον 

κατείχαν οι µεταξύ τους κρούσεις, µε αποτέλεσµα, όταν στα τέλη της δεκαετίας του 1920, 

εγκαταλείφθηκε το µοντέλο της  “Ακτινοβολούσας Υποθέσεως”, οι θεωρίες που οι ίδιοι 

ανέπτυξαν, να µην επηρεαστούν και µάλιστα να αποτελέσουν τη δοµική λίθο της θεωρίας των 

κρούσεων. 

Το µοντέλο της θεωρίας των κρούσεων, προκειµένου να καταλήξει στον υπολογισµό της 

έκφρασης του συντελεστή ταχύτητας στοιχειωδών διµοριακών αντιδράσεων, στην αέρια φάση, 

πλαισιώθηκε και βασίστηκε σε υποθέσεις, πολλές εκ των οποίων έχουν τις ρίζες τους στην 

Κινητική Θεωρία των Αερίων: 

 Τα µόρια συµπεριφέρονται σαν σκληρές, χωρίς δοµή σφαίρες. 

 ∆εν υφίστανται αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µορίων, παρά µόνον κατά την επαφή τους. 

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

της σφοδρότητας της σύγκρουσης. Άµεση συνέπεια της υπόθεσης, είναι ότι η ελάχιστη 

απόσταση προσέγγισης των κέντρων των µορίων είναι ίση µε το άθροισµα των ακτινών τους. 

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

αντίδρασης. 

 ∆εν οδηγούν όλες οι κρούσεις σε αντίδραση. Η ικανή ενέργεια σύγκρουσης και ο κατάλληλος 

προσανατολισµός συγκροτούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εµφάνιση αντίδρασης. 

 Η κατά Maxwell–Boltzmann κατανοµή ταχυτήτων της ισορροπίας, διατηρείται και στη 

διάρκεια της αντίδρασης. 

 Οι τρεις πρώτες παραδοχές προέρχονται από βασικούς ορισµούς εννοιών της Κινητικής 

θεωρίας των Αερίων (§ I.2), µε την πρώτη εκ των τριών να αποτελεί σαφέστατα άκοµψη 

προσέγγιση, καθώς ιδιαίτερα στην περίπτωση πολυατοµικών µορίων δεν είναι δυνατόν να 

αγνοηθεί η δοµή τους κατά την αντίδραση. Συνεπώς, η εφαρµογή της σε πραγµατικά αέρια είναι 

ανεπαρκής, καθώς η συνάρτηση της δυναµικής ενέργειας σκληρών σφαιρών, δεν περιγράφει τις 

πραγµατικές διαµοριακές αλληλεπιδράσεις. Η τέταρτη υπόθεση είναι φυσικό ακόλουθο των 

τριών πρώτων θέσεων, ενώ η πέµπτη φαίνεται εύλογη, αφού ένα ποσό ελάχιστης ενέργειας, 

πρέπει να απαιτείται, ώστε τα ηλεκτρόνια σθένους να διαταραχθούν από την αρχική τους 

διευθέτηση, να σπάσουν δεσµοί (απαιτείται ενέργεια) και κατόπιν να δηµιουργηθούν νέοι 

(εκλύεται ενέργεια), καταλήγοντας σε προϊόντα. Βέβαια, σαν παραδοχή κρύβει κάποια 

ανακρίβεια, αλλά είναι απαραίτητη προκειµένου να ερµηνευτεί η θερµοκρασιακή εξάρτηση του 

συντελεστή ταχύτητας. Η τελευταία προϋπόθεση της θεωρίας των κρούσεων φαίνεται να 
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αποτελεί ικανοποιητική προσέγγιση της πραγµατικότητας, όταν το αντιδρόν µίγµα βρίσκεται σε 

θερµική ισορροπία. Αυτό εξηγείται, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το ενεργειακό κατώφλι, 

των περισσοτέρων διµοριακών αντιδράσεων, Ethr (3 < Ethr < 30 kcal molecule-1), στην αέρια 

φάση, είναι κατά πολύ µεγαλύτερο, από τη µέση µοριακή ταχύτητα, kT
2
3 , σε θερµοκρασία 

δωµατίου (0.9 kcal molecule–1). Συνεπώς, µόνο ένα µικρό ποσοστό των κρούσεων θα οδηγήσει 

σε προϊόντα. Ο ρυθµός, λοιπόν, των κρούσεων είναι κατά πολύ µεγαλύτερος από το ρυθµό 

ελάττωσης των αντιδρώντων µε υψηλή ενέργεια (δραστικά µόρια). Συνακόλουθα, η 

ανακατανοµή της ενέργειας κατά τις κρούσεις είναι ικανή, ώστε να διατηρηθεί η Maxwell–

Boltzmann κατανοµή ταχυτήτων των αντιδρώντων µορίων και στη διάρκεια της αντίδρασης. 

Όσον αφορά τις αντιδράσεις µε Ethr ≅ 0, θεωρητικά όλες οι κρούσεις θα οδηγήσουν σε προϊόντα. 

∆ηλαδή, το αντιδρόν µίγµα, θα υπόκειται σε ισορροπηµένη ποσοστιαία ελάττωση αντιδρώντων 

µορίων, τόσο µε υψηλή, όσο και µε χαµηλή ενέργεια. Εµπεριστατωµένες µελέτες για την 

ολότητα του φάσµατος των τιµών του Ethr, έχει καταδείξει ότι η απόκλιση από την 

προβλεπόµενη Maxwell–Boltzmann συµπεριφορά είναι αµελητέα. 

 Ο προσδιορισµός του συντελεστή ταχύτητας µιας αντίδρασης από τη θεωρία των 

κρούσεων, βασίστηκε στον υπολογισµό του αριθµού των κρούσεων Z, ο οποίος αναπαριστά το 

συνολικό αριθµό των κρούσεων στη µονάδα του χρόνου και ανά µονάδα όγκου (Ε – Ι.2.13) και 

στο διεθνές σύστµα S.I. έχει µονάδες m-3 s-1. Αντικαθιστώντας τη µέση σχετική µοριακή 

ταχύτητα που προκύπτει από την κατανοµή ταχυτήτων κατά Maxwell–Boltzmann (Σ – Ι.2.1) και 

τις αριθµητικές πυκνότητες των µορίων µε τα ανάλογά τους, παράγεται η έκφραση:  

 ( )
2
1

2 118
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

BA

B
BA

BA
AB MM

Tkrr
V
N

V
NZ

π
π     [E – ΙΙ.1.1] 

Χωρίς λοιπόν  την ισχύ της έκτης παραδοχής, η εφαρµογή της θεωρίας των κρούσεων σε 

αντιδρώντα συστήµατα, δε θα ήταν επιτρεπτή. Για την προσαρµογή της προσέγγισης σε 

κρούσεις, που λαµβάνουν χώρα κατά την αντίδραση, επιβάλλεται να συµπεριληφθεί η ενέργεια 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των µορίων. ∆ηλαδή, πριν τα µόρια πλησιάσουν αρκετά, προκειµένου 

να αποδώσουν προϊόντα, επιβάλλεται να υπερκερασθεί ένα κατώτατο ενεργειακό φράγµα, Εthr. 

Σε ένα αέριο αντιδρόν µίγµα, µόνο ένα κλάσµα των µορίων έχει ικανοποιητική κινητική 

ενέργεια, κατά µήκος των κέντρων των µορίων, ώστε να αντιδράσουν. Η θεώρηση της ευθείας 

των κέντρων είναι απαραίτητη, εφόσον η κινητική ενέργεια, που οφείλεται σε κάθετες 

συνιστώσες ταχυτήτων διαφορετικών διευθύνσεων, δε συνεισφέρει στην υπέρβαση αυτού. Για 

στατιστική κατανοµή Maxwell–Boltzmann το κλάσµα αυτό είναι: 
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όπου Ethr = εthr·L και L ο αριθµός του Avogadro: L = 6.022 × 1023

Η ενδεικνυόµενη, συνεπώς, ταχύτητα µε βάση τη θεωρία των κρούσεων, παρέχεται από 

την έκφραση: 
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Λαµβάνοντας υπόψη και τις σχέσεις: 

 [ ]IL
V
n

L
V
N II ==     [E – ΙΙ.1.4] 

όπου n ο αριθµός των mole και 

 [ ][ ]BAk=τ     [E – ΙΙ.1.5] 

η τελική έκφραση για το συντελεστή ταχύτητας, σε µία βάση ανά molecule είναι: 
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 Η εφαρµογή της έκφρασης (Ε – ΙΙ.1.7) για τον υπολογισµό του συντελεστή ταχύτητας 

της αντίδρασης διάσπασης του HI προς Η2 και Ι2, (k = 3.5 × 10-7 dm3 mol-1 s-1) από τον Trautz 

οδήγησε σε ταυτόσηµα αποτελέσµατα µε τα αντίστοιχα πειραµατικά δεδοµένα. Η συγκεκριµένη 

σύµπτωση ήταν µάλλον ατυχής, καθώς η εφαρµογή της συγκεκριµένης έκφρασης, στη 

συντριπτική πλειοψηφία των αντιδράσεων, οδηγεί σε πολύ διαφορετικά αποτελέσµατα, από τα 

αντίστοιχα πειραµατικά. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι το απλοποιηµένο µοντέλο της 

Θεωρίας των Κρούσεων δεν επαρκεί για τη µελέτη χηµικών αντιδράσεων. Ωστόσο, από την (Ε – 

ΙΙ.1.7) φαίνεται ότι ο προκύπτων συντελεστής ταχύτητας περιέχει δύο συστατικά. Το Ζ΄, που 

είναι σταθερή ποσότητα και περιγράφει τη συχνότητα µε την οποία τα αντιδρώντα συγκρούονται 

και το εκθετικό µέρος, που ορίζει το κλάσµα των κρούσεων µε ικανή ενέργεια, ώστε να 

υπερκερασθεί το ενεργειακό φράγµα της αντίδρασης. Όπως φαίνεται η Θεωρία των Κρούσεων, 

καταλήγει σε µία παρεµφερή έκφραση µε την αντίστοιχη του Arrhenius και παρέχει διαισθητικά 

τη φυσική σηµασία των συµµετεχόντων όρων. Ο προεκθετικός παράγοντας Α περιγράφει την 
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εξάρτηση του συντελεστή ταχύτητας από τη συχνότητα των συνολικών κρούσεων, ενώ ο 

εκθετικός παράγοντας ‘επιλέγει’ αυτές µε ικανή σχετική µεταφορική ενέργεια, ώστε να 

υπερκερασθεί το ενεργειακό φράγµα. Στην έκφραση Arrhenius, η ενέργεια ενεργοποίησης είναι 

ποσότητα, ανεξάρτητη της θερµοκρασίας. Στην πραγµατικότητα όµως, τόσο η Εα, όσο και ο Α 

στην έκφραση Arrhenius παρουσιάζουν κάποια µικρή θερµοκρασιακή εξάρτηση. Πειραµατικά, 

βέβαια είναι σχεδόν αδύνατο να ποσοτικοποιηθεί, εκτός αν τα πειράµατα διεξάγονται σε 

ιδιαίτερα µεγάλο θερµοκρασιακό εύρος. 

 
Σ – ΙΙ.1.1.    Σχηµατική αναπαράσταση του µοντέλου των κρούσεων σκληρών σφαιρών 
  

 Ο υπολογισµός της ενέργειας ενεργοποίησης οιασδήποτε αντίδρασης είναι ιδιαίτερα 

δύσκολος και το, σε γενικές γραµµές, απλό µοντέλο της Θεωρίας των Κρούσεων, δεν είναι σε 

θέση να την προβλέψει. Το ζητούµενο από τη Θεωρία των Κρούσεων είναι η εκτίµηση του 

προεκθετικού παράγοντα Α, ο οποίος περιγράφεται από την έκφραση: 

 ( )22
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Όπως φαίνεται, ο Αth εµφανίζει θερµοκρασιακή εξάρτηση, σε αντιπαράθεση µε την εµπειρική 

έκφραση Arrhenius. Στις περισσότερες, όµως περιπτώσεις η εξάρτηση αυτή επικαλύπτεται από 

τον εκθετικό όρο. Χαρακτηριστικά, ο προεκθετικός παράγοντας µιας αντίδρασης, µε ενέργεια 

ενεργοποίησης Εαct = 100 kJ mol–1, αυξάνει κατά 2 %, µε σύγχρονη αύξηση της θερµοκρασίας 

από 300 στους 310 Κ, ενώ ο εκθετικός όρος αυξάνει κατά 320 %, για την ίδια θερµοκρασιακή 

µεταβολή. Συνεπώς, για συνήθη αντιδρώντα συστήµατα η θερµοκρασιακή εξάρτηση του Α, 

µπορεί να αγνοηθεί, χωρίς ιδιαίτερο σφάλµα, καθώς τα συστηµατικά και τυχαία πειραµατικά 

σφάλµατα που υπεισέρχονται σε κάθε µέτρηση του συντελεστή ταχύτητας, συνήθως, την 

επικαλύπτουν.  
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Τα αποτελέσµατα, όµως, των υπολογισµών έδειξαν ότι οι περισσότεροι των 

προεκθετικών παραγόντων, που προκύπτουν εφαρµόζοντας τη Θεωρία των Κρούσεων, είναι 

κατά πολύ µικρότεροι σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους πειραµατικά µετρούµενους. Η 

συγκεκριµένη παρατήρηση οδήγησε στο συµπέρασµα ότι η Θεωρία των Κρούσεων θα µπορούσε 

να αποβεί ικανοποιητική για τον υπολογισµό του ιξώδους ή της διάχυσης αερίων, αλλά µία 

θεωρία χηµικής δραστικότητας απαιτεί, έναν σαφώς πιο ακριβή ορισµό της κρούσης καθεαυτής. 

Όταν δύο µόρια συγκρούονται µε προοπτική να αντιδράσουν πέρα από ένα συγκεκριµένο 

απόθεµα µεταφορικής ενέργειας που θα πρέπει να διαθέτουν, επιβάλλεται ο προσανατολισµός 

τους να είναι κατάλληλος, ώστε οι συγκεκριµένοι δεσµοί να µπορούν να σπάσουν και να 

δηµιουργηθούν νέοι. Η Θεωρία των Κρούσεων, ως µοναδικό κριτήριο, χρησιµοποιεί αυτό της 

ενέργειας. Στην πραγµατικότητα, όµως, αν τα µόρια που πλησιάζουν, δεν διαθέτουν τον 

απαιτούµενο προσανατολισµό, ακόµα και στην περίπτωση που υπάρχει περίσσεια ενέργειας, η 

κρούση δεν θα οδηγήσει σε προϊόντα. Την πρώτη προσπάθεια ερµηνείας και επίλυσης του 

προβλήµατος την αποτέλεσε η εισαγωγή του στερικού παράγοντα p και η θέσπιση δύο 

καινούριων εννοιών, της δραστικής ενεργού διατοµής σeff και της δραστικής κρούσης: 

 
calc

effp
σ
σ

=     [E – ΙΙ.1.9] 

όπου σeff,  η δραστική ενεργός διατοµή λόγω παραµόρφωσης και  

 σcalc, η ενεργός διατοµή: σ = π(rA+rB)2

Η φυσική σηµασία του στερικού παράγοντα, θα πρέπει να ερµηνευτεί σαν το παράγοντα 

προσανατολισµού, που σχετίζεται µε την εντροπία του συστήµατος κατά την πρόοδο της 

αντίδρασης και προσδιορίζεται µε τη χρήση πειραµατικών δεδοµένων, κατά τη µέτρηση 

δραστικών ενεργών διατοµών, αντιδρώντων µορίων που βρίσκονται σε διάφορες δονητικο-

περιστροφικές καταστάσεις. Η πλήρης περιγραφή ενός αντιδρώντος συστήµατος προκύπτει από 

το σταθµικό µέσο όρο (weighted average) των ενεργών διατοµών, των αντίστοίχων ενεργειών.

Συνοψίζοντας, η Θεωρία των Κρούσεων, αποτελεί ένα µοντέλο, απλής απεικόνισης διµοριακών 

αντιδράσεων, που σε θεµελιώδες στάδιο παρέχει µία ικανοποιητική ενόραση της 

πραγµατικότητας. Επισηµαίνει τη σηµαντικότητα της κρούσης, σε σχέση µε την ενέργεια της 

αντίδρασης και προβλέπει, ποιοτικά, τον τύπο της θερµοκρασιακής εξάρτησης του συντελεστή 

ταχύτητας. Σηµαντικό µερίδιο ευθύνης για τις παρατηρούµενες ποσοτικές αποκλίσεις του 

µοντέλου, φέρει η πρώτη υπόθεσή της, κατά την οποίαν τα µόρια αντιµετωπίζονται σαν σκληρές 

σφαίρες και οδηγεί στην καθολική αγνόηση της δοµής τους. Η εισαγωγή του στερικού 

παράγοντα p, συνεισφέρει στην πρόβλεψη φαινοµένων παραµόρφωσης, όµως δεν είναι δυνατόν 
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να αναπαριστάται πάντα η περιπλοκότητα των  µορίων και επιπρόσθετα δεν αποτελεί a priori 

µέθοδο υπολογισµού τέτοιων φαινοµένων. Επιπλέον, έχει θεωρηθεί υποσυνείδητα, ότι οι 

δραστικές κρούσεις οδηγούν ακαριαία σε προϊόντα. Στην πραγµατικότητα, οι µεταβολές στη 

δοµή έχουν µη αµελητέα διάρκεια και σαφώς, η δοµή του ενδιαµέσου συµπλόκου επιβάλλεται 

να ληφθεί υπόψη. Τέλος, οι αλληλεπιδράσεις των µορίων αρχίζουν από αποστάσεις, 

µεγαλύτερες από το άθροισµα των ακτινών τους και σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως όταν 

υπάρχουν αντίθετα φορτισµένα σωµατίδια, η αγνόηση τους αποβαίνει ιδιαίτερα καθοριστική. 

Μεγάλου εύρους ελκτικές αλληλεπιδράσεις είναι σηµαντικές, για την ερµηνεία περιπτώσεων µε 

p > 1. Ο συνδυασµός των υποθέσεων της Θεωρίας των Κρούσεων  µειώνει δραστικά την 

εγκυρότητά της και για αυτόν ακριβώς το λόγο, η Θεωρητική Χηµική Κινητική στράφηκε σε 

άλλες θεωρίες, όπως η Θεωρία Κλασσικών Τροχιών και η Θεωρία Μεταβατικής Κατάστασης. 

 
ΙΙ.2 Δυναμικές Ενεργειακές Επιφάνειες 
 

 Η αδυναµία της θεωρίας των κρούσεων, να παρέχει ακριβείς συντελεστές ταχύτητας, 

υπήρξε ο θεµελιωτής των χαρακτηριστικών που πρέπει να διακρίνουν µία σωστή θεωρία. Στο 

δρόµο αυτό, συνεπώς, ένα σωστό µοντέλο, επιβάλλεται να αναφέρεται στις πραγµατικές 

διαµοριακές αλληλεπιδράσεις και να συµπεριλαµβάνει την εσωτερική δοµή των µορίων, δηλαδή 

τις δονήσεις τους και τις περιστροφές τους. Στις χηµικές διαδικασίες λαµβάνει χώρα η 

δηµιουργία και η καταστροφή δεσµών. Για αυτό ακριβώς, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι οι δυνάµεις 

επιδρούν στα άτοµα, που δοµούν τα µόρια. Η συνισταµένη δύναµη, σε ένα συγκεκριµένο άτοµο, 

κατά τη διάρκεια µιας κρούσης, οφείλεται τόσο στις ενδοµοριακές δυνάµεις, οι οποίες ορίζουν 

τις δονητικές κινήσεις µέσα σε ένα µόριο, όσο και στις διαµοριακές. Αυτό σηµαίνει ότι ο 

χειρισµός των δύο µορίων, δεν πρέπει να γίνει ανεξάρτητα, αλλά θα πρέπει να θεωρηθούν σαν 

µία κβαντοµηχανική οντότητα, δηλαδή σαν ένα υπερµόριο. Το υπερµόριο δεν έχει µόνιµη 

υπόσταση, αλλά σχηµατίζεται κατά τη διάρκεια της κρούσης και συνακόλουθα δεν πρόκειται για 

σταθερή οντότητα. Η δύναµη σε ένα δεδοµένο άτοµο του υπερµορίου, καθορίζεται από τη 

δυναµική ενέργεια του συνολικού συστήµατος, η οποία εξαρτάται από τις γεωµετρικές 

παραµέτρους του και περιγράφεται από την έκφραση: 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

−=
a

ax x
VF ,     [E – II.2.1] 

όπου Fx,a, η συνιστώσα της δύναµης που ασκείται στο άτοµο a  

V, η δυναµική ενέργεια της ατοµικής κίνησης στο υπερµόριο και  

xa, η χωρική συντεταγµένη, κατά τη διεύθυνση της οποίας ασκείται η δύναµη. 
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Η έκφραση ατοµική κίνηση µπορεί να αντικατασταθεί από πυρηνική κίνηση, εφόσον τα 

ηλεκτρόνια, ακολουθούν την πυρηνική κίνηση, σχεδόν τέλεια. Η δυναµική ενέργεια του 

υπερµορίου ορίζεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, που ορίζεται η δονητική κίνηση των πυρήνων 

ενός συνηθισµένου µορίου. Χρησιµοποιώντας την προσέγγιση Born–Oppenheimer, επιλύεται η 

χρονοανεξάρτητη εξίσωση Schrödinger για συγκεκριµένη πυρηνική διάταξη: 

     [E – II.2.2] eeee EH Ψ=Ψˆ

Η ιδιοτιµή του Χαµιλτονιανού τελεστή είναι ίση µε τη δυναµική ενέργεια της προς αναφορά 

πυρηνικής διάταξης. Συνεπώς, µεταβάλλοντας την πυρηνική απόσταση, υπολογίζεται η 

δυναµική ενέργεια συναρτήσει των πυρηνικών συντεταγµένων. 

Αν το υπερµόριο έχει N άτοµα, υπάρχουν 3Ν πυρηνικές συντεταγµένες. Ωστόσο, οι τρεις 

µεταφορικές και οι τρεις περιστροφικές συντεταγµένες, δεν επηρεάζουν τη δυναµική ενέργεια 

του υπερµορίου, καθόσον αφήνουν όλες τις διατοµικές αποστάσεις αµετάβλητες. Συνεπώς, η 

δυναµική ενέργεια είναι µία συνάρτηση 3N–6 µεταβλητών (ή 3Ν–5, αν πρόκειται για γραµµική 

διάταξη). Στην περίπτωση µίας χηµικής διεργασίας που συµµετέχουν τρία άτοµα, η δυναµική 

ενέργεια του συστήµατος είναι συνάρτηση δύο µεταβλητών (RAB, RBC) και µπορεί να 

παρασταθεί στον τρισδιάστατο χώρο (Σ – ΙΙ.2.1.a και Σ – ΙΙ.2.1.b).  

        
Σ – ΙΙ.2.1   Τρισδιάστατη 
αντίδρώντος συστήµατος 

. . 

 

Τα διαγράµµατα σαν αυ

ενός αντιδρώντος συστ

εξαρτάται είναι γνωστά

 

a

αναπαράσταση  της ∆υναµικής Ενεργειακής Επιφα

τά του σχήµατος Σ – ΙΙ.2.1, όπου αναπαρίσ

ήµατος συναρτήσει των γεωµετρικών παρ

 σαν ∆υναµικές Ενεργειακές Επιφάνειες (P
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PES)†. Επειδή όµως στις περισσότερες χηµικές διεργασίες συµµετέχουν πολυατοµικά µόρια, το 

δυναµικό V είναι συνήθως συνάρτηση περισσοτέρων µεταβλητών και ένα τέτοιο διάγραµµα 

είναι δύσκολο να παρασταθεί γραφικά. Παρά ταύτα, η συνάρτηση V, καλείται δυναµική 

ενεργειακή επιφάνεια, ανεξάρτητα του αριθµού µεταβλητών από τις οποίες εξαρτάται. Μία 

βασική παράµετρος, που υπεισέρχεται στην έκφραση του δυναµικού, είναι η γωνία προσέγγισης 

των µορίων, ακόµα και στη σχετικά απλή περίπτωση αντίδρασης ατόµου–διατοµικού µορίου. Η 

γραφική απεικόνιση της PES για το συγκεκριµένο σύστηµα απαιτεί τέσσερις διαστάσεις 

V(RAB,RBC,θ)  και δεν είναι καθόλου εύκολο, ούτε να σχεδιαστεί και πολύ περισσότερο να 

ερµηνευτεί η τετραδιάστατη απεικόνιση. Είναι όµως εφικτό να κατασκευαστεί περίγραµµα, 

όπου οι οριζόντιοι άξονες θα περιγράφουν τις αποστάσεις των RAB και RBC, ενώ ο κατακόρυφος 

άξονας, τη γωνία θ (Σ – ΙΙ.2.2).  

θ

RBC
RAB

θ

RBC
RAB

θ

 

A

RAB

RBC
B C 

Σ – ΙΙ.2.2  Τετραδιάστατη γραφική αναπαράσταση της δυναµικής ενεργειακής επιφάνειας για ένα απλό τριατοµικό 
αντιδρόν σύστηµα µε σύγχρονη µεταβολή της γωνίας προσέγγισης 

a. b.

 

Η γωνία θ επίσης, ενδέχεται να αλλάζει ακόµα και κατά τη διάρκεια της κρούσης και συνεπώς, 

µία πλήρης συνάρτηση V(RAB,RBC,θ) θα πρέπει να περιγράφει τη διαδικασία της κρούσης µε 

τους ελάχιστους δυνατούς περιορισµούς, όσον αφορά στη γεωµετρική ευκαµψία του 

συστήµατος. Ο ακριβής προσδιορισµός της δυναµικής ενέργειας, συναρτήσει των σχετικών 

θέσεων των πυρηνών, απαιτεί τη χρήση, είτε δυσεπίλυτων και ορισµένες φορές χρονοβόρων 

κβαντοµηχανικών υπολογισµών, είτε τη χρήση ηµιεµπειρικών µεθόδων, µε χαρακτηριστικότερο 

παράδειγµα, την ευρέως χρησιµοποιούµενη σε τριατοµικά συστήµατα µέθοδο L.E.P.S (London–

Eyring–Polanyi–Sato)3. 

                                                 
† Την έννοια των Δυναμικών Ενεργειακών Επιφανειών την πρότεινε για πρώτη φορά ο Γάλλος 
Φυσικοχημικός René Marcelin (1885 – 1914) λίγο πριν απεβιώσει.  
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Ο πρώτος κβαντοµηχανικός υπολογισµός δυναµικής ενεργειακής επιφάνειας διεξήχθη 

από τους Eyring† και Polanyi4, το 1931, για το απλούστερο τριατοµικό µοριακό σύστηµα στη 

φύση, το Η3. 

 Ο λόγος ύπαρξης και σκοπός υπολογισµού των PES είναι η αναπαράσταση της 

δυναµικής εξέλιξης µιας αντίδρασης. Συγκεκριµένα, όπως φαίνεται στα σχήµατα Σ – ΙΙ.2.1.a και 

Σ – ΙΙ.2.1.b, το αντιδρόν σύστηµα για να µεταβεί από την “κοιλάδα” των αντιδρώντων στην 

“κοιλάδα” των προϊόντων πρέπει να αναρριχηθεί σε ένα ύψωµα, το ανώτατο σηµείο του οποίου 

είναι καθιερωµένο ως Σαγµατικό Σηµείο (Saddle Point). Ωστόσο, καθ’ όλη τη διαδροµή, το 

σύστηµα επιλέγει σε κάθε βήµα τη  θέση µε τη χαµηλότερη δυναµική ενέργεια και ακριβώς για 

το λόγο αυτό, η συγκεκριµένη διαδροµή είναι γνωστή σαν ∆ιαδροµή Ελάχιστης Ενέργειας 

(Minimum Energy Path, MEP). Βέβαια, η διαδροµή ή οι τροχιές που ακολουθεί ένα πραγµατικό 

αντιδρόν σύστηµα ενδέχεται, να µην είναι σε πλήρη ταύτιση µε την MEP, καθώς εξαρτώνται 

τόσο από τις ενεργειακές καταστάσεις, όσο και από ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

µορίων που συγκρούονται. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι το µέγιστο της MEP είναι ένα σηµείο 

µε εξαιρετικά ξεχωριστή σηµασία, όχι µόνο γιατί είναι το σηµείο µε τη µέγιστη δυναµική 

ενέργεια, κατά την εξέλιξη της αντίδρασης, αλλά και γιατί είναι επίσης το σηµείο µε την 

ελάχιστη δυναµική ενέργεια, ως προς οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση κίνησης, πλην αυτής που 

οδηγεί σε προϊόντα. Τα συστήµατα που βρίσκονται σε µία εξαιρετικά στενή περιφέρεια γύρω 

από την περιοχή αυτή είναι γνωστά ως Ενεργοποιηµένα Σύµπλοκα (Activated Complexes) και η 

περιοχή σαν Μεταβατική Κατάσταση (Transition State). 

 

ΙΙ.3 Θεωρία Μεταβατικής Κατάστασης5

 

 Η δυναµική ενεργειακή επιφάνεια, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως η ταυτότητα της 

αντίδρασης και πραγµατικά περιέχει όλες τις απαιτούµενες, για το χαρακτηρισµό της, 

παραµέτρους. Από την κινητική σκοπιά των πραγµάτων όµως, ο δυνητικά ακριβής υπολογισµός 

της PES δεν είναι πλήρης, αν δεν  συσχετιστεί µε τον συντελεστή ταχύτητας της προς µελέτη 

αντίδρασης. Για το σκοπό αυτό εφαρµόστηκε η στατιστικοθερµοδυναµική θεωρία, σε 

στοιχειώδεις αντιδράσεις και οδήγησε τη θεωρητική κατεύθυνση σε ένα διαφορετικού τύπου 

µοντέλο, που καθιερώθηκε µε την ονοµασία ‘Θεωρία Μεταβατικής κατάστασης’ (Transition 

                                                 
† Ο  Eyring  εισήγαγε  από  λάθος  της  γραμματέας  του  το  σύμβολο  ‡  για  να  περιγράψει  το 
ενεργοποιημένο  σύμπλοκο,  όταν  ενθουσιασμένος  διαπίστωσε  ότι  στα  Γιαπωνέζικα  ο  συγκεκριμένος 
συμβολισμός μεταφράζεται ως “αλλόκοτο”. Το ‡ πλέον αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο της μεταβατικής 
κατάστασης.  
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State Theory, TST). Για πρώτη φορά, το 1930, προτάθηκε από τους Wigner6 και Pilzer, η 

συσχέτιση της TST µε τις υπάρχουσες δυναµικές θεωρίες. Η ανάπτυξη όµως, και η εφαρµογή 

της TST, για τον απόλυτο υπολογισµό συντελεστών ταχύτητας αντιδράσεων, οφείλεται στην 

ανεξάρτητη συνεισφορά του Eyring7, και των Evans και Polanyi8, το 1935. Ιδιαίτερη έµφαση 

δόθηκε στο γεγονός, ότι βάση της θεωρία αποτέλεσε η κλασσική µηχανική. Κατά την κλασσική 

θεώρηση της TST, η δοµική της υπόθεση είναι η ύπαρξη µιας υπερεπιφάνειας (hypersurface) 

στο φασικό χώρο, η οποία χαρακτηρίζεται από δύο ιδιότητες6, ,9 10: 

a. Το διαχωρισµό του χώρου στην περιοχή των αντιδρώντων και σε αυτήν των προϊόντων και 

b.  Οι τροχιές που διαπερνούν τη διαχωριστική αυτή επιφάνεια µε κατεύθυνση προς την 

“κοιλάδα” των προϊόντων έχουν σαν σηµείο εκκίνησης την περιοχή των αντιδρώντων και δεν 

ξαναδιέρχονται από την υπερεπιφάνεια, πριν τη θερµική τους αποδιέγερση ή πριν καταλήξουν 

στην κατάσταση των προϊόντων (Κανόνας µη ∆ιασταύρωσης). 

Επιπρόσθετα των θεµελιωδών αυτών υποθέσεων η TST καταλήγει αναπόφευκτα σε δύο 

επιπλέον επακόλουθες υποθέσεις6: 

i. Τα αντιδρώντα βρίσκονται σε θερµική (Κανονική Συλλογή) ή σε ενεργειακή (Μικροκανονική 

Συλλογή) ισορροπία, όπου στη δεύτερη των περιπτώσεων, λαµβάνεται συνήθως υπόψη και η 

διατήρηση της συνολικής στροφορµής. 
ii. Κατά την πρόοδο της αντίδρασης ισχύει η διάκριση της ηλεκτρονικής από την πυρηνική 

κίνηση, υπόθεση που αποτελεί το ισοδύναµο ανάλογο της προσέγγισης Born–Oppenheimer, 

καθιστώντας τη διεργασία, ηλεκτρονιακά, αδιαβατική στη δυναµική περιοχή του σάγµατος. 

 Με βάση το συγκεκριµένο γενικό πλαίσιο αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν οι 

διαφορετικές εκδόσεις της TST. Η πλέον γνωστή έκδοση της TST είναι καθιερωµένη ως 

‘Συµβατική Θεωρία Μεταβατικής Κατάστασης’ (Conventional Transition-State Theory, CTST) 

και το δοµικό της χαρακτηριστικό είναι η τοποθέτηση της διαχωριστικής επιφάνειας, κάθετα ως 

προς την MEP, ακριβώς στο σαγµατικό σηµείο, εξισώνοντας το συντελεστή ταχύτητας της 

αντίδρασης µε το συντελεστή της µονόκατευθυνικής ροής από αυτήν11. Η ‘Μεταβαλλόµενη 

Θεωρία Μεταβατικής Κατάστασης’ (Variational Transition-State Theory, VTST), η οποία 

αναπτύχθηκε από τον Keck12 το 1960 και βελτιώθηκε σηµαντικότατα σχετικά πρόσφατα από τον 

Truhlar και τους συνεργάτες του12 αποτελεί τη βελτιωµένη έκδοση της TST. Το βασικό 

χαρακτηριστικό της είναι η δυναµική µεταβολή της θέσης της διαχωριστικής επιφάνειας, 

χρησιµοποιώντας ως κριτήριο την ελαχιστοποίηση του συντελεστή µονόδροµης ροής12-15, 

εξισώνοντάς τον τελικά µε το συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης. Η θεωρία RRKM16-19 
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αποτελεί την εφαρµογή της TST σε µονοµοριακές αντιδράσεις µικροκανονικής συλλογής†. 

Μικρές τροποποιήσεις στο χειρισµό των παραµέτρων του µοντέλου, ώστε να συµπεριληφθούν 

και αµιγώς κβαντικά φαινόµενα, όπως το φαινόµενο σήραγγας, οδηγούν σε υβριδικές εκδόσεις 

της TST, όπως για παράδειγµα στη VTST/MT (Variational Transition State Theory / 

Multidimensional Tunneling), η οποία υπολογίζει επιπλέον, προσεγγιστικά, την πιθανότητα να 

καταλήξουν τα αντιδρώντα σε προϊόντα, διεισδύοντας διαµέσω της διαχωριστικής επιφάνειας, 

χωρίς να υπερβούν το ενεργειακό φράγµα. Η VTST/MT αποτελεί αρκετά ικανοποιητική 

προσέγγιση, για την κινητική µελέτη απλών στοιχειωδών διµοριακών αντιδράσεων, στην αέρια 

φάση. 

 Η TST στοχεύει στον υπολογισµό του συντελεστή ταχύτητας της µίας κατεύθυνσης της 

αντίδρασης σε κατάσταση ισορροπίας. Κατά την ερµηνεία πειραµατικών δεδοµένων, συχνά 

υποτίθεται ότι ο φαινοµενολογικώς ορισµένος και ο µετρούµενος συντελεστής ταχύτητας, υπό 

συνήθεις εργαστηριακές συνθήκες, µε τα αντιδρώντα σε µεταφορική και εσωτερική ισορροπία, 

µπορεί να θεωρηθούν, ένλογα, ανεξάρτητοι από την έκταση της χηµικής ισορροπίας. Συνεπώς, ο 

παρατηρούµενος µονοκατευθυντικός συντελεστής ταχύτητας θα προσεγγίζεται ικανοποιητικά 

από τον αντίστοιχο συντελεστή ταχύτητας, υπό συνθήκες τόσο χηµικής, όσο και µεταφορικής 

και εσωτερικής ισορροπίας. Κατόπιν ορισµού της συνθήκης ισορροπίας για τα αντιδρώντα η 

ισορροπία για τη Μεταβατική Κατάσταση δεν αποτελεί πλέον υπόθεση, αλλά απόρροια του 

θεωρήµατος του Liouville††, για τη διάδοση µιας κατάστασης ισορροπίας, προς άλλες περιοχές 

του φασικού χώρου. Ωστόσο, η υπόθεση της οιωνεί-ισορροπίας στην TST, δηλώνει ότι όλες οι 

τροχιές που ξεκινούν σαν αντιδρώντα και καταλήγουν στο σχηµατισµό προϊόντων, χωρίς να 

επαναδιασταυρωθούν µε  τη διαχωριστική επιφάνεια συνιστούν έναν πληθυσµό, ο οποίος είναι 

επίσης σε κατάσταση τοπικής ισορροπίας. Ωστόσο, αν και τα σηµεία στο φασικό χώρο της 

διαχωριστικής επιφάνειας βρίσκονται σε κατάσταση ισορροπίας, δεν συµβαίνει απαραίτητα το 

ίδιο σε όλα τα σηµεία του φασικού χώρου. Εφόσον, η δυναµική (χρονοεξαρτηµένη) και η οιωνεί-

ισορροπιά  θεωρήσεις είναι µεταξύ τους ισοδύναµες η δεύτερη αναµένεται να καταρρέει όταν 

συµβαίνουν φαινόµενα επαναδιασταύρωσης της διαχωριστικής επιφάνειας. Κατά την κλασσική 

µηχανική, η TST παρέχει ένα ανώτατο όριο12-14,20 του συντελεστή ταχύτητας, στην περίπτωση, 

που η ισορροπία των αντιδρώντων επιφέρει ταχεία ανανέωση των καταστάσεών τους 

(καταλήγοντας στη VTST, όπου η θέση της µεταβατικής κατάστασης µεταβάλλεται, µε κριτήριο 
                                                 
† Η RRKM θεωρία αποτελεί το κβαντομηχανικό μετασχηματισμό της RRK θεωρίας και τα αρχικά της 
οφείλονται στους δημιουργούς της Rice, Rampsperger, Kassel και Markus. H RRKM θεωρία είναι επίσης 
γνωστή ως Θεωρία Οιωνει‐Ισορροπίας (Quassi‐Equilibrium Theory, QET) 
†† Αν για μία συλλογή οι μικροκαταστάσεις του φασικού χώρου είναι ομογενώς κατανεμημένες αρχικά , 
θα είναι και σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή  
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την ελαχιστοποίηση του συντελεστή ταχύτητας). Για διµοριακές  αντιδράσεις, οι αποκλίσεις από 

την τοπική ισορροπία των καταστάσεων των αντιδρώντων είναι συνήθως µικρές21-24. Στην 

περίπτωση των µονοµοριακών αντιδράσεων στην αέρια φάση, η συγκεκριµένη υπόθεση είναι 

σχεδόν πλήρως αποτυχηµένη και αποτελεί πανάκεια η θεώρηση του συναγωνισµού της 

µεταφοράς ενέργειας δηµιουργώντας πληθυσµούς σε δραστικές καταστάσεις και της 

αποδιέγερσης των καταστάσεων αυτών25. Η αποτυχία της υπόθεσης, οφείλεται, αφενός στο 

γεγονός ότι ο φασικός χώρος των αντιδρώντων περιέχει συχνά εσωτερικά–τοπικά µέγιστα, και 

αφετέρου στο ενδεχόµενο να µην ισχύει η εργοδική  υπόθεση†, καταλήγοντας σε παραβιάσεις 

των βασικών υποθέσεων της TST. Εξαιτίας της υπόθεσης της ισορροπίας, η TST µπορεί επίσης 

να µετασχηµατιστεί σε µία οιωνεί-θερµοδυναµική µορφή. Για παράδειγµα, αποδεικνύεται ότι 

για µία κανονική συλλογή, η VTST είναι ισοδύναµη µε την ελαχιστοποίηση της ελεύθερης 

ενέργειας ενεργοποίησης του συστήµατος.  

 Το ενοποιό στοιχείο όλων των εκδόσεων της TST είναι η αδιαβατική θεώρηση των 

αντιδράσεων. Κατά αυτήν, οι δονήσεις και οι περιστροφές (και οι ηλεκτρονικές κινήσεις – 

υπόθεση ΙΙ) θεωρούνται πλήρως αδιαβατικές, καθώς το αντιδρόν  σύστηµα εξελίσσεται επί της 

συντεταγµένης της αντίδρασης.  Η διάκριση ωστόσο µεταξύ τους µπορεί να βασιστεί  στον 

τρόπο µε τον οποίο κβαντικά φαινόµενα υπεισέρχονται στο µοντέλο. Η επιλογή των 

συντεταγµένων αναπαράστασης της διαχωριστικής επιφάνειας, της µεταβατικής κατάστασης ή 

της συντεταγµένης της αντίδρασης αποτελεί µία διαφορετική προσέγγιση διαχωρισµού των 

διαφόρων TST. Στοιχείο διάκρισης αποτελεί επίσης, η εµφάνιση πολλαπλών δυναµικών 

µεγίστων που τροποποιούν τη ροή από τα αντιδρώντα προς τα προϊόντα, καθώς και η 

ποσοτικοποίηση της ροής που επαναδιασταυρώνει τη δυναµική επιφάνεια. Εφόσον 

συµπεριληφθούν τέτοιοι συντελεστές διαβίβασης, η TST αρχίζει να προσοµοιώνει ακριβώς τα 

δυναµικά και αποβαίνει, πέρα από ένα στατιστικό µοντέλο, µία δυναµική θεωρία. Οι 

µεταβατικές καταστάσεις είναι κβαντοµηχανικές µετασταθείς καταστάσεις µε εγγενή 

χαρακτηριστικά που αφορούν στην ενέργεια, το συντελεστή διαβίβασης και το ενεργειακό 

πλάτος. Το επιµέρους πλάτους οφείλεται στο  χρόνο ζωής της κατάστασης και στην ένταση του 

φαινοµένου της σήραγγας, παρέχοντας πληροφορίες σχετικές µε διαδικασίες επιλεκτικών 

καταστάσεων (state selective). Από την άλλη µεριά, ο συντελεστής διαβίβασης παρέχει το µέτρο 

για τη συνδροµή των συγκεκριµένων φαινοµένων στη χηµική δραστικότητα. Στην περίπτωση 

που αγνοηθεί η κβαντική υπόσταση της µεταβατικής κατάστασης προβλέπονται, ποσοτικά, 

λάνθασµένα αποτελέσµατα από το µοντέλο. Ωστόσο, η συµπερίληψη κβαντικών φαινοµένων 
                                                 
† Η εργοδική υπόθεση πρεσβεύει ότι ο χρονικός μέσος συμπίπτει με το στατιστικό  μέσο όρο μιας 
συλλογής 
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στην TST είναι σχετικά δύσκολη και το γεγονός αυτό οφείλεται στην κλασσική φύση της 

µονοκατευθυντικής ροής µέσα από τη διαχωριστική επιφάνεια. Η κατεύθυνση της κίνησης του 

συστήµατος δια µέσου της επιφάνειας είναι καθιερωµένη ως “Συντεταγµένη της 

Αντίδρασης”(Reaction Coordinate, s) (Σ – ΙΙ.3.1). O αξιόπιστος υπολογισµός της ροής απαιτεί 

το σύγχρονο ακριβή προσδιορισµό της s και της συζευγµένης της ορµής, που κάτι τέτοιο η 

κβαντική, µε βάση την αρχή της απροσδιοριστίας του Heisenberg, το απαγορεύει. Όπως 

προαναφέρθηκε, η CTST αναφέρεται αποκλειστικά στις ιδιότητες του σαγµατικού σηµείου. Η 

περιορισµένη αυτή οπτική της δυναµικής επιφάνειας ήταν και είναι ένα από τα δυνατά σηµεία 

της θεωρίας, εξαιτίας των σχετικά χαµηλών απαιτήσεων, όσον αφορά σε δοµικές και 

ενεργειακές ιδιότητες για τη µαθηµατική περιγραφή του συστήµατος. Οι πλέον σύγχρονες 

εκφράσεις της TST εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από σχετικά χαµηλές απαιτήσεις, αλλά 

συνήθως αξιώνουν πληροφορίες για την τοπολογία ενός εκτενούς, σχετικά, τµήµατος του 

µονοδιάστατου µονοπατιού αντίδρασης και όχι µόνο δύο σηµεία. Όσον αφορά τα στάσιµα 

σηµεία (stationary points) της συντεταγµένης της αντίδρασης (τοπικά ελάχιστα και σάγµατα), τα 

οποία είναι και τα µόνα που απαιτούνται για την εφαρµογή της CTST, αν αγνοηθούν αµιγώς 

κβαντικά φαινόµενα, όπως αυτό του φαινοµένου της σήραγγας (Tunneling Effect), οι συχνότητες 

δόνησης για την αρµονική προσέγγιση είναι ανεξάρτητες από τη συντεταγµένη του 

συστήµατος26-28. Ωστόσο, η ανεπάρκεια του ορθοκανονικού συστήµατος συντεταγµένων, που 

χρησιµοποιείται εκτενώς, είναι κατά το πλείστον έκδηλη, όταν για συστήµατα κλειστών 

στοιβάδων προκύπτουν φανταστικές συχνότητες, επί της συντεταγµένης της αντίδρασης. 

Πρόσφατα, προτάθηκε ο υπολογισµός του µονοπατιού της αντίδρασης, πάνω σε κυκλικές 

συντεταγµένες, ο οποίος φέρεται να εξαλείφει τις ανορθόδοξες φανταστικές συντεταγµένες. 

Βέβαια, ακόµα και όταν δεν υπολογίζονται φανταστικές συχνότητες, σε ένα ορθοκανονικό 

σύστηµα η εγκυρότητα και η ακρίβεια των υπολογιζόµενων συχνοτήτων αποτελεί αντικείµενο 

αµφισβήτησης, οδηγώντας δυνητικά σε υπερεκτίµηση του φαινοµένου της σήραγγας.  

Στο σχήµα Σ – ΙΙ.3.1 αναπαρίσταται η συντεταγµένη της αντίδρασης για την περίπτωση 

διµοριακής αντίδρασης ατόµου–διατοµικού µορίου  µε βάση το µοντέλο της CTST: 

     [Α – II.3.1]  CABXBCA +→+ ‡

Η δυναµική ενέργεια, V, του αντιδρώντος συστήµατος εξαρτάται από τις σχετικές θέσεις των Α, 

Β και C, οι οποίες, όπως αναφέρθηκε, χαρακτηρίζονται πλήρως από τις τρεις µεταβλητές RAB, 

RBC και θ του σχήµατος (Σ – ΙΙ.2.2.b). Επειδή ο χειρισµός τετραδιάστατων συστηµάτων αποτελεί 

ένα εξαιρετικά δυσεπίλυτο πρόβληµα (V, RAB, RBC, θ), προκειµένου να απλοποιηθεί µερικώς το 

σύστηµα, προσδιορίζεται, αρχικά, η κατεύθυνση προσέγγισης του Α στο BC και εν συνεχεία η 
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γωνία θ διατηρείται σταθερή. Με τον τρόπο αυτό το δυναµικό ανάγεται σε συνάρτηση δύο 

µεταβλητών και η περίπτωση συγγραµµικής προσέγγισης αναπαρίσταται στο σχήµα Σ – ΙΙ.3.2.   
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Σ – II.3.1   Αναπαράσταση της συντεταγµένης της αντίδρασης για µια διµοριακή αντίδραση βάσει της CTST   
 

Η τρισδιάστατη, πλέον αναπαράσταση του δυναµικού είναι συνάρτηση δύο µεταβλητών 

και γραφικά µπορεί να αναπαρασταθεί τόσο στον τρισδιάστατο (Σ – ΙΙ.3.2.a), όσο και στο 

δισδιάστατο χώρο (Σ – ΙΙ.3.2.b).  
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Σ – ΙΙ.3.2   a. ∆υναµική ενεργειακή επιφάνεια στην περιοχή της µεταβατικής κατάστασης για την περίπτωση σταθερής 
γωνιάς προσέγγισης θ = π, b.  Περιγραµµατική αναπαράσταση ισοϋψών ενεργειακών καµπυλών 

a. b.

 
Ωστόσο, ο πλήρης χαρακτηρισµός της εξάρτησης της δυναµικής ενέργειας από τις 

γεωµετρικές παραµέτρους, απαιτεί ολόκληρη την οικογένεια των καµπυλών αυτών, για κάθε 

πιθανή γωνία προσέγγισης. Όπως φαίνεται στο σχήµα Σ – ΙΙ.3.2, για µεγάλες τιµές του RAB δεν 

υφίστανται αλληλεπιδράσεις µεταξύ των Α και BC και το τµήµα DE αντιστοιχεί σε µία καµπύλη 
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δυναµικής ενέργειας, τύπου Morse, της θεµελιώδους ενεργειακής κατάστασης του BC. Καθώς, 

εν συνεχεία, το Α προσεγγίζει το BC η δυναµική ενέργεια αυξάνει µέχρι το σαγµατικό σηµείο 

(Χ‡), κατόπιν του οποίου το V αρχίζει εκ νέου να µειώνεται, καθώς το C αποµακρύνεται. Κατά 

την εφαρµογή της CTST, οι διαδικασίες συσπείρωσης και έκτασης των δεσµών κατά τη 

συντεταγµένη της αντίδρασης (κόκκινη διακκεκοµένη καµπύλη) συµβαίνουν έτσι ώστε, το ίχνος 

της ενέργειας του συστήµατος να κείται πάντα, επί της διαδροµής ελάχιστης ενέργειας και 

διερχόµενο της διαχωριστικής επιφάνειας να αποδίδονται προϊόντα. Το ενδιάµεσο 

ενεργοποιηµένο σύµπλοκο Χ‡, κατά την κίνηση RX‡P, εµφανίζεται στη σταθερότερη του 

κατάσταση, δηλαδή στον πυθµένα της δυναµικής ενεργειακή καµπύλης ΟΧ‡Ε. Στην περιοχή του 

Ο, τα µόρια βρίσκονται πολύ κοντά, µε αποτέλεσµα, τα ηλεκτρονιακά νέφη να 

αλληλοαπωθούνται και η επιφάνεια στην συγκεκριµένη περιοχή, να χαρακτηρίζεται από υψηλές 

τιµές δυναµικής ενέργειας. Το Ε αντιστοιχεί στην περιοχή πλήρους διάσπασης, όπου έχουν 

σπάσει και οι δύο δεσµοί και τα τρία άτοµα είναι εντελώς διαχωρισµένα. Το ποσό της ενέργειας 

όµως που απαιτείται για τη θραύση και των δύο δεσµών είναι εξαιρετικά µεγάλο και η περιοχή 

χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αυξηµένη δυναµική ενέργεια.  

Για τον υπολογισµό του συντελεστή ταχύτητας, όπως προαναφέρθηκε, η CTST εξετάζει 

µία αντίδραση θεωρώντας τη διατήρηση θερµικής ή ενεργειακής ισορροπίας µεταξύ των 

αντιδρώντων και της µεταβατικής κατάστασης και µετατρέπει ένα ∆υναµικό πρόβληµα, σε ένα 

πρόβληµα Στατιστικής. Η οιωνεί-ισορροπία δεν είναι µία κλασσική ισορροπία, αλλά µία 

ισορροπία µεταξύ των αντιδρώντων και των µεταβατικών ενεργοποιηµένων συµπλόκων (Ε – 

ΙΙ.3.1), κατά τη συντεταγµένη της αντίδρασης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ο υπολογισµός του 

συντελεστή ταχύτητας για τη συγκεκριµένη φορά να είναι ανεξάρτητος από το αν τα αντιδρώντα 

και τα προϊόντα είναι µεταξύ τους σε ισορροπία, καθιστώντας τον προσδιορισµό του κατά το 

πλείστον καθολικό. 

 [ ] [ ][ ]BCAKX f
‡‡ =     [E – ΙΙ.3.1] 

όπου : η συγκέντρωση των ενεργοποιηµένων συµπλόκων κατά τη φορά της αντίδρασης 

και  Κ

[ ] fX ‡

‡ : η σταθερά ισορροπίας της αντίδρασης. 

Η συνολική ταχύτητα σχηµατισµού είναι: 

 [ ] fXkr ‡‡=     [E – ΙΙ.3.2] 

όπου k‡, ο συντελεστής ταχύτητας, για την πρώτης τάξης αντίδραση διάσπασης του Χ‡ σε 

προϊόντα. Επίσης: 

 [ ][ ]BCAkr 2=     [E – ΙΙ.3.3] 
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και κατόπιν συνδυασµού των εξισώσεων (E – ΙΙ.3.1), (Ε – ΙΙ.3.2) και (Ε – ΙΙ.3.3), προκύπτει η E 

– ΙΙ.3.4: 

     [E – ΙΙ.3.4] ‡‡ Kkk =2

Όπως φαίνεται, το πρόβληµα ανάγεται στον υπολογισµό των k‡ και K‡. Η σταθερά ισορροπίας 

µπορεί να υπολογιστεί από τις µοριακές παραµέτρους (µήκη δεσµών, συχνότητες και µοριακά 

βάρη) και από τις συναρτήσεις επιµερισµού χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα της στατιστικής 

µηχανικής. Αποδεικνύεται ότι, η σταθερά ισορροπίας εκφρασµένη σε ορολογία µορίων, ανά 

µονάδα όγκου, για την αντίδραση: 

 zZyYbBaA ++⋅⋅⋅⋅⋅⋅++     [A – ΙΙ.3.2] 

παρέχεται από τη σχέση: 
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    [E – ΙΙ.3.5] 

όπου q: η συνάρτηση επιµερισµού ανά µονάδα όγκου και ∆ε0: η ενεργειακή διαφοροποίηση των 

χαµηλότερων ενεργειακών καταστάσεων αντιδρώντων και προϊόντων. 

Η ολική συνάρτηση επιµερισµού ορίζεται µέσω της έκφρασης: 
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egq     [E – ΙΙ.3.6] 

και περιγράφει το άθροισµα των ενεργειακών επιπέδων, µε συντελεστή συνεισφοράς έκαστο, 

σύµφωνα µε την πληθυσµιακή κατανοµή του, στη θερµοκρασία αναφοράς, η οποία στο σύνολο 

των ενεργειακών επιπέδων (εi), κατά Boltzmann, παρέχεται από τη σχέση: 
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egn     [E – ΙΙ.3.7] 

όπου ni, ο αριθµός των µορίων στο iοστό ενεργειακό επίπεδο και 

         gi, ο εκφυλισµός, δηλαδή ο αριθµός των καταστάσεων µε την ίδια ενέργεια. 

Όσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος του q, τόσο ευρύτερα κατανεµηµένος είναι ο πληθυσµός στα 

διαθέσιµα επίπεδα. Όταν q = 1, µόνο µία κατάσταση είναι κατειληµµένη, όπως συµβαίνει στο 

απόλυτο µηδέν (0 Κ). Η εφαρµογή της αδιαβατικής αποµόνωσης πυρηνικής και ηλεκτρονικής 

κίνησης παρέχει τη δυνατότητα διάκρισης της ενέργειας σε µεταφορική, περιστροφική, δονητική 

και ηλεκτρονική.  

 iiiii trve +++=ε     [E – ΙΙ.3.8] 

Και η αντίστοιχη έκφραση για τη συνάρτηση επιµερισµού της ith κατάστασης είναι: 
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η οποία συνοπτικότερα µπορεί να γραφεί µε τη µορφή γινοµένου: 

 trve qqqqq=   [E – ΙΙ.3.10] 

καθώς  πρόκειται για εκθετικούς όρους συναρτήσεων της ενέργειας και οι αναλυτικές τους 

εκφράσεις προκύπτουν επιλύνοντας την εξίσωση Schrödinger, για κάθε τύπο ενέργειας (Π – 

ΙΙ.34.1). 

Συνάρτηση Επιμερισμού  Βαθμοί Ελευθερίας  Μαθηματική Έκφραση  Τάξη m‐3

Μεταφορική  3  2

2
3

2
h

Tkq b
trans

πµ
=

 
1031 – 1032

Περιστροφική  2  (γραμμικό)  2

2

,
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h
IkTq linearrot σ

π
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h
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2
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102 – 103

Δονητική  3Ν–5 ή 3N–6  ∏ −−
=

ivchvib e
q β1

1
 

1 – 10 

Εσωτερικής Περιστροφής  1 (internal rotation, ir) 
( )

h
kTI

qir

'8 2π
=

 
1 – 10 

Ηλεκτρονική  –  ...12
21 ++= ∆− εβωω eq eeelec  1 

Π – II.3.1 Συναρτήσεις Επιµερισµού και Βαθµοί Ελευθερίας για ένα Ν–ατοµικό µόριο   
 
Η τιµή της συνάρτησης επιµερισµού, για τη µεταφορική κίνηση, όπως φαίνεται στον πίνακα Π – 

ΙΙ.3.1, είναι πολύ µεγάλη, αφού πολλά ενεργειακά επίπεδα είναι κατειληµµένα, ενώ η 

συνάρτηση επιµερισµού της δονητικής ενέργειας είναι σχεδόν µονάδα, QV ≅ 1, για τα 

περισσότερα µόρια, σε περιοχές θερµοκρασιών κοντά στους 300 Κ. Το γεγονός αυτό δηλώνει τη 

µεγάλη ενεργειακή διαφοροποίηση των δονητικών καταστάσεων και κατά συνέπεια την 

ολοκληρωτική κατάληψη της θεµελιώδους στάθµης. Όπως φαίνεται από τις αναλυτικές 

εκφράσεις, οι συναρτήσεις επιµερισµού εξαρτώνται επίσης, από τις µοριακές µάζες, τις ροπές 

αδρανείας και τις συχνότητες των δονήσεων, οι οποίες προσδιορίζονται πειραµατικά από τη 

µοριακή φασµατοσκοπία. Η εφαρµογή των αποτελεσµάτων της στατιστικής µηχανικής στην 

θεωρία µεταβατικής κατάστασης οδηγεί στη σχέση: 
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X Be
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0
‡‡     [E – ΙΙ.3.11] 

όπου Q = q/V και ∆ε0, η ενεργειακή διαφοροποίηση των χαµηλότερων ενεργειακών 

καταστάσεων των αντιδρώντων και της µεταβατικής κατάστασης και ταυτίζεται µε την ενέργεια 

ενεργοποίησης της αντίδρασης στους 0 Κ. Απονέµοντας µία συνάρτηση επιµερισµού στο 
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ενεργοποιηµένο σύµπλοκο, θεωρείται ότι η κίνηση του και οι συνδεόµενες µε αυτή ενεργειακές 

καταστάσεις πρέπει να χρήζουν του ιδίου χειρισµού µε τον αντίστοιχο των σταθερών µορίων. 

Μερικά προβλήµατα που εµφανίζονται, σχετίζονται µε τη δονητική κίνηση, η οποία επιβάλλεται 

να µελετηθεί προσεκτικά. Για παράδειγµα, ένα σταθερό γραµµικό τριατοµικό µόριο έχει 

τέσσερις δονητικούς βαθµούς ελευθερίας (3Ν–5 = 4), που αντιστοιχούν σε τρεις τρόπους 

δόνησης: 

 

ν1 ν3 ν2 

Σ – ΙΙ.3.2   Αναπαράσταση των Τρόπων ∆όνησης Γραµµικού Τριατοµικού Μορίου 
 
Αναφερόµενοι στο µετασταθές ενεργοποιηµένο σύµπλοκο, στη συµµετρική δόνηση v1, οι δεσµοί 

Α–Β και Β–C εντείνονται και εκτείνονται συγχρόνως. Επί του περιγράµµατος (Σ – ΙΙ.3.2.b), o 

συµµετρικός τρόπος δόνησης (ν1) αντιστοιχεί στην κίνηση κατά µήκος της ΟΧ‡Ε, κάθετα 

δηλαδή στη συντεταγµένη της αντίδρασης και συνοδεύεται από µία δύναµη επαναφοράς 

δηλώνοντας έναν πραγµατικό τρόπο δόνησης. Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και για τις δονήσεις 

κάµψης, αλλά δεν είναι εύκολο να αναπαρασταθεί στο περίγραµµα της δυναµικής επιφάνειας, 

καθώς κατά τον τρόπο αυτό µεταβάλλεται επίσης, η γωνία θ, που στην κατασκευή του Σ – ΙΙ.3.2 

έχει θεωρηθεί σταθερή. Κατά τον ασύµµετρο τρόπο δόνησης (ν3), η ένταση του δεσµού Α–Β 

συνοδεύεται από έκταση του δεσµού Β–C. Η κίνηση αυτή αντιστοιχεί στην κίνηση, επί της 

συντεταγµένης της αντίδρασης και η ορολογία που χρησιµοποιείται για τον τρόπο αυτό είναι 

τρόπος διάσπασης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Χ‡ εντοπίζεται στο µέγιστο δυναµικό, 

κατά την κίνηση αυτή και δεν ασκείται στο σύστηµα δύναµη επαναφοράς, ώστε να θεωρηθεί 

δόνηση. Εφόσον λοιπόν, δεν πρόκειται για πραγµατικό τρόπο δόνησης, ο τρόπος διάσπασης 

χειρίζεται διαφορετικά. Περιορίζοντας την κίνηση του συµπλόκου σε ένα µήκος, δ, γύρω από το 

Χ‡, ο µέσος συντελεστής ταχύτητας διάσπασης του συµπλόκου είναι: 

 
δ
υ

=‡k     [E – ΙΙ.3.12] 
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όπου υ, η µέση ταχύτητα της ανηγµένης µάζας, σε µία διάσταση και κατά µία κατεύθυνση. Το υ, 

εφόσον ισχύει η κατανοµή Maxwell–Boltzmann, σε όλη την εξέλιξη της αντίδρασης, παρέχεται 

από τη σχέση: 

 
2
1

2 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

πµ
υ TkB     [E – ΙΙ.3.13] 

όπου µ, η ανηγµένη µάζα. 

Για τον υπολογισµό των υπολοίπων συναρτήσεων επιµερισµού, Qd, που συνδέονται µε τον 

τρόπο διάσπασης, πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι πρόκειται για µία µη περιοδική κίνηση. Συνεπώς, 

αν το δ ληφθεί ως η διάσταση του δισδιάστατου κλωβού υπολογίζεται η µεταφορική συνάρτηση 

επιµερισµού. Η συνολική Qd περιγράφεται από την έκφραση: 

 ( )
h

TkQ Bd
δπµ ⋅⋅= 2

1
2     [E – ΙΙ.3.14] 

Οι υπόλοιπες συναρτήσεις επιµερισµού περιέχονται στη συνολική η οποία αντιστοιχεί στο 

γινόµενο όλων των συναρτήσεων επιµερισµού του ενεργοποιηµένου συµπλόκου, 

παραλειπόµενης της Q

‡
X

Q

d. Για το αντιδρόν σύστηµα τα Α και ΒC είναι σταθερά µόρια και οι τύποι 

των συναρτήσεων επιµερισµού του πίνακα 2 εφαρµόζονται κανονικά, παράγοντας την έκφραση 

Ε – II.3.15: 
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και αντικαθιστώντας µε τα ισοδύναµά τους προκύπτει: 
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Εισάγοντας την έννοια του συντελεστή διαβίβασης κ, τελικά παράγεται η έκφραση: 
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    [E – ΙΙ.3.17] 

µε τον κ να περιγράφει την πιθανότητα µερικών ενεργοποιηµένων συµπλόκων, που φτάνουν στη 

µεταβατική κατάσταση, να µην οδηγήσουν σε προϊόντα και να επανασχηµατίσουν αντιδρώντα. 

Ο συγκεκριµένος συντελεστής αποσβένει, για όλες τις προσεγγιστικές υποθέσεις πάνω στις 

οποίες έχει δοµηθεί η TST και παίρνει τιµές από 0 έως 1, αλλά στις περισσότερες των 

περιπτώσεων ισούται µε µονάδα. Παραδείγµατα, όπου ο συντελεστής διαβίβασης είναι πολύ 

χαµηλός (10–2 – 10–4) αποτελούν οι αντιδράσεις επανασυνδυασµού ατόµων. Στην περίπτωση 
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αυτή, δεν υπάρχει ενεργειακό φράγµα και µπορεί να θεωρηθεί ότι µία µεταβατική κατάσταση 

σχηµατίζεται σε κάθε κρούση. Η εξωθερµικότητα της αντίδρασης εµφανίζεται κυρίως ως 

περίσσεια δονητικής ενέργειας στο προϊόν επανασυνδυασµού και απουσία κάποιου µορίου 

ικανού (“τρίτο σώµα”) να απάγει αυτήν την περίσσεια ενέργειας, το προϊόν επανασυνδυασµού 

θα διασπαστεί στην περίοδο της πρώτης δόνησης. Για αντιδράσεις, που συµµετέχουν 

περισσότερα των τριών ατόµων, οι δυναµικές ενεργειακές επιφάνειες, δεν έχουν την απλή 

µορφή που µελετήθηκε. Η αντίδραση συµβαίνει σε µια πολυδιάστατη υπερεπιφάνεια, µε τα 

γενικά συµπεράσµατα, όµως της θεωρίας, να εξακολουθούν να ισχύουν.  

 Συνοψίζοντας, ο συντελεστής ταχύτητας, που παρέχεται από τη Θεωρία Μεταβατικής 

Κατάστασης (CTST) και µε βάση το µοντέλο του Arrhenius είναι: 
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 Όπως αναφέρθηκε για τον υπολογισµό των συναρτήσεων επιµερισµού, 

χρησιµοποιούνται πειραµατικά δεδοµένα της µοριακής φασµατοσκοπίας. Ωστόσο, η 

φασµατοσκοπία ενεργοποιηµένων συµπλόκων αποτελεί ένα εξαιρετικά καινούριο πεδίο έρευνας 

και τα υπάρχοντα δεδοµένα είναι σχετικά περιορισµένα. Ο αξιόπιστος θεωρητικός υπολογισµός 

σταθερών δόνησης και περιστροφής, από την άλλη µεριά, απαιτεί ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας 

κβαντοµηχανικούς υπολογισµούς, που για σύνθετα πολυατοµικά µόρια, ορισµένες φορές η 

διεξαγωγή τους είναι εξαιρετικά δύσκολη. Συνεπώς, τα προκύπτοντα αποτελέσµατα είναι 

αβέβαια και πολλές φορές αποτελούν απλές εκτιµήσεις που έχουν σαν βάση αντίστοιχα σταθερά 

µόρια. Ακόµα όµως και στο υποθετικό ενδεχόµενο που η εξαγωγή λεπτοµεριακών 

πληροφοριών, για τη δοµή του ενεργοποιηµένου συµπλόκου, µέσω της σύγκρισης της θεωρίας 

µεταβατικής κατάστασης και των πειραµατικών δεδοµένων ήταν ασφαλής, οι παράµετροι, που 

υπεισέρχονται στις συναρτήσεις επιµερισµού είναι τόσες πολλές, που για την ώρα η πρόβλεψή 

τους καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη, ακόµα και σε απλά σχετικά αντιδρώντα συστήµατα. 

Επιπρόσθετα, αυξανοµένου του µεγέθους των µορίων, που µετέχουν στις αντιδράσεις 

δυσκολεύει το έργο µετασχηµατισµών της στατιστικής µηχανικής. Αυτό συµβαίνει, διότι οι 

µεταβλητές παράµετροι αυξάνουν  δραµατικά και η ενιαία θεώρηση των παραµέτρων 

καθίσταται δυσχερής. Παρά ταύτα, αν και η θεωρητική πρόβλεψη των συντελεστών ταχύτητας 

εµφανίζει εγγενείς δυσκολίες, η σύγκρισή τους µε τους αντίστοιχους πειραµατικούς παρέχει 

ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες, τόσο όσον αφορά τους µηχανισµούς εξέλιξης των 

αντιδράσεων, όσο και τη βελτίωση του ίδιου του θεωρητικού µοντέλου προσδιορισµού τους. 

 39 
 



 Κεφάλαιο ΙΙ .3  –  Θεωρία Μεταβατικής Κατάστασης  
 

 

Το µεγαλύτερο ίσως πρόβληµα της TST είναι η εφαρµογή της σε έναν κβαντικό κόσµο και το 

γεγονός αυτό έγκειται στο ότι η µονοκατευθυντική ροή υπό κατάσταση ισορροπίας δια µέσω 

µίας διαχωριστικής επιφάνειας αποτελεί µία αµιγώς κλασσική έννοια. Πολλές ωστόσο 

προσπάθειες έχουν συντελεστεί προς αυτήν την κατεύθυνση29, µε την απλούστερη να αφορά 

στην αντικατάσταση των κλασσικών συναρτήσεων επιµερισµού µε τις αντίστοιχες 

κβαντισµένες. Αυτό αντιστοιχεί στο χειρισµό της µετασταθούς διαχωριστικής επιφάνειας στην 

περιοχή της µεταβατικής κατάστασης, σαν να επρόκειτω για ένα σταθερό σύστηµα. Υπό αυτές 

της συνθήκες, τα κβαντικά φαινόµενα, κατά τη συντεταγµένη κίνησης της αντίδρασης 

εµπεριέχονται σε έναν πολυδιάστατο συντελεστή διαβίβασης, που αναφέρεται τόσο σε 

διορθώσεις σχετικές µε τη κλασσικώς εννοούµενη διείσδυση της διαχωριστικής επιφάνειας, όσο 

και µε την άρση της υπόθεσης της οιωνεί–ισορροπίας. Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται σε 

γενικές εκδόσεις της TST, καθώς επίσης έχει αποτελέσει τη βάση για µία προσεγγιστική έκδοση 

της VTST. Ωστόσο, εφόσον ελαχιστοποιηθεί ο συντελεστής ταχύτητας για την κανονική ή την 

µικροκανονική συλλογή που εφαρµόζεται η VTST, ακολούθως εισάγεται ένας επιπλέον 

συντελεστής διαβίβασης, προκειµένου να συµπεριληφθούν, κατόπιν της µεταβολής (Variation), 

κβαντικά φαινόµενα διείσδυσης δια µέσω του φράγµατος δυναµικού (Φαινόµενο Σήραγγας, 

Tunneling Effect) και µη κλασσικά φαινόµενα, καθώς το σύστηµα κινείται κατά µήκους της 

συντεταγµένης της αντίδρασης30. Το φαινόµενο σήραγγας είναι σηµαντικό σε αντιδράσεις 

µεταφοράς ηλεκτρονίων και σε αντιδράσεις µεταφοράς ατόµων ή ιόντων µε µικρή µάζα, όπως 

υδρογόνο (H) και δευτέριο (D). Αντίθετα, για αντιδράσεις βαρύτερων µορίων, το φαινόµενο της 

σήραγγας φαίνεται να έχει µικρότερη συνεισφορά, αλλά κατά την κβαντική θεώρηση µη 

µηδενική πιθανότητα. Η πρώτη απόπειρα ποσοτικής εκτίµησης του φαινοµένου της σήραγγας, 

έγινε από τον Wigner6 το 1950 (E – II.3.19): 
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Όπου ν‡, η φανταστική συχνότητα, που αντιστοιχεί στο σαγµατικό σηµείο της συντεταγµένης 

της αντίδρασης. Ωστόσο, για τον υπολογισµό του διορθωτικού παράγοντα Γ(Τ) έχουν προταθεί 

µία σειρά από αλγοριθµικές εκφράσεις. Απλά µοντέλα σήραγγας περιλαµβάνουν παραβολικά 

φράγµατα31,32, περικοµµένα παραβολικά φράγµατα33, καµπύλα φράγµατα5, -34 37 και τα πιο 

ρεαλιστικά ασύµµετρα φράγµατα τύπου Eckart36-39. Περισσότερο απαιτητικά σε υπολογιστικό 

κόστος, αλλά συγχρόνως και σηµαντικά πιο αξιόπιστα και έγκυρα µοντέλα εµπεριέχουν την 

πλήρως αναρµονική ηµικλασσική έκδοση της Θεωρίας Μεταβατικής Κατάστασης (SCTST), 

καθώς και τρέχοντα µοντέλα που ολοκληρώνουν πάνω από όλα τα πιθανά µονοπάτια διείσδυσης 
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του φράγµατος δυναµικού. Οι σύνθετοι αυτοί αλγόριθµοι προϋποθέτουν την ακριβή περιγραφή 

της δυναµικής ενεργειακής επιφάνειας και τρίτες και τέταρτες παραγώγους γύρω από την 

περιοχή της µεταβατικής κατάστασης. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο το 

µοντέλο της αναρµονικής SCTST θεωρείται απαγορευτικά “ακριβό”  για αντιδρώντα συστήµατα 

που περιλαµβάνουν περισσότερα των δέκα ατόµων40,41.  Η βέλτιστη σύγχρονη και συγχρόνως 

εφαρµόσιµη µέθοδος προσδιορισµού του διορθωτικού παράγοντα σήραγγας προτάθηκε από τον 

Truhlar και τους συνεργάτες του το 1993 και είναι γνωστή ως OMT (Optimised 

Multidimensional Tunneling) και πρόκειται επίσης για µία ηµικλασσική προσέγγιση του 

φαινοµένου42. 

 Τέλος, σε ορισµένες περιπτώσεις όπου µελετώνται περισσότερο πολύπλοκα συστήµατα ή 

αντιδράσεις στην υγρή φάση προτιµάται κατά την κινητική τους µελέτη η χρήση 

θερµοδυναµικών παραµέτρων (θερµοδυναµική έκδοση της TST), αντί για συναρτήσεις 

επιµερισµού. Αυτό συµβαίνει γιατί ακόµα και η προσεγγιστική εκτίµησή τους σε διαλύµατα, 

αποβαίνει ιδιαίτερα δυσχερής και πολύ συχνά αναξιόπιστη. Ο θερµοδυναµικός 

µετασχηµατισµός της TST οφείλει την ύπαρξή του στους Wynne–Jones και Eyring43 και ο 

συντελεστής ταχύτητας παρέχεται από την έκφραση: 

  ‡
C

B K
h
Tk

k κ=     [E – ΙΙ.3.20] 

όπου , η σταθερά ισορροπίας για το σχηµατισµό του ενεργοποιηµένου συµπλόκου από τα 

αντιδρώντα, τροποποιηµένη, ώστε να αγνοείται ο τρόπος διάσπασης του συµπλόκου:  

‡
CK

  ( ) ‡‡‡‡ STHGcKRT c ∆−∆=∆=− 0ln     [E – ΙΙ.3.21] 
όπου ∆G‡, η πρότυπη ελεύθερη ενέργεια Gibbs ενεργοποίησης 

         ∆H‡, η πρότυπη ενθαλπία ενεργοποίησης 

         ∆S‡, η πρότυπη εντροπία ενεργοποίησης και 

          c0 , συντελεστής µετατροπής για ενιαίες µονάδες αναφοράς 

 
Η τελική µορφή συνεπώς του συντελεστή ταχύτητας παρέχεται από την E – II.3.22: 
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ενώ για την αναγωγή του βάσει της έκφρασης Arrhenius, από τον ορισµό της ενέργειας 

ενεργοποίησης προκύπτει: 

  2

ln
RT
E

dT
kd a≡   [E – II.3.23] 

και η µεταβολή της σταθεράς ισορροπίας από τη θερµοκρασία περιγράφεται από την έκφραση:  
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Εφαρµόζοντας τον πρώτο νόµο της θερµοδυναµικής (∆Ε‡ = ∆Η‡ – ∆(PV)) , για ιδανικό αέριο 

(∆(PV) = ∆n‡ RT) και για διµοριακή αντίδραση (∆n‡ = –1), προκύπτει: 

      [E – II.3.25] RTHEa 2+∆= ‡

και 
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Καταληκτικά, λοιπόν, κατά το θερµοδυναµικό µετασχηµατισµό, ο προεκθετικός παράγοντας 

εκφράζεται µέσω της σχέσης: 
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Από την E – II.3.27 διαφαίνεται, ότι οι µεταβολές της εντροπίας, κατά το σχηµατισµό του 

συµπλόκου, έχουν καθοριστικό ρόλο στην τιµή του Ath. Καλώς ορισµένες σχέσεις, που 

συσχετίζουν την εντροπία µε τη  µοριακή δοµή και συνακόλουθα µε το θερµοδυναµικό 

µετασχηµατισµό της Θεωρίας Μεταβατικής Κατάστασης, επιτρέπουν την ορθολογική και 

πραγµατικιστική συσχέτιση του µοριακού συµπλόκου, µε το µέγεθος του συντελεστή ταχύτητας. 

 

Ι.3.1 Πειραματική Απόδειξη της TST 

 

 Ο χρόνος ζωής του ενεργοποιηµένου συµπλόκου (Activated Complex, AC) της 

αξιωµατικής θέσης της µεταβατικής κατάστασης είναι εξαιρετικά σύντοµος. Συγκεκριµένα, στη 

θερµοκρασία των 300 Κ, το πηλίκο
h
TkB , που περιγράφει το ταχύτερο σηµείο της αντίδρασης 

και συνακόλουθα τη συχνότητα διέλευσης του αντιδρώντος συστήµατος από τη µεταβατική 

κατάσταση είναι περίπου 6 × 1012 s–1. Ο αντίστοιχος χρόνος ζωής 
k
1  είναι 1.6 × 10–13 s (µερικές 

εκατοντάδες fs), ενώ η συγκέντρωσή του, εφόσον δεν συσσωρεύεται ιδιαίτερα µικρή. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά του AC συνθέτουν τους λόγους, για τους οποίους η ανίχνευσή τους και 

συγχρόνως η πιστοποίηση της ύπαρξής τους είναι εξαιρετικά δύσκολη. Σχετικά πρόσφατα όµως, 

σε πειράµατα µελέτης της αντίδρασης ατόµων καλίου (Κ) µε χλωριούχο νάτριο (NaCl)44, κατά 

τα οποία χρησιµοποιήθηκε laser ακτινοβολία, κατάλληλης συχνότητας και συγκρίσιµης 

διάρκειας παλµού µε το χρόνο ζωής του ενεργοποιηµένου συµπλόκου αποτέλεσαν την πρώτη 

θετική ένδειξη πιστοποίησης  της ύπαρξής του. Κατά τα συγκεκριµένα πειράµατα, το AC 
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ακτινοβολείται και παρατηρείται η µεταβολή του χαρακτηριστικού φάσµατος φθορισµού του 

αντιδρώντος συστήµατος. Η συγκεκριµένη τεχνική προσφέρει επιµελή εξέταση της δοµής της 

µεταβατικής κατάστασης και σε συνδυασµό µε την τεχνολογική ανάπτυξη αποβαίνει ιδιαίτερα 

ευεργετική, για πειραµατικές µελέτες των δοµών των µεταβατικών καταστάσεων. Ήδη, 

χρησιµοποιούνται τελευταίας τεχνολογίας παλµικά lasers, µε διάρκεια παλµού της τάξης των 

fempto-second (10–15 s), στοχεύοντας την έρευνα και µελέτη διαφόρων συµπλόκων, όπως αυτών 

που σχηµατίζονται κατά τη διάσπαση του  Νa–I και του Hg–I45,46. 

 

ΙΙ.4 Θεωρία Κλασσικών Τροχιών 
 

 Η πιθανότητα δύο συγκρουόµενων µορίων να αντιδράσουν εξαρτάται από την αρχική 

µεταφορική, περιστροφική και δονητική κατάσταση των µορίων. Αν υποτεθεί πως επιλέγεται 

ένα ζεύγος αρχικών καταστάσεων και επιλύεται η χρονοεξαρτηµένη εξίσωση Schrödinger, είναι 

εφικτός ο υπολογισµός της πιθανότητας εµφάνισης αντίδρασης, για τις συγκεκριµένες αρχικές 

καταστάσεις του συστήµατος. Εφόσον τα αέρια µόρια κατανέµονται σε διάφορες µεταφορικές, 

περιστροφικές και δονητικές καταστάσεις, η διαδικασία επίλυσης της εξίσωσης Schrödinger 

πρέπει να επαναληφθεί, για ικανοποιητικό αριθµό διαφορετικών αρχικών καταστάσεων, ώστε να 

ληφθεί µία πλήρης στατιστική συλλογή, για όλες τις πιθανές αρχικές καταστάσεις. Με βάση την 

κατανοµή Boltzmann, είναι δυνατός ο υπολογισµός του σχετικού αριθµού των κρούσεων, που 

λαµβάνουν χώρα, για κάθε αρχικό σύστηµα καταστάσεων, σε θερµοκρασία Τ. Αν ακολούθως 

ληφθεί υπόψη ο µέσος όρος της πιθανότητας αντίδρασης, προκύπτει ο συντελεστής ταχύτητας 

της αντίδρασης σε θερµοκρασία Τ. Η συγκεκριµένη µέθοδος αποτελεί τη βέλτιστη έκδοση της 

θεωρίας των κρούσεων, αλλά, η ακριβής επίλυση της χρονοεξαρτηµένης εξίσωσης Schrödinger 

αποτελεί ένα εξαιρετικά δυσεπίλυτο πρόβληµα και ελάχιστοι υπολογισµοί προς αυτήν την 

κατεύθυνση έχουν διεξαχθεί.  

 Η θεωρία µεταβατικής κατάστασης µπορεί να υπολογίσει σταθερές ταχύτητας χωρίς, 

ωστόσο να δίνει πληροφορίες για την δυναµική των αντιδράσεων αυτών. Για τον τρόπο δηλαδή, 

µε τον οποίο κατανέµεται η ενέργεια που ελευθερώνεται, σε µία αντίδραση, µεταξύ των βαθµών 

ελευθερίας των προϊόντων. Τέτοιου είδους πληροφορίες λαµβάνονται πειραµατικά µε την χρήση 

της τεχνικής των µοριακών δεσµών, ενώ είναι δυνατόν να προβλεφθούν µε “εικονικά” 

πειράµατα εξοµοίωσης των αντιδράσεων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Θεωρητικά, τέτοια 

“εικονικά” πειράµατα παρέχουν, εκτός από τις δυναµικές πληροφορίες που αναφέρθηκαν, 

παρέχουν επίσης τη δυνατότητα υπολογισµού σταθερών ταχύτητας. Μία προσεγγιστική 

µέθοδος, που έχει αναπτυχθεί, χρησιµοποιεί για το σκοπό αυτό βασικές αρχές κλασσικής 
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µηχανικής. Η µέθοδος στοιχειοθετείται από τρία διακριτά στάδια. Το σηµείο αφετηρίας της δεν 

διαφοροποιείται ιδιαίτερα σε σχέση µε τη βελτιωµένη έκδοση της Θεωρίας των κρούσεων. 

Αρχικά, επιλέγεται ένα ζεύγος αρχικών καταστάσεων και µε τη βοήθεια της δυναµικής 

ενεργειακής επιφάνειας, υπολογίζονται όλες οι διαφορετικές δρώσες δυνάµεις ( ...,
a

ax x
VF

∂
∂

−= ). 

Βασικό σηµείο του σταδίου αυτού αποτελεί η τυχαιότερη, κατά το δυνατόν, επιλογή αρχικών 

καταστάσεων, µε τη χρήση της κατάλληλης συνάρτησης κατανοµής. Εν συνεχεία, εφαρµόζεται 

ο δεύτερος νόµος του Νεύτωνα και ολοκληρώνεται αριθµητικά µε τη χρήση υπολογιστή, ώστε 

να βρεθούν οι θέσεις των ατόµων συναρτήσει του χρόνου. Η διαδροµή των ατόµων 

περιγράφεται µε την ορολογία ‘τροχιά’ (trajectory), στην κλασσική µηχανική και για αυτό 

ακριβώς, τέτοιοι υπολογισµοί καλούνται υπολογισµοί κλασσικών τροχιών (Classical 

Trajectories Calculations, CTC). Τέλος, εφόσον υπολογιστούν οι τροχιές, για ένα 

αντιπροσωπευτικό σύνολο αρχικών συνθηκών, η εφαρµογή στατιστικών µέσων όρων, βάσει της 

κατανοµής Boltzmann στη θερµοκρασία του ενδιαφέροντος, παρέχει το συντελεστή ταχύτητας. 

Φυσικά, ο ατοµικός και ο υποατοµικός κόσµος υπακούουν στους νόµους της κβαντοµηχανικής 

και όχι σε αυτούς της κλασσικής µηχανικής. Παρά ταύτα, συγκρίσεις µεταξύ κβαντικών και 

κλασσικών υπολογισµών, ενδεικνύουν, ότι οι υπολογισµοί κλασσικών τροχιών παράγουν 

ικανοποιητικά ακριβή αποτελέσµατα, εκτός των περιπτώσεων, όπου εµπλέκονται πολύ ελαφριά 

άτοµα ή µόρια και αµιγώς κβαντικά φαινόµενα σήραγγας είναι εντονότερα. Αξίζει, ωστόσο να 

σηµειωθεί, ότι έχουν αναπτυχθεί µέθοδοι διόρθωσης των αποτελεσµάτων των υπολογισµών 

κλασσικών τροχιών, ώστε να συµπεριλαµβάνονται φαινόµενα σήραγγας των προς µελέτη 

συστηµάτων. 

 Όπως αναφέρθηκε, για τον υπολογισµό του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης µε τη 

θεωρία CTC, απαιτείται, αρχικά, η τυχαία επιλογή πιθανών αρχικών καταστάσεων του 

συστήµατος και ακολούθως η κατάλληλη προσαρµογή της µέσης τιµής, πάνω από όλες τις 

τροχιές, µε τρόπο συνεπή, ως προς την πληθυσµιακή κατανοµή Boltzmann των ενεργειακών 

καταστάσεων του συστήµατος. Η ευρύτερα χρησιµοποιούµενη αλγοριθµική µέθοδος µοριακών 

προσοµοιώσεων, για το σκοπό αυτό είναι η Monte–Carlo. Κατά την εφαρµογή της Monte–Carlo 

µεθόδου, η επιλογή των αρχικών καταστάσεων µε τη χρήση κατάλληλων συναρτήσεων 

κατανοµής δεν είναι εντελώς τυχαία, αλλά επικεντρώνεται στις τιµές εκείνες για τις οποίες η 

πιθανότητα εµφάνισης αντίδρασης αναµένεται µεγάλη. Η τεχνική αυτής της “ψευδοτυχαίας” 

επιλογής ονοµάζεται Σηµαντική Σάρωση (Importance Sampling)47. Για να έχουν τα 

αποτελέσµατα στατιστική αξία, θα πρέπει να υπολογιστεί ένας µεγάλος αριθµός τροχιών, το 

µέγεθος του οποίου καθορίζεται κυρίως από την διαθέσιµη υπολογιστική ισχύ. 
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Χρησιµοποιώντας τις “ψευδοτυχαίες” τεχνικές επιλογής αρχικών καταστάσεων παράγονται 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα, όταν ο αριθµός των υπολογισµένων τροχιών ανέρχεται σε µερικές 

δεκάδες χιλιάδων.  

 

ΙΙ.5 Μοριακή Δυναμική 
 

 Κατά τη σύγχρονη πρόοδο της µελέτης χηµικών αντιδράσεων ο όρος “∆υναµική” ήταν 

ταυτόσηµος αυτού της “Κινητικής”†.  Σήµερα, ωστόσο, ο όρος “∆υναµική”, ή πιο συγκεκριµένα 

“∆υναµική Αντιδράσεων”, έχει αποκτήσει µία εξαιρετικά πιο εξειδικευµένη έννοια: Αναφέρεται 

σε έναν ταχέως αναπτυσσόµενο κλάδο της Κινητικής, που ενασχολείται σε εξαιρετικά 

λεπτοµερειακό επίπεδο µε στοιχειώδεις διεργασίες, στη διάρκεια µίας χηµικής µεταβολής. 

Επειδή µελετώνται διαδικασίες σε µοριακό ή µικροσκοπικό επίπεδο, για την περιγραφή του 

κλάδου χρησιµοποιείται συχνά ο όρος “Μοριακή ∆υναµική”. Η ∆υναµική Αντιδράσεων 

πραγµατεύεται αφενός, τις ενδοµοριακές και διαµοριακές κινήσεις που συµβαίνουν σε 

στοιχειώδεις δράσεις χηµικών µεταβολών και αφετέρου, τις κβαντικές καταστάσεις των 

αντιδρώντων και των προϊόντων µορίων. 

Η σηµαντικότητα του κλάδου αφορά στον εφοδιασµό και τον εµπλουτισµό  του έργου της 

µακροσκοπικής Χηµικής Κινητικής. Το βασικό µειονέκτηµα της µακροσκοπικής θεώρησης είναι 

ότι διερευνά αντιδράσεις, που τα αντιδρώντα βρίσκονται σε ένα εύρος ενεργειακών 

καταστάσεων, µε αποτέλεσµα να λαµβάνονται µόνο έµµεσες πληροφορίες για τις 

αλληλεπιδράσεις των µορίων σε θεµελιώδες επίπεδο. Για το λόγο αυτό και προκειµένου να 

κατανοηθεί η συµπεριφορά στατιστικών συλλογών και κατά επέκταση χηµικές µεταβολές, σε 

συνήθεις συνθήκες, απαιτείται η εφαρµογή στατιστικών µεθόδων. Τα τελευταία χρόνια οι 

συγκεκριµένες µέθοδοι έχουν βοηθηθεί σηµαντικά, τόσο από πειραµατικές, όσο και από 

θεωρητικές µελέτες ∆υναµικής. Επειδή, όµως, προς το παρόν, η Μοριακή ∆υναµική είναι ισχυρά 

εξαρτηµένη από δυναµικούς υπολογισµούς των προς µελέτη αντιδρώντων συστηµάτων, η 

συµβολή της περιορίζεται στον εφοδιασµό της µακροσκοπικής Κινητικής µε πληροφορίες, χωρίς 

να µπορεί να καταλήξει εύκολα σε γενικεύσεις µακροσκοπικής εµβέλειας.  

∆ύο είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους είναι σηµαντικές οι µελέτες Μοριακής 

∆υναµικής: Πρώτον, γιατί αποτελούν τον ασφαλέστερο και πιθανότατα το µοναδικό τρόπο 

                                                 
† Ο van’ t Hoff υποστήριζε ότι η ”Δυναμική“ αναφέρεται στην αμοιβαία δράση των διαφόρων ενώσεων, 
όπως για παράδειγμα στη χημική μεταβολή, στη χημική συγγένεια, στην ταχύτηττα των αντιδράσεων, 
καθώς  και  στη  χημική  ισορροπία.  Για  το  λόγο  αυτό  η  διατριβή  του  είχε  τίτλο  “Etudes  de  dynamique 
chimique” αποδεικνύοντας το γεγονός ότι στην βάση της χρονικής πυραμίδας της χημείας δεν υπήρχε 
διάκριση μεταξύ της Χημικής Δυναμικής και της Χημικής Κινητικής. 
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επικύρωσης των µακροσκοπικών θεωριών, όπως για παράδειγµα των διαφορετικών εκδόσεων 

της TST, οι οποίες αναµφίβολα έχουν ένα περιορισµένο εύρος εγκυρότητας. Πειραµατικές και 

θεωρητικές µελέτες  Μοριακής ∆υναµικής, αποτελούν έναν εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης του 

προβλήµατος και καταδεικνύουν ότι σε πολλές περιπτώσεις η TST δεν απέχει πολύ από την 

αλήθεια, ενώ συγχρόνως αποκαλύπτουν τις αδυναµίες της.  

Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται µε το γεγονός ότι πολλές εφαρµογές απαιτούν πληροφορίες για τις 

ακριβείς κβαντικές καταστάσεις αντιδρώντων και προϊόντων µορίων. Για παράδειγµα η 

ανάπτυξη της laser τεχνολογίας µε τιτάνιο πεδίο εφαρµογών, που εκτείνεται από τη βασική 

επιστήµη µέχρι  τη σύγχρονη ιατρική, προϋποθέτουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Η 

µακροσκοπίκη Κινητική αναφέρεται σε στατιστικές συλλογές που ακολουθούν Boltzmann 

ενεργειακή κατανοµή και δεν παρέχουν καµία πληροφορία για ηλεκτρονικές, δονητικές, 

περιστροφικές και µεταφορικές καταστάσεις των προϊόντων µορίων, καθιστώντας τη ∆υναµική 

Αντιδράσεων απαραίτητη για την εξαγωγή τέτοιας γνώσης. 

 Το αντικείµενο της ∆υναµικής Αντιδράσεων, µπορεί να προσεγγιστεί από διαφορετικές 

κατευθύνσεις, ενώ οι πειραµατικές τεχνικές εξελίσσονται ραγδαία. Ο στόχος της έρευνας 

ωστόσο, είναι κοινός και αφορά την κινητική επιλεγµένων κβαντικών καταστάσεων (state–to–

state kinetics). Εφόσον τα µόρια προετοιµαστούν σε επιλεγµένες ηλεκτρονικές, δονητικές και 

περιστροφικές καταστάσεις, µε τη χρήση φασµατοσκοπικών τεχνικών προσδιορίζονται οι 

κβαντικές καταστάσεις των προϊόντων. Οι πειραµατικές τεχνικές, γενικά, ακολουθούν την εξής 

διάκριση: 

 Πειράµατα που οι ενεργειακές καταστάσεις αντιδρώντων και προϊόντων προσδιορίζονται µε 

φασµατοσκοπικές τεχνικές. Η αντίδραση συµβαίνει σε ένα στατικό ή σε ένα συνεχούς ροής 

σύστηµα, µε τη χηµειοφωταύγεια (chemiluminescence) να αποτελεί το αντιπροσωπευτικότερο 

παράδειγµα χρησιµοποιούµενης αναλυτικής τεχνικής.  

 Πειράµατα, όπου στενές δέσµες αντιδρώντων ατόµων ή µορίων σε προεπιλεγµένες κβαντικές 

καταστάσεις, συναντώνται, συνήθως, υπό γωνία 90°. Η βασική επιδίωξη πειραµάτων µοριακών 

δεσµών είναι ο προσδιορισµός του “γίγνεσθαι” αντιδρώντων και προϊόντων, κατόπιν της 

διασταύρωσης των µοριακών δεσµών. 

 Επικουρικά των πειραµατικών µελετών, συντελούνται υπολογισµοί Μοριακής ∆υναµικής 

(Molecular Dynamic Calculations, MDC). Στόχο των υπολογισµών αποτελεί η αρωγή και η 

ερµηνεία των πειραµατικών αποτελεσµάτων, ενώ συγχρόνως, οι πειρακτικές µελέτες παρέχουν  

νέες οριογραµµές για τη θεωρητική διερεύνηση. 
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Κεφάλαιο III  –  Πειραματική Χημική Κινητική 
 
 

 Η Κινητική των Αντιδράσεων είναι, στη βάση της, µία αµιγώς πειραµατική επιστήµη. Τα 

ποιοτικά και ποσοτικά πειραµατικά δεδοµένα αποτελούν θεµελιώδη προτεραιότητα του κλάδου, 

µε τη Θεωρητική Χηµική Κινητική να στοχεύει πρωτίστως στην ερµηνεία των πειραµατικών 

παρατηρήσεων και δευτερευόντως, να αποτελεί δηµιουργικό συναρωγό, σε συνθήκες, που οι 

πειραµατικές µετρήσεις καθίστανται δυσχερείς (ακραίες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας)1.  

 Η πλήρης περιγραφή της συµπεριφοράς µίας χηµικής διεργασίας, σε κατάσταση 

θερµικής ισορροπίας, προϋποθέτει a) τη µέτρηση της συγκέντρωσης των αντιδρώντων ή της 

συσχέτισής της µε κάποιο µετρήσιµο µέγεθος, συναρτήσει του χρόνου, b) την εξάρτηση των 

µετρούµενων µεγεθών από τις εσωτερικές συνθήκες του συστήµατος (πίεση, θερµοκρασία) και 

c) τον προσδιορισµό των προϊόντων και των σχετικών αποδόσεών τους. Ο συνδυασµός των 

υψηλών απαιτήσεων για τη διεξαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών κινητικών πειραµάτων 

καθήλωσε για πολλές δεκαετίες το επιστηµονικό δυναµικό του κλάδου στη µελέτη, σχετικά 

βραδέων χηµικών αντιδράσεων. Η δυσκολία µελέτης ταχέων αντιδράσεων† οφείλετο σε δύο 

αλληλένδετους περιορισµούς: i) οι απαιτούµενες ταχείες αναλυτικές µέθοδοι ήταν συνήθως 

χαµηλής ευαισθησίας και ii) οι ευαίσθητες αναλυτικές τεχνικές ήταν συνήθως αργές. Για την 

υπερκέραση των εµποδίων χρησιµοποιήθηκαν, αρχικά, τεχνάσµατα, όπως η µελέτη των 

αντιδράσεων σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες, ώστε να επιβραδυνθεί η διεργασία και εν 

συνεχεία, η εξωτερική προσοµοιοωτική προσαρµογή της συµπεριφοράς της αντίδρασης, βάσει 

της έκφρασης Arrhenius. Η επανάσταση, ωστόσο, στη Χηµική Κινητική, συντελέσθηκε λίγο µετά 

το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, όταν η σύγχρονη ραγδαία, τεχνολογική ανάπτυξη, την εφοδίασε 

µε ταχύτατες αναλυτικές τεχνικές επεκτείνοντας σηµαντικά το χρονικό εύρος των διεργασιών 

που δύνανται να µελετηθούν.  

Η συντελούµενη πρόοδος της Χηµικής Κινητικής αποτέλεσε συγχρόνως το µέσο, για την 

κατανόηση και την επίλυση συστάδας προβληµάτων, που σχετίζονται µε τη χηµεία καύσης, το 

περιβάλλον και την ανάπτυξη της Laser τεχνολογίας. Η γενικότερη διάκριση των 

χρησιµοποιούµενων πειραµατικών τεχνικών είναι σε απόλυτες (συνεχής ροή σε σωλήνα, 

στιγµιαία φωτόλυση, εκτόνωση σε σωλήνα, στατικές τεχνικές) και σχετικές τεχνικές και αφορά 

στην άµεση ή έµµεση µέτρηση του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης, αντίστοιχα. 

                                                 
† Με  τον  όρο  ταχείες  αντιδράσεις  εννοούνται  χημικές  διεργασίες  που  συντελούνται  υπό  συνήθεις 
συγκεντρώσεις αντιδρώντων  (0.1 molar), σε θερμοκρασία δωματίου και χαρακτηρίζονται από μικρούς 
χρόνους  ζωής  σε  σχέση  με  τον  αντίστοιχο  χρόνο  απόκρισης  του  ανθρώπου.  Η  χρονική  κλίμακα 
αναφοράς τους είναι το second και υποδιαιρέσεις του.  
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III.1 Συστήματα Ταχείας Ροής 

 

 Το δοµικό χαρακτηριστικό των Fast Flow συστηµάτων (FFS) είναι ένας κυλινδρικός 

σωλήνας συνεχούς ροής (Flow Tube, FT), τυπικών διαµέτρων από 2 – 5 cm. Στο εσωτερικό του 

FT  αναµιγνύονται τα αντιδρώντα Α (δραστικό συστατικό – άτοµο ή ρίζα) και Β (σταθερό µόριο), 

παρουσία σηµαντικής περίσσειας αδρανούς “φέροντος αερίου” (He, Ar). Το αντιδρόν Β 

βρίσκεται σε µεγάλη περίσσεια, προκειµένου να είναι δυνατή η εφαρµογή της συνθήκης της 

Ψευδο-Πρώτης Τάξης (§ Ι.3.6, PFO). Καθώς το µίγµα κατέρχεται του FT, (Linear Flow Speed, 

LFS, ~1000 cm s-1) τα A και B αντιδρούν. Παρακολουθώντας την εκθετική µείωση του Α, 

προσδιορίζεται ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης µέσω της έκφρασης: 

 [ ]
[ ] [ ] tBk
A
A

0
0

ln −=   [E – ΙΙΙ.1.1] 

 Στις περισσότερες των περιπτώσεων, για τη δηµιουργία των δραστικών συστατικών ή 

των πρόδροµών τους, χρησιµοποιείται η τεχνική της ηλεκτρικής ή της µικροκυµατικής 

εκκένωσης και για αυτό οι συγκεκριµένες τεχνικές αναφέρονται συχνά ως Fast Flow Discharge 

Systems (FFSD)2,3.  

 
Σ – ΙΙΙ.1.1 Τυπική πειραµατική διάταξη συστήµατος ταχείας ροής FFSD 
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Όπως φαίνεται στο σχήµα Σ – III.1.1 το δραστικό αντιδρόν εισέρχεται από το πάνω 

µέρος του αντιδραστήρα, ενώ το έτερο αντιδρόν εισέρχεται από ανεξάρτητη είσοδο. Ο χρόνος 

της αντίδρασης µεταβάλλεται µετακινώντας το σηµείο ανάµιξης των αντιδρώντων, ως προς το 

σταθερό ανιχνευτή, που βρίσκεται στο κατώτατο άκρο της διάταξης. Υπό συνθήκες συµπαγούς 

ροής (Plug Flow), όπου δεν παρατηρείται κλιµάκωση της συγκέντρωσης των αντιδρώντων, κατά 

µήκος του FT και η γραµµική ροή του φέροντος αερίου συµπίπτει µε την αντίστοιχη των 

αντιδρώντων, ο χρόνος t, που απαιτείται, για να διανύσουν τα αντιδρώντα απόσταση d, 

παρέχεται από την έκφραση: 

 
u
dt =   [E – ΙΙΙ.1.2] 

Όπου η ταχύτητα γραµµικής ροής, u, υπολογίζεται γνωρίζοντας την επιφάνεια ενεργούς 

διατοµής του FT (ΑR), τη συνολική πίεση (P), τη θερµοκρασία (Τ) και τις µοριακές ροές 

παροχής των αντιδρώντων και του φέροντος αερίου (dn/dt) (Ε – ΙΙΙ.1.3): 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

dt
dn

PA
RTu

R

  [E – ΙΙΙ.1.3] 

Για ταχύτητες γραµµικής ροής, u ~ 1000 cm s-1, 1 cm µήκους του FT αντιστοιχεί σε ~ 1 

ms χρόνο αντίδρασης. Συνεπώς, αν το µήκος του FT είναι 1 m, µπορούν να µελετηθούν 

διεργασίες σε χρόνους αντίδρασης µέχρι 100 ms. Η τυπική συνολική πίεση στο εσωτερικό των 

FFDS κυµαίνεται από 0.5 – 10 Torr, εύρος για το οποίο διασφαλίζεται η ταχεία διάχυση των 

αντιδρώντων και η σταθερότητα των συγκεντρώσεών τους, κατά µήκους του FT. Το χαµηλότερο 

όριο πίεσης προσδιορίζεται από την ανάγκη ύπαρξης ιξώδους ροής (viscous flow), ώστε να 

αποφευχθούν σηµαντικές οριζόντιες κλιµακώσεις συγκέντρωσης, που µπορεί να οδηγήσουν σε 

πειραµατικά σφάλµατα4. Υπάρχουν, ωστόσο, FT συστήµατα, που έχουν σχεδιαστεί µε 

προοπτική να µελετήσουν αντιδράσεις σε µεγάλες σχετικά πιέσεις, των µερικών εκατοντάδων 

Torr5-8, όπου οι οριζόντιες και κατακόρυφες κλιµακώσεις συγκεντρώσεων προσδιορίζονται 

συνεχώς και λαµβάνονται υπόψη αλγοριθµικά, κάθε χρονική στιγµή. Το µεγαλύτερο πρόβληµα 

που αντιµετωπίζουν οι FFDS τεχνικές σχετίζεται µε την κατανάλωση των δραστικών 

αντιδρώντων, κατά τη διάχυσή τους, στην επιφάνεια των τοιχωµάτων. Το πρόβληµα αµβλύνεται 

µε τη χρήση κατάλληλων επιστρωµάτων (Teflon, Halocarbon Wax), ωστόσο η πλήρης εξάλειψή 

του, απαιτεί τον πειραµατικό προσδιορισµό της ταχύτητας κατανάλωσής του  στα τοιχώµατα 

(πρώτης τάξης διεργασία) και τη συµπερίληψή του στην τελική κινητική έκφραση: 

 [ ]
[ ] [ ]( )tkBk
A
A

w+−= 0
0

ln   [E – ΙΙΙ.1.4]
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III.2 Σύστημα Στιγμιαίας Φωτόλυσης 

 

Στη συγκεκριµένη τεχνική τα δραστικά αντιδρώντα Α δηµιουργούνται χρησιµοποιώντας 

την τεχνική στιγµιαίας φωτόλυσης (Flash Photolysis, FP). Στα περισσότερα συστήµατα, η 

στιγµιαία φωτόλυση γίνεται µε τη χρήση laser διατάξεων (LFP), είτε µε την τεχνική επαγόµενου 

φθορισµού από laser (Laser Induced Fluorescence, LFP – LIF), είτε µέσω συντονισµένου 

φθορισµού (Resonance Fluorescnece, LFP – RF). Εφόσον, δηµιουργηθούν τα αρχικά δραστικά 

αντιδρώντα από ένα παλµικό laser και κατόπιν παρόδου προκαθορισµένου χρονικού 

διαστήµατος, από την εφαρµογή του παλµού, παρακολουθείται η µείωση της συγκέντρωσης των 

δραστικών αντιδρώντων, παρακολουθώντας και καταγράφοντας το φθορισµό που επάγεται, 

κατόπιν αρχικής τους διέγερσης από µία λάµπα φθορισµού (Σ – III.2.1). 

 
Σ – ΙΙΙ.2.1 Τυπική πειραµατική διάταξη συστήµατος στιγµιαίας φωτόλυσης συζευγµένη µε την τεχνική ανίχνευσης 
συντονισµένου φθορισµού (Flash Photolysis/Resonance Fluorescence, FP/RF)  
 

Εφόσον, το αντιδρόν Β βρίσκεται σε µεγάλη περίσσεια, απαιτείται µεγάλη προσοχή, 

ώστε να αποφευχθεί η παρουσία προσµίξεων, που µπορεί αυτές ή τα φωτολυτικά προϊόντα τους, 

να αντιδρούν µε το Α. Επιπρόσθετοι περιορισµοί τίθενται από τη φύση του Β και των προϊόντων 

της αντίδρασης, καθόσον και αυτά δεν θα πρέπει να φωτολύονται διότι δύνανται να περιπλέξουν 

σηµαντικά το χηµικό σύστηµα, µε δευτερογενείς διεργασίες. Μερικός έλεγχος των πιθανών 
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δευτερογενών διεργασιών και αντιµετώπισή τους, µπορεί να γίνει υπό συνθήκες αργής παροχής 

αντιδρώντων στον αντιδραστήρα. Όσον αφορά στους περιορισµούς από την πίεση, στα LFP 

συστήµατα είναι πολύ λιγότερο σηµαντικοί σε σύγκριση µε τα FFDS  (Π – ΙΙΙ.2.1). Το 

χαµηλότερο όριο καθορίζεται από την ανάγκη ελαχιστοποίησης της διάχυσης των αντιδρώντων 

έξω από την περιοχή παρατήρησης της αντίδρασης, ενώ το ανώτερο από την ανάγκη 

ελαχιστοποίησης, αφενός της απορρόφησης της ακτινοβολίας της φωτολυτικής λυχνίας (flash 

lamp) από το φέρον αέριο και αφετέρου της θερµικής αποδιέγερσης µέσω κρούσεων 

(quenching) των διεγερµένων δραστικών αντιδρώντων που παρακολουθούνται. Το εύρος των 

πιέσεων, που συνήθως µελετώνται οι αντιδράσεις , κυµαίνεται από 5 Torr, µέχρι µερικές Atm. 
 

Π – ΙΙΙ.2.1 Συγκεντρωτική σύγκριση τεχνικών ταχείας ροής και στιγμιαίας φωτόλυσης 

Παράμετροι  Τεχνική Ταχείας Ροής  Τεχνική Στιγμιαίας Φωτόλυσης 

Περιοχή Θερμοκρασιών  200 –  600 K  100 – 600 Κ 

Περιοχή Πιέσεων  1 – 10 Torr  5 Torr – 10 Atm 

Περιοχή Συντελεστών Ταχυτήτων  10–9 – 10–16  cm3 molecule‐1 s‐1 10–10 – 10–18  cm3 molecule‐1 s‐1

Ευελιξία Ανίχνευσης  Πλήρης  Απαιτούνται ταχείες τεχνικές 

Ευελιξία Αντιδρώντων  Πλήρης  Περιορισμένη 

Ετερογενείς Αντιδράσεις  Χρειάζονται προσοχή  Δεν Επηρεάζουν 

Φάσεις Αναφοράς  Αέρια φάση  Υγρή – Αέρια φάση 

Κόστος  Σχετικά χαμηλό  Υψηλό 

 

III.3 “Cavity Ring–Down” Τεχνική 

 

 Η τεχνική Cavity Ring–Down9-11 βασίζεται στη διαδοχική απώλεια έντασης 

ακτινοβολίας, καθώς το φως ενός παλµού διασχίζει επαναληπτικά το µήκος µίας κυψέλης, κατά 

τη διάρκεια πολλαπλών ανακλάσεών του µεταξύ δύο κατόπτρων. Η απώλεια της έντασης 

οφείλεται τόσο στην ίδια την ανάκλαση, όσο και στην απορρόφησή της από έναν δυνητικό αέριο 

απορροφητή της. Όπως φαίνεται στο σχήµα Σ – III.3.1, εφόσον το φως ενός παλµού εισέλθει 

στο εσωτερικό του αντιδραστήρα–κυψέλης συναντά δύο κάτοπτρα υψηλής ανακλαστικότητας. 
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Η απόσταση µεταξύ των κατόπτρων L πρέπει να είναι αρκετά µεγάλη, συγκριτικά µε το πλάτος 

του παλµού, ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα συµβολής µεταξύ των πολλαπλών δεσµών.  
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Συνεπώς, η µέτρηση των cavity ring–down χρόνων, απουσία και παρουσία αερίου, 

επιτρέπει τον προσδιορισµό της απορρόφησης του αερίου και ακολούθως της συγκέντρωσής 

του. Η παρακολούθηση των συγκεντρώσεων των αερίων απορροφητών, συναρτήσει του χρόνου 

επιτρέπει τη διεξαγωγή κινητικών µετρήσεων. Τα πλεονεκτήµατα της τεχνικής είναι η πολύ 

υψηλή ευαισθησία (κλασµατική απορρόφηση ανά διέλευση ~10-6) και η µεγάλη χρονική 

διακριτική ικανότητα (~10-5 sec). Επίσης, συνοδεύεται από τα πλεονεκτήµατα της 

φασµατοσκοπίας απορρόφησης, µε βασικότερα το σχεδόν πλήρες εύρος των µορίων, που 

µπορούν να ανιχνευθούν και τη σχετική απλότητα της εφαρµογής της.  

 

III.4 Τεχνική Βίαιης Εκτόνωσης σε Σωλήνα 

 

Η Shock Tube12 αποτελεί µία επιπλέον απόλυτη τεχνική για τη µέτρηση ταχέων 

αντιδράσεων, µε εφαρµογές σε όλο το φάσµα της Κινητικής Αέριας Φάσης. Ένα αδρανές, αλλά 

δυνητικά δραστικό αέριο (He, Ar, N2, H2), που βρίσκεται αρχικά υπό συνθήκες πίεσης 2 –10 

Atm, υπόκειται σε αδιαβατική συµπίεση από ένα “κύµα κλονισµού”, µε αποτέλεσµα η 

θερµοκρασία του να γίνεται επαρκώς υψηλή, ώστε να πραγµατοποιηθεί η αντίδραση µε 

µετρήσιµη ταχύτητα. Το κύµα κλονισµού διαδίδεται σε όλο το µήκος του σωλήνα (Σ –ΙΙΙ.4.1), ο 

οποίος χωρίζεται ανισότροπα σε δύο µέρη, µε τη χρήση µεταλλικού διαφράγµατος. Η αύξηση 

της πίεσης ή εξωτερικός ηλεκτρικός παλµός προκαλεί ακαριαία διάτρηση του φράγµατος 

επιφέροντας την είσοδό του κύµατος στο δεύτερο όγκο, όπου βρίσκεται το αντιδρόν µίγµα (10-3 

Torr). Η επαγόµενη ταχύτατη† αύξηση της θερµοκρασίας (103 – 104 K), που προκαλεί το 

πέρασµα του κύµατος, προκαλεί θερµική διάσπαση των πρόδροµων δραστικών ενώσεων και την 

εκκίνηση της αντίδρασης. Οι δύο θάλαµοι είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο ατσάλι, ενώ 

η αύξηση της θερµοκρασίας ελέγχεται από τη φύση και την πίεση του αδρανούς αερίου.  

 Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της τεχνικής είναι ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη 

µέτρηση της ταχύτητας αντιδράσεων, σε ένα εξαιρετικά µεγάλο εύρος πιέσεων και 

θερµοκρασιών. Σηµαντικό επίσης, χαρακτηριστικό της τεχνικής αποτελεί το γεγονός ότι είναι 

απαλλαγµένη από ετερογενείς διεργασίες, καθώς το χρονικό παράθυρο παρατήρησης των 

φαινοµένων είναι πολύ µικρότερο, από το απαιτούµενο για τη διάχυση των αντιδρώντων στα 

τοιχώµατα. Τα µειονεκτήµατα της τεχνικής αφορούν ενδεχόµενα προβλήµατα, κατά τη 

διεξαγωγή του πειράµατος, τα οποία µπορεί να αποφευχθούν σχεδιάζοντας κατάλληλα το ίδιο το 

                                                 
† Ο χώρος φτάνει σε Τ = 103 K μέσα σε 1 μs. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αποτελεί και το όριο της 
ταχύτητας των διεργασιών που δύνανται να μελετηθούν με τη συγκεκριμένη τεχνική 
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πείραµα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την έναρξη της αντίδρασης, η οποία δεν είναι 

επιλεκτική. Εκτός, δηλαδή των πρόδροµων ενώσεων ενδέχεται να διασπαστούν και τα 

αντιδρώντα περιπλέκοντας σηµαντικά το προς µελέτη σύστηµα. Επιπλέον, σηµαινούσης 

βαρύτητας ζήτηµα αποτελεί η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. Κάθε πείραµα παράγει , µόνο ένα 

ίχνος ελάττωσης των ενδιαµέσων µορίων, γεγονός που σηµαίνει ότι για αξιόπιστη συλλογή και 

στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων απαιτείται µεγάλος αριθµός επαναληπτικών 

πειραµάτων, που καθιστά την τεχνική εξαιρετικά χρονοβόρα. Βέβαια, σύγχρονες τεχνικές, 

οπτικής παρατήρησης της χρονικής εξέλιξης της σύστασης του αντιδρώντος µίγµατος και 

ταχύτατα ηλεκτρονικά και υπολογιστικά συστήµατα έχουν επιταχύνει σηµαντικά την 

πειραµατική διαδικασία, αυξάνοντας, ωστόσο, σηµαντικά το κόστος της13.  

 

 
Σ – ΙΙΙ.4.1 Τυπική πειραµατική διάταξη της “Shock Tube” τεχνικής συζευγµένη µε σύστηµα ανίχνευσης 

στιγµιαίας φωτόλυσης 
 

III.5 Στατικές Τεχνικές 

 

Πολλά αντιδρώντα (Ο3) δεν είναι τόσο δραστικά, ώστε να δηµιουργηθούν και να 

µελετηθούν σε χρονική κλίµακα υποδιαίρεσης του δευτερολέπτου, όπως συµβαίνει µε άτοµα ή 

ελεύθερες ρίζες. Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι στη φύση 

τους στατικές και δεν απαιτείται in situ δηµιουργία των δραστικών αντιδρώντων. Στα πειράµατα 
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αυτά, τα δραστικά αντιδρώντα προδηµιουργούνται σε ανεξάρτητο θάλαµο (µε ηλεκτρική 

εκκένωση, UV φως ή οζοντήρες στην περίπτωση Ο3), όπου υπάρχουν οι πρόδροµες ενώσεις 

τους, ενώ το έτερο αντιδρόν Χ αποθηκεύεται σε ανεξάρτητο θάλαµο (chamber). Εφόσον, 

δηµιουργηθούν τα δραστικά αντιδρώντα εισάγονται στο δεύτερο θάλαµο και παρακολουθείται η 

χρονική µείωση της συγκέντρωσής τους συναρτήσει της αρχικής συγκέντρωσης του Χ, το οποίο 

βρίσκεται σε περίσσεια (Ε – ΙΙΙ.1.4). 

 

III.6 Σχετικές Τεχνικές 

 

 Πολλές µετρήσεις συντελεστών ταχύτητας αντιδράσεων στην αέρια φάση και ιδιαίτερα 

αυτών µε ατµοσφαιρικό ενδιαφέρον διεξάγονται µε σχετικές τεχνικές µέτρησης (Relative Rate 

Measurements). Στις περιπτώσεις αυτές προϋποτίθεται η ακριβής γνώση του συντελεστή 

απόλυτης ταχύτητας µίας αντίδρασης, η οποία θα χρησιµοποιηθεί σαν πρότυπη, για τη µελέτη 

της αντίδρασης ενδιαφέροντος. Ο προσδιορισµός του συντελεστή ταχύτητας βασίζεται στη 

συναγωνιστική κατανάλωση του δραστικού αντιδρώντος Α µέσω δύο αντιδράσεων: 

   [Α – ΙΙΙ.6.1] 11
1 PXA k⎯→⎯+

   [Α – ΙΙΙ.6.2] 22
2 PXA k⎯→⎯+

Τα αντιδρώντα Χ1 και Χ2 εισάγονται στον αντιδραστήρα (Γυαλί ή Teflon) σε περίσσεια (PFO), 

όπου και αναµιγνύονται µε τις πρόδροµες ενώσεις των δραστικών συστατικών Α. Ακολούθως, 

φωτολυτικές λυχνίες, που βρίσκονται περιµετρικά του αντιδραστήρα ακτινοβολούν (συνήθως 

χρησιµοποιείται υπεριώδης ακτινοβολία, UV) το µίγµα σε όλη τη διάρκεια της αντίδρασης, 

δηµιουργώντας µικρή, αλλά σηµαντικά σταθερή συγκέντρωση Α. Σε κατάλληλους χρόνους 

λαµβάνονται δείγµατα από τον αντιδραστήρα, τα οποία και αναλύονται µε υπέρυθρη 

φασµατοσκοπία ή αέρια χρωµατογραφία σε συνδυασµό µε ιονισµό φλόγας (GC–FID). Με αυτόν 

τον τρόπο παρακολουθούνται οι συγκεντρώσεις των αντιδρώντων ή των προϊόντων σε 

συνάρτηση µε το χρόνο και προσδιορίζεται ο λόγος των συντελεστών ταχύτητας k1 / k2: 

 [ ] [ ][ ]11
1 XAk

dt
Xd

=−   [Ε – ΙΙΙ.6.1]

 [ ] [ ][ ]22
2 XAk

dt
Xd

=−   [Ε – ΙΙΙ.6.2]

Ολοκληρώνοντας τις δύο εκφράσεις πάνω από το χρονικό διάστηµα εξέλιξης της αντίδρασης και 

επιλύνοντας το σύστηµα των δύο εξισώσεων, ώστε να απαλειφθεί η [Α], προκύπτει: 
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Ο λόγος, συνεπώς, των συντελεστών ταχύτητας των δύο αντιδράσεων προκύπτει σαν 

συντελεστής αναλογίας των λογαριθµικών µειώσεων της συγκέντρωσης των Χ1 και Χ2. Αν η 

απόλυτη τιµή του ενός από τους δύο συντελεστές ταχύτητας είναι γνωστή, από το λόγο τους 

προκύπτει η τιµή του άλλου. Οι σχετικές τεχνικές έχουν το πλεονέκτηµα ότι είναι πιο ακριβείς 

από τις αντίστοιχες απόλυτες, καθώς προσδιορίζονται µόνο λόγοι συγκεντρώσεων και όχι οι 

απόλυτες τιµές τους. Βέβαια, πρέπει να σηµειωθεί ότι η ακρίβεια δεν συµπίπτει πάντα µε την 

αξιοπιστία. Επίσης, σηµαντικό σηµείο υπεροχής των σχετικών τεχνικών αποτελεί το γεγονός ότι 

δεν χρειάζεται να παρακολουθούνται δραστικά συστατικά, που πολλές φορές περιπλέκουν µε 

δευτερογενείς ή ετερογενείς διαδικασίες το χηµικό σύστηµα, αλλά σταθερά µόρια. Το βασικό 

µειονέκτηµα της τεχνικής είναι ότι η αξιόπιστη εφαρµογή της εξαρτάται από τις µηχανιστικές 

λεπτοµέρειες του χηµικού συστήµατος, που ορισµένες φορές µπορεί να απαγορεύουν τη µελέτη 

του µε σχετικές τεχνικές. Τέλος, η ακριβής µέτρηση ενός σχετικού συντελεστή ταχύτητας 

απαιτεί την ακριβή γνώση ενός έτερου, που έχει προσδιοριστεί µε κάποια απόλυτη τεχνική και 

θα χρησιµοποιηθεί σαν σηµείο αναφοράς. 

 

III.7 Μοριακές Δέσμες 

 

Σε συνθήκες πολύ χαµηλής πίεσης (P< 10-5 Torr), είναι δυνατή η δηµιουργία µοριακών 

δεσµών (Molecular Beams), καθώς η µέση ελεύθερη διαδροµή, λ, των µορίων γίνεται 

συγκρίσιµη µε τις διαστάσεις του δοχείου που τα περιέχει, µε αποτέλεσµα να συγκρούονται 

σχεδόν αποκλειστικά, µε τα τοιχώµατα και όχι µε άλλα µόρια, που ενυπάρχουν στο εσωτερικό 

του. Όταν δύο τέτοιες δέσµες διασταυρωθούν, τότε θα συµβαίνουν περιστασιακά συγκρούσεις 

µεταξύ των µορίων των δύο δεσµών, που θα έχουν σαν συνέπεια τη σκέδασή τους σε 

διαφορετικές κατευθύνσεις  από τις αρχικές τους. Η συγκεκριµένη συνθήκη αποτελεί το ιδανικό 

πείραµα, κατά το οποίο τα αρχικά αντιδρώντα προετοιµάζονται σε επιθυµητές κβαντικές 

καταστάσεις, υπόκεινται, ει δυνατόν, σε µία και µοναδική κρούση και τελικά αναλύονται 

φασµατοσκοπικά οι ενεργειακές καταστάσεις των προϊόντων. Η δυναµική της σκέδασης 

(ελαστικής, ανελαστικής ή δραστικής κρούσης) είναι δυνατόν να διερευνηθεί, µελετώντας την 

έντασή της συναρτήσει της γωνίας απόκλισης και των αρχικών ταχυτήτων των δύο δεσµών. Η 

εξάρτηση από τη γωνία σκέδασης µπορεί να προσδιοριστεί χρησιµοποιώντας έναν κινητό 
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ανιχνευτή, ενώ αυτή από τη µεταφορική ταχύτητα, τοποθετώντας επιλογείς ταχυτήτων κατόπιν 

του σηµείου διασταύρωσης των δεσµών (Τεµαχιστής ∆έσµης). Απλοί σχετικά µετασχηµατισµοί 

των εργαστηριακών µετρήσεων της γωνίας σκέδασης και της σκεδαζόµενης έντασης σε 

κατάλληλο µοριακό σύστηµα συντεταγµένων επιτρέπει την εξαγωγή συµπερασµάτων για τη 

δυναµική φύση και την αποτελεσµατικότητα της κρούσης. 

 

Σ – ΙΙΙ.7.1 Τυπική πειραµατική διάταξη πειράµατος διασταυρούµενων “Μοριακών ∆εσµών” 
 

Η ανάλυση της δονητικής και της περιστροφικής ενεργειακής κατανοµής των προϊόντων 

προσδιορίζεται συχνά µε τεχνικές υψηλής διακριτικής ικανότητας, όπως η LIF, ή η Imaging 

Spectroscopy14. Επίσης, από τους χρόνους πτήσης των προϊόντων, µέχρι τον ανιχνευτή και το 

αποτύπωµα της γωνιακής κατανοµής τους, λαµβάνονται πληροφορίες για την κατανοµή 

ταχυτήτων στα προϊόντα, το µηχανισµό και τη δοµή του µεταβατικού συµπλόκου, καθώς και για 

τη κατάλληλη γωνία πρόσκρουσης των αντιδρώντων, που θα οδηγήσει σε προϊόντα, δοµώντας 

πειραµατικά, τα χαρακτηριστικά της δυναµικής ενεργειακής επιφάνειας των προς µελέτη 

αντιδράσεων. 
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Κεφάλαιο ΙV  –  Φωτοχημεία της Ατμόσφαιρας 
 
 

 
Η γη, καθώς πρεσβεύει η επιστήµη µέχρι σήµερα, αποτελεί το µοναδικό πλανήτη του 

ηλιακού συστήµατος, ο οποίος φιλοξένησε και φιλοξενεί έµβιους οργανισµούς. Σηµαίνοντα 

ρόλο, στην καθιέρωση της αυτής µοναδικότητάς της, φέρεται να διαδραµατίζει η ιδιαίτερη 

ατµόσφαιρά της. Η σύσταση του αέριου αυτού περιβλήµατος (ατµός + σφαίρα) καθορίζεται, 

κυρίως, από βιογενείς διεργασίες (Παράρτηµα Α.Ι), οι οποίες επάγονται τόσο από φυσικές, όσο 

και από χηµικές µεταβολές. Η ατµόσφαιρά µας, δύναται να προσοµοιωθεί µε έναν γιγαντιαίο, 

ανοµοιογενή φωτοχηµικό αντιδραστήρα, µε τις χαρακτηριστικότερες και συγχρόνως 

κρισιµότερες παραµέτρους του – θερµοκρασία, πίεση, ροή ενέργειας και σύσταση – να 

µεταβάλλονται δυναµικά. Το συνολικό ενεργειακό περιεχόµενο της ατµόσφαιρας, που καθορίζει 

και τη χηµεία της, προέρχεται αποκλειστικά από την ηλιακή ακτινοβολία, η οποία απορροφάται 

µερικώς ή καθολικώς από τα διάφορα συστατικά της. Η αρµονία µεταξύ του φάσµατος 

απορρόφησης των διαφόρων συστατικών της ατµόσφαιρας και των οργανικών κυττάρων 

αποτελεί την βασική αιτία ύπαρξης ζωής στον πλανήτη µας. Συγκεκριµένα, ακτινοβολία σε 

µήκη κύµατος λ < 290 nm αποβαίνει καταστροφική για τα διάφορα µακροµόρια, από τα οποία 

δοµούνται τα οργανικά κύτταρα (νουκλεϊκά οξέα, πρωτεΐνες). Το µοριακό οξυγόνο όµως, 

απορροφά πλήρως το ηλιακό φως µε λ < 230 nm, περιορίζοντας τη δράση του συγκεκριµένου 

εύρους του υπεριώδους φωτός, σε υψόµετρα µεγαλύτερα των 40 km (Σ – III.1). Την 

απορρόφηση του εναποµείναντος επιβλαβούς φωτός, µέχρι τα 290 nm, αναλαµβάνει το αραιά 

διατεταγµένο, σε στοιβάδα, όζον (Ο3), που καταλαµβάνει την περιοχή από 20 – 40 km. Το 

πολύτιµο αυτό αέριο, µε τον πολυσύνθετο ατµοσφαιρικό ρόλο, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε 

σχετικά χαµηλή ποσοστιαία αφθονία, απορροφά ισχυρότατα στην περιοχή των 230 – 290 nm 

επιτρέποντας, σε λ = 250 nm, τη διέλευση διαµέσου της στοιβάδας του µόνο του 10-30 της 

ηλιακής ακτινοβολίας.  

 
 

 

 
Σ – ΙV.1 Το µοριακό οξυγόνο απορροφά ολικώς 
την ηλιακή ακτινοβολία σε µήκη κύµατος 
µικρότερα των 230 nm, περιορίζοντας τη δράση 
της σε υψόµετρα µεγαλύτερα των 40 km.  
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ΙV.1 Διαστρωμάτωση της Ατμόσφαιρας 
   

Το ηλιακό µας σύστηµα και οι πλανήτες του εκτιµάται ότι σχηµατίστηκαν, από ένα 

διαστρικό σύννεφο σκόνης και ατµών, γνωστό ως “αρχέγονο ηλιακό νεφέλωµα” (primordial 

solar nebula) πριν από περίπου 4.6 δισεκατοµµύρια χρόνια1. Ωστόσο, η ατµόσφαιρα των 

πλανητών φέρεται να σχηµατίστηκε, κατά την έκλυση αερίων, κατόπιν θέρµανσης του 

εσωτερικού τους, µερικά εκατοµµύρια χρόνια αργότερα. Η πρωτογενής ατµόσφαιρα της γης 

πιστεύεται ότι αποτελείτο από ένα µίγµα διοξειδίου του άνθρακα (CO2), αζώτου (Ν2), υδρατµών 

(H2O) και ιχνών από υδρογόνο (Η2) και ο σχηµατισµός της χρονολογείται περίπου 1 

δισεκατοµµύρια χρόνια πριν. Στο γενικότερο των πλαισίων, η γήινη ατµόσφαιρα διακρίνεται σε 

ανώτερη (h > 50 km) και χαµηλότερη ατµόσφαιρα (h < 50 km). Η µελέτη του χαµηλότερου 

στρώµατος είναι γνωστή ως Μετεωρολογία (Meteorology), ενώ η αντίστοιχη της ανώτερης 

περιοχής είναι καθιερωµένη ως Φυσική της Ατµόσφαιρας (Aeronomy).  

Παρά το γεγονός ότι η φωτοχηµεία της ατµόσφαιρας καθορίζεται, τόσο από τις συνθήκες 

και τις µεταβολές της θερµοκρασίας, όσο και από αυτές της πίεσης, ο πλέον συνηθισµένος 

διαµερισµός της,  έχει ως γνώµονα την τάση που εµφανίζει η θερµοκρασία (Σ – ΙV.1.2), 

καθόσον η πίεση µειώνεται µονότονα από 1013 mbar στην επιφάνεια της γης2, µέχρι τα 0.79 

mbar στα 50 km, χωρίς χαρακτηριστικές ιδιαιτερότητες. Η µειωτική αυτή τάση εξακολουθεί 

µέχρι το ύψος των 1280 km, όπου συµβατικά εντοπίζεται το νοητό όριο της γήινης ατµόσφαιρας 

και του διαπλανητικού συστήµατος. Αντιθέτως, η θερµοκρασία εµφανίζει ανισότροπη 

υψοµετρική εξάρτηση και συνακόλουθα η τάση της αποτελεί καταλληλότερη παράµετρο για τη 

διαίρεση της ατµόσφαιρας σε στρώµατα και τη συστηµατικότερη µελέτη της. Στο συνοριακό µε 

τη Γη στρώµα, την Τροπόσφαιρα†, συντελείται µείωση της θερµοκρασίας, µε ρυθµό ~7 Κ km–1, 

(Τearth ≈ 288 Κ) και η έκτασή του είναι µέχρι τα 12 km στα µέσα γεωγραφικά πλάτη, τα 18 km 

στους τροπικούς και τα 6 – 8 km στους πόλους, οριοθετώντας την περιοχή του στρώµατος. Η 

συγκεκριµένη περιοχή περιέχει το 90% της συνολικής αέριας ατµοσφαιρικής µάζας, ενώ 

αποτελεί µοναδικότητα ως προς την παρουσία  υδρατµών††. Χαρακτηριστικό της συγκεκριµένης 

στοιβάδας αποτελεί το γεγονός ότι οι ψυχροί άνεµοι υπέρκεινται των θερµών, καθώς η βασική 

πηγή θέρµανσης της εγγύτερης ατµόσφαιρας είναι η επιφάνεια της γης. Το λεπτό στρώµα της 

Τροπόπαυσης, όπου συντελείται η αναστροφή της θερµοκρασιακής τάσης αποτελεί το κατώτατο 
                                                 
 
† Το πρώτο συνθετικό της  λέξης ”Τροπόσφαιρα“ προέρχεται από την ελληνική τρόπος που σημαίνει 
μεταβάλλομαι  
†† Το Η2Ο, ως ανεξάρτητο συστατικό της ατμόσφαιρας, αναφέρθηκε για πρώτη φόρα από τον 
Αριστοτέλη (384 – 322 π.Χ.) 
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όριο της Στρατόσφαιρας†, η οποία εκτείνεται µέχρι την Στρατόπαυση (~50 km). Βασικό 

χαρακτηριστικό της στοιβάδας αποτελεί η αυξητική τάση της θερµοκρασίας, καθώς το σχετικά 

άφθονο όζον απορροφά και εγκλωβίζει την υπεριώδη (UV) ηλιακή ακτινοβολία. Στη 

συγκεκριµένη στοιβάδα εµπεριέχεται το 9.5 % της συνολικής ατµοσφαιρικής µάζας και η πολύ 

αργή κατακόρυφη ανάµιξη (χρονική κλίµακα ετών), της προσδίδει εξαιρετική σταθερότητα.  

 
Σ – IV.1.1   Ο διαµερισµός της Ατµόσφαιρας µε γνώµονα την Θερµοκρασιακή Τάση και η Μονότονη Εξάρτηση της 
Ατµοσφαιρικής Πίεσης από το Υψόµετρο 
 

Τη στρατόπαυση, τη διαδέχεται η Μεσόσφαιρα, που εκτείνεται µέχρι τα 90 km. Εκεί, η 

θερµοκρασία µειώνεται φτάνοντας το ψυχρότερο σηµείο της ατµόσφαιρας, την Μεσόπαυση (~ –

100 °C). Από τα 90 – 650 km εκτείνεται η Θερµόσφαιρα και µέχρι τα 1280 km, η Εξώσφαιρα. Η 

ανώτερη ατµόσφαιρα διαχωρίζεται εναλλακτικά στην Ιονόσφαιρα και τη Μαγνητόσφαιρα  µε 

κριτήριο τις µεγάλες συγκεντρώσεις ιόντων, που περιέχουν, ενώ το πέρας της Μαγνητόσφαιρας 

(Aurora) ορίζεται από το όριο επίδρασης του βαρυτικού πεδίου της γης (1280 km)3. 

 

ΙV.2 Στρατοσφαιρική Χημεία 
   

Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της χηµείας της στρατόσφαιρας είναι ότι στη συγκεκριµένη 

στοιβάδα εντοπίζονται οι µεγαλύτεροι λόγοι ανάµιξης του όζοντος (Ο3). Το σηµαντικότατο αυτό 

αέριο ανακαλύφθηκε το 1783 από το Γερµανό χηµικό Martinus van Marum4,5. Το όνοµά του 

                                                 
 
† Η λέξη ”stratum“ είναι λατινική και σημαίνει στοιβάδα 
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ωστόσο, το οφείλει στο Γερµανό-Ελβετό χηµικό Christian Friederich Schönbein†, ο οποίος το 

ταυτοποίησε από τη χαρακτηριστική του οσµή το 18396, ενώ η µοριακή του δοµή 

προσδιορίστηκε το 1866 από τον Ελβετό, επίσης χηµικό, Jacques-Louis Soret7. Η µέγιστη τιµή 

Ο3 ανέρχεται8 σε 12 ppm.    Οι ευρύτερα διαδεδοµένες µονάδες µέτρησης όζοντος, είναι οι 

Dobson Units†† (DU, 1 DU = 2.69 ×1016 molecule cm–2), µε τα µέσα στρατοσφαιρικά επίπεδα 

του να είναι 300 DU και η χωρική του διακύµανση από 100 – 500 DU (Σ – ΙV.2.1).  

   

 
Σ – ΙV.2.1 Κατανοµή Όζοντος στις Περιοχές της Τροπόσφαιρας και της Στρατόσφαιρας 
 
Το όζον είναι αέριο φυσικής προέλευσης και το εργοστάσιο παραγωγής του βρίσκεται σε 

υψόµετρα µεγαλύτερα των 30 km, όπου η ηλιακή ακτινοβολία της περιοχής (λ < 242 nm) 

επαρκεί για να διασπαστεί το µοριακό οξυγόνο (Α – ΙV.2.1):  

   [Α – ΙV.2.1] )()( 31242
2 PODOhvO nm +⎯⎯⎯ →⎯+ <λ

Στη συνέχεια, το ατοµικό  Ο( 3P) επανασυνδυάζεται ταχύτατα µε µοριακό Ο2, παρουσία τρίτου 

σώµατος και σχηµατίζεται όζον Ο3 (Α – ΙV.2.2): 

 MOMOO +→++ 32   [Α – ΙV.2.2] 

Κατόπιν, το Ο3, απορροφώντας ακτινοβολία (λ < 320 nm) φωτοδιασπάται (Α – ΙV.2.3): 

   [Α– ΙV.2.3] )()( 11
2

320
3 DOOhvO nm +∆⎯⎯⎯ →⎯+ <λ

Τέλος, το ηλεκτρονικά διεγερµένο Ο(1D) αντιδρά µε το όζον, ολοκληρώνοντας τον κύκλο που 

πρότεινε ο Chapman9, το 1930 (Α – ΙV.2.4): 
                                                 
 
† Το  όζον  προέρχεται  από  τo  αρχαίο  ελληνικό  ρήμα  όζω  που  σημαίνει  “δυσοσμώ”.  Ο  Schönbein    
ανακάλυψε επίσης τη βαμβακοπυρίτιδα που χρησιμοποιήθηκε αργότερα και σαν εκρηκτικό στο στρατό. 
†† 1 DU αντιστοιχεί σε πάχος στοιβάδας 0.01 mm, υπό Κ.Σ. και αναπαριστά το πάχος της στοιβάδας που 
θα σχημάτιζε το όζον αν συμπιεζόταν στη γήινη ατμόσφαιρα 
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   [Α– ΙV.2.4]  )()()( 3
2

1
23

1 Π+∆→+ OOODO

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

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

στρατόσφαιρα10. Το 1970 όµως, κατόπιν ικανοποιητικών µετρήσεων των συντελεστών 

ταχύτητας όλων των διαδικασιών που πρότεινε ο Chapman, παρατηρήθηκε ότι οι συγκεντρώσεις 

όζοντος που υπολογίζονταν από το µηχανισµό του, ήταν σχεδόν διπλάσιες, των µετρούµενων µε 

τη χρήση στρατοσφαιρικών µπαλονιών. Οι αντιδράσεις του όζοντος, τόσο µε τα κύρια, όσο και 

µε τα υπόλοιπα αέρια της ατµόσφαιρας είναι σχετικά αργές, ώστε να θεωρηθούν υπεύθυνες για 

τόσο µεγάλη απόκλιση. Επίσης, ήταν σχετικά δύσκολο να µεταφέρονται σηµαντικές ποσότητες 

αερίων ανθρωπογενούς ή µη προέλευσης, στη σχετικά αποµακρυσµένη από τη γη, 

στρατόσφαιρα. Ίχνη όµως χηµικών ενώσεων µπορούσαν να µεταφέρονται και να καταλύουν 

αλυσιδωτές αντιδράσεις, που ενισχύουν την καταστροφή του όζοντος. Με τον τρόπο αυτό, τα 

δραστικά ίχνη αναδηµιουργούνται, κατόπιν κάθε κύκλου και ενεργοποιούν κυκλικές 

διαδικασίες, χωρίς να είναι απαραίτητη η εµφάνιση τους σε συγκρίσιµες, µε το όζον,  

συγκεντρώσεις. Αυτή η σκέψη οδήγησε τους Bates και Nicolet11 το 1950 στην πρόταση του 

ακόλουθου καταλυτικού κύκλου (Κ – ΙV.2.1): 

23 OXOOX +→+  

   [K – ΙV.2.1] XOXODO +→+ 2
1 )(

                   Συνολικά:    )()()( 3
2

1
23

1 Π+∆→+ OOODO

Μοναδικό περιορισµό για τα δραστικά ίχνη αποτελούσε το γεγονός ότι η συνολική ταχύτητα 

καταστροφής του όζοντος, µέσω της αλυσιδωτής αντίδρασης, που εκκινούν, θα πρέπει να είναι 

συγκρίσιµη µε την ταχύτητα της αντίδρασης A – IV.2.4. Η συγκεκριµένη πρόταση επικυρώθηκε 

από τους Stolarski  – Cicerone12 και Wolfsy – McElroy13, το 1974, ενώ συγχρόνως προτάθηκε, 

ότι ανθρωπογενούς προελεύσεως αλογονωµένες ενώσεις (Χ: Cl, Br, I) και τα απόβλητα των 

υπερηχητικών αεροσκαφών (Χ: OH, ΝΟ)  ενδέχεται να αποτελούν δυνητικές πηγές δραστικών 

ιχνοποσοτήτων. Ακολούθως, οι Rowland και Molina14 (1975), χρησιµοποιώντας τις µετρήσεις 

ποσοτήτων των χλωροφθορανθράκων (ChloroFluoroCarbons, CFC) στην ατµόσφαιρα των 

Lovelock, Maggs και Wade15, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι τα CFC βρίσκονται παντού στην 

ατµόσφαιρα, υπέδειξαν τα άτοµα χλωρίου σαν τα κύρια ενεργοποιά ίχνη των καταλυτικών 

κύκλων καταστροφής του όζοντος και τα CFC σαν την τροφοδοτική τους πηγή στην περιοχή της 

στρατόσφαιρας. 
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ΙV.2.1 Χλωροφθοράνθρακες 
 

Τα CFC ανακαλύφθηκαν από τον ευρηµατικό χηµικό Thomas Midgley16, το 1925 µε 

βασικό προορισµό την αντικατάσταση των τοξικών, εύφλεκτων και διαβρωτικών NH3,  CH3Cl 

και SO2, στα διάφορα συστήµατα ψύξης. Η µη τοξικότητα, η µη ευφλεκτότητα και η χηµική 

σταθερότητα που χαρακτήριζαν τα CFC, σε συνδυασµό µε τις εξέχουσες θερµοδυναµικές τους 

ιδιότητες, τη συµβατότητα τους, ως προς τα διάφορα υλικά και το σχετικά χαµηλό τους κόστος, 

επέκτειναν το πεδίο εφαρµογών τους σχεδόν σε κάθε νέα ή εξελισσόµενη τεχνολογία, 

καθιστώντας την ύπαρξή τους σχεδόν πανάκεια στο σύγχρονο κόσµο. Ορισµένες από τις 

εφαρµογές που γνώρισαν τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν η χρήση τους ως προωθητικά 

αέρια σε φιάλες ψεκασµού, διογκωτικά και µονωτικά υλικά µε ποικίλες εφαρµογές, διαλύτες 

καθαρισµού διαφόρων ηλεκτρονικών συσκευών, αποστειρωτικά διαλύµατα µε εφαρµογή στην 

ιατρική, καθώς επίσης και ως υλικά για την κάλυψη διαφόρων οικιακών αναγκών, όπως για 

παράδειγµα στις ζελατίνες περιτυλίγµατος του φαγητού. Η µαζική παραγωγή των CFC άρχισε 

το 1958, ενώ µέχρι το 1970 υπολογίζεται ότι η βιοµηχανία παρήγαγε 1.000.000 τόνους το 

χρόνο17,18. Η εξαιρετική χηµική αδράνεια των CFC έχει σαν συνέπεια, κατόπιν εκποµπής τους 

στην τροπόσφαιρα, να µην αντιδρούν µε τα διάφορα δραστικά χηµικά αέρια συστατικά της  (Ο3, 

OH, ΝΟ3 και Cl – απορρυπαντικά της ατµόσφαιρας) ή να καταναλώνονται µε άλλον τρόπο και 

αναπόφευκτα ανέρχονται στη στρατόσφαιρα. Στην περιοχή αυτή αποικοδοµούνται, χηµικά, 

αντιδρώντας µε ηλεκτρονικά διεγερµένα άτοµα οξυγόνου O(1D), αλλά κυρίως φωτολύονται, 

εκτιθέµενα στην υψηλής ενέργειας ηλιακή ακτινοβολία (λ < 315 nm, UV–C και UV–B), 

παράγοντας δραστικές ανόργανες µορφές χλωρίου (ClO και Cl) κατά το σχήµα: 

   [A – ΙV.2.1.1] ClCFClhvCFCl nm +⎯⎯⎯ →⎯+ <
2

260
3

λ

   [A – ΙV.2.1.2] ClClCFhvClCF nm +⎯⎯⎯ →⎯+ <
2

240
22

λ

  

   [A – ΙV.2.1.3] ClOCFClDOCFCl +→+ 2
1

3 )(

    [A – ΙV.2.1.4] ClOClCFDOClCF +→+ 2
1

22 )(

Ακολούθως, οι µορφές αυτές, ενεργοποιώντας ή εµπλεκόµενες σε καταλυτικούς κύκλους 

αλυσιδωτών αντιδράσεων, καταστρέφουν το όζον, χωρίς οι ίδιες να απενεργοποιούνται (Σ – 

ΙV.2.1.2). Εκτιµάται, ότι κάθε άτοµο χλωρίου που ελευθερώνεται στην περιοχή της 

στρατόσφαιρας δύναται να καταστρέψει 100.000, περίπου, µόρια όζοντος . 
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Σ – ΙV.2.1.2   Καταλυτικοί κύκλοι καταστροφής του στρατοσφαιρικού όζοντος 
 

ΙV.2.2 Αραίωση Όζοντος και Ετερογενής Χημεία 
 
Σύγχρονες µέθοδοι19,20 παρατήρησης της στοιβάδας του όζοντος υπέδειξαν ότι η αραίωσή της 

ήταν εντονότερη στις περιοχές των Πόλων και ιδιαίτερα στην Ανταρκτική†, ενώ στα µέσα 

γεωγραφικά πλάτη και στους Τροπικούς (~10%) το φαινόµενο ήταν σαφώς πιο αµβλύ20. Η 

φαινοµενολογικά παράδοξη αυτή παρατήρηση, ελλείψει αναπτυγµένης τεχνολογίας και 

βιοµηχανίας στις περιοχές των Πόλων και η ταυτοποίηση αρκετών φυσικών πηγών, που 

διοχέτευαν χλώριο στην ατµόσφαιρα (CH3Cl, HCl) δηµιούργησαν αµφιβολίες για τη 

συνυπευθυνότητα των CFC στο φαινόµενο. Ωστόσο, οι πολύ χαµηλές θερµοκρασίες που 

εντοπίζονται στις περιοχές των πόλων και ο σχηµατισµός “µάργαρων” πολικών 

στρατοσφαιρικών συννέφων (Polar Stratospheric Clouds, PSC), σε θερµοκρασίες Τ < 78 °C, 

οδήγησαν στη σύνδεση της τρύπας του όζοντος µε την ετερογενούς φάσης χηµεία και την 

εγκατάλειψη της, αµιγώς αέριας φάσης, θεώρησης. Οι επικρατούσες συνθήκες στις περιοχές των 

πόλων, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την δραστική καταστροφή του στρατοσφαιρικού 

όζοντος: a) Παρουσία αλογονωµένων ενώσεων, οι οποίες βρίσκονται σε συγκρίσιµους λόγους 

ανάµιξης µε τους αντίστοιχους της υπόλοιπης στρατόσφαιρας, ως αποτέλεσµα της αέριας 

κυκλοφορίας, b) Πολύ χαµηλές θερµοκρασίες, προκειµένου να σχηµατιστούν PSC, c) Αδιαβατική 

αποµόνωση του αέρα, από άλλες περιοχές της στρατόσφαιρας, για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, 

ώστε να εγκλωβίζεται και να ψύχεται διαρκώς και d) Ηλιακή ακτινοβολία, για τη δηµιουργία 

δραστικών αλογονωµένων µορφών. Στην Ανταρκτική, οι θερµοκρασίες, κατά τον πολικό 

                                                 
 
† Εξαιτίας της μεγάλης τοπικής διάστασης του φαινομένου της αραίωσης χρησιμοποιήθηκε η ορολογία 
”Τρύπα του Όζοντος“ 
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χειµώνα, είναι σηµαντικά χαµηλότερες από τις αντίστοιχες της Αρκτικής και παραµένουν 

χαµηλότερες από αυτή της δηµιουργίας των PSC για σηµαντικά µεγαλύτερη περίοδο (Σ – 

ΙV.2.2.1). Το γεγονός αυτό οφείλεται στη διαφορετική γεωγραφική τοπολογία της περιοχής και 

στη διαφορετική κατανοµή χέρσας και θαλάσσιας διαµόρφωσης και έκτασης. Υπό αυτές τις 

συνθήκες, τα υπάρχοντα νιτρικό οξύ (HNO3) και θειούχα αέρια, συµπυκνώνονται µε υδρατµούς 

και σχηµατίζουν υγρά ή στερεά αιωρούµενα PSC σωµατίδια21. Οι ακτίνες των σωµατιδίων σε 

193 > T > 187 Κ†, κυµαίνονται από 0 – 2 µm, συναντώνται τόσο στην Αρκτική όσο και στην 

Ανταρκτική (type I PSC) και αποτελούνται κυρίως από ένυδρο νιτρικό οξύ (Nitric Acid 

Trihydrate, NAT, Α – ΙV.2.2.1) και νερό. Σε θερµοκρασίες Τ < 187 Κ†, τα σχηµατιζόµενα PSC 

σωµατίδια έχουν διαστάσεις από 10 – 100 µm (type IΙ PSC), συναντώνται αποκλειστικά στην 

Ανταρκτική, όπου υπάρχουν τόσο χαµηλές θερµοκρασίες και το νερό αποτελεί το κυρίαρχο 

συστατικό τους. 

 OHHNOgOHgHNO 2323 3)(3)( ⋅↔+   [A – ΙV.2.2.1] 

Οι ετερογενείς διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα στην επιφάνεια των PSC έχουν 

δισυπόστατο ρόλο. Αφενός, µετατρέπουν τις δυναµικά µεταφερόµενες σταθερές αποθήκες 

χλωρίου (το 99 % του χλωρίου στη στρατόσφαιρα βρίσκεται µε τη µορφή αποθηκών HCl και 

ClONO2), στις σηµαντικά πιο φωτοευαίσθητες µορφές µοριακού χλωρίου (Cl2) και 

υποχλωριώδους οξέως (HOCl) και αφετέρου είναι υπεύθυνες για την αποµάκρυνση των NOx 

από την αέρια φάση (απονίτρωση)††, εµποδίζοντας τον επανασχηµατισµό ClONO2 (Α – ΙV.2.2.2 

έως Α – ΙV.2.2.6):  

 )()()()( 232 gClsurfaceHNOsurfaceHClgClONO +→+   [A – ΙV.2.2.2] 

 )()()()( 322 gClHOsurfaceHNOsurfaceOHgClONO +→+   [A – ΙV.2.2.3] 

 )()()()( 22 surfaceOHgClsurfaceHClgHOCl +→+   [A – ΙV.2.2.4] 

 )(2)()( 3252 gHNOsurfaceOHgON →+   [A – ΙV.2.2.5] 

 )()()()( 3252 surfaceHNOgClNOsurfaceHClgON +→+   [A – ΙV.2.2.6] 

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

ποσοτήτων µοριακού χλωρίου (Cl2) και υποχλωριώδους οξέως (HOCl) προς ελεύθερες ρίζες 

µονοξειδίου και  ατοµικού χλωρίου (ClO και Cl) (Σ – 2.2.4), τα οποία καταστρέφουν το όζον, 

µέσω των κύκλων του σχήµατος Σ – ΙV.2.2.1.  

                                                 
 
† Η θερμοκρασία των Τ = 187 Κ αποτελεί το σημείο μετάπτωσης των υδρατμών σε πάγο 
†† Η κατακόρυφη κίνηση προς τα κάτω των μεγαλύτερων διαστάσεων PSC σωματιδίων, που περιέχουν 
HNO3, έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από την περιοχή της στοιβάδας του όζοντος 
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Σ – ΙV.2.2.1   a. H δηµιουργία στάσιµων ρευµάτων στις περιοχές των πόλων. b. Στην Ανταρκτική παρατηρούνται 
χαµηλότερες θερµοκρασίες από αυτές της Αρκτικής λόγω διαφορετικής γεωτοπολογίας 

a. b. 

 
 

ΙV.3 Τροπόσφαιρική Χημεία 
   
Από τα εκατοµµύρια των οργανικών πτητικών χηµικών ενώσεων (Volatile Organic Compounds, 

VOC), φυσικής ή ανθρωπογενούς προελεύσεως, που εκπέµπονται από την επιφάνεια της γης, 

ελάχιστα είναι αυτά που ανέρχονται στη στρατόσφαιρα, ενώ τα περισσότερα εξ αυτών 

χαρακτηρίζονται από στάσιµες µέσες ατµοσφαιρικές συγκεντρώσεις και δεν συσσωρεύονται 

στην τροπόσφαιρα. Οι συγκεκριµένες παρατηρήσεις συνάδουν στο γεγονός ότι τα VOC, είτε µε 

φυσικό (φωτόλυση), είτε µε χηµικό (οξείδωση) τρόπο αποµακρύνονται από την τροπόσφαιρα 

συντηρώντας, συναγωνιστικά µε τις πηγές τους, την αρµονία στην ατµόσφαιρα. Παρά τα 

χαµηλά σχετικά επίπεδά του (~ 8 %)22, το όζον, µε τον πολυσύνθετο χαρακτήρα του, αποτελεί το 

αέριο–κλειδί της φωτοχηµείας και στην τροπόσφαιρα. Μέχρι πρόσφατα (1973)22, θεωρείτο, ότι  

αποκλειστικά υπεύθυνη διεργασία για την παρουσία O3 στην τροπόσφαιρα ήταν η φυσική του 

µεταφορά από τη στρατόσφαιρα, κατά την περίοδο της Άνοιξης. Αυτό αποτελεί ακόµη και 

σήµερα το πλέον πιθανό σενάριο, για το νότιο ηµισφαίριο. Ωστόσο, για την περίπτωση του 

βόρειου ηµισφαιρίου, είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι το µεγαλύτερο ποσοστό τροποσφαιρικού 

όζοντος, οφείλεται σε χηµικές διεργασίες που συµµετέχουν χηµικές ενώσεις, ανθρωπογενούς 

προελεύσεως (ρυπαντές)1,2. Βέβαια, ακόµα και στην περίπτωση που εξέλειπε η ανθρώπινη 

παρέµβαση, το όζον θα εξακολουθούσε να υπάρχει, βοηθώντας στην αποµάκρυνση των VOC 

και στη διατήρηση της ατµόσφαιρας καθαρής. Η σηµαντική όµως, επαύξηση των επιπέδων του, 

µε την ανθρώπινη παρέµβαση επέφερε τον χαρακτηρισµό του ως “Κακό Όζον” και το κατέστησε 

ως δυνητικό ρυπαντή. Η άµεση έκθεση οιουδήποτε έµβιου οργανισµού στο όζον µπορεί να 
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αποβεί επιβλαβής, διότι αντιδρά καταστρέφοντας ή τροποποιώντας σωρεία µορίων µε ζωτική 

σηµασία. Επιπλέον, υψηλά επίπεδα όζοντος µπορεί να επιδράσουν αρνητικά στο φυτικό 

βασίλειο µειώνοντας σηµαντικά την απόδοση της καλλιέργειας και την ανάπτυξη των δασών. 

Στον άνθρωπο, επιδρά µειώνοντας τη χωρητικότητα των πνευµόνων και καταστρέφοντας τον 

ιστό τους, προκαλώντας πόνους στο στήθος, ερεθισµό του λαιµού, και επιδείνωση σε υπάρχοντα 

καρδιακά και αναπνευστικά προβλήµατα. Τέλος, η µη φυσική προέλευση του O3, το καθιστά, 

επιπρόσθετα, αέριο που ενισχύει το φαινόµενο του θερµοκηπίου και συνδράµει στην παγκόσµια 

θέρµανση του πλανήτη (10 –12 %)23.  

Το οξειδωτικό δυναµικό της τροπόσφαιρας, ελέγχεται από τις υπάρχουσες δραστικές 

ελεύθερες ρίζες, (Ο3, OH, ΝΟ3 και Cl, οξειδωτικά), καθώς η ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει 

στην τροπόσφαιρα† δύναται να φωτοαποδοµήσει µόνο ενώσεις µε σχετικά ασθενείς δεσµούς. Οι 

υδρο–περόξυ ρίζες (HO2), παρά το γεγονός ότι αντιδρούν εύκολα µε αλδεΰδες, δεν επιδρούν 

σηµαντικά στην τροποσφαιρική  χηµεία, καθόσον συµβαίνει επίσης γρήγορα και η αντίστροφη 

αντίδραση. Βέβαια, η δράση τους δεν µπορεί να θεωρηθεί αµελητέα, εφόσον µετατρέπουν το 

NO σε ΝΟ2, οδηγώντας τελικά στο σχηµατισµό O3, ενώ συγχρόνως αποτελούν µία περαιτέρω 

πηγή ριζών OH, µέσω της αντίδρασης Α – ΙV.3.1:  

 22 NOOHNOHO +→+   [Α – ΙV.3.1] 

Οι νιτρικές ρίζες (ΝΟ3) δρουν κυρίως τη νύχτα, εξαιτίας της ισχυρής τους απορρόφησης στην 

περιοχή του ορατού και της επακόλουθης ταχύτατης φωτοδιάσπασής τους (Α – ΙV.3.2.a και Α – 

ΙV.3.2.b): 
λ < 580 nm 

[Α – ΙV.3.2.a] ΝΟ2   +   Ο(3P)                               
hv ΝΟ3 

[Α – ΙV.3.2.b] ΝΟ   +   Ο2 λ < 700 nm 

 Ο χρόνος ζωής τους, κατά τις µεσηµεριανές ώρες, είναι περίπου , ενώ ο 

σχηµατισµός τους απαιτεί την παρουσία διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ

sec5
3
≅τΝΟ

2) και όζοντος (Α – ΙV.3.3 

και Α – ΙV.3.4)24-26: 

 2332 ONOONO +→+   [Α – ΙV.3.3] 

   [A – ΙV.3.4] 
Μ 

5232 ONNONO +

Επιπλέον, οι NO3 ρίζες καταναλώνονται µέσω της αντίδρασής τους µε το µονοξείδιο του 

αζώτου (ΝΟ) και συνακόλουθα, κατά τη συνύπαρξη τους, τις πρωινές ώρες, δεν µπορούν να 

υπερβούν τα µερικά ppt. Στη διάρκεια της νύχτας ωστόσο, που η συγκέντρωση του ΝΟ σχεδόν 

                                                 
 
† Τα μήκη κύματος του ηλιακού φωτός που διεισδύουν στην τροπόσφαιρα είναι λ > 290 nm 
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µηδενίζεται οι NO3 ρίζες µπορούν να φτάσουν µέχρι τα 100 ppt. Οι χρόνοι ζωής των NO3 

ποικίλλουν, ανάλογα µε τη σχετική υγρασία (Relative Humidity, RH), από 2 – 40 min, µε τις 

χαµηλότερες τιµές να συναντώνται σε υψηλά ποσοστά RH, όπου το Ν2Ο5 υδρολύεται προς 

νιτρικό οξύ (HNO3) και διαταράσσεται η ισορροπία Α – ΙV.3.3. Οι NO3 ρίζες, ενώ κατέχουν 

σηµαίνοντα ρόλο στην τροποσφαιρική χηµεία των ακόρεστων ενώσεων, δεν είναι το ίδιο 

καθοριστικές για την αποικοδόµηση των κορεσµένων, κατηγορία στην οποία εντάσσονται και οι 

φθοριωµένες αλκοόλες που µελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι εκκινούν σχετικά αργές αντιδράσεις απαγωγής υδρογόνου (Παράρτηµα Α.ΙΙ), µηχανισµός 

που αποτελεί και το σηµείο εκκίνησης για την αποµάκρυνση κορεσµένων VOC από την 

τροπόσφαιρα.  

Όσον αφορά στο όζον, ο βασικός µηχανισµός σχηµατισµού του στην τροπόσφαιρα είναι 

µέσω της αντίδρασης επανασυνδυασµού ατοµικού οξυγόνου στη θεµελιώδη κατάσταση (O( 3P)), 

µε µοριακό οξυγόνο, παρουσία τρίτου σώµατος (Α – ΙV.3.6). Το ατοµικό O( 3P) σχηµατίζεται 

µέσω φωτόλυσης του ΝΟ2 σε µήκη κύµατος ακτινοβολίας λ < 424 nm, τα οποία φτάνουν στην 

τροπόσφαιρα (Α – ΙV.3.5): 

   [A – ΙV.3.5] )(3424
2 PONOhvNO nm +⎯⎯⎯ →⎯+ <λ

   [Α – ΙV.3.6] 32
3 )( OOPO M⎯→⎯+

Παρά το γεγονός ότι η φωτόλυση του NO2 αποτελεί τη βασική πηγή όζοντος στην τροπόσφαιρα, 

επειδή ο χρόνος ζωής του είναι αρκετά µεγάλος, επιβιώνει και τις νυχτερινές ώρες, 

διαδραµατίζοντας καίριο ρόλο στην τροποσφαιρική χηµεία, καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας. 

Το ίδιο το Ο3 δεν είναι καθοριστικό για την αποικοδόµηση των κορεσµένων VOC της 

τροπόσφαιρας, όµως αποτελεί τη βασικότερη πηγή ριζών υδροξυλίου. Το βασικό φωτοχηµικό 

του παράγωγο, ελέγχει το οξειδωτικό δυναµικό της καθοριστικής για τα κλιµατικά φαινόµενα 

ατµοσφαιρικής στοιβάδας και καθορίζει τον ατµοσφαιρικό χρόνο ζωής των περισσότερων 

κορεσµένων VOC.  

 

ΙV.3.1 Ρίζες Υδροξυλίου 
 

Όπως αναφέρθηκε οι ρίζες OH αποτελούν την οδηγούσα δύναµη της τροποσφαιρικής 

χηµείας. Το όζον φωτολυόµενο από την ηλιακή ακτινοβολία σε µήκη κύµατος 290 ≥ λ ≥ 350 nm 

οδηγεί στο σχηµατισµό ατοµικού και µοριακού οξυγόνου, τόσο στις θεµελιώδεις, όσο και στις 

ηλεκτρονικά διεγερµένες µορφές τους κατά το σχήµα: 
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)
)
)

  [Α – ΙV.3.1.1] 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον εµφανίζει το ηλεκτρονικά διεγερµένο ατοµικό οξυγόνο Ο(1D), το οποίο 

µπορεί είτε να επανέλθει µέσω κρούσεων στη θεµελιώδη κατάσταση και ακολούθως 

επανασυνδυαζόµενο µε µοριακό οξυγόνο να αναδηµιουργήσει όζον (Α – ΙV.3.6), είτε 

αντιδρώντας µε τα σχετικά αυξηµένα επίπεδα υγρασίας της τροπόσφαιρας† να παράγει ρίζες 

υδροξυλίου (Α – ΙV.3.1.1). Η τελευταία αντίδραση ευνοείται αποκλειστικά από τα ηλεκτρονικά 

διεγερµένα άτοµα οξυγόνου Ο(1D), καθόσον η αντίστοιχη διαδικασία µε Ο(3P) είναι κατά 70 kJ 

mol–1 ενδόθερµη. 

 ( ) 1
2

1 120,2 −−=∆→+ molkJHOHOHDO r   [A – ΙV.3.1.2] 

Επιπρόσθετα, πρέπει να σηµειωθεί ότι µόνο ένα κλάσµα του Ο(1D) σχηµατίζει ρίζες OH, καθώς 

το µεγαλύτερο µέρος αποδιεγείρεται προς Ο(3P)††. Άλλες πηγές ριζών OH αποτελούν η 

φωτόλυση του νιτρώδους οξέως (HONO) σε µήκη κύµατος λ < 400 nm και του υπεροξειδίου του 

υδρογόνου (Η2Ο2) σε µήκη κύµατος λ < 370 nm, ενώ παρουσία σχετικά υψηλών 

συγκεντρώσεων ΝΟ, ([ΝΟ] > 10 ppt) η αντίδρασή τους, µε ΗΟ2 ρίζες. Επειδή οι πηγές των 

ριζών OH είναι κυρίως φωτολυτικές, µε εξαίρεση  τις σκοτεινές αντιδράσεις όζοντος µε 

αλκένια, και τη θερµικής αποδόµησης υπερόξυ–ακέτυλο–νιτρυλίων (PeroxyAcetyl Nitrate, PAN) 

και υπερόξυ νιτρικού οξέως (ΗΟ2ΝΟ2), των οποίων η συνεισφορά είναι συγκριτικά µικρή, οι 

ρίζες OH κυριαρχούν της πρωινής χηµείας. Η κυριαρχία τους οφείλεται στο συνδυασµό 

δραστικότητας και σχετικής ατµοσφαιρικής αφθονίας τους. Οι µέσες συγκεντρώσεις ριζών OH 

έχουν υπολογιστεί µε βάση την παγκόσµια συγκέντρωση 1,1,1–τριχλωρο–αιθανίου (CH3CCl3, 

yrsCClCH 7.5
33
≅τ ), αέριο µε καλά χαρακτηρισµένες εκποµπές και διαδικασίες αποικοδόµησης, 

σε 24ωρη βάση, συγκλίνοντας στην τιµή27-29 8.1 ± 0.9 × 105 cm–3, µε τα µέγιστα επίπεδά τους να 

τα προσεγγίζουν τις µεσηµεριανές ώρες των καλοκαιρινών µηνών (1 × 107) και τα ελάχιστα τις 

νυχτερινές ώρες, τους χειµερινούς µήνες (< 2 × 105). Οι αντιδράσεις που εκκινούν, κυρίως οι 

ρίζες OH είναι απόσπασης ατόµων υδρογόνου, εκκινώντας την οξείδωση οιουδήποτε VOC 

περιέχει δεσµούς C–H (Σ – ΙV.3.2.1). 

                                                 
 
† Στην περιοχή της τροπόσφαιρας εντοπίζεται το 99 % της συνολικής ατμοσφαιρικής υγρασίας, η οποία 
μειώνεται με το υψόμετρο 
†† Σε συνθήκες RH ~50% μόνο το 10% του Ο(1D) παράγει ρίζες ΟΗ 
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 ΙV.3.2 Άτομα Χλωρίου 

   
 Πρόσφατα σχετικά, προτάθηκε30-33 ότι τα άτοµα χλωρίου δύναται να συνδράµουν ή 

τοπικά, σε παράκτιες περιοχές, να κυριαρχήσουν της οξειδωτικής τροποσφαιρικής χηµείας. Τα 

εξαιρετικά αυξηµένα επίπεδα ατόµων χλωρίου που έχουν υπολογιστεί (µέγιστη 

συγκέντρωση2,33,34 λίγο µετά την ανατολή 106 cm–3), οφείλονται κυρίως σε ετερογενείς 

διαδικασίες, που συµβαίνουν επί αερολυµάτων θαλασσίου αλατιού (NaCl), παρουσία N2O5 ή 

ClONO2: 

 )()()()( 3252 sNaNOgClNOsNaClgON +→+   [Α – ΙV.3.2.1] 

 )()()()( 322 sNaNOgClsNaClgClONO +→+   [Α – ΙV.3.2.2] 

   [Α – ΙV.3.2.3] )(2)()(2 2223 gOOHgClOHgOCl ++→++ −−

Όπως φαίνεται από τις αντιδράσεις Α – ΙV.3.2.1 έως Α – ΙV.3.2.3, οι ετερογενείς αυτές 

διεργασίες επιφέρουν την απελευθέρωση φωτοευαίσθητων µορφών χλωρίου, τα οποία τις 

πρωινές ώρες παράγουν άτοµα χλωρίου. Λιγότερο σηµαντική συνεισφορά φέρεται να έχει η 

αντίδραση των ριζών OH µε HCl: 

 OHClHClOH 2+→+   [Α – ΙV.3.2.4] 

Το HCl παράγεται τόσο από βιογενείς διαδικασίες, επί αερολυµάτων NaCl: 

 )()()()( 33 sNaNOgHClsNaClgHNO +→+   [Α – ΙV.3.2.5] 

 )()(2)(2)( 4242 sSONagHClsNaClgSOH +→+   [Α – ΙV.3.2.6] 

και από εκποµπές ηφαιστείων, όσο και από ανθρωπογενείς πηγές, όπως η καύση κάρβουνου και 

η αποτέφρωση. Η µεγάλη διαλυτότητά του όµως στο νερό, έχει ως αποτέλεσµα  να µη 

χαρακτηρίζεται από οµοιογενή ατµοσφαιρική κατανοµή και να µην φαίνεται κρίσιµος ο ρόλος 

του. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις για την απελευθέρωση επιπλέον χλωριωµένων µορφών εκτός 

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

HOCl, αλλά και το Cl2, των οποίων οι συγκεντρώσεις στις θαλάσσιες περιοχές είναι ιδιαίτερα 

αυξηµένες. Πιστεύεται ότι για την έκλυση Cl2,  εκτός από τις αντιδράσεις Α – ΙV.3.2.2 και Α – 

ΙV.3.2.3 σηµαντική διεργασία αποτελεί και η αντίδραση: 

 )()()()( 322 sNaNOgClgClNOsNaCl +→+   [Α – ΙV.3.2.7] 

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

   [Α – ΙV.3.2.8] ClhCl nm 2400
2 ⎯⎯⎯ →⎯ν+ ≤λ

   [Α – ΙV.3.2.9] OHClhHOCl nm +⎯⎯⎯ →⎯+ ≤500λν
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Τέλος, οι Spicer et al.30 προτείνουν την ύπαρξη µη προσδιορισµένων παράκτιων πηγών (εκτός 

των ανώτερων), που δεν χρειάζονται φως για να ενεργοποιηθούν, και παράγουν µεγάλες 

ποσότητες µοριακού χλωρίου (330 ppt), εκλύοντας τελικά σηµαντικές ποσότητες ατοµικού 

χλωρίου (Α – ΙV.3.2.8). 

 Με βάση τις ενδείξεις αυτές, σχετικές µετρήσεις πεδίου και διάφορα φωτοχηµικά 

µοντέλα υπολογίζουν ότι οι συγκεντρώσεις των ατόµων χλωρίου στην τροπόσφαιρα, 

κυµαίνονται µεταξύ 103 – 106 atoms cm–3, στις παράκτιες περιοχές και εξαρτώνται από 

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

σύσταση της αέριας µάζας. Υπάρχουν, επίσης, σαφείς ενδείξεις ότι η παγκόσµια µέση 

συγκέντρωση ατόµων χλωρίου φτάνει τα 104 atoms cm–3, τιµή που αποτελεί όριο, ώστε στη 

φωτοχηµεία της τροπόσφαιρας, να συµπεριληφθούν οι αντιδράσεις ατόµων χλωρίου, καθόσον 

στην πλειονότητά τους είναι 10 – 1000 φορές πιο γρήγορες από τις αντίστοιχες αντιδράσεις των 

ριζών OH. Σε παρεµφερή συµπεράσµατα καταλήγουν και µετρήσεις πεδίου, όπου φαίνεται ότι η 

αµιγής χηµεία υδροξυλίου δεν µπορεί να δικαιολογήσει το σχετικό ρυθµό αποικοδόµησης των 

VOC στις παράκτιες περιοχές35. Αν η φωτοχηµεία του χλωρίου είναι πράγµατι σηµαντική στην 

τροπόσφαιρα ή ακόµα και τοπικά στις παράκτιες περιοχές, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 

αντιδράσεις τους γενικά χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερους συντελεστές ταχύτητας σε σχέση 

µε τους αντίστοιχους των ριζών υδροξυλίου συµπεραίνεται ότι δεν θα πρέπει να παραλείπεται, 

κατά τον υπολογισµό των ατµοσφαιρικών χρόνων ζωής των ενώσεων η συνεισφορά τους. 

Συγκεκριµένα ο χρόνος ζωής τους θα πρέπει να τροποποιηθεί36 και να παρέχεται µέσω της 

έκφρασης: 

 
ClOHό τττ ςσυνολικ

111
+=   [Ε – III.3.2.1] 

Τέλος, επίσης πρόσφατα έχει προταθεί ότι η ύπαρξη σηµαντικών ανθρωπογενών εκποµπών 

µοριακού χλωρίου στα αστικά κέντρα, το οποίο φωτολυόµενο παράγει ατοµικό χλώριο, σε 

συνδυασµό µε την παρουσία VOC και ΝΟx, έχει ως συνέπεια την αυξηµένη παραγωγή όζοντος 

στο ατµοσφαιρικό στρώµα ανάµιξης (Boundary Layer), εντείνοντας µε τον τρόπο αυτό τα ήδη 

οξεία προβλήµατα περιβαλλοντικής µόλυνσης των πόλεων37. Βασικές, ανθρωπογενείς πηγές Cl2 

στα αστικά κέντρα αποτελούν η φυτική και η αγροτική καλλιέργεια, τα χυτήρια, η επεξεργασία 

χαρτιού, καθώς και η βιοµηχανική παραγωγή χηµικών αντιδραστηρίων. Ο µηχανισµός 

αποικοδόµησης κορεσµένων VOC, που εκκινούν τα άτοµα Cl, είναι παρεµφερής µε τον 

αντίστοιχο των ριζών OH και συνοψίζεται στο σχήµα Σ – ΙV.3.2.1.  
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Σ – IV.3.2.1 Αποικοδόµηση φθοριωµένων 
πτητικών οργανικών ενώσεων στην 
τροπόσφαιρα συµπεριλαµβάνοντας χηµεία 
υδροξυλίου (OH) και χηµεία χλωρίου (Cl) 

 
ΙV.4 Πρόβλημα και Πολιτική 
   
Η αδιαµφισβήτητη σύζευξη των CFC µε την αραίωση της στρατοσφαιρικής στοιβάδας του 

όζοντος (Σ – ΙV.4.1) επέφερε ως αποτέλεσµα την αντίδραση της παγκόσµιας κοινότητας και την 

πρόταση σταδιακής µείωσης των ανθρωπογενών πηγών CFC, αλλά και µίας πλειάδας άλλων 

επιβλαβών για το περιβάλλον, χηµικών ενώσεων, µε τελικό στόχο την καθολική εξάλειψή τους. 

Η απαρχή πάντων, ήταν η συνθήκη που υπογράφηκε το 1985, στη Βιέννη, από 20 έθνη 

(“Convention for the protection of ozone layer”) µε στόχο τη λήψη µέτρων για τη προστασία της 

στρατοσφαιρικής στοιβάδας του όζοντος από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Σε ανταπόκριση 

της αρχικής αυτής κινητοποίησης το 1987 υπογράφεται και το 1989 επικυρώνεται, το 

πρωτόκολλο του Montreal (“Montreal Protocol on Substances that Deplete Ozone Layer”), το 

οποίο θεσπίζει νοµικό πλαίσιο ελέγχου των αναπτυσσόµενων και των ανεπτυγµένων χωρών, 

σχετικά µε τις εκποµπές αλογονωµένων ενώσεων, που καταστρέφουν το όζον. Οι τροποποιήσεις 

του πρωτοκόλλου του Montreal38 (London 1990, Copenhagen 1992, Vienna 1995, Montreal 

1997 και Beijing 1999), επεκτείνουν δυναµικά το εύρος των ενώσεων που ελέγχονται 

συγκριτικά µε την αρχική του µορφή (CFC και Halons), σε όλες τις δυνητικά καταστροφικές για 

το όζον ενώσεις, επισπεύδοντας, επίσης, την καθολική κατάργηση των CFC, µέχρι το έτος 1996, 

για τα ανεπτυγµένα έθνη και το 2003 για τα αναπτυσσόµενα. Τα πρώτα επιτυχή αποτελέσµατα 

από τη συνθήκη του Montreal έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αντιληπτά, σε παγκόσµια κλίµακα. 

Συγκεκριµένα προβλέπεται από φωτοχηµικά µοντέλα και παρατηρούµενες τάσεις, ότι τα επίπεδα 

του στρατοσφαιρικού χλωρίου και τα αντίστοιχα του όζοντος, θα επανέλθουν στη προ–CFC 

εποχή, στα µέσα του 21ου αιώνα (Σ – ΙV.4.2). 
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Σ – ΙV.4.1   Αναπαράσταση πλήρους σύζευξης αλογονωµένων ενώσεων και αραίωσης της στοιβάδας του όζοντος 
στους πόλους και σε παγκόσµια κλίµακα 

 

 
Σ – ΙV.4.1   Η επίδραση των πρωτοκόλλων στα µελλοντικά επίπεδα αλογονωµένων ενώσεων, όζοντος και στην 
ανθρώπινη υγεία 
 
Η ευρύτητα όµως, του πεδίου εφαρµογών των CFC επέβαλλε την άµεση εύρεση εναλλακτικών 

ενώσεων, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες της παγκόσµιας βιοµηχανικής αγοράς. Οι 

πρώτες ενώσεις που προτάθηκαν ήταν οι Ύδρο-Χλωροφθοράνθρακες (HCFC), οι οποίοι 

χαρακτηρίζονταν από παρεµφερείς φυσικοχηµικές ιδιότητες µε αυτές των CFC, αλλά η 

παρουσία ατόµων υδρογόνου στο  µόριό τους θα επέφερε την αποδόµησή τους στην 
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τροπόσφαιρα. Συνεπώς, θα περιοριζόταν η µεταφορά τους στη στρατόσφαιρα και δεν θα ήταν 

τόσο καταστροφικά για το Ο3, όσο τα CFC. Ωστόσο, η ύπαρξη ατόµων Cl στο µόριό τους, σε 

συνδυασµό µε τους ικανούς χρόνους ζωής, από τους οποίους χαρακτηρίζονται, ώστε να 

ανέλθουν στη στρατόσφαιρα τις κατέστησε ενώσεις καταστροφικές για το όζον† (Ozone 

Depleting Substances, ODS) και οι εκποµπές τους ελέγχονται από τις υπογραφόµενες 

συνθήκες10. Τη δεύτερη γενιά υποκαταστατών την αποτέλεσαν οι υδροφθοράνθρακες 

(HydroFluoroCarbons, HFC), ενώσεις πλήρως απαλλαγµένες από άτοµα χλωρίου και ασφαλείς 

για το στρατοσφαιρικό όζον. Τα HFC, συνεπώς, δεν ελέγχονται από το Πρωτόκολλο του 

Montreal και τις ρυθµίσεις του. Ωστόσο, απορροφούν ισχυρά στο “παράθυρο” ακτινοβολίας της 

γήινης ατµόσφαιρας10 (800 – 1200 nm) µε αποτέλεσµα να εγκλωβίζουν τη θερµότητα, που 

εκπέµπει η γη†, και να ενισχύουν το φυσικό “Φαινόµενο του Θερµοκηπίου”10, -39 41. Για τη 

συγκεκριµένη δραστηριότητά τους, τα HFC ελέγχονται από το πρωτόκολλο του Kyoto (United 

Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, 1992–2005)42,43, κατά το οποίο 

υπαγορεύεται ο περιορισµός εκποµπών θερµοκηπιακών αερίων (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, 

SF6). Το πρωτόκολλο του Kyoto διατέθηκε για υπογραφή στις 16 Μαρτίου 1998 και µέχρι τις 15 

Μαρτίου 1999, που έκλεισε, είχε υπογραφεί από 141 αναπτυσσόµενες και ανεπτυγµένες χώρες. 

Οι Η.Π.Α., ενώ αρχικά συµµετείχαν (1992) και συνεργάστηκαν στη συγγραφή του 

πρωτοκόλλου, το 1997 αµφισβήτησαν την ισχύ του και το 2001 διαχώρισαν τη θέση τους µη 

επικυρώνοντάς το και ανακοινώνοντας επίσηµα ότι θα ακολουθήσουν ανεξάρτητη εσωτερική 

κλιµατική πολιτική44. Το πρωτόκολλο του Kyoto τέθηκε σε εφαρµογή στις 16 Φεβρουαρίου 

2005, παρά τη µη αποδοχή του από τις Η.Π.Α., οι οποίες αποτελούν τη πρώτη σε παραγωγή 

χώρα θερµοκηπιακών αερίων στον κόσµο, συνδράµοντας µε ποσοστό 36.1 % στις συνολικές 

εκποµπές θερµοκηπιακών αερίων (Greenhouse Gases, GHG)45. 

                                                 
 

† Ο έλεγχος των ODS γίνεται βάσει του δείκτη: { }
{ } ∫ −−

∫
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−
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ενώσεων που εισάγονται στη στρατόσφαιρα, Μ: μοριακή μάζα, nX: αριθμός χλωρίων, τ: ατμοσφαιρικός 
χρόνος ζωής, t: το χρονικό διάστημα μελέτης του φαινομένου, 3: Αριθμός Cl στην ένωση αναφοράς  
† Η γη συμπεριφέρεται ως μέλαν σώμα – όσο πιο κρύο είναι ένα σώμα τόσο μεγαλύτερου μήκους 
κύματος ακτινοβολία εκπέμπει,   mKT sWien
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 Το κλάσµα της ηλιακής ακτινοβολίας, που δεν απορροφάται ή δεν σκεδάζεται, καθώς το 

φως διέρχεται της γήινης ατµόσφαιρας, καταλήγει στην επιφάνεια της Γης, προκαλώντας τη 

θέρµανση του εδάφους, των υδάτων, της βλάστησης και του γειτνιάζοντος αέρα. Η Γη, όπως 

άλλωστε προβλέπεται για κάθε σώµα που δεν βρίσκεται στη θερµοκρασία του απόλυτου 

µηδενός (0 Κ), εν συνεχεία, εκπέµπει ακτινοβολία προς την ατµόσφαιρα. Ωστόσο, επειδή 

πρόκειται για σηµαντικά ψυχρότερο σώµα από τον ήλιο η ακτινοβολία που εκπέµπει, 

χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερα µήκη κύµατος, µε τη µέγιστη έντασή της, να βρίσκεται στην 

περιοχή του υπερύθρου (~ 10 µm, Wien’s Displacement Law). Ακριβώς, όπως συµβαίνει µε την 

εισερχόµενη ακτινοβολία, έτσι και αυτή που εκπέµπεται από την επιφάνεια της γης, 

αλληλεπιδρά µε τα διάφορα ατµοσφαιρικά αέρια. Η ενέργεια όµως των υπέρυθρων φωτονίων 

δεν επαρκεί για να προκαλέσει χηµικές µεταβολές και η απορρόφησή της έχει ως συνέπεια την 

αύξηση της εσωτερικής δονητικής και περιστροφικής ενέργειας των απορροφούντων µορίων. 

Ακολούθως, η περίσσεια της ενέργειας µεταφέρεται στην ατµόσφαιρα, µε τη µορφή κινητικής 

ενέργειας, µέσω µοριακών κρούσεων, προκαλώντας τη θέρµανσή της. Αντιστρόφως, η ψύξη της 

ατµόσφαιρας συντελείται, κατά την εκποµπή της ακτινοβολίας προς το διάστηµα, διαδικασία, 

που επίσης, συµπεριλαµβάνει δονητικοπεριστροφικές µεταπτώσεις των συµµετεχόντων µορίων. 

Επειδή οι συγκεκριµένες µεταβάσεις απαιτούν τη µεταβολή της διπολικής ροπής των µορίων, 

συνάδεται ότι οµοατοµικά – διατοµικά µόρια, όπως το N2 και το Ο2, που κυριαρχούν στην 

ατµόσφαιρα, δεν συµµετέχουν στη µεταφορά της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Το ρόλο αυτό τον 

αναλαµβάνουν τα λιγότερα άφθονα µόρια: Η2Ο, CΟ2, CH4, Ν2Ο και O3, τα οποία συνιστούν τα 

Φυσικά Θερµοκηπιακά Αέρια (Natural Green-House Gases, N–GHG) της ατµόσφαιρας. Η 

συνολική διεργασία απορρόφησης–µεταφοράς/µετατροπής–εκποµπής της ηλιακής ακτινοβολίας 

είναι γνωστή ως “Φαινόµενο του Θερµοκηπίου” (Σ – V.1), και η φυσική του υπόσταση, έχει σαν 

αποτέλεσµα την αύξηση της θερµοκρασίας της Γης κατά 33 K ( KTearth 288= ), σε σχέση µε τη 

δυνητική απουσία ατµόσφαιρας, επιτρέποντας, συγχρόνως, τη φιλοξενία έµβιων οργανισµών 

στην επιφάνειά της.  Η ανθρώπινη όµως παρέµβαση έχει προσαυξήσει σηµαντικά τόσο τον 

αριθµό των αερίων που συµµετέχουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, όσο και τις 

συγκεντρώσεις των Ν–GHG, µε επακόλουθη συνέπεια την παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας 

της γης, δυσχεραίνοντας τις συνθήκες διαβίωσης. Συγκεκριµένα, τον τελευταίο αιώνα η 

θερµοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί περισσότερο από 0.5 Κ1-3, ενώ οι σηµερινές 

θερµοκρασίες της επιφάνειας της γης εκτιµάται ότι είναι οι υψηλότερες στην ιστορία της.  

 Παρά το γεγονός ότι το πρόβληµα ήδη υφίσταται, η επιστήµη δεν είναι ακόµα σε θέση 

να προβλέψει µε ακρίβεια τις επιπτώσεις της µεταβολής που συντελείται, ούτε και την 
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κατεύθυνσή της. Για παράδειγµα, δεν µπορεί να προβλεφθεί, αν τα επίπεδα της θάλασσας θα 

αυξηθούν ή θα χαµηλώσουν, αφού δεν γνωρίζει αν θα υπερισχύσουν τα φαινόµενα 

κατακρήµνισης (χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις κ.α.), ή εξάτµισης, που και τα δύο αναµένεται να 

ενταθούν. Ανάλογη αβεβαιότητα επικρατεί και για τις ερηµικές εκτάσεις. Το µόνο σίγουρο είναι 

ότι θα συµβούν συνταρακτικές κλιµατικές αλλαγές, που θα γίνουν αισθητές τόσο από το φυτικό, 

όσο και από το ζωικό βασίλειο. Η µόλυνση των ρηχών νερών, η οποία διαφαίνεται σίγουρη, θα 

έχει άσχηµες συνέπειες για τους διάφορους υγρούς βιότοπους και τους επιλεκτικούς 

φιλοξενούµενούς τους, που πιθανότατα θα χρειαστεί να µετακοµίσουν. Σηµαντικές θα είναι και 

οι συνέπειες στο θαλάσσιο κόσµο, όπου θα επηρεαστεί η αναπαραγωγή του και θα µεταβληθούν 

οι περιοχές διαβίωσής του. Τέλος, ο ανθρώπινος οργανισµός θα είναι σηµαντικά πιο ευάλωτος 

σε καρδιακές παθήσεις, εξαιτίας της εντονότερης λειτουργίας της καρδιάς, που θα απαιτείται, 

προκειµένου να διατηρείται το σώµα δροσερό. Επιπλέον, τα αναπνευστικά προβλήµατα θα 

ενταθούν, καθώς εκτιµάται ότι τα επίπεδα συγκεντρώσεων του όζοντος στη συνοριακή µε την 

επιφάνεια της γης στοιβάδα και οι επιβλαβείς συνέπειες της ύπαρξής του θα αυξηθούν. 

Υπολογίζεται ότι αύξηση της παγκόσµιας θερµοκρασίας κατά 2°C θα επιφέρει 5% αύξηση στα 

επίπεδα του  τροποσφαιρικού όζοντος.  

 
Σ – V.1   Συνολική αναπαράσταση της αλληλεπίδρασης της ηλιακής ακτινοβολίας µε τη Γη και την ατµόσφαιρά της 
(Φαινόµενο Θερµοκηπίου) 
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 Τα CFC και τα HCFC, πέρα από την καταστροφική τους επίδραση στη στοιβάδα του 

στρατοσφαιρικού όζοντος (§ IV.2.1–2), εξαιτίας των µεγάλων IR ενεργών διατοµών τους, λόγω 

της ύπαρξης του δεσµού C–F, απορροφούν ακριβώς στην περιοχή του παραθύρου ακτινοβολίας 

της ατµόσφαιρας, ενισχύοντας σηµαντικά το Φαινόµενο του Θερµοκηπίου. Το ίδιο συµβαίνει και 

µε τη δεύτερη γενιά υποκαταστατών των CFC, τα HFC, που µολονότι δεν υπάγονται στις ODS 

ενώσεις, ενισχύουν σηµαντικά την παγκόσµια θέρµανση του πλανήτη, απορροφώντας ισχυρά 

την εκπεµπόµενη IR ακτινοβολία από την επιφάνεια της Γης. Οι συγκεκριµένες ενώσεις 

ελέγχονται από το πρωτόκολλο του Kyoto4 (§ IV.4) και έχει ήδη δροµολογηθεί η αντικατάστασή 

τους, από τα περισσότερα ανεπτυγµένα και αναπτυσσόµενα έθνη5. Τις πλέον σύγχρονες 

προτάσεις υποκατάστατων των CFC τις αποτελούν οι υδρο-φθορο αιθέρες (Hydro-Fluoro 

Ethers, HFE, τρίτη  γενιά) και οι υδρο-φθόρο αλκοόλες (Hydro-Fluoro Alcohols, HFA, τέταρτη 

γενιά), οι οποίες εφόσον δεν περιέχουν άτοµα χλωρίου δεν επιδρούν στη στοιβάδα του 

στρατοσφαιρικού όζοντος (ODP = 0), ενώ αναµένεται επίσης να χαρακτηρίζονται από 

συντοµότερους ατµοσφαιρικούς χρόνους ζωής και να συνδράµουν σηµαντικά λιγότερο στην 

παγκόσµια θέρµανση του πλανήτη. Ιδιαίτερα οι HFA αποτελούν εξαιρετικά υποσχόµενες 

ενώσεις και εκτιµάται ότι θα γνωρίσουν ευρεία εφαρµογή στην παγκόσµια βιοµηχανία6. 

Χαρακτηριστικά, οι εφαρµογές τους εκτείνονται από διαλύτες καθαρισµού ηλεκτρονικών 

συσκευών, διογκωτικά υλικά, προωθητικά αέρια και µέσα µεταφοράς θερµότητας σε συστήµατα 

ψύξης, µέχρι προσθετικά σε διάφορα λιπαντικά και υγρά καύσιµα και φαρµακευτικά 

παρασκευάσµατα προς εισπνοή ή αναισθησία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η 

τριφθορο–αιθανόλη (2,2,2 Tri–Fluoro–EthAnol, CF3CH2OH, TFEA)7, που εξαιτίας των 

µοναδικών χηµικών ιδιοτήτων της, χρησιµοποιείται στην οργανική σύνθεση (ως πρόδροµη 

ένωση της τρι-φθορο-µεθυλ ρίζας (CF3)), στη φαρµακευτική, καθώς και σε διάφορες 

µηχανολογικές εφαρµογές, µε χαρακτηριστικότερες τη χρήση της ως διαλύτης του νάιλον, 

εξαιτίας της πολικότητάς της και ως κυκλοφορικό υγρό σε κυκλικούς Rankine κινητήρες, 

εξαιτίας της εξαιρετικής θερµικής της σταθερότητας. Συνεπώς, επειδή διαφαίνεται ότι η 

ανθρώπινη βιοµηχανία θα εκλύσει σηµαντικές ποσότητες HFA τα αµέσως επόµενα χρόνια 

απαιτείται η διεξοδική µελέτη των συγκεκριµένων ενώσεων και ο χαρακτηρισµός της συνολική 

τους πορεία στην ατµόσφαιρα.  

 

V.1 Φθοροαλκοόλες στην Ατμόσφαιρα – Στόχος Διατριβής 
 

 Η συγκεκριµένη διατριβή στοχεύει να συνδράµει στην πλήρη αποτίµηση της 

περιβαλλοντικής επίδρασης των HFA και των πρωτογενών προϊόντων αποικοδόµησής τους στην 
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τροπόσφαιρα, προσδιορίζοντας το κινητικό και το µηχανιστικό σχήµα των κυρίαρχων 

µονοπατιών αποµάκρυνσής τους από την τροπόσφαιρα. Οι HFA µπορούν να αποµακρυνθούν 

από την ατµόσφαιρα µέσω των αντιδράσεών τους µε τα “απορρυπαντικά της” (Ο3, OH, Cl και 

NO3), της φωτόλυσής τους, καθώς και µέσω της υγρής και στερεής εναπόθεσής τους. Ωστόσο, η 

πλέον σηµαντική διαδικασία αποικοδόµησής τους στην τροπόσφαιρα αναµένεται να είναι η 

αντίδρασή τους µε τις ρίζες OH, ενώ δευτερεύοντα ρόλο ενδέχεται να διαδραµατίζουν οι 

αντιδράσεις τους µε τα άτοµα Cl, και ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές. Οι αντιδράσεις µε τις 

NO3 ρίζες συντελούνται αποκλειστικά τη νύχτα, αλλά επειδή οι HFA που µελετήθηκαν είναι 

στην ολότητά τους κορεσµένες ενώσεις, οι αντιδράσεις απαγωγής ατόµων υδρογόνου, που 

εκκινούν οι NO3 ρίζες αναµένεται να είναι συγκριτικά πολύ αργές και χωρίς καθοριστικό ρόλο 

για τον ατµοσφαιρικό χρόνο ζωής τους. Η φωτόλυσή τους προσδιορίζεται ότι έχει αµελητέα 

συνεισφορά στην τροποσφαιρική τους καταστροφή8, ενώ η κατακρήµνισή τους  αναµένεται να 

έχει επικουρικό ρόλο στη χηµική τους αποικοδόµηση.  

 Η παρούσα διατριβή δύναται να διαµεριστεί σε τέσσερα µέρη: i) Τη σχεδίαση και 

κατασκευή πειραµατικής διάταξης µε συνδυαστικές τεχνικές ανίχνευσης VLPR–LIF/QMS, για 

τη µελέτη των αντιδράσεων των HFA µε το κυρίαρχο δραστικό συστατικό της ατµόσφαιρας, τις 

ρίζες υδροξυλίου (ΟΗ), ii) Την κινητική µελέτη των αντιδράσεων ατόµων Cl µε σειρά  HFA σε 

υπάρχουσα πειραµατική διάταξη VLPR–QMS, iii) Το χαρακτηρισµό των πρωτογενών προϊόντων 

αποικοδόµησης και αυτών της δευτερογενούς οξείδωσής τους και iv) Την εµπειρική συσχέτιση 

δοµής–δραστικότητας των HFA, µε την αρωγή µοριακών κβαντοµηχανικών υπολογισµών.  

 

V.1.1 VLPR–LIF/QMS – Μελέτη Αντιδράσεων Ριζών OH 
 

 Όπως προαναφέρθηκε, το θεµελιώδες και ενδεχοµένως το κρισιµότερο και δυσχερέστερο 

αντικείµενο που πραγµατεύτηκε η παρούσα διατριβή ήταν η σχεδίαση και κατασκευή 

πειραµατικής διάταξης, µέσω της οποίας θα είναι δυνατή η συνολική και διεξοδική κινητική και 

µηχανιστική µελέτη της µεγαλύτερης πλειοψηφίας των οργανικών πτητικών  ενώσεων (VOC), 

κατηγορία στην οποία εντάσσονται και οι προς µελέτη HFA. Για την εκπλήρωση του 

συγκεκριµένου στόχου κατασκευάστηκε σε καινό χώρο του Πανεπιστηµίου Κρήτης (B – 101), 

υπό τη διαρκή επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή του Εργαστηρίου Φωτοχηµείας και Χηµικής 

Κινητικής, κ. Πάνου Παπαγιαννακόπουλου, νέα πειραµατική διάταξη της τεχνικής ευρείας 

µοριακής δέσµης του αντιδραστήρα πολύ χαµηλής πίεσης (Very Low Pressure Reactor, VLPR ), 

συζευγµένης µε συνδυαστικό σύστηµα ανίχνευσης τετραπολικής φασµατοµετρίας µαζών 

(Quadrupole Mass Spectrometry, QMS) και επαγόµενου φθορισµού από Laser (Laser Induced 
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Fluorescence, LIF). Στα πειράµατα που διεξήχθησαν, η τεχνική LIF χρησιµοποιήθηκε για την 

ποιοτική και ποσοτική ανίχνευση και παρακολούθηση των ριζών OH, ενώ η QMS για την 

ποιοτική και ποσοτική ανίχνευση και παρακολούθηση των σταθερών αντιδρώντων και 

προϊόντων των µελετούµενων αντιδρώντων συστηµάτων. Η απαίτηση χρησιµοποίησης µίας 

συµπληρωµατικής ανιχνευτικής τεχνικής, πέρα από τη Φασµατοµετρία Μαζών προέρχεται από 

τη χαµηλή ευαισθησία και τη γενικότερη δυσκολία που αντιµετωπίζει η QMS στην ποσοτική 

ανίχνευση µετασταθών ατόµων ή ενώσεων (transient species), ιδιαίτερα όταν συζευγνύεται µε 

τεχνικές ισχυρού ιονισµού, όπως η τεχνική του ηλεκτρονιακού βοµβαρδισµού διασταυρούµενων 

δεµών (Cross Beam – Electron Bombardment, CB–EB), που χρησιµοποιείται στο παρόν 

σύστηµα. Η πειραµατική διάταξη παρουσιάζεται και περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο VI. 

Κατόπιν κατασκευής της πειραµατικής διάταξης, η τεχνική βαθµονοµήθηκε σε θερµοκρασιακές 

συνθήκες δωµατίου, µελετώντας αντιδράσεις ριζών OH, µε µόρια των οποίων οι συντελεστές 

ταχύτητας είναι καλώς ορισµένοι και µε κοινώς αποδεκτές τιµές. Οι ενώσεις που  επιλέχθηκαν 

ως σηµείο αναφοράς ήταν η αιθανόλη (CH3CH2OH)9-13 και ο αιθυλ–αιθέρας ((CH3CH2)2O)9,12

3

-

14, αφενός γιατί οι αντιδράσεις τους µε τις ρίζες OH είναι δύο από τις πλέον µελετηµένες ταχείες 

αντιδράσεις και αφετέρου εξαιτίας της σχετικής χηµικής και δοµικής οµοιότητας, που 

εµφανίζουν, µε τις προς µελέτη ενώσεις (HFA). Τέλος, στο στάδιο αυτό, προσδιορίστηκαν οι 

απόλυτοι συντελεστές ταχύτητας αντιδράσεων των ριζών OH µε σειρά φθοριωµένων αλκοολών, 

οι οποίες επιλέχθηκαν µε κριτήριο, αφενός την άµεση εφαρµογή τους στη βιοµηχανία και 

αφετέρου τις δοµικές τους ιδιαιτερότητες από τις οποίες εκτιµάται ότι θα προκύψουν χρήσιµα 

συµπεράσµατα για τη συσχέτιση δοµής δραστικότητας της γενικότερης κλάσης των HFA.  

 

V.1.2 Προσδιορισμός Κινητικών Παραμέτρων Αντιδράσεων HFA + Cl 
 

Επόµενο στάδιο αποτέλεσε η διεξοδική µελέτη των αντιδράσεων των HFA µε τα άτοµα 

χλωρίου στην αέρια φάση. Για τη διεξαγωγή των συγκεκριµένων πειραµάτων χρησιµοποιήθηκε 

υπάρχουσα πειραµατική διάταξη της  ερευνητικής οµάδας (VLPR–QMS), που στεγάζεται επίσης 

σε χώρο του Πανεπιστηµίου Κρήτης (Π – 209). Η συγκεκριµένη πειραµατική διάταξη έχει 

αποδειχθεί ότι παράγει αξιόπιστα κινητικά δεδοµένα ταχέων αντιδράσεων ατόµων Cl15- ,19 23,27, 

καθώς έχουν µελετηθεί µε τη συγκεκριµένη διάταξη περισσότερες από 50 αντιδράσεις, των 

οποίων τα αποτελέσµατα είτε βρίσκονται σε ικανοποιητική συµφωνία µε άλλες ερευνητικές 

οµάδες, είτε χρησιµοποιούνται, ως σηµείο αναφοράς, σε κινητικές βάσεις δεδοµένων12,1 ,20. 

Ωστόσο, πριν τη διεξαγωγή των συγκεκριµένων πειραµάτων η τεχνική επαναβαθµονοµήθηκε 

χρησιµοποιώντας ως πρότυπη αντίδραση αυτή των ατόµων χλωρίου (Cl) µε το µεθάνιο (CH4), 
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για την οποία υπάρχουν συγκλίνοντα πειραµατικά δεδοµένα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι πέραν του 

µεθανίου χρησιµοποιήθηκε, ως πρότυπη αντίδραση και αυτή των ατόµων Cl µε την αιθανόλη 

(CH2CH3OH), αλλά λόγω διφορούµενων βιβλιογραφικών δεδοµένων21,22 και σχετικής έλλειψής 

τους, τα αποτελέσµατά µας δεν παρουσιάζονται στην παρούσα διατριβή. Ωστόσο οι τιµές των 

συντελεστών ταχύτητας που προσδιορίστηκαν είναι σε εξαιρετική συµφωνία µε τις αποδεκτές 

τιµές των βάσεων κινητικών δεδοµένων12,13.  

Πέραν από τους απόλυτους συντελεστές ταχύτητας των αντιδράσεων ατόµων Cl µε 

επιλεγµένες HFA, σε θερµοκρασία δωµατίου, στο συγκεκριµένο στάδιο της διατριβής 

προσδιορίστηκε επιπλέον η θερµοκρασιακή τους εξάρτηση στο εύρος των 273 – 363 K, από την 

οποία προέκυψαν οι ενέργειες ενεργοποίησης και οι Arrhenius προεκθετικοί παράγοντες των 

αντιδράσεων. Κριτήριο επιλογής των συγκεκριµένων HFA, για τις οποίες προσδιορίστηκαν οι 

κινητικές παράµετροί, των αντιδράσεων τους, µε άτοµα Cl, αποτέλεσε η συµπλήρωση της 

σειράς των µελετούµενων από την ερευνητική µας οµάδα HFA23,24, ώστε να ολοκληρωθεί η 

εικόνα, που προκύπτει για τη συνδροµή της χηµείας του χλωρίου στη συνολική τους  

τροποσφαιρική τους αποικοδόµηση και να συγκριθεί µε την αντίστοιχη που προκύπτει από τις 

µελετούµενες αντιδράσεις τους µε τις ρίζες OH. Η σύγκριση των ατµοσφαιρικών χρόνων ζωής 

των HFA, που υπολογίζονται όταν χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά η τροποσφαιρική χηµεία των 

ριζών ΟΗ και όταν συµπεριληφθεί και η χηµεία των ατόµων Cl µπορεί να οδηγήσει σε 

σηµαντικά συµπεράσµατα για την κρισιµότητα και τη σηµασία της χηµείας του χλωρίου στην 

ατµόσφαιρα. 

 

V.1.3 Μελέτη Πρωτογενούς και Δευτερογενούς Οξείδωσης των HFA 
 

Τρίτο στάδιο της µελέτης αποτέλεσε ο χαρακτηρισµός των δευτερογενών προϊόντων 

οξείδωσης, των πρωτογενώς παραγόµενων αφυδρογονωµένων ριζών (CnH2n+1O, R). Οι 

συγκεκριµένες ρίζες R, αποτελούν ταυτόσηµα προϊόντα των αντιδράσεων των HFA, τόσο µε τα 

άτοµα Cl, όσο και µε τις ρίζες OH. Εφόσον, λοιπόν παραχθούν άµεσα από τις πρωτογενείς τους 

αντιδράσεις, διεξάγονται ανεξάρτητα πειράµατα, στα οποία εισάγεται επιπρόσθετα στον 

αντιδραστήρα, είτε µοριακό οξυγόνο (Ο2), είτε διοξειδίου του αζώτου (NO2), ώστε να 

χαρακτηρισθούν τα προκύπτοντα προϊόντα της τροποσφαιρικής οξείδωσης των HFA. Η 

ταυτοποίηση των δευτερογενών προϊόντων οξείδωσης των HFA, κατά την παρούσα διατριβή, 

διεξήχθη µε συνεχή παρακολούθηση του αντιδρώντος µίγµατος χρησιµοποιώντας την τεχνική 

της φασµατοµετρίας µαζών (QMS). Από τα πειράµατα αυτά αναµένεται να προταθούν νέες προς 
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µελέτη ενώσεις και να διανοιχτούν οι ορίζοντες για την αποτίµηση της συνολικής επίδρασης των 

HFA στο περιβάλλον και στο κλίµα. 

  

V.1.4 Συσχέτιση Δομής – Δραστικότητας των HFA 
 

 Τελευταίο στάδιο της διατριβής αποτέλεσε η επισταµένη επεξεργασία των πειραµατικών 

αποτελεσµάτων, και η σύγκριση και συσχέτιση τους µε αυτά που προέκυψαν από τη διεξαγωγή 

µοριακών κβαντοµηχανικών υπολογισµών (Quantum Mechanical Calculations, QMC). Στόχος 

των QMC ήταν ο προσδιορισµός κρίσιµων θερµοχηµικών παραµέτρων – ενέργειες δεσµών 

(Bond Dissociation Energies, BDE) και ενθαλπίες αντιδράσεων (∆Hr) – χρησιµοποιώντας 

αποδεδειγµένα αξιόπιστα επίπεδα θεωρίας25. Από το θεωρητικό υπολογισµό των BDE, όλων των 

δεσµών C–H και Ο–Η, για τις ΗFA που µελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή µπορεί να 

παραχθούν ενδείξεις για τα πλέον ενεργειακά ευνοούµενα, προς απαγωγή, άτοµα υδρογόνου, 

µεταξύ των διαφορετικών ειδών. Η συγκεκριµένη διεργασία αποτελεί το εκκινόν και συγχρόνως 

καθοριστικό στάδιο της περαιτέρω οξείδωσης όλων των υδρογονούχων πτητικών οργανικών 

ενώσεων στην ατµόσφαιρα. Ιδιαίτερα στην περίπτωση κατά την οποία µελετώνται χηµικά 

συστήµατα που περιέχουν ετεροάτοµα (RC–O–R’), η εκδήλωση διαφορετικών ή συνδυαστικών 

προτιµήσεων των δραστικών συστατικών ενδέχεται να οδηγήσει σε εντελώς διαφορετικά τελικά 

προϊόντα οξείδωσης. Η λεπτοµερής και ενοποιητική, συνεπώς, µελέτη των χηµικών διεργασιών 

των HFA στην ατµόσφαιρα προϋποθέτει τη γνώση των πρωτογενών µηχανισµών µετάθεσης 

ατόµων υδρογόνου και την ταυτοποίηση της παραγόµενης ρίζας. Με τον τρόπο αυτό παρέχονται 

συµπληρωµατικές, των πειραµατικών, πληροφορίες για τους ακριβείς µηχανισµούς, µέσω των 

οποίων συντελούνται οι διαδικασίες απόσπασης ατόµων υδρογόνου και τα πρωτογενή προϊόντα 

αποικοδόµησης των HFA.  

Επικουρικά, υπολογίζοντας τις ενθαλπίες αντίδρασης όλων των πιθανών µονοπατιών των 

διεργασιών είναι δυνατή η πλήρης θερµοχηµική απεικόνιση κάθε αντιδρώντος συστήµατος και ο 

έλεγχος συσχέτισης πειραµατικών παρατηρήσεων και θεωρητικών αποτελεσµάτων για ένα 

στατιστικά αξιόπιστο δείγµα φθοριωµένων µορίων. Ο βαθµός συσχέτισης µε τη συνδυαστική 

χρήση των BDE και των ∆Hr, µπορεί να αποτελέσει µέτρο της επίδρασης του βαθµού και των 

θέσεων φθορίωσης στη δραστικότητα των µορίων. Επιπλέον, από την κατασκευή εµπειρικών 

διαγραµµάτων συσχέτισης δοµής – δραστικότητας (Structure re-Activity Relationships, SAR), 

δύναται να εκτιµηθούν τα βέλτιστα δοµικά χαρακτηριστικά των ενώσεων, που προτείνονται ως 

εναλλακτικά των  CFC. Στα πλαίσια αυτά και προς προσαύξηση του στατιστικού δείγµατος των 
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φθοριωµένων µορίων, αποπειράται η σύγκριση των HFA, µε τα τρίτης γενιάς υποκατάστατα 

(HFE), τα οποία επίσης έχουν µελετηθεί εκτενώς από την ερευνητική µας οµάδα26-29. 

 
V.2 Συνδρομή Διατριβής 
 

 Συνοψίζοντας, η παρούσα διατριβή αναµένεται να αποτελέσει το πρώτο στάδιο στην 

καθολική αποτίµηση της χρήσης των HFA, ως εναλλακτικά των CFC, στη βιοµηχανία, στο 

περιβάλλον και στο κλίµα. Η αµιγής συνδροµή της είναι η παραγωγή κινητικών και 

µηχανιστικών δεδοµένων, για τις αντιδράσεις τους µε τις ρίζες OH και τα άτοµα Cl, τα οποία 

χρησιµοποιούµενα σε φωτοχηµικά µοντέλα προσοµοίωσης, θα µπορέσουν να προβλέψουν το 

“γίγνεσθαι” των HFA στην ατµόσφαιρα και συνακόλουθα την επίδρασή τους στο περιβάλλον και 

στο κλίµα. Συγκεκριµένα θα προκύψουν οι ακριβείς ατµοσφαιρικοί χρόνοι ζωής τους και σε 

συνδυασµό µε την προσδιοριζόµενη ενδογενή ικανότητά τους να απορροφούν υπέρυθρη 

ακτινοβολία (IR cross–section), θα είναι δυνατός ο υπολογισµός των δεικτών παγκόσµιας 

θέρµανσης (Global Warming Potential, GWP)30 των HFA: 
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όπου RF: η δυναµική απορρόφησης της ένωσης x στις συγκεντρώσεις που εντοπίζεται στην 

ατµόσφαιρα (Radiative Forcing, η ικανότητα της ένωσης να απορροφά υπέρυθρη ακτινοβολία),  

τ: ο ατµοσφαιρικός χρόνος ζωής των ενώσεων, ΤH: το χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσης της 

διεργασίας (Time Horizon, TH)†, Cx(t): η συνάρτηση του ρυθµού ελάττωσης της συγκέντρωσης 

της ένωσης x στην ατµόσφαιρα και σχετίζεται µε τον ατµοσφαιρικό χρόνο ζωής, ενώ στη γενική 

του µορφή το r αναφέρεται στην προς αναφορά ένωση όταν δεν χρησιµοποιείται το CO2. Οι 

αποδεκτές τιµές των GWP εξαρτώνται από σειρά παραµέτρων και περιγράφονται αναλυτικά στο 

IPCC 200130, το οποίο αποτελεί σηµείο αναφοράς και για το πρωτόκολλο του Kyoto. Ωστόσο 

αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν ενστάσεις για το αν όλες οι δυνητικές GHG ενώσεις είναι 

µεταξύ τους άµεσα συγκρίσιµες και αν η έκφραση Ε – V.2.1 µπορεί να έχει παγκόσµιο 

βεληνεκές εφαρµογής5, ,31 32. 

 Υπολογίζοντας το GWP των HFA µπορεί να εκτιµηθεί, σχετικά άµεσα, η συνεισφορά 

τους, στην ενίσχυση του φαινοµένου του θερµοκηπίου και στην παγκόσµια θέρµανση του 

πλανήτη. Επίσης, θα εκτιµηθεί η συνεισφορά των δραστικότερων, αλλά λιγότερο άφθονων 
                                                 
† Τα GWP αναφέρονται συνήθως στη βιβλιογραφία σε χρονικούς ορίζοντες των 20, 100 και 500 χρόνων. 
Για το πρωτόκολλο του Kyoto, ωστόσο  χρησιμοποιείται ως χρονικός ορίζοντας ο TH = 100 yrs 
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ατόµων χλωρίου στην αποικοδόµηση των HFA και θα εκτιµηθεί η κρισιµότητα συµπερίληψης 

της χηµείας τους στην τροποσφαιρική αποικοδόµηση των HFA και των VOC γενικότερα. 

Επιπλέον, προσδιορίζοντας τα προϊόντα πρωτογενούς και δευτερογενούς αποικοδόµησης των 

αντιδράσεων των HFA µε τα οξειδωτικά της ατµόσφαιρας, καθίσταται εφικτή η αποτίµηση της 

συνολικής επίδρασης, τόσο των HFA, όσο και των προϊόντων τους. Με τον τρόπο αυτό και 

βάσει της προσαρµοστικής δυναµικής του πρωτοκόλλου του Kyoto, θα είναι εφικτός ο έλεγχος 

της καταλληλότητας χρήσης των HFA, ως υποκατάστατα των CFC. Τέλος, προσδιορίζοντας τα 

βέλτιστα δοµικά χαρακτηριστικά των HFA (SAR), και συγκρίνοντάς τα µε αυτά των HFA που 

προτείνονται ως εναλλακτικά των CFC, η συγκεκριµένη διατριβή επιχειρεί την πρόταση 

σχεδίασης CFC υποκατάστατων µε αποκλειστικό γνώµονα–κριτήριο την πρόληψη και 

προστασία του κλίµατος και του περιβάλλοντος. 

 

88 



Κεφάλαιο V  –  Βιβλιογραφία 
 
 

Βιβλιογραφία 
                                                 
1 Hansen, J.; Sato, M.; Env. Sci.; 2004, 101, 16109 
2 Hansen, J.; Ruedy, R.; Sato, M.; Imhoff, M.; Lawrence, W.; Easterling, D.; Peterson, T.; Karl, T.;  J. 
Geophys. Res., 2001, 106, 23947 
3 Jones, P. D.; Moberg, A.; J. Climate; 2003, 16, 206 
4 Fletcher, S. R.; “Global Climate Change: The Kyoto Protocol”,  2005 
5 WMO (World Meteorological Organisation), Scientific Assesment of Ozone Depletion: 2002, Global Ozone 
Reaserch and Monitoring Project – Report No. 47, Geneva, 2003 
6 Hurley, M.D.; Wallington, T. J.; Ellis, D. A.; Martin, J. W.; Mabury, S. A.;  J. Phys. Chem. A; 2004, 108, 1973  
7 URL: www.halocarbon.com (Halocarbon Products Corporation) 
8 Rajakumar, B; Burkholder, J. B; Ravishankara, A. R.; Phys. Chem. Chem. Phys.; 2005, 7, 2498 
9 Nelson, L.; Rattigan, O.; Neavyn, R.; Sidebottom, H.; Treacy, J.; Nielsen, O.J.; Int. J. Chem. Kinet.; 1990, 22,  
10 Ravishankara, A.R.; Davis, D.D.; J. Phys. Chem.; 1978, 82 
11 Cox, R.A.; Goldstone, A.; Phys. Chem. Behav. Atmos. Pollut. Proc. Eur. Symp.; 1982 
12 Sander, S. P.; Friedl, R. R.; Ravishankara, A. R.; Golden, D. M.; Kolb, C. E.; Kurylo, M. J.;Huie, R. E.; 
Orkin, V. L.; Molina, M. J.; Moortgat, G. K.; Finlayson–Pitts, B. J.; Chemical Kinetics and Photochemical Data 
for Use in Atmospheric Studies, JPL Publication 02‐25, 2003 
13 Atkinson, R. Baulch΄, D. L.; Cox, R. A.; Crowley, J. N.; Hampson, Jr, R. F.; Kerr, J. A. (Chairman); Rossi, 
M. J.; Troe, J.; “Summary of Evaluated Kinetic and Photochemical Data for Atmospheric Chemistry”, 
IUPAC Web Version No 2003*  
14 Mellouki, A.; Teton, S.; LeBras, G.; Int. J. Chem. Kinet.; 1995, 27, 791 
15 Lazarou, Y. G.; Michael, C.; Papagiannakopoulos, P. J. Phys. Chem.; 1992, 96, 1705 
16 Kambanis, K. G.; Lazarou, Y. G.; Papagiannakopoulos, P. ; Int. J. Chem. Kinet.; 1995, 27, 343 
17Kambanis, K. G.; Lazarou, Y. G.; Papagiannakopoulos, P.;  J. Phys.Chem. A; 1998, 102, 8620 
18 Prosmitis, A. V.; Papadimitriou, V. C.; Pola, J.; Papagiannakopoulos, P.; Chem. Phys. Let.; 2001, 344, 241 
19 Stefanopoulos, V. G.; Papadimitriou, V. C.; Lazarou, Y. G.; Papagiannakopoulos, P.; submitted to  J. 
Phys. Chem. A; 2005 
20 URL: http://kinetics.nist.gov/index.php 
21 Wu, H.; Mu, Y.; Zhang, X.; Jiang, G.; Int. J. Chem. Kinet.; 2003, 35, 81 
22 Edelbuttel‐Einhaus, J.; Hoyermann, K.; Rohde, G.; Seeba, J.; Symp. Int. Combust. Proc.; 1992, 24, 661 
23 Papadimitriou, V. C.; Prosmitis, A. V.; Lazarou, Y. G.; Papagiannakopoulos, P.; J. Phys. Chem. A; 2003, 
107, 3733 
24 Παπαδημητρίου, Β. Χ.; Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2001 
25 Lazarou, Y.G.; Prosmitis, A. V.; Papadimitriou, V. C.; Papagiannakopoulos, P.; J. Phys. Chem. A; 2001, 
105, 6729 
26 Kambanis, K. G.; Lazarou, Y. G.; Papagiannakopoulos, P.; J. Phys. Chem. A; 1998, 102, 8620 
27 Papadimitriou, V. C; Kambanis, K. G.; Lazarou, Y. G.; Papagiannakopoulos, P.; J. Phys. Chem. A; 2004, 
108, 2666 
28 Καμπάνης, Κ. Γ.; Διδακτορικό Δίπλωμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1997 
29 Lazarou, Y. G.; Papagiannakopoulos, P. Chem. Phys. Lett. 1999, 301, 19 
30 Houghton, J. T.; Ding, Y.; Griggs, D. J.; Noguer, M.; van der Linden, P. J.; Dai, X.; Maskell, K.; Johnson, 
C. A.; IPPC (Intergovernmental Panel of Climate Chenge), Climate Change 2001: The Scientific Basis: 
Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the IntergovernmentalPanel on Climate 
Change; Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 2001  
31 Reilly, J.; Prinn, R. ; Harnisch, J.; Fitzmaurice, J.; Jacoby, H.; Kicklighter, D.; Melillo, J.; Stone, P.; 
Sokolov, A.; Wang, C.; “Multi‐gas Assessment of the Kyoto Protocol” Nature, 1999, 401, 549 
32 “M.I.T Joint Program on the Science & Policy of Global Change”; Issue No J‐3, 2000 

89 



 
 
 

Κεφάλαιο VI 
 
 

 

 



Κεφάλαιο VΙ  –  VLPR  Τεχνική 
 
 

Οι µέγιστες προσδοκίες κάθε κινητικού είναι να έχει στη διάθεσή του µία συσκευή, η 

οποία να του παράγει µία άµεση, µονοσήµαντη και ποσοτική εικόνα για τα αντιδρώντα και τα 

προϊόντα που συµµετέχουν στις στοιχειώδεις αντιδράσεις που µελετά. ∆ιάφοροι τύποι διατάξεων 

(Κεφάλαιο ΙΙΙ) έχουν κατασκευαστεί, στοχεύοντας στην εκπλήρωση του συγκεκριµένου στόχου 

και ορισµένες από αυτές πλησίασαν πολύ στην επιτυχία του. Ωστόσο, πολύ συχνά χηµικές 

περιπλοκές, όπως  δευτερογενείς αντιδράσεις, προσµίξεις ή ετερογενείς διεργασίες πάνω σε 

επιφάνειες, µετέτρεπαν τα όνειρα των κινητικών σε εφιάλτη, οδηγώντας τους σε αµφίβολα ή 

ασυνεπή αποτελέσµατα. 

Μεταξύ του συνόλου των δυσχερειών, το πανταχού παρόν εµπόδιο–πρόκληση στην 

κινητική µελέτη των αντιδράσεων είναι οι δευτερογενείς αντιδράσεις. Συχνότατα, τα 

αποτελέσµατα ενός συγκεκριµένου πρωτογενούς χηµικού συµβάντος συγκαλύπτονται από ένα 

περίπλοκο δίκτυο, εξαιρετικά ταχέων δευτερογενών αντιδράσεων. Το 1965 κατασκευάστηκε 

από τους Benson et. al.1,2, η “ονειρώδης διάταξη” (The “Dream” System), που ήταν σε θέση να 

εξάγει άµεσες και ποσοτικές πληροφορίες για τους συντελεστές ταχύτητας στοιχειωδών 

αντιδράσεων στην αέρια φάση. Η δοµική του αρχή πίσω από το τεχνικό του σχήµα, ήταν η ροή 

του δραστικού συστατικού, εφόσον προ–δηµιουργηθεί, και του σταθερού αντιδρώντος, στο 

εσωτερικό ενός αντιδραστήρα Knudsen, όπου συντελείται η χηµική τους αντίδραση. 

Ακολούθως, εναποµείναντα αντιδρώντα και προϊόντα διαφεύγουν υπό συνθήκες µοριακής 

ροής†, από µία συγκριτικά µεγάλη οπή, προς το θάλαµο ιονισµού ενός φασµατοµέτρου µαζών, 

όπου και αναλύονται άµεσα. Σε ιδανικά χαµηλές πιέσεις δεν θα συντελείται καµία κρούση 

µεταξύ των προϊόντων της αντίδρασης και των υπόλοιπων συστατικών και συνεπώς, θα είναι 

αδύνατη η εµφάνιση και η επίδραση οιασδήποτε δευτερογενούς διεργασίας. Η συγκεκριµένη 

διάταξη, επειδή αρχικά χρησιµοποιήθηκε για τη µελέτη αντιδράσεων πυρόλυσης, ονοµάστηκε 

VLPP (Very Low Pressure Pyrolysis)1, αλλά η εξέλιξη της συσκευής και η διεύρυνση των 

οριζόντων εφαρµογής της, συνέτειναν στη µετονοµασία της σε “Τεχνική του Αντιδραστήρα Πολύ 

Χαµηλής Πίεσης” (Very Low Pressure Reactor, VLPR)3,4. 

Εξ αρχής, η VLPP απέδειξε ότι ήταν αντάξια των προσδοκιών των δηµιουργών της, 

καθώς µε τη χρήση της θεωρίας µεταβατικής κατάστασης (RRK και RRKM, § ΙΙ.3) προσδιόρισε 

άµεσα και µε αξιοπιστία, Arrhenius παραµέτρους µονοµοριακών αντιδράσεων. Οι προσπάθειες 

όµως των δηµιουργών της, την έκαναν να υπερβεί τις προσδοκίες τους και τη µετέτρεψαν σε ένα 

πανίσχυρο και συγχρόνως ευέλικτο και πολυσύνθετο εργαλείο, για τη µελέτη ταχέων, οµογενών 

και ετερογενών, αντιδράσεων. Η δυναµική της VLPR τεχνικής, µπορεί συνοπτικά να περιγραφεί 
                                                 
†  Οι  συνθήκες  μοριακής  ροής  διασφαλίζονται  υπό  συνθήκες  υψηλού  κενού,  στις  οποίες  τα  μόρια 
διαμορφώνονται  σε ευρεία μοριακή δέσμη και χαρακτηρίζονται από μεγάλες ελεύθερες διαδρομές, λ.  
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από το εύρος των προβληµάτων, που µε επιτυχία αντιµετώπισε: a)  Ποσοτικός και ποιοτικός 

προσδιορισµός της φύσης των προϊόντων µονοµοριακών, θερµικών αντιδράσεων, 

συµπεριλαµβάνοντας σταθερά µόρια και µετασταθείς ρίζες, b) Μέτρηση συντελεστών 

ταχύτητας ταχέων µονοµοριακών αντιδράσεων (10-1 ≤ k ≤ 104 s-1), c) Προσδιορισµός κινητικών 

παραµέτρων εξαιρετικά ταχέων διµοριακών αντιδράσεων µεταξύ ατόµων – µορίων, ριζών – 

µορίων και ριζών – ριζών µε απόδοση ανά κρούσεις από 1/105, έως 1/1 (1 × 10-15 ≤ k ≤ 1 × 10-10 

cm3 molecule-1 s-1)2, d) Μέτρηση πολύ ταχέων ετερογενών αντιδράσεων (απόδοση κρούσεων ≥ 

10-5), όπου συµµετέχουν άτοµα ή ρίζες και e) Προσδιορισµός ρυθµού µεταφοράς ενέργειας 

µεταξύ διεγερµένων µορίων και επιφανειών ή άλλων µορίων. 

Για ιστορικούς λόγους, αξίζει να σηµειωθεί ότι η τεχνική VLPR αποτελεί την πρώτη 

πειραµατική διάταξη µε γενική εφαρµογή στη µέτρηση απόλυτων συντελεστών ταχύτητας για 

αντιδράσεις ριζών – µορίων και τερµατικές αντιδράσεις ριζών – ριζών2. 

 

VI.1 VLPR – Γενικές Συνθήκες 
 

Η πρώτη σκέψη για την εξάλειψη της περιπλοκής των δευτερογενών αντιδράσεων είναι 

σίγουρα η συνθηκοποίηση του συστήµατος, ώστε εφόσον διαδέχονται χρονικά τις πρωτογενείς 

χηµικές διεργασίες, να µην προλαβαίνουν να συντελούνται. Αυτό προϋποθέτει τη σύνθεση ενός 

χρονικού παραθύρου, το οποίο να επαρκεί µόνον για την πραγµατοποίηση της πρωτογενούς 

αντιδράσεως και εν συνεχεία, η ταχεία αποµάκρυνση των εναποµεινάντων αντιδρώντων και 

προϊόντων να περιορίσει σηµαντικά ή και να αποτρέψει τη δευτερογένεια. Ο έλεγχος των 

χρονικών περιθωρίων, σε συνήθεις συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολος, καθώς οι κρούσεις 

µεταξύ των συνιστώντων µορίων του αντιδρώντος µίγµατος στην αέρια φάση είναι πολλές και ο 

χρονικός διαχωρισµός των πρωτογενών και των δευτερογενών διεργασιών, πρακτικά αδύνατος. 

Σε κατάλληλα χαµηλές πιέσεις όµως, όπου οι κρούσεις των µορίων στην αέρια φάση είναι 

σηµαντικά λιγότερες από τις αντίστοιχες µε τα τοιχώµατα, τα προϊόντα καθυστερούν να 

επανασυγκρουστούν µε τα αρχικά αντιδρώντα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, υπό συνθήκες ταχείας 

άντλησης† και παρατηρώντας το αντιδρόν σύστηµα σε κατάλληλα µικρό χρονικό παράθυρο, να 

είναι εφικτή ακόµα και η καθολική εξαφάνιση συγκρίσιµης ταχύτητας ή και ταχύτερων σε 

σχέση µε την πρωτογενή, δευτερογενών διαδικασιών. Η  συνθήκη που πρέπει να ικανοποιείται 

προκειµένου η επίδραση της δευτερογένειας να είναι αµελητέα, µαθηµατικά, περιγράφεται από 

την έκφραση: 

                                                 
† Μικρή χρονική παραμονή αντιδρώντων και προϊόντων στον αντιδραστήρα  
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 [ ] 1<<= Mktf Mrr   [Ε – VI.1.1] 

όπου fr: το κλάσµα των δραστικών προϊόντων (ρίζες ή άτοµα), που συµµετέχουν σε 

δευτερογενείς διεργασίες σε χρόνο tr, [Μ]: η συγκέντρωση του έτερου αντιδρώντος που 

εµπλέκεται στη δευτερογενή αντίδραση και kM: ο συντελεστής ταχύτητας της δευτερογενούς 

αντίδρασης.  

 Για τυπικές πειραµατικές συνθήκες και αν κάπως αυθαίρετα θεωρηθεί το χρονικό 

παράθυρο tr = 10-3 s και το fr  = 1 × 10-2,  τότε επειδή kM ≤ 1 × 10-12 cm3  molecule-1 s-1, ακόµα 

και στην περίπτωση πολύ ταχέων δευτερογενών αντιδράσεων, η συνθήκη θα ικανοποιείτο για 

συγκεντρώσεις του σταθερού µορίου [Μ]  ≤ 1 × 1015 molecule cm-3,  το οποίο αντιστοιχεί σε 

µερική πίεση PM ~ 30 mTorr. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µέγιστη, συνολική πίεση, στο εσωτερικό 

του αντιδραστήρα, στα συγκεκριµένα πειράµατα της διατριβής ήταν PM ≤ 2 mTorr, γεγονός που 

επιτρέπει να θεωρούνται, τα συστήµατα που µελετήθηκαν, πλήρως απαλλαγµένα από 

δευτερογενείς διεργασίες. Χαµηλότερες πιέσεις από PM ~ 30 mTorr επιτρέπουν την αύξηση του 

tr ή του kM, ανάλογα. 

   Οι συγκεκριµένες συνθήκες, ωστόσο, προϋποθέτουν ένα σύστηµα συνεχούς ροής µε 

πολύ µικρούς χρόνους παραµονής του αντιδρώντος µίγµατος και ταχύτατη χαλάρωση 

(quenching) ή δειγµατοληψία. Για το λόγο αυτό, απαιτούνται εξαιρετικά σύγχρονες και ταχείες 

αναλυτικές τεχνικές (Φασµατοσκοπίa UV–Vis, FT–IR και Raman ή οπτικές µέθοδοι 

εφοδιασµένες µε διατάξεις Laser, CRD §III.3), οι οποίες, θα πρέπει να είναι σε θέση να 

προσδιορίζουν ποσοτικά και µε ακρίβεια, πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις αντιδρώντων (1 × 1010 

molecule cm-3) και συγχρόνως να καλύπτουν ένα εξαιρετικά ευρύ φάσµα µορίων, ώστε να είναι 

εφικτή η µελέτη οιασδήποτε χηµικής αντίδρασης. Η µοναδική, ίσως αναλυτική τεχνική που θα 

µπορούσε να καλύψει, στο µεγαλύτερο τους µέρος, τις ανάγκες ενός τέτοιου συστήµατος, µόνη 

της, είναι η Φασµατοµετρία Μαζών (Mass Spectrometry, MS), η οποία αποτελεί τη βασική 

αναλυτική τεχνική και στις δύο διατάξεις που χρησιµοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή των 

πειραµάτων.  

Ωστόσο, σχεδόν αβίαστα, για οποιονδήποτε πειραµατικό του κλάδου, προκύπτει ενλόγως 

µία θεµελιώδης ένσταση στα πειράµατα της συσκευής VLPR. Στις πολύ χαµηλές πιέσεις που 

διεξάγονται τα πειράµατα, προκειµένου να αποφευχθούν οι δευτερογενείς αντιδράσεις, σχεδόν όλες 

οι κρούσεις των δραστικών αντιδρώντων και προϊόντων και των σταθερών µορίων θα είναι µε τα 

τοιχώµατα του αντιδραστήρα. ∆εν είναι συνεπώς, χαρακτηριστικά βέβαιο, ότι σε ένα τέτοιο 

πείραµα όλες οι αντιδράσεις που θα παρατηρούνται θα είναι ετερογενείς; Σαν διατύπωση, η 

συγκεκριµένη ένσταση φαίνεται εξαιρετικά σοβαρή και σίγουρα βάσιµη. Εντούτοις, οι 
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ετερογενείς διεργασίες είναι συνήθως αργές αντιδράσεις, καθώς προϋποθέτουν, ότι ένα άτοµο ή 

µία ρίζα θα εναποτεθεί, αρχικά, σε µία επιφάνεια ή σε ένα δραστικό της άκρο και κατόπιν, σε 

δεύτερο χρόνο, θα υποστεί την απαιτούµενη χηµική επαναδιευθέτηση, ώστε να καταλήξει σε 

προϊόντα. Όµως, η ταχύτερη ανταγωνιστική αντίδραση για ένα προσροφηµένο µόριο δεν είναι η 

χηµική επαναδιευθέτηση, η οποία χαρακτηρίζεται από µικρούς προεκθετικούς παράγοντες 

Arrhenius (A–factors) και ενδιάµεσες ενέργειες ενεργοποίησης (Εa), αλλά η επανεξάτµιση του 

συστατικού που προσροφάται, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλούς A–factors και συνήθως από 

χαµηλότερες Ea. Συνεπώς, τα προσροφηµένα δραστικά συστατικά, στο στατιστικό τους σύνολο, 

πριν αντιδράσουν ετερογενώς, επανέρχονται στην αέρια φάση, η οποία αποτελεί και την κύρια 

φυσική κατάσταση, όπου συντελούνται οι χηµικές διεργασίες που µελετώνται µε την τεχνική 

VLPR. Επιπρόσθετα, καθώς η θερµοκρασία αυξάνει, ο χρόνος παραµονής των ατόµων ή ριζών 

στην επιφάνεια µειώνεται ακόµα περισσότερο, µειώνοντας συγχρόνως και την πιθανότητα 

εµφάνισης ετερογενούς κατανάλωσης των µετασταθών οντοτήτων. Σε πραγµατικό χρόνο, όπως 

θα αποδειχθεί και στη συνέχεια περισσότερο αναλυτικά, η παρατήρηση ετερογενών διεργασιών 

στα VLPR πειράµατα είναι πολύ δύσκολη και όταν προσδιορίζεται ότι επιδρούν στους 

µετρούµενους συντελεστές ταχύτητας αντιδράσεων, το φαινόµενο ποσοτικοποιείται και 

εξαλείφεται αλγοριθµικά. Αναφορικά, αξίζει να σηµειωθεί ότι η αποτελεσµατικότητα των 

κρούσεων των µορίων µε την επιφάνεια (collision efficiency) πρέπει να είναι ≥ 10-4, για να 

επηρεάσουν τα προσδιοριζόµενα κινητικά δεδοµένα, που σηµαίνει ότι µόνο εξαιρετικά ταχείες 

ετερογενείς διεργασίες, στις οποίες συµµετέχουν δραστικά άτοµα ή ρίζες, µπορεί να 

περιπλέξουν χηµικά ένα κινητικό σχήµα. Η κλιµάκωση τέτοιων φαινοµένων επιτυγχάνεται µε 

τεχνικές αδρανοποίησης της επιφάνειας του αντιδραστήρα, οι οποίες θα αναλυθούν ακολούθως.   

 

VI.2 VLPR – Η Φύση του Πειράματος 
 

 Σε ένα τυπικό πείραµα της VLPR τεχνικής, εφόσον προετοιµαστούν τα αντιδρώντα, 

τροφοδοτούνται σε έναν θερµοστατούµενο Knudsen αντιδραστήρα, όπου συντελείται η χηµική 

τους αντίδραση. Ο ρυθµός παροχής των αντιδρώντων ρυθµίζεται µε ειδικές τεχνικές που θα 

αναλυθούν στο κεφαλαίο §VI.3.1, εκτενέστερα, ώστε η µέση ελεύθερη διαδροµή των µορίων να 

υπερβαίνει τη χαρακτηριστική διάσταση του αντιδραστήρα (οπή διαφυγής) περίπου 10 φορές†, 

ενώ η συνολική πίεση του αντιδραστήρα δεν υπερβαίνει τα PVLPR ≤ 2 mTorr. Με τον τρόπο αυτό 

διασφαλίζεται η διττής υπόστασης αξίωση µοριακών συνθηκών στο εσωτερικό του 
                                                 
† Στα πειράματα που συντελέστηκαν στην παρούσα διατριβή η μέση  ελεύθερη διαδρομή των μορίων 
ήταν μεγαλύτερη από τη διάμετρο των αντιδραστήρων που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε περίπτωση 
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αντιδραστήρα, που απαιτείται, ώστε, αφενός να εκπληρούται η κινητική απαίτηση ταχείας 

ανάµιξης του αντιδρώντος µίγµατος και θερµικής οµογενοποίησής του (well–stirred reactor5,6)† 

και αφετέρου, το αντιδρόν µίγµα, κατά τη διαφυγή του, να διαµορφώνεται σε µία ευρεία 

µοριακή δέσµη, η οποία θα διατηρεί τη χηµική της σύσταση και τις σχετικές συγκεντρώσεις των 

µορίων που περιέχει, µέχρι την ανίχνευσή της3. Η ικανοποίηση της απαίτησης για µοριακές 

συνθήκες ελέγχεται από τον αριθµό Knudsen7, Lk, ο οποίος ορίζεται ως ο λόγος της µέσης 

ελεύθερης διαδροµής των µορίων, λ (cm), προς τη διατοµή της οπής διαφυγής του 

αντιδραστήρα, d (cm) και καθορίζει το είδος των συνθηκών ροής: 

 
d

Lk
λ

=   [Ε – VI.2.1] 

Συγκεκριµένα, για µικρές τιµές του αριθµού Knudsen, 01.0<kL , κυριαρχούν οι διαµοριακές 

αλληλεπιδράσεις, καθώς το αέριο συµπεριφέρεται ως ένα ενιαίο, συµπαγές µέσο (Υδροδυναµικά 

Φαινόµενα) και η ροή χαρακτηρίζεται ως ιξώδης. Για µεγάλες τιµές του Lk, , το κάθε 

µόριο κινείται ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα, καθώς κυριαρχούν οι κρούσεις τους µε τα 

τοιχώµατα του δοχείου και η ροή χαρακτηρίζεται ως µοριακή. Τέλος, στην περίπτωση όπου οι 

τιµές του L

1>kL

k, κυµαίνονται µεταξύ 101.0 << kL , η ροή χαρακτηρίζεται ως µεταβατική και ο 

µαθηµατικός χειρισµός της είναι εξαιρετικά δύσκολος. 

 Ένας πιο εύχρηστος διαχωρισµός του είδους της ροής µπορεί να γίνει βάσει της πίεσης 

(P: mTorr), γνωρίζοντας τη σχέση που τη συνδέει µε τη µέση ελεύθερη διαδροµή (E – I.2.15) 

και τις διαστάσεις της οπής διαφυγής. Συνεπώς:  

 όταν , η ροή χαρακτηρίζεται ως ιξώδης,  509>⋅ Pd

 όταν , η ροή χαρακτηρίζεται ως µοριακή και  09.5<⋅ Pd

 όταν 50909.5 <⋅< Pd , η ροή χαρακτηρίζεται ως µεταβατική.  

 Κάθε Knudsen αντιδραστήρας χαρακτηρίζεται από έναν, µοναδικό για αυτόν, αριθµό, 

ZW, που δηλώνει το µέσο αριθµό των κρούσεων, που κάνει ένα µόριο µε τα τοιχώµατα, κατά το 

χρονικό διάστηµα, tr, που παραµένει στο εσωτερικό του: 

 HVW AAZ =   [Ε – VI.2.2] 

όπου AV: η επιφάνεια των τοιχωµάτων του αντιδραστήρα, AH: η επιφάνεια της οπής διαφυγής, 

ενώ ο χρόνος παραµονής tr, παρέχεται από την εφαρµογή της ΚΘΑ (Κεφάλαιο Ι), µέσω της 

έκφρασης: 

                                                 
† Η κινητική απαίτηση  ταχείας ανάμιξης,  πρεσβεύει  ότι  η ανάμιξη  ενός  εισερχόμενου αερίου με  ένα 
υπάρχον αέριο στον αντιδραστήρα πρέπει να διαρκεί πολύ λιγότερο από το χρόνο παραμονής του,  tr 
(χρόνος ανάμιξης << χρόνου παραμονής) 
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H

r Ac
Vt 4

=   [Ε – VI.2.3] 

όπου V: ο όγκος του αντιδραστήρα (cm3) και c : η µέση µοριακή ταχύτητα (§I.2, cm s-1): 

 
2

1
41046.1 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Μ
Τ

×=c   [Ε – VI.2.4] 

Γνωρίζοντας το χρόνο παραµονής των µορίων, M, στον αντιδραστήρα είναι δυνατός ο ορισµός 

της πρώτης τάξης σταθεράς διαφυγής τους, ως το αντίστροφό του: 

 
2

1
31065.31

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×=≡

M
T

V
A

t
k H

r

M
esc   [Ε – VI.2.5] 

ενώ η συχνότητα των κρούσεων ενός µορίου µε τα τοιχώµατα του αντιδραστήρα (s-1), όπως 

φαίνεται από την έκφραση Ε – VI.2.6, εξαρτάται αποκλειστικά από τα γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά του αντιδραστήρα και είναι ανεξάρτητη των διαστάσεων της οπής διαφυγής: 

 
V
Ac

t
Z V

r

W

4
=≡ω   [Ε – VI.2.6] 

Οι συνδυασµοί των γεωµετρικών διαστάσεων των αντιδραστήρων και των διατοµών των οπών 

διαφυγής, που χρησιµοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή των πειραµάτων της παρούσας διατριβής 

οδήγησαν σε χαρακτηριστικούς αριθµούς κρούσεων, ZW, µεταξύ 300 < ZW < 4000, µε τις 

αντίστοιχες συχνότητες να κυµαίνονται στο εύρος των 300 < ω < 4 × 105 s-1 και τους χρόνους 

παραµονής των αντιδρώντων 10-2 < tr < 1 s.  

 Κατόπιν παρόδου του χρονικού διαστήµατος tr, τα µόρια εξέρχονται του αντιδραστήρα 

και διαµορφώνονται σε ευρεία µοριακή δέσµη. Ακολούθως, εισέρχονται στο θάλαµο υψηλού 

κενού (P ≈ 10-7 Torr), όπου συναντούν το φασµατόµετρο µαζών, διατηρώντας αµιγή τη χηµική 

τους σύσταση, και καταγράφεται το φάσµα µάζας του αντιδρώντος µίγµατος. Η συνθήκη 

σταθερής παροχής και η διαφυγή των µορίων (Φυσικές ∆ιαδικασίες), απουσία χηµικής 

αντίδρασης, δρουν ανταγωνιστικά, δηµιουργώντας σταθερές συγκεντρώσεις αντιδρώντων στο 

εσωτερικό του αντιδραστήρα και εφοδιάζοντας, συγχρόνως, την τεχνική µε το πολυτιµότερο 

όπλο της, για τον προσδιορισµό κινητικών παραµέτρων, τη δυνατότητα εφαρµογής της 

“Προσέγγισης Στάσιµης Κατάστασης” (Steady State Approximation, SSA), η οποία µαθηµατικά 

περιγράφεται από την έκφραση:  

 0][
≅

dt
Md   [Ε – VI.2.7] 

 Η συγκεκριµένη συνθήκη καθιστά ικανή την τεχνική VLPR, να µετατρέψει τις εντάσεις 

επιλεγµένων κορυφών σε κινητικά δεδοµένα και κάπως πιο περιφραστικά, δηλώνει ότι ο ρυθµός 
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παραγωγής των µορίων στο εσωτερικό του αντιδραστήρα ισούται µε το ρυθµό κατανάλωσης 

τους. Στην προκειµένη περίπτωση, ο µεν περιγράφεται από την ταχύτητα παροχής (Ροή, Fin), 

ενώ ο δε, από την πρώτης τάξης διαδικασία διαφυγής τους: 

 
V

F
V

F
ή

dt
dN

dt
dN M

out
M

in
M

ώ
M

ά == νονταικαταναλγνταιπαρ   [Ε – VI.2.8] 

όπου  [ ] [ ]Mk
dt
Md

V
F M

esc

M
out −==   [Ε – VI.2.9] 

Συνδυάζοντας τις τελευταίες σχέσεις, η συγκέντρωση στάσιµης κατάστασης των µορίων, 

παρέχεται από την έκφραση: 

 [ ] M
esc

M
in

ss kV
F

M =   [Ε – VI.2.10] 

 Στην περίπτωση όπου συντελείται επιπλέον, χηµική αντίδραση, τότε το µόνο που 

αλλάζει είναι η αποµάκρυνση (κατανάλωση) των πρωτογενών αντιδρώντων από τον 

αντιδραστήρα, η οποία πλέον συνίσταται από τη φυσική διαδικασία διαφυγής και τη χηµική τους 

αντίδραση. Από την εφαρµογή, λοιπόν, της SSA προκύπτει: 

 ΔιαφυγήΑντίδρασηΠαροχή +=   [Ε – VI.2.11] 

 Συνεπώς, θεωρώντας την περίπτωση µίας απλής διµοριακής αντίδρασης και βάσει του 

προβλεπόµενου νόµου ταχύτητας για αντιδράσεις δεύτερης τάξης: 

 [ ] [ ][ ]RMk
dt
Md

r−=   [Ε – VI.2.12] 

 η κατανάλωση περιγράφεται από την έκφραση: 

 [ ] [ ][ ]RMkMk
V

F
r

M
esc

M
out +=   [Ε – VI.2.13] 

και συνδυάζοντάς την Ε – VI.2.13 µε την Ε – VI.2.8, η στάσιµη συγκέντρωση του αντιδρώντος 

M προκύπτει µέσω της σχέσης: 

 [ ] [ ]( )RkkV
F

M
r

M
esc

M
in

ss +
=   [Ε – VI.2.14] 

Στην τελευταία έκφραση, όπως αναλύεται ακολούθως, µε την εφαρµογή της τεχνικής VLPR, η 

ροή ( ), η σταθερά διαφυγής ( ) και ο όγκος του αντιδραστήρα προσδιορίζονται 

πειραµατικά. Αναφορικά, τα εύρη των τιµών των µεγεθών, στη σειρά που αναφέρθηκαν, 

κυµάνθηκαν µεταξύ 10

M
inF M

esck

14 – 1016 molecule s-1, 1 – 10 s-1 και 109 – 320 cm3 αντίστοιχα. 
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VI.2.1 VLPR – Η Ιστορία ενός Αντιδρώντος Μορίου 
 

 Η θερµοκρασία των µορίων, που εισέρχονται σε έναν Knudsen αντιδραστήρα, διαµέσω 

τριχοειδούς εισόδου (Σ – VI.2.1.1), ταυτίζεται µε αυτή των γυάλινων τροφοδοτικών γραµµών 

και συνεπώς µε τη θερµοκρασία δωµατίου. Εφόσον, το κάθε µόριο, κάνει αρχικά, µερικές 

κρούσεις µε τα τοιχώµατα της εισόδου, ακολούθως, θα υπάρξει µία αλληλουχία κρούσεών του 

µε τα τοιχώµατα του αντιδραστήρα. Πιθανότατα, θα φτάσει τη µεταφορική και περιστροφική 

θερµοκρασία των τοιχωµάτων, κατά τη διάρκεια των πρώτων 3 – 5 κρούσεών του, ενώ κατά τη 

διάρκεια των επόµενων 10 – 20, θα αποκτήσει και τη δονητική θερµοκρασία τους2. Ο ακριβής 

αριθµός των κρούσεων, που απαιτούνται για να προετοιµαστεί πλήρως το µόριο στις επιθυµητές 

θερµοκρασιακές συνθήκες εξαρτάται από τη θερµοκρασιακή διαφορά του θερµοστατούµενου 

αντιδραστήρα και του δωµατίου. 

 Σ – VI.2.1.1 Σχηµατική απεικόνιση της αρχής λειτουργίας του VLPR και της διαδροµής ενός µορίου που 

εισέρχεται στον αντιδραστήρα 

 
  Στο σύνολο των πειραµάτων, που συντελέστηκαν στην παρούσα διατριβή, η µέγιστη 

διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ αυτής του αντιδραστήρα και της αντίστοιχης του δωµατίου, ήταν 
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µόλις 65 K. Συνεπώς, µπορεί να θεωρηθεί, ότι η στατιστική πλειοψηφία των µορίων έφταναν 

στην επιθυµητή εσωτερική ενεργειακή κατάσταση, στο διάστηµα των πρώτων 5 – 15 κρούσεών 

τους µε τα τοιχώµατα. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι σε πειράµατα πυρόλυσης2 που έχουν διεξαχθεί 

µε αντίστοιχων διαστάσεων αντιδραστήρες, για πλειάδα µορίων και σε πολύ µεγαλύτερες 

θερµοκρασίες, ο µέγιστος αριθµός κρούσεων που προσδιορίστηκε ότι απαιτούνταν για να 

αποκτήσει το µόριο τη θερµοκρασία των τοιχωµάτων ήταν 40. 

 Ακολούθως, εφόσον το χρονικό παράθυρο της αντίδρασης είναι µικρότερο από το 

αντίστοιχο της διαφυγής, το µόριο θα αντιδράσει ή σε αντίθετη περίπτωση θα διαφύγει του 

αντιδραστήρα, οδεύοντας προς το σύστηµα ανίχνευσης (Φασµατογράφο Μαζών), διατηρώντας 

ακέραιη τη χηµική δοµή, που είχε λίγο πριν εξέλθει του αντιδραστήρα (Σ – VI.2.1.1). Αυτό 

επιτυγχάνεται µε τη διαµόρφωση του αντιδρώντος µίγµατος σε µία ευρεία µοριακή δέσµη, η 

οποία σε συνδυασµό µε τη φασµατοµετρία µαζών συνθέτουν το βέλτιστο αναλυτικό σύστηµα 

αντιδρώντων µιγµάτων, που περιέχουν µετασταθείς δραστικές οντότητες (άτοµα ή ρίζες), καθώς 

πέραν από τη χηµική σύσταση διατηρείται ακέραιη και η σχετική αναλογία συγκεντρώσεων των 

συστατικών του, µέχρι την ανίχνευσή τους8. 

 

VI.3 VLPR – Οργανολογία 
 

 Η πειραµατική διάταξη της VLPR τεχνικής στοιχειοθετείται από τέσσερα άρρηκτα 

συνδεδεµένα δοµικά τµήµατα: i) Το σύστηµα παροχής των αντιδρώντων (Σύστηµα Ροής), που 

περιλαµβάνει τους αποθηκευτικούς χώρους φύλαξης των αντιδρώντων και τις ανεξάρτητες 

γραµµές τροφοδοσίας τους, ii) Το σύστηµα αντίδρασης (Αντιδραστήρας Knudsen), όπου 

παράγονται τα δραστικά συστατικά και εν συνεχεία µαζί µε τα έτερα αντιδρώντα εισέρχονται 

στο χώρο αντίδρασης από ανεξάρτητες εισόδους, iii) Το σύστηµα ανίχνευσης (LIF–QMS), το 

οποίο χρησιµοποιείται για τον ποιοτικό (∆ιερεύνηση Μηχανισµού Αντιδράσεων) και ποσοτικό 

(Μέτρηση Κινητικών Παραµέτρων των Αντιδράσεων) προσδιορισµό του µελετούµενου 

αντιδρώντος συστήµατος και iv) Το σύστηµα εκκένωσης, που συµπεριλαµβάνει το διαφορικό 

θάλαµο άντλησης και την απαιτούµενη οργανολογία τεχνολογίας κενού (Στροβιλοµοριακές και 

Περιστροφικές Αντλίες, Μετρητές Πίεσης και Κενού).  

 Στο τρέχον κεφάλαιο, η παρουσίαση της VLPR τεχνικής βασίζεται στη διάταξη που 

κατασκευάστηκε, κατά τη διεξαγωγή της παρούσας διατριβής και στόχευε στην επέκταση των 

δυνατοτήτων της συσκευής, στη µελέτη αντιδράσεων ριζών υδροξυλίου9-11 και άλλων 

µετασταθών ριζών (HO2, RO2, RO). Η ποσοτική ανίχνευση των συγκεκριµένων δραστικών 

ενώσεων, µε την τεχνική του ισχυρού ιονισµού που χρησιµοποιείται (Electron Impact, EI), 
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καθίσταται αδύνατη µε την τετραπολική φασµατοµετρία µαζών, εκτός αν µειωθεί σηµαντικά το 

δυναµικό ιονισµού (< 10 eV), που συγχρόνως επιφέρει και γενική µείωση της ευαισθησίας της 

τεχνικής. Για το λόγο αυτό, στη βελτιωµένη µορφή του VLPR, η φασµατοµετρία µαζών (QMS) 

έχει συζευχθεί µε την οπτική τεχνική του επαγόµενου φθορισµού από laser (LIF), η οποία σε 

συνδυασµό µε την QMS, όπως θα αναλυθεί ακολούθως, παρέχει τη δυνατότητα άµεσου και 

ποσοτικού προσδιορισµού των συγκεντρώσεων όλων των µετασταθών ριζών και των σταθερών 

µορίων, που συµµετέχουν στην αντίδραση. Με τον τρόπο αυτό, πέρα από τη σηµαντική 

επέκταση του ορίζοντα εφαρµογής της VLPR διάταξης, σχεδόν σε κάθε δραστικό συστατικό που 

εκκινεί ταχείες αντιδράσεις, παρέχεται επίσης, η δυνατότητα µηχανιστικής διερεύνησης, και υπό 

συνθήκες, όταν η αντίδραση εξελίσσεται µέσω παράλληλων καναλιών, ο προσδιορισµός του 

λόγου διακλάδωσής της (Branching Ratio), όπως άλλωστε έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν11-

13. Ωστόσο, επειδή το σύνολο των πειραµάτων των αντιδράσεων ατόµων χλωρίου, έχουν 

διεξαχθεί σε προ–υπάρχουσα VLPR διάταξη του εργαστηρίου Φωτοχηµείας και Χηµικής 

Κινητικής (Π–209), η οποία αποτέλεσε, πολυτρόπως, το “εκµαγείο”, για την κατασκευή του 

νέου VLPR/LIF–QMS συστήµατος (Β–101), τα σηµεία που διαφέρουν, θα επισηµαίνονται κατά 

τη ροή της περιγραφής.     

 

VI.3.1 VLPR – Σύστημα Ροής 
 

 Όπως προαναφέρθηκε, η ικανότητα της VLPR τεχνικής να µετατρέπει σήµατα κορυφών 

και γενικότερα µετρούµενα δυναµικά, σε κινητικά δεδοµένα, βασίζεται στη διασφάλιση της 

στάσιµης κατάστασης, στο χώρο αντίδρασης. Η συγκεκριµένη συνθήκη αποτελεί προϊόν του 

ανταγωνισµού των διαδικασιών παραγωγής (ροή µορίων) και κατανάλωσης (αντίδραση και 

διαφυγή των µορίων) των αντιδρώντων µορίων και προϋποθέτει ότι ο ρυθµός παροχής τους 

διατηρείται σταθερός, καθόλη τη διάρκεια που παρακολουθείται η αντίδραση, εφόσον η 

ταχύτητα διαφυγής και αυτή της αντίδρασης για δεδοµένες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας, 

είναι εξορισµού σταθερές. Η πειραµατική αυτή συνθήκη εφοδιάζει την τεχνική µε ένα επιπλέον 

πλεονέκτηµα: την εξαγωγή απόλυτων συντελεστών ταχύτητας, απαλείφοντας τη δυσχερώς, 

ορισµένες φορές, χειρίσιµη παράµετρο του χρόνου. 

 Το σύστηµα παροχής ή τµήµα υψηλής πίεσης είναι, σχεδόν στην ολότητά του, 

κατασκευασµένο από γυαλί υψηλής αντοχής, µε µοναδική εξαίρεση τις µεταλλικές ανοξείδωτες 

µικρο–βαλβίδες (micro valves, Hoke Micro–Mite 1656–G4YA), που χρησιµοποιούνται 

επικουρικά, για τη σταθεροποίηση της ροής των αντιδρώντων προς τον αντιδραστήρα. Οι 

συγκεκριµένες micro valves υπάρχουν µόνο στην καινούρια διάταξη του VLPR, που στο εξής θα 
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αναφέρεται ως VLPR / B–101, ενώ η προ–υπάρχουσα διάταξη, θα αναφέρεται ως VLPR / Π–

209. Τα δοµικά µέρη των δύο συστηµάτων (Σ – VI.3.1.1) είναι φιάλες αποθήκευσης (2, 5 ή 10 

lt), βαλβίδες ασφαλείας (double o–ring valves), ρυθµιστικές βαλβίδες παροχής (needle valves 

και micro valves), ρυθµιστικά–ενδιάµεσα δοχεία παροχής (buffer volumes), υάλινοι σωλήνες 

διασύνδεσης των διαφόρων όγκων µεταξύ τους (d = 10, 20 ή 36 mm) και ειδικοί προσαρµογείς 

(Kontes, Connector O–ring, 671750 – 0007), για την άµεση και εύκολη διασύνδεση της γραµµής 

τροφοδοσίας, µε φιάλες υψηλής πίεσης ή επικουρικούς όγκους, που δρουν σαν εξωτερικές 

τροφοδοτικές πηγές αερίων.  

 

Middle  
Fold 

Σ – VI.3.1.1 Λεπτοµερής σχηµατική αναπαράσταση του ενός από τα τρία πανοµοιότυπα τµήµατα του συστήµατος 
ροής. Οι διατάσεις του σχήµατος είναι κατά προσέγγιση, ενώ όλοι οι όγκοι έχουν ογοµετρηθεί. 
 

 Για την εκκένωση της γραµµής, χρησιµοποιείται µία σταθερά συνδεδεµένη περιστροφική 

αντλία (Alcatel Pascal 2005 SD) µε ρυθµό άντλησης 5.4 m3 h-1, σε συνδυασµό µε παγίδα υγρού 

αζώτου για την αποµόνωση διαβρωτικών χηµικών αερίων. Όσον αφορά στη µέτρηση της πίεσης 

στο χώρο τροφοδοσίας, χρησιµοποιούνται συνδυαστικά, ένα µανόµετρο στήλης υδραργύρου (1 

mmHg = 1 Torr) και ένα περισσότερο ευαίσθητο µανόµετρο στήλης λαδιού (dOil < dHg)†, που 

χρησιµεύει στην ακριβέστερη µέτρηση χαµηλών πιέσεων (1 – 20 Torr, VLPR – Π–209: 1 mmOil 

= 0.067 Torr, VLPR – Π–209:1 mmOil = 0.080 Torr). Η βαθµονόµηση του µανοµέτρου στήλης 

λαδιού έγινε µε δύο τρόπους: a) Συγκρίνοντας τις ενδείξεις του µε τις αντίστοιχες του 

µανοµέτρου στήλης Hg, υποβαλλόµενα και τα δύο σε ίδιες πιέσεις αερίου και b) Συγκρίνοντας 

τις πυκνότητες των δύο ρευστών. Και οι δύο τεχνικές οδήγησαν σε ταυτόσηµα αποτελέσµατα. 

                                                 
† όπου d: οι πυκνότητες των υγρών με dHg = 13.5934 g cm‐3 και για τα λάδια που χρησιμοποιήθηκαν σε 
κάθε πειραματική διάταξη (DC–705 Silicone Fluid) dΟιλ = 1.09 g cm‐3 και (Alcatel 220) dΟιλ = 0.90 g cm‐3.  
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Το κάθε µανόµετρο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ανεξάρτητα, καθώς είναι παράλληλα 

συνδεδεµένα στην κεντρική µονάδα της γραµµής τροφοδοσίας (main fold) και διαθέτουν 

βαλβίδες ασφαλείας για την αποµόνωσή τους. Το σύστηµα παροχής αερίων διαµερίζεται, µε 

κατάλληλη συνδεσµολογία βαλβίδων ασφαλείας, σε τρία πανοµοιότυπα, εν δυνάµει, 

αποµονωµένα τµήµατα (L1, L2 και L3), ώστε να είναι εφικτή η ανεξάρτητη τροφοδοσία των 

αντιδρώντων στον αντιδραστήρα. Η πίεση σε κάθε ένα από αυτά τα τµήµατα µετράται µε τη 

χρήση “µεταλλακτών† πιέσεων µε ελαστικού τύπου στοιχείο”, οι οποίοι προσδιορίζουν τη διαφορά 

πίεσης µεταξύ δύο διαφορετικών µετρητικών θέσεων. Οι συγκεκριµένοι µεταλλάκτες 

εµπεριέχουν ένα ελαστικό διάφραγµα (µεµβράνη), το οποίο µετατοπίζεται λόγω των 

διαφορετικών πιέσεων που ασκούνται στις δύο πλευρές του. Η µετατόπιση του διαφράγµατος 

µετράται από έναν άλλο, κατάλληλα σχεδιασµένο τετρακάναλο µεταλλάκτη µετατοπίσεως 

(Validyne CD–280–4), ο οποίος παράγει στην έξοδό του, ένα αναλογικό ηλεκτρικό σήµα (τάση). 

Για το λόγο αυτό, η µία πλευρά των µεµβρανών αντλείται συνεχώς από την περιστροφική αντλία 

(~ 6 × 10-3 Torr), δηµιουργώντας την πίεση αναφοράς (Μηδέν, ∅) του µεταλλάκτη. Η άλλη 

πλευρά της µεµβράνης υπόκειται στην πίεση, που ασκεί το κάθε αέριο, καθώς ρέει από το χώρο 

τροφοδοσίας προς τον αντιδραστήρα, επιφέροντας τη µετατόπιση στο ελαστικό στοιχείο, που 

µετράει ο δεύτερος µεταλλάκτης–αποδιοµορφωτής (demodulator) του συστήµατος. Το 

αναλογικό ηλεκτρικό σήµα του αποδιαµορφωτή µετατρέπεται σε πίεση, ρυθµίζοντας τις 

ενδείξεις ενός συµβατικού πολύµετρου, που συνδέεται στην έξοδό του, µε βάση τις αντίστοιχες 

του µανοµέτρου στήλης υδραργύρου ή λαδιού, ώστε να αντιστοιχούν στις πιέσεις του πρότυπου 

ρέοντος αερίου. Το εύρος των πιέσεων που δύναται να µετρήσει κάθε µεταλλάκτης καθορίζεται 

από το, ελαστικό στοιχείο που χρησιµοποιείται, κατά περίσταση. Αναφορικά, κατά τη διεξαγωγή 

των συγκεκριµένων πειραµάτων χρησιµοποιήθηκκαν µεταλλάκτες πίεσης Validyne DP15 και 

µεµβράνες DP15–22 (0 – 6.5 Torr), DP15–22 (0 – 10.3 Torr), DP15–26 (0 – 25.8 Torr), DP15–

28 (0 – 41.4 Torr) και DP15–30 (0 – 65.0 Torr), ανάλογα µε τις ανάγκες των πειραµάτων. 

 Για τη συλλογή των µετρήσεων, οι αναλογικές έξοδοι των αποδιαµορφωτών  συνδέονται 

καλωδιακά σε κάποιο από τα 16 κανάλια της  αναλογικής εισόδου του πολυπλέκτη (multiplexer, 

PCLD–8710) της κάρτας πρόσκτησης. Ο τελευταίος, σε συνεργασία µε έναν αναλογικοψηφιακό 

µετατροπέα (Analog to Digital Converter, ADC) και το κατάλληλο λογισµικό επιλέγουν τα 

κανάλια που θα ψηφιοποιηθούν και ακολούθως τα δεδοµένα στην ψηφιακή τους, πλέον, µορφή 

συλλέγονται και αποθηκεύονται σε έναν Η/Υ14. Η κάρτα πρόσκτησης που χρησιµοποιείται στη 

διάταξη VLPR – B–101 είναι της εταιρείας Advantech (PCI–1710L)15, µε εύρος λειτουργίας ±10 
                                                 
† Ο μεταλλάκτης (transducer) μέτρησης είναι μία συσκευή, η οποία διεγείρεται από το φυσικό μέγεθος 
που μετριέται και το μετατρέπει σε ένα άλλο μέγεθος που είναι πιο εύκολο να μετρηθεί. 
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V, διακριτική ικανότητα 12 bit, 16 διαθέσιµα διαφορικά κανάλια και συχνότητα δειγµατοληψίας  

100 kS s-1, ενώ η αντίστοιχη που χρησιµοποιείται στη διάταξη VLPR – Π–209 είναι της 

εταιρείας Data Translation (DT–1771)16, µε 8 διαθέσιµα κανάλια, εύρος λειτουργίας ±10 V, 

διακριτική ικανότητα 12 bit και συχνότητα δειγµατοληψίας 250 kS s-1.  

 
Σ – VI.3.1.1 Απεικόνιση της συνολικής διάταξης του συστήµατος παροχής αερίων στον αντιδραστήρα. 
 

 Η ακριβής και ταχεία µέτρηση των πιέσεων των αερίων αποτελεί κρίσιµη παράµετρο για 

τον ασφαλή προσδιορισµό κινητικών παραµέτρων, καθόσον η πίεση στο χώρο τροφοδοσίας 

καθορίζει την παροχή και τη συγκέντρωση των αντιδρώντων στον αντιδραστήρα (§VI.3.1.1). 

Για το λόγο αυτό, το σηµείο αναφοράς των πιέσεων (Μηδέν) και η ευαισθησία των µεταλλακτών 

ελέγχονται καθηµερινά και διορθώνονται, αν είναι απαραίτητο. Ο έλεγχος του µηδενός 

διεξάγεται, ελέγχοντας τις ενδείξεις των εξόδων του αποδιαµορφωτή, απουσία πίεσης (ή 

ασκώντας την ίδια πίεση στις δύο πλευρές της µεµβράνης), ενώ για τον αντίστοιχο της 

ευαισθησίας και της ακρίβειας απόκρισης, η µία πλευρά των µεµβρανών υπόκειται σε 

κλιµακούµενες πιέσεις αδρανών αερίων (1, 10, 20, 30 Torr) στο εύρος ανοχής των ελαστικών 

στοιχείων και η άλλη αντλείται διαρκώς. Τελικά, συγκρίνονται οι ενδείξεις των µεταλλακτών, 

τόσο µεταξύ τους, όσο και µε τις αντίστοιχες των µανοµέτρων στήλης Hg και λαδιού.  

 Το κάθε τµήµα από τα L1, L2 και L3 καταλήγει σε ένα παράλληλο σύστηµα τριών 

υάλινων τριχοειδών σωλήνων, που ρυθµίζει την παροχή αντιδρώντων, προκειµένου να είναι 

επαρκώς µικρή, ώστε να πληρείται η Knudsen συνθήκη, περί µοριακών συνθηκών, στο χώρο 
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αντίδρασης (1014 – 1017 molecule s-1). Ενδεικτικά, οι διαστάσεις των τριχοειδών σωλήνων (C1, 

C2 και C3), που διατίθενται σε κάθε γραµµή και στα δύο εργαστήρια είναι:  

VLPR/B–101: , cmlmmd CC 9,6.0
11
== cmld CC 156,0.1

22
==  και C3: ελεύθερο 

VLPR/Π–209: , cmlmmd CC 10,6.0
11
== cmlmmd CC 146,0.1

11
== και cmlmmd CC 25,5.1

33
==  

ενώ η επιλογή του χρησιµοποιούµενου τριχοειδούς σχετίζεται άµεσα µε το ιξώδες και 

γενικότερα τη φύση του ρέοντος αερίου. Όπως φαίνεται στο σχήµα Σ – VI.3.1.1, οι τρεις 

παράλληλες γραµµές παροχής είναι δυνατόν να τροφοδοτήσουν αντιδρώντα στον αντιδραστήρα 

και από ευρύτερα τριχοειδή (µικρή ή µηδενική αντίσταση), τα οποία όµως χρησιµοποιούνται για 

ιδιαίτερα εξειδικευµένες εφαρµογές και δεν διασφαλίζουν, πάντα, συνθήκες µοριακής ροής.  

 Πριν την παροχή τους, τα αέρια αντιδρώντα φυλάσσονται σε καθαρή µορφή ή σε 

µίγµατα τους σε ήλιο (He) ή αργό (Ar), σε αποθηκευτικούς όγκους, οι οποίοι είναι µόνιµα 

προσαρτηµένοι στη γραµµή τροφοδοσίας του αντιδραστήρα. Η προετοιµασία των αέριων 

µιγµάτων γίνεται µε δύο τρόπους: a) Με συµπύκνωση – εγκλωβισµό γνωστής πίεσης, του ενός 

συστατικού, σε θερµοκρασία υγρού αζώτου (77 Κ) και εν συνεχεία προσθήκη γνωστής πίεσης 

αέριου He b) Με επαναληπτική, απότοµη εκτόνωση µεγάλης πίεσης του ευγενούς αερίου (He ή 

Ar) σε σηµαντικά µικρότερη πίεση του άλλου αέριου αντιδρώντος, που έχει αρχικά διοχετευθεί 

στον αποθηκευτικό όγκο και έχει µετρηθεί η πίεσή του. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η 

βίαιη και σχεδόν µονόδροµη ροή του ευγενούς αερίου, προς τη φιάλη φύλαξης του µίγµατος, 

καθώς η οδηγούσα δύναµη (∆P ≥ 102) είναι πάρα πολύ µεγάλη. Τελικά µετράται η συνολική 

πίεση του µίγµατος, εφόσον σταθεροποιηθεί, και προσδιορίζεται η περιεκτικότητά του. Η 

συγκεκριµένη τεχνική χρησιµοποιείται κυρίως για την παρασκευή µιγµάτων από συστατικά που 

δεν τήκονται σε θερµοκρασία υγρού αζώτου, ή στην περίπτωση πολυσυστατικών µιγµάτων 

(τριών συστατικών και άνω). Και στις δύο περιπτώσεις, βέβαια, κατόπιν προετοιµασίας των 

µιγµάτων, η περιεκτικότητά τους προσδιορίζεται µε ανεξάρτητο πείραµα βαθµονόµησης (§VI.4. 

1), προκειµένου να είναι µε ασφάλεια γνωστή η σύστασή τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι 

αποκλίσεις των περιεκτικοτήτων που προσδιορίζονται πειραµατικά, σε σχέση µε αυτές που 

υπολογίζονται, κατά την παρασκευή των µιγµάτων, είναι αµελητέες. Κατά την τροφοδοσία τους, 

τα αέρια ελευθερώνονται σε µεγάλους ρυθµιστικούς όγκους (buffer volumes), µε τη χρήση 

ρυθµιστικών βαλβίδων και εν συνεχεία τροφοδοτούνται στον αντιδραστήρα, µέσω του 

συστήµατος των τριχοειδών σωλήνων. Ο ρόλος των buffer volumes είναι να διατηρούν 

αµετάβλητη την παροχή των αερίων, για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, ώστε να µην απαιτείται 

διαρκής προσθήκη και ρύθµιση της πίεσης. Επειδή η συγκεκριµένη απαίτηση είναι εξαιρετικά 

κρίσιµης σηµασίας για τη διασφάλιση της στάσιµης κατάστασης στον αντιδραστήρα, στη 
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διάταξη VLPR / B–101, η παροχή των αερίων συντελείται απευθείας από τον αποθηκευτικό 

χώρο, που φυλάσσεται το αέριο, παρεµβάλλοντας µεταξύ αυτού και του εκάστοτε buffer volume 

µία micro valve, ρυθµιζόµενης, εξαιρετικά µικρού διαµετρήµατος οπής (<0.79 mm). Η 

συγκεκριµένη συνδεσµολογία έχει αποδειχθεί σηµαντικά αποτελεσµατικότερη, όσον αφορά στο 

χρονικό διάστηµα, που διατηρείται η πίεση σταθερή. Εντούτοις, φαίνεται να έχει βαρύτητα, 

µόνον όταν µελετώνται συστήµατα που απαιτούν τη χηµική προ–δηµιουργία του δραστικού 

συστατικού (Αντιδράσεις Ριζών OH), στα οποία απαιτείται εξαιρετικά σταθερή παροχή των 

πρόδροµων ενώσεων του δραστικού συστατικού, ώστε να µην µεταβάλλεται η συγκέντρωσή του 

από εξωγενείς, της αντίδρασης, παράγοντες.  

Οι όγκοι, Vb, από τη βαλβίδα πριν τα buffer volumes, µέχρι τα τριχοειδή (Σ – VI.3.1.1, Σ 

– VI.3.1.2), προσδιορίστηκαν εφαρµόζοντας το νόµο εκτόνωσης αερίων. Κατά αυτόν, γνωστή 

πίεση αερίου εισάγεται σε πρότυπο, τιτλοδοτηµένο όγκο, VREF, που συνδέεται απευθείας στη 

γραµµή αναφοράς και εφόσον εκτονωθεί, µετράται η πίεση που ασκεί στο Vb. Τελικά, τα Vb 

προσδιορίζονται από τη σχέση: 

 ( )REFbbREFREF VVPVP +⋅=⋅   [Ε – VI.3.1.1] 

 Οι όγκοι που προσδιορίστηκαν στις δύο πειραµατικές διατάξεις ήταν: 

VLPR / B–101: Vb1 = 0.910 lt, Vb2 = 0.918 lt και Vb3 = 0.916 lt 

VLPR / Π–209: Vb1 = 0.7143 lt, Vb2 = 0.6971 lt και Vb3 = 1.6928 lt  

 

VI.3.1.1 VLPR – Προσδιορισμός Παραμέτρων Ροής 
 

Η πρώτη από τις δύο φυσικές διαδικασίες που πρέπει να µετρηθούν, προκειµένου να 

προσδιοριστούν οι κινητικές παράµετροι οποιασδήποτε αντίδρασης, χρησιµοποιώντας τη 

συσκευή VLPR, είναι η ταχύτητα παροχής των µορίων στον αντιδραστήρα και η οποία 

ταυτίζεται µε την ταχύτητα  ροής Q, διαµέσω των τριχοειδών σωλήνων. Η οδηγούσα δύναµη για 

τη ροή των αντιδρώντων από το χώρο τροφοδοσίας στο χώρο αντίδρασης, είναι η µεγάλη 

διαφορά πίεσης των δύο συστηµάτων. Στις σχετικά υψηλές πιέσεις, που επικρατούν στη γραµµή 

παροχής (P > 1 Torr), η ροή είναι ιξώδης και κυριαρχείται από υδροδυναµικά φαινόµενα. Η 

ταχύτητα ροής Q, ορίζεται ως το γινόµενο του ρυθµού µεταβολής του όγκου, κατά µήκος ενός 

επιπέδου και της µετρούµενης πίεσης: 

 
dt
dVPQ ⋅≡    [Ε – VI.3.1.1.1] 

Οι µονάδες που κατά σύµβαση χρησιµοποιούνται για τη ροή Q είναι τα mTorr dm3 s-1. 

Εφαρµόζοντας την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων (PV = N k T) προκύπτει: 
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dt
dNTkQ =   [Ε – VI.3.1.1.2] 

όπου k: η σταθερά του Boltzmann (k = 1.38066 J K-1), Τ: η απόλυτη θερµοκρασία (Κ) και  
dt
dN : 

ο ρυθµός µε τον οποίο τα µόρια διέρχονται του επιπέδου (molecule s-1). Συνεπώς, το Q είναι 

ευθέως ανάλογο του “µοριακού ρεύµατος”. Πολλές φορές είναι χρήσιµο να χρησιµοποιείται η 

ποσότητα f, που περιγράφει την ταχύτητα ροής ανά µονάδα διαφοράς πίεσης µεταξύ των άκρων 

του και ορίζεται ως ακολούθως: 

 ( )12 PP
Qf
−

=   [Ε – VI.3.1.1.3] 

όπου, P2: η πίεση κατά την είσοδο σε ένα κανάλι και P1: η πίεση κατά την έξοδο από το κανάλι. 

Το ηλεκτρικό ανάλογο του f είναι η αγωγιµότητα, ενώ των Q και ∆P, το ρεύµα και το δυναµικό 

αντίστοιχα. Υπό αυτήν την οπτική γωνία, το f
1  δηλώνει την αντίσταση του σωλήνα, 

παρέχοντας συγχρόνως την ενορατική σκοπιά της συµπεριφοράς διασυνδεδεµένων σωλήνων 

διαφορετικής αντίστασης. Σε πλήρη αναλογία µε τον ηλεκτρισµό, η συνολική αντίσταση δύο 

σωλήνων, συνδεδεµένων σε σειρά ισοδυναµεί µε το άθροισµα των αντιστάσεων του καθενός, 

ενώ όταν συνδεθούν παράλληλα, η συνολική τους αγωγιµότητα θα ισοδυναµεί µε το άθροισµα 

των αγωγιµοτήτων τους.  

 Η πιο διάσηµη έκφραση ιξώδους ροής διαµέσου σωλήνα ή τριχοειδούς κυκλικής 

διατοµής, είναι η εξίσωση Poiseuille 17:  

 ( )12

4

8
PPP

ln
aQ av −

π
=   [Ε – VI.3.1.1.3] 

όπου a: η ακτίνα του σωλήνα ή του τριχοειδούς (cm), l: το µήκος του τριχοειδούς (cm), n: το 

ιξώδες του ρέοντος αερίου (g cm-1 s-1) και Pav: η µέση τιµή των P2 και P1, που αντιστοιχούν στις 

πιέσεις στα άκρα του σωλήνα (mTorr). Τηρουµένων των συνθηκών που απαιτούνται και 

καθορίζουν το εύρος εφαρµογής της εξίσωσης Ε – VI.3.1.1.3 έχει αποδειχθεί η ισχύς της 

πειραµατικά, µε εξαιρετική επαναληψιµότητα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που 

παρατηρούνται αποκλίσεις από την προβλεπόµενη κατά Poiseuille συµπεριφορά, όταν δεν 

τηρούνται  οι ακόλουθες τέσσερις προϋποθέσεις: i) Το αέριο να είναι ασυµπίεστο, ii) H ροή να 

είναι οµοιόµορφα αναπτυσσόµενη, σε όλο το µήκος του σωλήνα ή του τριχοειδούς (σταθερή 

ταχύτητας ροής), iii) Να µην παρατηρούνται φαινόµενα τυρβώδους ροής και iv) Η ταχύτητα 

ροής επί των τοιχωµάτων του σωλήνα ή του τριχορειδούς να είναι µηδέν (no–slip condition). 
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 Με τροποποίηση της έκφρασης Poiseuille, ώστε να παρέχεται η ροή σε περισσότερο 

εύχρηστες µονάδες (molecule s-1), χρησιµοποιώντας τη σχέση: 

 
TR

NQ
dt
dNF A==   [Ε – VI.3.1.1.4] 

όπου F: η ροή σε µονάδες molecule s-1, NA: ο αριθµός Avogadro (ΝΑ = 6.022 × 1023 mol-1), R: η 

παγκόσµια σταθερά των αερίων (R = 8.314 J K-1 mol-1), T: η απόλυτη θερµοκρασία (Κ) και 

dt
dN : ο ρυθµός µε τον οποίο ρέουν τα µόρια προς τον αντιδραστήρα (molecule s-1). 

Αντικαθιστώντας τα P1 και P2 µε τις πιέσεις  στο χώρο υψηλής πίεσης, Pb και στο χώρο πριν τον 

αντιδραστήρα, Pf, αντίστοιχα, προκύπτει: 

 ( )bfav
A PPP

ln
a

RT
NF −

π
⋅=
8

4

  [Ε – VI.3.1.1.5] 

Επειδή, όµως στα πειράµατα µε τη συσκευή VLPR, η Pb κυµαίνεται µεταξύ 1 <  Pb < 20 Torr, 

ενώ η Pf είναι πάντοτε µικρότερη Pf < 10 mTorr†, στα αλγεβρικά τους αθροίσµατα µπορεί να 

αγνοηθεί η συνδροµή του Pf και να θεωρηθεί µε αµελητέο σφάλµα ότι:  

 
22
bfb

avbbf
PPP

PPPP ≅
+

=και−≅−   [Ε – VI.3.1.1.6] 

Συνεπώς, βάσει της τελευταίας προσέγγισης και ειδικά στην περίπτωση του VLPR, η Ε – 

VI.3.1.1.5, λαµβάνει τη µορφή: 

 2
4

16 b
A P

ln
a

RT
N

dt
dNF π

⋅−==   [Ε – VI.3.1.1.7] 

Υπό συνθήκες σταθερής θερµοκρασίας των τοιχωµάτων, διαµέσω των οποίων ρέουν τα µόρια, ο 

παράγοντας 
ln

a
RT
N A

16

4π
⋅ είναι σταθερός µε µονάδες molecule s-1 Torr-2 και στο εξής θα 

αναφέρεται ως συντελεστής ροής, AF. Πρέπει να επισηµανθεί ότι στην περίπτωση αέριων 

πολυσυστατικών µιγµάτων, η ροή καθενός εκ των συστατικών προσδιορίζεται από την έκφραση: 

 ( ) 2% bFxx PApF =   [Ε – VI.3.1.1.8] 

όπου px %: η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του µίγµατος, στο συστατικό  x. 

Χρησιµοποιώντας την καταστατική εξίσωση των αερίων, ώστε να αναχθεί η έκφραση Ε – 

VI.3.1.1.7, σε ρυθµό µεταβολής της πίεσης, προκύπτει: 

 2
4

16
1

b
buf

P
ln

a
Vdt

dP π
⋅−=   [Ε – VI.3.1.1.9] 

                                                 
† Η Pb είναι πάντοτε από 100 έως 1000 φορές μεγαλύτερη από την Pf  

qF
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όπου Vbuf , οι όγκοι των χώρων τροφοδοσίας των αερίων από τη ρυθµιστική βαλβίδα, µέχρι τα 

τριχοειδή και συνεπώς η ποσότητα qF είναι σταθερός αριθµός και συνδέεται µε το AF, µέσω της 

έκφρασης:   

 
TR
VN

qA bufA
FF ⋅=   [Ε – VI.3.1.1.10] 

Χωρίζοντας µεταβλητές στη σχέση Ε – VI.3.1.1.9 και επιλύνοντας, την πρώτου βαθµού 

διαφορική εξίσωση που παράγει ο µετασχηµατισµός, µε ολοκλήρωση των δύο µελών, για το 

χρονικό διάστηµα που παρεµβάλλεται µεταξύ των διαδοχικών µετρήσεων της πίεσης, 

προκύπτει:  

 tq
PP F

t

=−
0

11   [Ε – VI.3.1.1.11] 

  Για τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών της ροής των παρεχόµενων αντιδρώντων, 

στην τεχνική VLPR, διεξάγεται ανεξάρτητο πείραµα, κατά το οποίο διοχετεύεται αρχικά στη 

γραµµή τροφοδοσίας, ορισµένη πίεση αερίου. Η πίεση αυτή, συνήθως, συµπίπτει µε την 

ανώτατη του αντιδρώντος στα πειράµατα µέτρησης συντελεστών ταχύτητας της αντίδρασης. Εν 

συνεχεία, το αέριο αφήνεται να ρεύσει, µέσω του επιλεγµένου τριχοειδούς σωλήνα, και 

καταγράφεται ψηφιακά, η πτώση της πίεσής του, συναρτήσει του χρόνου (∆ – VI.3.1.1.1).  

 
∆ – VI.3.1.1.1 Πείραµα πτώσης της πίεσης συναρτήσει του χρόνου για την 2,2,2 – Τρίφθρo–αιθανόλη (CF3CH2OH, 
TFEA) στην διάταξη VLPR – B–101. Τα σηµεία έχουν συλλεχθεί κάθε 30 sec και η εκάστοτε τιµή της πίεσης αποτελεί 
το µέσο όρο των τιµών που συνέλεξε η κάρτα πρόσκτησης (50 kS/s), στο αντίστοιχο χρονικό διάστηµα. 
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Η συλλογή σηµείων διακόπτεται, εφόσον καλυφθεί όλο το εύρος των πιέσεων, στις 

οποίες διεξάγεται το πραγµατικό κινητικό πείραµα της αντίδρασης, που θα περιγραφεί 

ακολούθως. Αυτό εξασφαλίζει την πλήρη ταύτιση συνθηκών των µετρήσεων και την ασφαλή 

χρησιµοποίηση των παραµέτρων ροής που προσδιορίζονται, αποφεύγοντας εξωτερικές 

προσαρµογές (extrapolation), σε αντίστοιχες πειραµατικές, που δύνανται να εισάγουν 

σφάλµατα. Το πείραµα προσδιορισµού της ταχύτητας ροής ενός αερίου είναι εξαιρετικά 

χρονοβόρο (6 – 20 ώρες), και εξαιτίας του µεγάλου αριθµού δεδοµένων που πρέπει να 

συλλεχθούν και να αναλυθούν, η χειροκίνητη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων  

καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής, µε µεγάλη πιθανότητα σφαλµάτων. Για το λόγο αυτό η συλλογή, 

η ψηφιοποίηση, η αποθήκευση και η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έχουν 

αυτοµατοποιηθεί µε τη διασύνδεση των µεταλλακτών µέτρησης πίεσης µε την κάρτα 

πρόσκτησης και ψηφιοποίησης του αναλογικού σήµατος, ενώ για τον πλήρη έλεγχο της κάρτας 

και για την κινητική ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιούνται κατάλληλα προγράµµατα 

εσωτερικής κατασκευής.  

Όπως φαίνεται από την έκφραση Ε – VI.3.1.1.11, κατασκευάζοντας διάγραµµα της 

διαφοράς των αντίστροφων πιέσεων, συναρτήσει του χρόνου και προσαρµόζοντας γραµµικά τα 

σηµεία του, προκύπτει ο συντελεστής qF (∆ – VI.3.1.1.2).  

 

 
∆ – VI.3.1.1.2 ∆ιάγραµµα της αντίστροφης πίεσης συναρτήσει του χρόνου για τον προσδιορισµό του qF, για την 
CF3CH2OH, qF = 3.587 ± 0.272 × 10-6 Torr-1 s-1 
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Μέσω των εξισώσεων Ε – VI.3.1.1.9 και Ε – VI.3.1.1.7 είναι δυνατός ο προσδιορισµός 

του συντελεστή ροής AF και κατ’ επέκταση της ταχύτητας ροής, κάθε ρέοντος αερίου, για 

οποιαδήποτε πίεσή του, στο χώρο τροφοδοσίας. Πρέπει να επισηµανθεί, ότι ο συντελεστής AF, 

όπως περιγράφεται από την εξίσωση Poiseuille, εξαρτάται αποκλειστικά από τα γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά των τριχοειδών, τη θερµοκρασία και τη φύση του ρέοντος αερίου (ιξώδες) και 

είναι ανεξάρτητος της πίεσης στο χώρο τροφοδοσίας. 

 Ωστόσο, όπως φαίνεται από το διάγραµµα ∆ – VI.3.1.1.2,  παρατηρείται συστηµατική 

απόκλιση από την ευθεία αναλογία, µεταξύ της διαφοράς των αντίστροφων πιέσεων και του 

χρόνου, δηλώνοντας συγχρόνως την καθαρή εξάρτηση του συντελεστή ροής, AF, από την πίεση, 

Pb και µία χαρακτηριστική περίπτωση απόκλισης από την Poiseuille προβλεπόµενη 

συµπεριφορά. Η συγκεκριµένη τάση είναι εντονότερη στις χαµηλές πιέσεις (∆ – VI.3.1.1.2) και 

παρά το γεγονός ότι οδηγεί σε εξαιρετικά µικρές αποκλίσεις, στον προσδιορισµό του 

συντελεστή ροής, η εξάρτησή του από την πίεση προσδιορίζεται πειραµατικά και 

συµπεριλαµβάνεται στην επεξεργασία των πειραµατικών δεδοµένων. Η ποσοτικοποίηση της 

εξάρτησης γίνεται κατασκευάζοντας διάγραµµα του συντελεστή ροής AF, συναρτήσει της πίεσης 

Pb (∆ – VI.3.1.1.3) και προσαρµόζοντας τα σηµεία του µε τη βέλτιστη συνάρτηση.  

 
∆ – VI.3.1.1.3 ∆ιάγραµµα προσδιορισµού της εξάρτησης του συντελεστή ροής AF, της CF3CH2OH από την πίεση 

 

Με συστηµατική επαναληψιµότητα, στην ολότητα των µορίων που έχουν µελετηθεί και 

στις δύο VLPR διατάξεις, που διαθέτει η ερευνητική µας οµάδα, έχει προσδιοριστεί ότι η 

διόρθωση στο συντελεστή ροής ακολουθεί την έκφραση: 
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 ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛+=

b

F
F

corr
F P

CBA   [Ε – VI.3.1.1.12] 

όπου BF και CF: σταθερές, µε µονάδες molecule s-1 Torr-2 και molecule s-1 Torr-1, αντίστοιχα. 

Οι τιµές των BF και CF  που προσδιορίστηκαν για τη CF3CH2OH  (∆ – VI.3.2.3) ήταν: 

( ) 131013.093.8 ×±=FB molecule s-1 Torr-2  και  ( ) 141007.025.1 ×±=FC  molecule s-1 Torr-1 

Για τον προσδιορισµό των παραµέτρων ροής, κάθε µορίου που µελετάται, διεξάγονται 

πολλαπλά επαναληπτικά πειράµατα, ώστε να εξαλειφθούν τυχαία και συστηµατικά σφάλµατα 

και οι τιµές που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση της συγκέντρωσης του ρέοντος αντιδρώντος, 

προκύπτουν από την προσαρµογή  των σηµείων των συγκεντρωτικών τους διαγραµµάτων. 

Πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι δεν παρατηρούνται σηµαντικές διακυµάνσεις των 

προσδιοριζόµενων τιµών του συντελεστή ροής ούτε από πείραµα σε πείραµα, ούτε από το τις 

καθηµερινές µετρήσεις του σε σχέση µε τις αντίστοιχες που προκύπτουν από τα συγκεντρωτικά 

διαγράµµατα.  

Με βάση τις προϋποθέσεις για την εφαρµογή της εξίσωσης Poiseuille, η σηµαντικότερη 

αιτία για την παρατηρούµενη απόκλιση στο VLPR, σε συνδυασµό µε την παρατήρηση ότι το 

φαινόµενο γίνεται εντονότερο σε χαµηλές πιέσεις, φέρεται να είναι η µη καθολική πλήρωση του 

τέταρτου αξιώµατος, περί µηδενικής ταχύτητας ροής του αερίου στα τοιχώµατα των τριχοειδών 

σωλήνων. Σε χαµηλές πιέσεις, η ελεύθερη διαδροµή των µορίων γίνεται αρκετά µεγάλη, µε 

αποτέλεσµα η ροή να παύει να είναι πλέον ιξώδης και να εµπίπτει στο µεταβατικό εύρος µεταξύ 

ιξώδους και µοριακής ροής. Στις συνθήκες αυτές, οι κρούσεις των µορίων µε τα τοιχώµατα είναι 

σηµαντικά αυξηµένες µε αποτέλεσµα, κάποια µόρια να περιορίζονται κοντά στην επιφάνεια του 

τριχοειδούς, κατά τη ροή του αερίου και να δηµιουργούνται στοιβάδες µορίων, που ρέουν µε 

διαφορετικές ταχύτητες, καθώς τα εγκλωβισµένα µόρια, εν µέρει, “κυλούν” στα τοιχώµατα των 

τριχοειδών. Οι δεδοµένες αυτές συνθήκες ροής οδηγούν στη µη πλήρωση της δεύτερης 

(οµογενώς αναπτυσσόµενη ροή) και σε σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό της τέταρτης προϋπόθεσης 

(no–slip condition) της εξίσωσης Poiseuille18. Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και στο εσωτερικό των 

τριχοειδών, όταν η ροή από ιξώδης τείνει να γίνει µοριακή, µε αποτέλεσµα το φαινόµενο να 

είναι εµφανές ακόµα και για µεγάλες πιέσεις, αλλά εξαιρετικά αµβλυµµένο. Πρέπει βέβαια να 

σηµειωθεί, ότι πέρα από τη φυσική του ερµηνεία, η επίδραση του φαινοµένου, όπως 

αναφέρθηκε και θα αποδειχθεί η εγκυρότητά του και ακολούθως, ποσοτικοποιείται πειραµατικά 

και συµπεριλαµβάνεται στα κινητικά δεδοµένα, οδηγώντας σε τιµές συντελεστών ροής που 

περιέχουν σφάλµα < 2%.  
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VI.3.2 VLPR – Σύστημα Αντίδρασης 
 

 Το σύστηµα αντίδρασης αποτελεί την κεντρική µονάδα της VLPR συσκευής και τρόπο 

τινά, τα υπόλοιπα τρία συστήµατα υπηρετούν τις απαιτήσεις του. Απαρτίζεται από το σύστηµα 

δηµιουργίας δραστικών συστατικών (ατόµων ή ριζών), το σύστηµα θερµοστάτησης και τον 

αντιδραστήρα, που αποτελεί τον “πυρήνα” της διάταξης, καθώς στο εσωτερικό του συντελείται 

η προς µελέτη αντίδραση και το σύστηµα µεταβλητής οπής, για την επιλεκτική διαφυγή των 

αντιδρώντων προς το σύστηµα εκκένωσης.  

   

 
Σ – VI.3.2.1 Σχηµατική αναπαράσταση του συστήµατος αντίδρασης, για αντιδραστήρα τριών εισόδων και κατά την 
αποκλειστική παρακολούθηση και ανίχνευση της σύστασης του αντιδρώντος µίγµατος µε φασµατοµετρία µαζών 
 

 Το συγκεκριµένο σύστηµα είναι κατασκευασµένο κυρίως από γυαλί. Εξαίρεση 

αποτελούν οι µεταλλικοί–ανοξείδωτοι, εύκαµπτοι σωλήνες (Cajon – Swagelok Metal Bellows), 

που συνδέουν τον αντιδραστήρα µε τις ανεξάρτητες γραµµές παροχής των αντιδρώντων, ώστε 

να διευκολύνεται η στεγανή προσαρµογή του αντιδραστήρα στο σύστηµα εκκένωσης (Σ – 

VI.3.2.1). Από ανοξείδωτο χάλυβα είναι κατασκευασµένο και το σύστηµα µεταβλητής οπής, του 
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οποίου η στεγανότητα και η ολίσθηση εξασφαλίζονται µε τη χρήση στυγνιοθλίπτη. Το µοναδικό 

τµήµα της διάταξης που είναι κατασκευασµένο από χαλαζία, είναι η περιοχή δηµιουργίας των 

εκάστοτε δραστικών συστατικών (Cl, F ή H άτοµα). Ο συγκεκριµένος σωλήνας (quartz tube), 

µαζί µε to πηνίο στιγµιαίας εφαρµογής µικροκυµατικού πεδίου υψηλής ισχύος (Microwave 

Discharge), την κοιλότητα Evenson19 ή McCarol και τη γεννήτρια µικροκυµατικής ισχύος 

συνθέτουν τη µονάδα δηµιουργίας των δραστικών συστατικών, των οποίων τα χαρακτηριστικά 

και η αρχή λειτουργίας τους θα αναλυθούν ακολούθως στην παράγραφο §VI.4.   

 Η σχεδίαση και η κατασκευή ενός Knudsen αντιδραστήρα απαιτεί ιδιαίτερη µελέτη, 

καθώς οι γεωµετρικές του διαστάσεις και το σχήµα του είναι καθοριστικές παράµετροι, για το 

χρόνο παραµονής των αντιδρώντων στο εσωτερικό του και την εύκολη και άµεση προσάρτησή 

του στο σύστηµα  εκκένωσης. Όλοι οι αντιδραστήρες που χρησιµοποιήθηκαν στη συγκεκριµένη 

διατριβή είναι κατασκευασµένοι από πυρίµαχο γυαλί και στο ανώτερο τµήµα τους, υπάρχουν 

δύο ή τρεις είσοδοι, ανάλογα µε τις ανάγκες των πειραµάτων. Τα ακροφύσια των εισόδων είναι 

τριχοειδή, ώστε να περιορίζονται φαινόµενα αντίστροφης διάχυσης των µορίων, από τον 

αντιδραστήρα προς το σύστηµα παροχής. Οι αντιδραστήρες, πριν την προσάρτησή τους στο 

σύστηµα εκκένωσης, τιτλοδοτούνται µε νερό, ώστε να προσδιοριστεί ο ακριβής τους όγκος.

 Στην περίπτωση των πειραµάτων προσδιορισµού κινητικών παραµέτρων των 

αντιδράσεων του χλωρίου, οι αντιδραστήρες που χρησιµοποιήθηκαν ήταν, στο σύνολό τους, 

κυλινδρικού τύπου και διπλότοιχοι, παρέχοντας τη δυνατότητα θερµοστάτησής τους, µε την 

κυκλοφορία µεταξύ των εξωτερικών τοιχωµάτων θερµαντικού ή ψυκτικού υγρού (Σ – VI.3.2.1). 

Η θερµοκρασία της αντίδρασης ελέγχεται από έναν ψηφιακό θερµοστάτη (Haake D8), ο οποίος 

είναι ενσωµατωµένος στον κυκλοφορητή, που περιέχει και το σύστηµα θέρµανσης. H ψύξη του 

αντιδραστήρα εξασφαλίζεται από ειδικά κατασκευασµένη εξωτερική  µονάδα, που προσαρτείται 

επίσης στον κυκλοφορητή, καθιστώντας εφικτό τον αποτελεσµατικό έλεγχο της θερµοκρασίας, 

στο εύρος 263 – 393 Κ, µε θερµοκρασιακή σταθερότητα ± 0.02 Κ. Στα συγκεκριµένα πειράµατα 

χρησιµοποιήθηκε ως κυκλοφορητικό υγρό ψύξης – θέρµανσης, νερό µε την προσθήκη 

κατάλληλου αντιπηκτικού στις χαµηλές θερµοκρασίες, ώστε να µη παγώνει. Το θερµοκρασιακό 

εύρος µελέτης των αντιδράσεων των ατόµων χλωρίου κυµάνθηκε από 273 – 363 Κ. Πρέπει να 

σηµειωθεί, ότι πλέον το σύστηµα έχει εφοδιαστεί µε εξωτερική µονάδα ψύξης (Immersion 

Cooler, Haake EK–90, 183 – 313 K), παρέχοντας τη δυνατότητα, µε την κυκλοφορία 

κατάλληλου υγρού (CH3OH, CH3CH2OH), να διεξαχθούν πειράµατα µέχρι τους 200 K, η οποία 

αποτελεί και την οριακή θερµοκρασία της τροπόσφαιρας. Ωστόσο, αν και η διεύρυνση του 

θερµοκρασιακού εύρους µελέτης των αντιδράσεων µπορεί να δώσει σηµαντικότατες κινητικές 

και µηχανιστικές πληροφορίες για την αντίδραση, τα πειράµατα, τόσο σε πολύ χαµηλές, όσο και 
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σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τίθενται περιορισµοί που 

σχετίζονται µε εγγενείς ιδιαιτερότητες της συσκευής, οι οποίες επιδρούν στη µέτρηση 

συντελεστών ταχύτητας, των αντιδρώντων συστηµάτων. 

 Στην περίπτωση των αντιδράσεων των ριζών υδροξυλίου, οι αντιδραστήρες είναι επίσης 

κυλινδρικοί, αλλά µε δύο οµοαξονικά στελέχη, αντιδιαµετρικά τοποθετηµένα και κάθετα στον 

κεντρικό κύλινδρο, ώστε προσαρτώντας στα άκρα τους παράθυρα από χαλαζία, να είναι δυνατή 

η οπτική ανίχνευση των ριζών OH (Σ – VI.5.2.8). Εξαιτίας της πολυπλοκότητας και των 

δυσκολιών κατασκευής διπλότοιχων αντιδραστήρων, στα πρώτα στάδια της διάταξης VLPR / B–

101 έχουν χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά µονού τοιχώµατος αντιδραστήρες και όλα τα 

πειράµατα της παρούσας διατριβής έχουν διεξαχθεί σε συνθήκες θερµοκρασίας δωµατίου. Παρά 

ταύτα, το σύστηµα είναι εφοδιασµένο µε µονάδα θερµοστάτησης, µε αυτόνοµη δυνατότητα 

ρύθµισης της θερµοκρασίας από 248 έως 423 Κ και ακρίβεια σταθεροποίησής της ∆Τ = ±0.01 Κ 

(ThermoNESLAB RTE–111).  

 Στο κατώτατο µέρος όλων των αντιδραστήρων, το οποίο αποτελεί και το σηµείο έδρασής 

τους, στο επίπεδο του συστήµατος µεταβλητής οπής, υπάρχει οπή διαµετρήµατος 30 mm, µε 

κατάλληλο χείλος, ώστε να είναι εφικτή η αεροστεγής προσάρτησή του στο σύστηµα 

εκκένωσης, µε τη χρήση ελαστοµερούς δακτυλίου. Η βέλτιστη εφαρµογή του αντιδραστήρα στο 

ελαστοµερές και η αποφυγή ετερογενών διαδικασιών, επί της εξωτερικής επιφάνειας του 

θαλάµου, διασφαλίζεται επιστρώνοντας τη µεταλλική επιφάνεια, το γυαλί και το δακτύλιο µε 

αλογονωµένο πολυµερές (Perfluorowax, Halocarbon Products Corporation, C–Cl–F)20, 

µεγάλου µοριακού βάρους, εξαιρετικά χαµηλής τάσης ατµών και µε εξαιρετική χηµική 

αδράνεια. Επιπλέον, προκειµένου να εξασφαλιστεί η χηµική αδράνεια των τοιχωµάτων του 

αντιδραστήρα και να µειωθεί περαιτέρω η πιθανότητα εµφάνισης ετερογενούς κατανάλωσης των 

δραστικών συστατικών, η εσωτερική επιφάνεια αδρανοποιείται µε µία εκ των δύο τεχνικών: i) 

Εσωτερική επίστρωση των τοιχωµάτων του αντιδραστήρα, κατόπιν ειδικής προεργασίας, µε ένα 

εξαιρετικά λεπτό, οµογενές υµένιο αδρανούς πολυ–φθοριωµένου πολυµερούς (Teflon FEP 

120(tm), Fluorinated Ethylene Propylene)21, της εταιρείας DuPont, που σε θερµοκρασία 

δωµατίου είναι σε µορφή υγρού γαλακτώµατος. ii) Ειδική χηµική κατεργασία αδρανοποίησης 

της επιφάνειας, χωρίς επίστρωση22. Και οι δύο τρόποι έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα 

αποτελεσµατικοί για του υάλινους Knudsen αντιδραστήρες και διασφαλίζουν σχεδόν την πλήρη 

χηµική αδράνεια των τοιχωµάτων τους. Ωστόσο, συνηθέστερα επιλέγεται ως τρόπος 

αδρανοποίησης της επιφάνειας, αυτός της επίστρωσής της µε Teflon, καθώς τα αποτελέσµατά 

113 



Κεφάλαιο VΙ .3 .3  –  VLPR  –  Σύστημα Εκκένωσης 
 
 

του διαρκούν περισσότερο (αλλαγή επιστρώµατος κάθε ~30 ηµέρες, µετά από παρατεταµένη 

χρήση του αντιδραστήρα) και δεν προκαλεί σηµαντική φθορά στην επιφάνεια του γυαλιού†.  

 Κατά την προσαρµογή του αντιδραστήρα στο σύστηµα εκκένωσης, η έξοδός του 

τοποθετείται οµόκεντρα ως προς την επιλεγµένη οπή διαφυγής. Οι δυνατότητες επιλογής οπών, 

που παρέχονται και στις δύο διατάξεις είναι από 1 – 5 mm και επιλέγονται µε την ολίσθηση του 

στυγνιοθλίπτη. Η διάµετρος της οπής διαφυγής που θα επιλεγεί, σε συνδυασµό µε τον 

αντιδραστήρα που χρησιµοποιείται, θα καθορίσουν τελικά το χρόνο παραµονής των µορίων 

στον αντιδραστήρα και τα χρονικά περιθώρια διεξαγωγής της αντίδρασης. 

 

VI.3.3 VLPR – Σύστημα Εκκένωσης 
 

Το σύστηµα εκκένωσης αποτελείται από το θάλαµο κενού, τις περιστροφικές αντλίες για 

την αρχική δηµιουργία κενού (10-3 Torr), τους µετρητές πίεσης και κενού, τις αντλίες ενίσχυσης 

κενού, που µπορεί να είναι στροβιλοµοριακές (Turbo–Molecular Pumps) ή αντλίες διάχυσης 

ελαίου (Oil Diffusion Pump) και διάφορα συµπληρωµατικά εξαρτήµατα για τη διασύνδεση των 

τµηµάτων µεταξύ τους. Η ύπαρξη ενός συστήµατος υψηλής τεχνολογίας κενού, που 

αναπόφευκτα συνοδεύεται από αντίστοιχα υψηλό κόστος, είναι απαραίτητη στην VLPR διάταξη, 

καθόσον εξασφαλίζει, αφενός την ταχεία άντληση του αντιδραστήρα και τη διαµόρφωση του 

αντιδρώντος µίγµατος σε µοριακή δέσµη και αφετέρου τις απαραίτητες συνθήκες πίεσης για την 

καλή λειτουργία του φασµατογράφου µαζών.  

Η διαφορική άντληση, που έχει επιλεγεί και στις δύο VLPR διατάξεις, για τη δηµιουργία 

υψηλού κενού, προϋποθέτει βασική γνώση τεχνολογίας κενού23 τόσο για τη σχεδίαση, όσο και 

για τη συντήρηση του συστήµατος. Εντούτοις, αποτελεί έναν αποδοτικό τρόπο για τη επίτευξη 

υψηλού κενού σε ερευνητικά εργαστήρια, µε σχετικά χαµηλό κόστος. Το δοµικό του στοιχείο 

είναι ο θάλαµος υψηλού κενού, ο οποίος είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα και 

διαµερίζεται εσωτερικά σε δύο υποθαλάµους, ώστε να είναι εφικτή η διαφορική του άντληση. Ο 

κάθε υποθάλαµος αντλείται από ανεξάρτητο σύστηµα εκκένωσης, ενώ µεταξύ τους 

επικοινωνούν µέσω του διαµορφωτή µοριακής δέσµης (µεταλλικός κόλουρος κώνος µε οπή 

εισόδου d1 ~ 3 mm και εξόδου d2 ~ 20 mm). Στην περίπτωση της εργαστηριακής διάταξης VLPR / 

Β–101, ο πλευρικός θάλαµος αντλείται εγκάρσια από µία στροβιλοµοριακή αντλία (Alcatel ATP 

400), µε ταχύτητα άντλησης ως προς το N2, 400 lt s-1, ενώ ο δεύτερος υποθάλαµος, που 

φιλοξενεί και το σύστηµα ανίχνευσης του φασµατογράφου µαζών, αντλείται κατακόρυφα, από 

                                                 
† Κατόπιν παρατεταμένης εφαρμογής της δεύτερης τεχνικής χημικής αδρανοποίησης των τοιχωμάτων,  
παρατηρούνται φαινόμενα θάμπωσης του γυαλιού. 
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µία επίσης στροβιλοµοριακή αντλία (Alcatel ATP 100) µε ταχύτητα άντλησης ως προς το N2, 

100 lt s-1. Η µοναδική διαφορά στα συστήµατα άντλησης στη διάταξη VLPR – Π–209, αφορά 

στην εγκάρσια άντληση του πλευρικού θαλάµου, όπου χρησιµοποιείται αντλία διαχύσεως ελαίου 

(Balzers DIF 200 BF…W–Platte Valve), µε χαρακτηριστικό ρυθµό άντλησης 935 lt s-1.  

Όπως προαναφέρθηκε, οι συγκεκριµένες αντλίες χρησιµοποιούνται για την ενίσχυση 

ενός προϋπάρχοντος κενού, που και στις δύο διατάξεις εξασφαλίζεται µε τη σύνδεση 

περιστροφικών αντλιών προσαρτηµένες στην έξοδο των αντλιών υψηλού κενού (Πρωταρχική 

Άντληση, Primary Pumping). Στη διάταξη VLPR / Β–101 και οι δύο στροβιλοµοριακές αντλίες 

αντλούνται από δύο µηχανικές αντλίες της εταιρείας Alcatel (Pascal 2005 SD) µε ταχύτητα 

άντλησης 5.4 m3 h-1 η κάθε µία, ενώ στη διάταξη VLPR / Π–209, η µεν στροβιλοµοριακή 

εκκενώνεται από µία περιστροφική αντλία της εταιρείας Alcatel (PASCAL 2012A) µε 

χαρακτηριστικό ρυθµό άντλησης 15.7 m3 h-1 και η δε αντλία διαχύσεως ελαίου, από µία επίσης 

περιστροφική (Alcatel 2063C), µε σηµαντικά µεγαλύτερο ρυθµό άντλησης, που φτάνει τα 65 m3 

h-1. Η ύπαρξη αντλιών προ–δηµιουργίας κενού είναι απαραίτητη, ώστε να αποφευχθεί η 

καταπόνηση των αντλιών υψηλού κενού και να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία και 

απόδοσή τους.  

 
Σ – VI.3.3.1 Περιγραµµατική απεικόνιση του συστήµατος εκκένωσης της διάταξης VLPR – B–101 
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Οι πιέσεις σε κάθε υποθάλαµο µετρώνται µε τη χρήση θερµοζεύγους (Thermocouple 

Gauge Tube), ενώ το κενό, στο δεύτερο υποθάλαµο, µετράται µε κατάλληλα προσαρτηµένο 

καθοδικό µετρητή ιονισµού, µε νήµα βολφραµίου (Ionization Gauge (W), 0563–K2466301). Το 

σύστηµα µέτρησης κενού – πίεσης είναι στο σύνολό του της εταιρείας Varian και ελέγχεται από 

µία πολυµετρητική µονάδα (Multi–Gauge Controller, L8350301). Για τη µέτρηση του κενού, 

στον πρώτο υποθάλαµο και στις δύο διατάξεις, είναι δυνατή η επικουρική προσαρµογή µετρητή 

κενού τύπου Penning της εταιρείας Alcatel (CF2P). Υπό συνθήκες πειράµατος, σε πραγµατικό 

χρόνο, το κενό στον πλευρικό υποθάλαµο είναι περίπου 1 × 10-5 Torr, ενώ στο δεύτερο 

υποθάλαµο φτάνει τα 5 × 10-7 Torr†. Οι τιµές αυτές, βάσει της έκφρασης Ε – Ι.2.15, οδηγούν σε 

µέσες ελεύθερες διαδροµές των µορίων λ ~ 500 cm, στον πρώτο υποθάλαµο και λ ~ 1 × 104 cm, 

στο δεύτερο. Οι συγκεκριµένοι αριθµοί προστατεύουν τα µόρια από τη µεταξύ τους 

αλληλεπίδραση, κατόπιν εξόδου τους από τον αντιδραστήρα, διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι στο 

φασµατογράφο µαζών θα φτάσει αµιγής, τόσο η σύσταση του εξερχόµενου από τον 

αντιδραστήρα αντιδρώντος µίγµατος, όσο και η σχετική αναλογία των συγκεντρώσεων των 

συστατικών τους.  

 

VI.3.4 VLPR – Σύστημα Ανίχνευσης 
 

Το σύστηµα ανίχνευσης αποτελεί τα “µάτια” του ερευνητή στο εσωτερικό του αντιδραστήρα και 

όπως συνάδεται, όσο ευρύτερο είναι το οπτικό του πεδίο, τόσο ευκρινέστερα και 

λεπτοµερέστερα θα παρακολουθεί την εξέλιξη του αντιδρώντος συστήµατος. Η βασική και 

συγχρόνως απαραίτητη τεχνική ανίχνευσης της VLPR διάταξης, είναι η φασµατοµετρία µαζών, 

καθώς αποτελεί την περιεκτικότερη σε πληροφορίες τεχνική, για την ανάλυση αντιδρώντων 

µιγµάτων που περιέχουν δραστικά συστατικά (§VI.1.2.1). Ωστόσο, ένα εκ των σηµαντικότερων 

µειονεκτηµάτων της τεχνικής είναι η δυσχέρειά της να ανιχνεύσει δραστικές οντότητες (άτοµα ή 

ρίζες), ιδιαίτερα όταν χρησιµοποιούνται τεχνικές ισχυρού ιονισµού δείγµατος (§VI.3.1). Το 

πρόβληµα αυτό δύναται να επιλυθεί, συζευγνύοντας τη φασµατοµετρία µαζών, µε µία οπτική 

τεχνική ανίχνευσης, όπως η φασµατοσκοπία επαγόµενου φθορισµού από laser (Laser Induced 

                                                 
† Το όριο κενού για τη λειτουργία του φασματογράφου μαζών, που αφορά αποκλειστικά την ασφάλειά 
του,  είναι >10‐5 Torr.  Σε  συνθήκες  χαμηλότερου  κενού  καταπονούνται,  τόσο  τα  νήματα  του  θαλάμου 
ιονισμού, όσο και οι ράβδοι μολυβδαινίου του τετραπόλου,  με σαφή τον κίνδυνο εκτεταμένης οξείδωσής 
τους.  Περαιτέρω  περιορισμοί  και  απαιτήσεις  για  υψηλότερο  κενό  τίθενται  από  τη  φύση  των 
πειραμάτων  και  την  ανταγωνιστική  δράση  του  αέρα  (leak,  N2,  Η2Ο  και  O2),  προς  τη  σύσταση  της 
μοριακής δέσμης, κατά τον ιονισμό.        
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Fluorescence, LIF). Στη συγκεκριµένη σκέψη βασίστηκε η σχεδίαση της βελτιωµένης έκδοσης 

του VLPR, που κατασκευάστηκε κατά την παρούσα διατριβή διευρύνοντας το πεδίο αναφοράς 

της τεχνικής, στη µελέτη σχεδόν οποιασδήποτε µετασταθούς οντότητας. Ωστόσο, επειδή η 

φασµατοµετρία µαζών είναι κοινή και στις δύο διατάξεις†, θα περιγραφεί αρχικά, 

επισηµαίνοντας τις διαφορές µεταξύ των VLPR / B–101 και VLPR / Π–209 συσκευών και 

ακολούθως θα αναλυθεί η τεχνική LIF.  

 

VI.3.4.1 VLPR – Προσαρμοσμένη Φασματομετρία Μαζών Μοριακής Δέσμης24‐26
 

Η εφαρµογή της φασµατοµετρίας µαζών στην τεχνική του VLPR αποτελεί µία ιδιάζουσα 

περίπτωση, καθώς πέρα από τη συµβατική εµπορικά διαθέσιµη οργανολογία, το σύστηµα 

ανίχνευσης συµπεριλαµβάνει µία συνδεσµολογία, στο µεγαλύτερο µέρος της υπό κενό, 

µηχανικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που στοχεύει στη βελτίωση και ενίσχυση των 

σηµάτων, που λαµβάνονται από το φασµατογράφο µαζών  και στη µεταφορά  της ανίχνευσης, 

στο εσωτερικό του αντιδραστήρα (Molecular Beam Mass Spectrometric Analysis, MB /QMS).  

Τα µόρια, καθώς εξέρχονται του αντιδραστήρα, εισέρχονται στον πρώτο υποθάλαµο του 

συστήµατος εκκένωσης, όπου στη στατιστική τους πλειοψηφία αποµακρύνονται µέσω της 

εγκάρσιας άντλησης. Στατιστικά, µόνο το 0.1 % περίπου των µορίων εισέρχεται στο δεύτερο 

υποθάλαµο (10-6 – 10-7 Torr), το οποίο διαµορφώνεται σε µία ευρεία µοριακή δέσµη µε τη 

βοήθεια κωνικής κατασκευής (skimmer). Κατά την είσοδό της στο δεύτερο υποθάλαµο, οι 

παλλόµενες λεπίδες (µεταλλικά ελάσµατα) ενός µηχανικού τεµαχιστή (American Time Products, 

Optical Group, Tunning Fork Chopper L2HHB, Patent 3162006, 2877365, 3493292), 

διαµορφώνουν τη δέσµη ηµιτονοειδώς, µε συχνότητα 200 Hz. Τα πακέτα των µορίων, φτάνουν 

στη συνέχεια ανά 5 ms στο θάλαµο ιονισµού του φασµατογράφου µαζών, όπου εκκινείται η 

διαδικασία ανίχνευσής τους. Η οπή διαφυγής, η είσοδος του skimmer και ο θάλαµος ιονισµού 

του φασµατογράφου είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένοι µεταξύ τους. Ο ιονισµός αποτελεί τη 

δραστικότερη µετατροπή των µορίων, κατά την ανάλυσή τους. Και στις δύο διατάξεις 

συντελείται µε την τεχνική διασταύρωσης δεσµών και πρόσκρουσης ηλεκτρονίων υψηλής 

κινητικής ενέργειας (Cross Beam – Electron Impact, CB – EI) στη µοριακή δέσµη. Στο θάλαµο 

ιονισµού των φασµατοµέτρων, βρίσκονται δύο νήµατα Ρηνίου (Re), τα οποία καθώς διαρρέονται 

από ρεύµα, πυρακτώνονται (TRe ~ 2000 Κ) και εκλύουν συσταδικά ηλεκτρόνια, δηµιουργώντας 

                                                 
† Και στις δύο εργαστηριακές διατάξεις οι φασματογράφοι που χρησιμοποιούνται είναι της εταιρείας 
Balzers. Συγκεκριμένα στη  διάταξη VLPR – Π–209 χρησιμοποιείται ο Balzers QMG–511 ενώ στη VLPR/– 
Β–101, ο πιο σύγχρονος Balzers–Inficon  QMG–422. 
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ένα νέφος γύρω τους. Τα νήµατα του Re δύνανται να χρησιµοποιηθούν συνδυαστικά ή 

ανεξάρτητα, ενώ στο συγκεκριµένο τύπο θαλάµου µπορούν να προσαρτηθούν επίσης νήµατα 

Βολφραµίου (W, τW ~ 10000 h), υτριοξειδίου του Ιριδιου (ΥOx–Ιr, τYOx–Ir ~ 10000 h), καθώς και 

βοριδίου του Λανθανίου (LaB6, τLaΒ6 ~ 10000 h), µε τα δύο τελευταία να αποτελούν πολύ 

καλύτερους ποµπούς ηλεκτρονίων. Εντούτοις, κατά τη διεξαγωγή της παρούσας διατριβής 

χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά νήµατα Re (τRe ~ 2000 h), τα οποία ενδείκνυνται για τη µελέτη 

αλογονωµένων ενώσεων. Στην περίπτωση όπου το εφαρµοζόµενο δυναµικό στο κέντρο του 

θαλάµου ιονισµού (πλέγµα, grid), επιθυµείται να είναι 70 eV, τα ηλεκτρόνια του νέφους 

απωθούνται από την περιφερειακή περιοχή των νηµάτων, εφαρµόζοντάς τους τάση –55 V και µε 

τη βοήθεια ενός ηλεκτροδίου εστίασης (Wehnelt Electrode) κατευθύνονται προς το πλέγµα.  Εν 

συνεχεία, επιταχύνονται στα +15 V (Τάση Πλέγµατος) και διέρχονται την περιοχή διέλευσης της 

µοριακής δέσµης µε κινητική ενέργεια 70 eV (δυναµικό ιονισµού), όπου και συγκρουόµενα µε 

τα µόρια, παράγουν θετικά φορτισµένα ιόντα. Η γεωµετρική κατασκευή της περιοχής ιονισµού, 

απαγορεύει στα ηλεκτρόνια, που θα διέλθουν της περιοχής διασταύρωσης, χωρίς να 

συγκρουστούν µε τη µοριακή δέσµη, να διαφύγουν του θαλάµου και προσκρούοντας σε µία 

πλάκα (Άνοδος), τάσης –55 V (Απωστική Ασπίδα, Reflector Shield), απέναντι από τα νήµατα, 

επανακατευθύνονται στο κέντρο του πλέγµατος, µε την ίδια κινητική ενέργεια των 70 eV, 

συνεχίζοντας τη διαδικασία ιονισµού (Σ – VI.3.4.1.1).  

 
Σ – VI.3.4.1.1 Απλοποιηµένη σχηµατική απεικόνιση του θαλάµου ιονισµού και των κρίσιµων δυναµικών 
 

Φυσικά, τα ηλεκτρόνια µπορούν να ιονίσουν µόρια σε οποιοδήποτε σηµείο της τροχιάς 

τους. Ωστόσο, µόνο τα θετικά ιόντα που σχηµατίζονται µέσα στο πλέγµα µπορούν τελικά να 

ανιχνευθούν. Αυτό συµβαίνει γιατί η τάση πλέγµατος +15 V, το δυναµικό εστίασης –20 V (Focus 

Plate Voltage) και ένα επιπλέον δραστικό αρνητικό δυναµικό, που επάγεται από την ύπαρξη των 

ηλεκτρονίων στο κέντρο του πλέγµατος, δρουν σαν “κάτοπτρο”, που εφοδιάζουν το τετράπολο 
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µόνο µε τα θετικά ιόντα του πλέγµατος. Τελικά, ορισµένα ηλεκτρόνια συλλέγονται από το 

πλέγµα και το µετρούµενο ρεύµα αναφέρεται ως ρεύµα εκποµπής. Το συγκεκριµένο µέγεθος 

εξαρτάται από το υλικό κατασκευής των νηµάτων, τη θερµοκρασία τους και τη διαφορά 

δυναµικού µεταξύ Grid–Reflector Voltage (ενέργεια ηλεκτρονίων, electron energy). Συνεπώς, οι 

κρίσιµες παράµετροι που θα καθορίσουν την ευαισθησία και τη διακριτική ικανότητα του 

ιονιστή και πρέπει να ρυθµιστούν κατάλληλα για τη διεξαγωγή κινητικών πειραµάτων είναι 

τέσσερις: η τάση πλέγµατος, η ενέργεια των ηλεκτρονίων,  το δυναµικό εστίασης και το ρεύµα 

εκποµπής. Συγκεκριµένα, χαµηλώνοντας την ενέργεια των ηλεκτρονίων χαµηλώνει και η 

ευαισθησία, ενώ για πολύ χαµηλές τιµές της µειώνεται και η διακριτική ικανότητα. Ωστόσο, η 

διακριτική ικανότητα µπορεί να βελτιωθεί, είτε µειώνοντας την τάση πλέγµατος, είτε αυξάνοντας 

το δυναµικό εστίασης. Και οι δύο αυτές ρυθµίσεις όµως, µειώνουν περαιτέρω την ευαισθησία. 

Τέλος η ενέργεια των ηλεκτρονίων σχετίζεται κυρίως µε την ευαισθησία και µάλιστα διττά και 

ανάλογα. Όσο αυξάνεται η ενέργεια, αυξάνονται συγχρόνως, αφενός η πιθανότητα κρούσης που 

θα οδηγήσει σε ιονισµό και αφετέρου, το αρνητικό δυναµικό των ηλεκτρονίων στο πλέγµα, που 

σε συνδυασµό µε το δυναµικό εστίασης, κατευθύνουν τα ιόντα προς το τετράπολο. Οι 

συγκεκριµένες ρυθµίσεις είναι ιδιαίτερα σηµαινούσης βαρύτητας σε πειράµατα που απαιτούνται 

χαµηλά δυναµικά ιονισµού, για την ανίχνευση δραστικών συστατικών (άτοµα Cl). Στα 

συγκεκριµένα πειράµατα οι παράµετροι ρυθµίστηκαν εµπειρικά, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης 

διαχωρισµός των κορυφών 35 (Cl) και 36 (HCl), και συγχρόνως η ευαισθησία της τεχνικής να 

είναι ικανοποιητική. Αναφορικά, τυπικές τιµές των συγκεκριµένων ρυθµίσεων, για τις 

αντιδράσεις χλωρίου, που είναι και πιο κρίσιµες, ήταν: Ενέργεια Ηλεκτρονίων: 19 V, Τάση 

Πλέγµατος: 5 V ∆υναµικό Εστίασης: –9 V, Ρεύµα Εκποµπής: 0.2 mA, ∆ιακριτική Ικανότητα†: 47.  

Τα προκύπτοντα θετικά ιονισµένα µόρια εξερχόµενα από το θάλαµο ιονισµού, µε την 

εφαρµογή κατάλληλων πεδίων (Extraction Voltage) και διαµέσω σχισµής σε σχήµα  ορθογωνίου 

κατευθύνονται, µε τη µορφή ταινιωτής δέσµης, προς τον αναλυτή της µονάδας, το τετραπολικό 

φίλτρο µαζών (VLPR / Π–209: QMA–150 (RF: QMH 150–5), VLPR / Β–101: QMA–400 (RF: 

QMH 400–5)). Ο συγκεκριµένος τύπος αναλυτή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1953 από 

τον Paul27, και έκτοτε χρησιµοποιήθηκε σχεδόν σε κάθε πεδίο επιστηµονικών και τεχνολογικών 

εφαρµογών. Το µεγάλο του πλεονέκτηµα και συγχρόνως η αιτία που τον κατέστησε τόσο 

δηµοφιλή, πέρα από την αποτελεσµατικότητά του, σχετίζεται µε τον εναλλακτικό τρόπο 

δηµιουργίας πεδίου. Καθόσον δεν περιείχε µαγνήτη ήταν σχετικά ελαφρύς, συµπαγής και 

ευπροσάρµοστος σε οποιαδήποτε, σχεδόν, διάταξη, προσδίδοντας µεγάλη ευελιξία στον 

                                                 
† Η ρύθμιση αυτή αφορά το τετράπολο, αλλά για συνεκτικούς λόγους η τιμή της αναφέρεται εδώ. 
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αναλυτή. Tα τετράπολα (quadrupole) που χρησιµοποιούνται στις πειραµατικές διατάξεις, που 

διεξήχθησαν τα πειράµατα δοµούνται από τέσσερις ράβδους µολυβδαινίου (Mb), µήκους 200 

mm, συµµετρικά τοποθετηµένες ως προς την κατεύθυνση της δέσµης των ιόντων, ενώ η 

διάµετρος κάθε µίας (8 mm) είναι ίση µε 1.144 φορές της ακτίνας του πεδίου που δηµιουργούν 

στο εσωτερικό τους, r0. Οι απέναντι πόλοι, συνδέονται µεταξύ τους ηλεκτρικά και κάθε ζεύγος 

στη συνέχεια συνδέεται µε τον πόλο πηγής τάσεως, που περιέχει µία συνεχή U και µία 

εναλλασσόµενη υψίσυχνη (στην περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων, RF) συνιστώσα V cos ωt. 

Συνεπώς, το δυναµικό του τετραπολικού πεδίου, που θα καθορίσει και την κίνηση που θα 

εκτελέσουν τα ιόντα στο εσωτερικό του,  περιγράφεται από την έκφραση: 

 ( ) 2
0

22

cos
r

yxtVU −
⋅ω+=φ   [E – VI.3.4.1] 

Οι συνιστώσες  του ηλεκτρικού πεδίου αναλύονται ακολούθως στις αντίστοιχες χωρικές: 

 ( )xtVU
rx

Ex ⋅ω+−=
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0
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0
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 0=
∂
φ∂

−=
z

Ez   [E – VI.3.4.4] 

όπου οι πρώτες δύο εξισώσεις περιγράφουν την ταλάντωση των ιόντων υπό την επίδραση µίας 

περιοδικά µεταβαλλόµενης δύναµης, ενώ η τελευταία παρέχει τη σταθερή ταχύτητα, για την 

κίνηση των ιόντων, κατά µήκος του τετραπόλου (Σ – VI.3.4.1.2). Η επίλυση των διαφορικών 

εξισώσεων (∆ιαφορικός Μετασχηµατισµός Mathiew28) οδηγεί σε δύο κατηγορίες λύσεων. Στην 

πρώτη οµάδα, τα πλάτη των ταλαντώσεων περιορίζονται µεταξύ δύο ακραίων τιµών 

συνθέτοντας τις σταθερές λύσεις του µετασχηµατισµού. Η έτερη κατηγορία, αυτή των ασταθών 

λύσεων, χαρακτηρίζεται από διαρκώς αυξανόµενα πλάτη ταλάντωσης. Η φυσική ερµηνεία των 

λύσεων αφορά στην ευστάθεια κίνησης. ∆ηλαδή, ορισµένα ιόντα θα διανύσουν όλο το µήκος 

του τετραπολικού αναλυτή, ενώ κάποια άλλα θα προσκρούσουν στις ράβδους, θα απολέσουν το 

φορτίο τους και θα αντληθούν ως ουδέτερα µόρια.  Το τρίγωνο ευστάθειας του τετραπολικού 

πεδίου (Σ – VI.3.4.1.2), που προκύπτει από την Mathiew επίλυση, προβλέπει ότι η σταθερότητα 

της κίνησης µεταβάλλεται συναρτήσει των λειτουργικών παραµέτρων 22
02 ω= rmeVq και 

22
04 ω= rmeUa . Για δεδοµένες τιµές των U, V, ω και r0, το µήκος του τετραπόλου θα το 

διανύσουν µόνο ιόντα µε ορισµένο εύρος λόγων zm  (εσωτερικά του τριγώνου ευστάθειας), των 

οποίων το πλάτος των ταλαντώσεων διατηρείται σταθερό και είναι µικρότερο του r0. Τα 
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υπόλοιπα ιόντα, όπως προαναφέρθηκε, εφόσον θα αποφορτιστούν, δεν θα ανιχνευθούν. Όπως 

γίνεται αντιληπτό, η σάρωση των κορυφών, για να ληφθεί το πλήρες φάσµα µίας ένωσης µε την 

τετραπολική φασµατοµετρία µαζών µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: i) Μεταβάλλοντας τη 

συχνότητα ω και διατηρώντας τις τιµές των U και V σταθερές, ii) ∆ιατηρώντας σταθερή τη 

συχνότητα ω και µεταβάλλοντας τα U και V, χωρίς όµως να µεταβάλλεται ο λόγος τους VU . 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός τετραπολικού αναλυτή βελτιώνονται σηµαντικά, τόσο όταν 

αυξάνονται οι γεωµετρικές παράµετροι των ράβδων–πόλων του (µήκος, ακτίνα), όσο και όταν 

αυξάνεται η συχνότητα της υψίσυχνης εναλλασσόµενης τάσης που χρησιµοποιείται. Και οι δύο 

βελτιώσεις ωστόσο, αυξάνουν δυσανάλογα το κόστος της οργανολογίας.  

 
Σ – VI.3.4.1.2 Κάτοψη του τετραπολικού συστήµατος φασµατοµετρίας µαζών. Το µεγαλύτερο τµήµα του συστήµατος 
είναι προσαρτηµένο στο εσωτερικό του θαλάµου υψηλού κενού (>10-6 Torr) 
 

Μία ακόµη παράµετρος, ιδιαίτερης κρισιµότητας, για οποιαδήποτε ανάλυση και η οποία 

εξαρτάται από τον αναλυτή, είναι η διακριτική ικανότητα του οργάνου R, η οποία ορίζεται ως: 

 
m

mR
∆

=    [E – VI.3.4.5] 

όπου m, η µετρούµενη µάζα και m+∆m, η πρώτη ικανοποιητικά διαχωριζόµενη κορυφή†.  

                                                 
† Ικανοποιητικός  διαχωρισμός  κορυφών  επιτυγχάνεται  όταν  η  επικάλυψη  δύο  ισοϋψών  κορυφών  δεν 
υπερβαίνει το 10% του συνολικού τους ύψους 
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Σε όλα τα πειράµατα που διεξήχθησαν στην παρούσα διατριβή, και στις δύο διατάξεις, η 

διακριτική ικανότητα είχε ρυθµιστεί, ώστε ∆m = 1 amu. Πρέπει να σηµειωθεί ότι όσο αυξάνει η 

διακριτική ικανότητα του φασµατογράφου, µειώνεται η ευαισθησία του. 

 Τα ιόντα που θα διέλθουν άθικτα όλο το µήκος του τετραπόλου και θα διαχωριστούν 

ανάλογα µε τις τιµές του λόγου zm  που τα χαρακτηρίζει, δεν µπορεί παρά να επάγουν πολύ 

µικρά ιονικά ρεύµατα. Για το λόγο αυτό ως ανιχνευτής της διάταξης έχει επιλεγεί ένας 

δευτερογενής ηλεκτρονιακός πολλαπλασιαστής (Secondary Electron Multiplier, VLPR / Π–209: 

SEM HV–511, VLPR / B–101: SEM HV–420), ο οποίος είναι κάθετα τοποθετηµένος στον άξονα 

του τετραπόλου,  τροφοδοτείται µε τάση στην περιοχή των 1 – 3.5 keV και χρησιµοποιείται ως 

ένα επιπρόσθετο ενισχυτικό ηλεκτρικό στοιχείο. Τα ιόντα που µέλλουν να ανιχνευθούν, 

επιταχύνονται αποκτώντας ενέργεια µερικών χιλιάδων eV  και προσκρούουν στην πρώτη 

(δύνοδος µετατροπής, conversion dynode), από µία σειρά 17 αλλεπάλληλων δυνόδων χαλκού – 

βηρυλλίου (Cu – Be, πλάτους 20 mm έκαστη). Στο σηµείο αυτό εκκινείται η διαδικασία 

πολλαπλασιασµού του ηλεκτρικού σήµατος µε την έκλυση µεγάλου αριθµού δευτερογενών 

ηλεκτρονίων, από την πρόσκρουση. Εν συνεχεία, η αρχιτεκτονική των δυνόδων, υποχρεώνει τα 

δευτερογενή ηλεκτρόνια, να προσκρούσουν στην επόµενη, προκαλώντας µε τη σειρά τους 

έκλυση επιπλέον δευτερογενών ηλεκτρονίων (η απόδοση δευτερογενών ηλεκτρονίων ανά στάδιο 

είναι πάντα µεγαλύτερη της µονάδας). Η διαδικασία πολλαπλασιασµού των ηλεκτρονίων 

επαναλαµβάνεται για τις υπόλοιπες 15 δυνόδους και τελικά καταλήγουν στο ηλεκτρόµετρο, το 

οποίο καταγράφει την ενισχυµένη, κατά 104 – 108 φορές, ένταση ρεύµατος που επάγουν. Με τον 

τρόπο αυτό είναι δυνατόν να µετρηθούν µε αξιοπιστία και ποσοτικά, ιονικά ρεύµατα, που 

αντιστοιχούν ακόµα και σε λίγες δεκάδες µοριακών ιόντων, παράµετρος καθοριστική για 

κινητικά πειράµατα, τα οποία βασίζονται στον ποσοτικό προσδιορισµό χαρακτηριστικά µικρών 

συγκεντρώσεων. Ένας επιπλέον λόγος για την επιλογή και χρήση του SEM ανιχνευτή, έναντι 

του αντίστοιχου Faraday Cup που διατίθεται και γίνεται να προσαρµοστεί εξαιρετικά εύκολα 

στο σύστηµα, είναι διότι εξαιτίας των σχετικά µεγάλων εντάσεων που επάγονται, η απόκριση 

του ηλεκτροµέτρου κατά την ενίσχυση, και συνακόλουθα η µέτρηση του ρεύµατος, είναι 

εξαιρετικά ταχεία και περιορίζεται µόνο από τη στατιστική φύση του ρεύµατος. Το ηλεκτρικό 

σήµα του ηλεκτροµέτρου, που περιέχει τόσο το διαµορφωµένο σήµα της µοριακής δέσµης (200 

Hz), όσο και αυτό του αδιαµόρφωτου θορύβου, φτάνει στην κεντρική κονσόλα του 

φασµατογράφου (VLPR / Β–101: Balzers–Inficon QMG–422, VLPR / Π–209: Balzers QMG–

511), που βρίσκεται εκτός συστήµατος κενού. Από εκεί µεταφέρεται καλωδιακά, στην είσοδο 

του επιλογέα – ενισχυτή (VLPR / Β–101: Standford Research Systems SR 830 DSP Lock–in 
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Amplifier, VLPR / Π–209: NF Electronic Instruments, LI–570 Lock–in Amplifier), µαζί µε τη 

συχνότητα αναφοράς του τεµαχιστή δέσµης (200 Hz). Η διαφορά φάσης των δύο σηµάτων (το 

σήµα του τεµαχιστή προηγείται του αντίστοιχου του φασµατογράφου µάζας) εντοπίζεται αυτόµατα 

από το Lock–in και ο συγχρονισµός τους ελέγχεται συνεχώς από ανεξάρτητη εσωτερική µονάδα.  

Ο ρόλος της  συσκευής επιλεκτικής ενίσχυσης είναι να αποµονώσει από το συνολικό ηλεκτρικό 

σήµα εξόδου του φασµατογράφου µάζας (µοριακής δέσµης και θόρυβος†), µόνο το κοµµάτι που 

περιέχει την περιοδική συνιστώσα των 200 Hz και προέρχεται αποκλειστικά από την 

ηµιτονοειδώς διαµορφωµένη µοριακή δέσµη. Ακολούθως, εφόσον εξαλειφθεί ο θόρυβος, το 

περιοδικό σήµα ενισχύεται από 10 µέχρι 1000 φορές. Με τον τρόπο αυτό “στρέφονται τα µάτια” 

του ερευνητή κατευθείαν µέσα στον αντιδραστήρα “καθαρίζοντας” (µείωση θορύβου 

υποβάθρου) και διευρύνοντας (µεγαλύτερη ευαισθησία) ταυτόχρονα το οπτικό του πεδίο (Σ – 

VI.3.4.1.3).  

 
Σ – VI.3.4.1.3 Περιγραµµατική απεικόνιση του συνολικού συστήµατος ανάλυσης του αντιδρώντος µίγµατος µε την 
προσαρµοσµένη φασµατοµετρία µαζών και των λειτουργικών “φίλτρων” (Skimmer, Chopper, Lock–in Amplifier), για 
τη λήψη, ενίσχυση  και αποθήκευση των δεδοµένων  
 

Κατά τη διάρκεια του πειράµατος ή της λήψης φάσµατος µάζας, διαµέσω του επιλογέα 

ενισχυτή, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του χρονικού παραθύρου λειτουργίας του 

οργάνου. Η συγκεκριµένη χρονική σταθερά (time constant) αναφέρεται στο διάστηµα που το 
                                                 
† Ο θόρυβος μπορεί να προέρχεται είτε από μόρια που τυχαία κινούνται μέσα στο δεύτερο υποθάλαμο 
κενού και δεν έχουν προλάβει να αντληθεί, είτε από μόρια που έχουν “κολλήσει” στα τοιχώματα του 
θαλάμου και ξεκολλάνε περιστασιακά, είτε ηλεκτρικός θόρυβος από τα ηλεκτρονικά κυκλώματα των 
οργάνων. Ωστόσο κανείς δεν έχει περιοδική συνιστώσα 200 Hz και δεν ανιχνεύεται. 
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σήµα εισόδου αναλύεται από τον Lock–in Amplifier, ώστε στην έξοδό του να δώσει ένα συνεχές 

– σταθερό σήµα (DC signal) και δηλώνει την ταχύτητα απόκρισης της συσκευής. Αυξάνοντας 

την time constant, το σήµα γίνεται σταθερότερο και συνεπώς η µέτρησή του πιο αξιόπιστη. 

Ωστόσο, όταν το σήµα εισόδου µεταβάλλεται, η χρονική σταθερά θα πρέπει να ρυθµιστεί, ώστε  

να είναι 5 τουλάχιστον φορές µικρότερη από το χρονικό παράθυρο µεταβολής του σήµατος, 

δηλαδή του χρόνου ζωής του φαινοµένου που περιγράφει. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο 

επεξεργαστής (RC filter) χρειάζεται πέντε χρονικές σταθερές, για να προσδιορίσει την τελική 

τιµή της εξόδου, και στο διάστηµα αυτό, το σήµα θα πρέπει να είναι σταθερό29. Η έξοδος του 

επιλογέα – ενισχυτή LI–570, στην εργαστηριακή διάταξη VLPR / Π–209 συνδέεται καλωδιακά 

(BNC 50Ω), είτε µε έναν αναλογικό καταγραφέα (Yokogawa Hokushin Electric, YEW Type 3033 

A3 X–Y Recorder) ή µέσω της κάρτας πρόσκτησης (§VI.3.1), µε ένα µικρουπολογιστή (Digital 

DEC PDP–11), όπου γίνεται η ψηφιακή συλλογή, η αποθήκευση και ένα µέρος της 

επεξεργασίας των δεδοµένων. Όσον αφορά στην εργαστηριακή διάταξη VLPR / Β–101, η 

αναλογική έξοδος του SR–830 DSP συνδέεται σε ένα από τα κανάλια του πολυπλέκτη της 

κάρτας πρόσκτησης και στη συνέχεια ακολουθεί η µετατροπή και µεταφορά των δεδοµένων σε 

έναν προσωπικό υπολογιστή, για την αποθήκευσή τους και την περαιτέρω επεξεργασία τους. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι και στις δύο διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης 

του απευθείας σήµατος του φασµατογράφου µάζας και του σήµατος τους διαµέσω του Lock–in 

Amplifier, στην εκάστοτε κάρτα  πρόσκτησης, ώστε να είναι εφικτή η άµεση σύγκριση των 

φασµάτων που λαµβάνονται και µε τους δύο τρόπους και ο έλεγχος καλής λειτουργίας των 

οργάνων.  

  

VI.3.4.2 VLPR – Προσδιορισμός Ταχύτητας Διαφυγής 
 

Εφόσον προσδιοριστεί ο ρυθµός µε τον οποίο τα µόρια εισέρχονται στον αντιδραστήρα, 

η έτερη φυσική διεργασία, που πρέπει να ποσοτικοποιηθεί  είναι ο ρυθµός µε τον οποίο τα µόρια 

διαφεύγουν µέσω του συστήµατος της µεταβαλλόµενης οπής, προς το σύστηµα εκκένωσης. 

Όπως προβλέπει η ΚΘΑ, η διαφυγή των µορίων, διαµέσω οπής, είναι  µία πρώτης τάξης 

κινητική διαδικασία: 

 [ ] [ ]Mk
dt
Mdu M

escesc −==   [Ε – VI.3.4.2.1] 

και για την περίπτωση αντιδραστήρα κυλινδρικού σχήµατος, ο συντελεστής διαφυγής δύναται 

να υπολογιστεί µέσω της έκφρασης Ε – VI.2.5 (
2

1
31065.31

⎟
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124 



Κεφάλαιο VΙ .3 .4.2  –  VLPR  –  Προσδιορισμός Ταχύτητας Διαφυγής 
 
 

προκειµένου να συµπεριληφθούν γεωµετρικές ιδιαιτερότητες των εκάστοτε αντιδραστήρων, που 

χρησιµοποιούνται και πειραµατικά φαινόµενα µεταβολής της διαµέτρου της οπής διαφυγής 

(µερική επικάλυψή της από Halocarbon Wax), κατόπιν προσάρτησης του αντιδραστήρα στο 

σύστηµα εκκένωσης, ο συντελεστής διαφυγής προσδιορίζεται πειραµατικά. Όπως φαίνεται από 

την έκφραση Ε – VI.2.5, ενώ ο συντελεστής διαφυγής εξαρτάται, τόσο από τη θερµοκρασία του 

αντιδραστήρα, όσο και από τη µάζα του διαφεύγοντος µορίου, η ποσότητα 
V
AH31065.3 × , που 

στο εξής θα αναφέρεται ως σταθερά διαφυγής (Aesc), εξαρτάται αποκλειστικά από τον όγκο του 

αντιδραστήρα (V) και τη διατοµή της επιλεγµένης οπής διαφυγής (AH).  

 
2

1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

M
TAk esc

M
esc   [Ε – VI.3.4.2.2] 

Συνεπώς προσδιορίζοντας το Aesc, για κάθε συνδυασµό του χρησιµοποιούµενου 

αντιδραστήρα µε την εκάστοτε οπή εξόδου, είναι δυνατόν να µετρηθεί ο συντελεστής διαφυγής 

, για οποιοδήποτε µόριο µάζας M, σε οποιαδήποτε θερµοκρασία. Για την ασφαλή και 

αξιόπιστη µέτρηση του  επιλέγεται µεγάλος αριθµός µορίων διαφορετικών µαζών και 

διεξάγονται πειράµατα απότοµης διακοπής παροχής τους στον αντιδραστήρα, ενώ συγχρόνως 

παρακολουθείται η ένταση επιλεγµένης κορυφής τους, µέσω του συστήµατος ανίχνευσης του 

φασµατογράφου µαζών. Πιο συγκεκριµένα, υπό σταθερή παροχή (σταθερή P

M
esck

M
esck

b) του επιλεγµένου 

µορίου και σταθερή θερµοκρασία του αντιδραστήρα (θερµοστάτηση συνήθως στους 303 K) και 

εφόσον διασφαλιστεί ότι επικρατούν συνθήκες στάσιµης κατάστασης στο εσωτερικό του 

αντιδραστήρα (σταθερή ένταση σήµατος στο φασµατογράφο), διακόπτεται η ροή του, όσο 

πλησιέστερα στην είσοδο του αντιδραστήρα και όσο πιο απότοµα είναι δυνατόν (stop–flow). Στη 

συνέχεια έχοντας επιλέξει κατάλληλο χρονικό παράθυρο στο Lock–In Amplifier (ο χρόνος 

µεταβολής του σήµατος τουλάχιστον 10 φορές µεγαλύτερος από τη χρονική σταθερά του Lock–In), 

παρακολουθείται και καταγράφεται η µεταβολή του σήµατος της επιλεγµένης έντασης, 

συναρτήσει του χρόνου. Χωρίζοντας µεταβλητές και επιλύοντας την πρώτου βαθµού διαφορική 

εξίσωση Ε – VI.3.4.3.1, µε ολοκλήρωση σε όλο το χρονικό διάστηµα που συντελείται το 

φαινόµενο (µέχρι µηδενισµού της έντασης, baseline), προκύπτει: 

 [ ]
[ ] tk
M
M M
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⎛ 0ln   [Ε – VI.3.4.2.3] 

Επειδή, όπως αποδεικνύεται στην παράγραφο §VI.3.4.3, ο λόγος συγκεντρώσεων στάσιµης 

κατάστασης ενός µορίου ταυτίζεται µε το λόγο των εντάσεών του (
[ ]
[ ] M

t

M

t I
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M
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παρακολουθώντας την πτώση της έντασης, συναρτήσει του χρόνου, προκύπτει ο συντελεστής 

ταχύτητας διαφυγής του µορίου ( ), από τον αντιδραστήρα. Όπως φαίνεται στο διάγραµµα ∆ 

– VI.3.4.2.1, η πρώτου βαθµού συνάρτηση εκθετικής µείωση προσαρµόζεται εξαιρετικά στα 

σηµεία, αποδεικνύοντας και πειραµατικά ότι πρόκειται για κινητική διαδικασία πρώτης τάξης.  

M
esck

 

 
∆ – VI.3.4.2.1 ∆ιάγραµµα έντασης συναρτήσει του χρόνου σε stop–flow πείραµα διαφυγής της CHF2CF2CH2OH.  
 

 
∆ – VI.3.4.2.2 ∆ιάγραµµα γραµµικής προσαρµογής του φυσικού λογάριθµου της έντασης συναρτήσει του χρόνου (E – 
VI.3.4.3.3),  για την CHF2CF2CH2OH (VLPR–B101) 
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∆ – VI.3.4.2.3 Αναπαράσταση της εξάρτησης της  ταχύτητας διαφυγής από τη µάζα των µορίων (VLPR – B–101) 
 
 
 

 
∆ – VI.3.4.2.3 Πείραµα διαφυγής για µόρια διαφορετικών µαζών στη διάταξη VLPR – Π–209 χρησιµοποιώντας οπή 
διαφυγής 5 mm και οι αντίστοιχες γραµµικές προσαρµογές. 
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Εν συνεχεία, εφόσον προσδιοριστεί το , για σειρά µορίων (∆ – VI.3.4.2.3), ώστε να 

καλύπτεται ένα σχετικά µεγάλο εύρος της κλίµακας µαζών, κατασκευάζεται διάγραµµα του  

συναρτήσει του

M
esck

M
esck

M
T . Από τη γραµµική προσαρµογή των σηµείων (∆ – VI.3.4.2.4) προκύπτει η 

σταθερά διαφυγής Aesc. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατός ο προσδιορισµός της ταχύτητας 

διαφυγής όλων των αέριων συστατικών του αντιδρώντος µίγµατος, χωρίς να χρειάζεται η 

ανεξάρτητη µέτρηση καθενός από αυτά. Οι τιµές που προκύπτουν για τα , έχοντας αρχικά 

προσδιορίσει τα A

M
esck

esc, βάσει της έκφρασης Ε – VI.3.4.2.2 και οι αντίστοιχες των απευθείας 

µετρήσεων τους, τόσο για τα σταθερά, όσο και για τα δραστικά συστατικά που έχουν µελετηθεί, 

βρίσκονται σε ταυτοτική συµφωνία µεταξύ τους, αποδεικνύοντας την αξιοπιστία και την 

καθολική ευρύτητα εφαρµογής της µεθόδου. Τα συγκεκριµένα πειράµατα επαναλήφθηκαν για 

όλους τους συνδυασµούς αντιδραστήρα – οπής, που χρησιµοποιήθηκαν και στις δύο 

πειραµατικές διατάξεις, κατά την εκπόνηση της παρούσας διατριβής και οι µετρήσεις 

επαναλαµβάνονταν, ανά συχνά διαστήµατα, ώστε να ελέγχεται η εγκυρότητά τους. 

 
∆ – VI.3.4.2.4 Τυπικό διάγραµµα προσδιορισµού της σταθεράς διαφυγής Aesc, χρησιµοποιώντας αντιδραστήρα, όγκου 
290 cm3, οπή διαφυγής διαµέτρου 5 mm και πέντε µόρια διαφορετικού µοριακού βάρους (VLPR – Β–101) 
 
Το κάθε σηµείο του διαγράµµατος ∆ – VI.3.4.2.4 αντιστοιχεί σε µετρήσεις του συντελεστή 

διαφυγής για ένα µόριο και αποτελεί προϊόν της στατιστικής επεξεργασίας πολλών 

επαναληπτικών πειραµάτων.  Πρέπει να σηµειωθεί ότι και στις δύο πειραµατικές διατάξεις, οι 
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συντελεστές ταχύτητας διαφυγής που προσδιορίζονται εµφανίζουν εξαιρετική επαναληψιµότητα 

(repeatability) και αναπαραγωγισιµότητα (reproducibility). 

 

VI.3.4.3 VLPR – Βαθμονόμηση Έντασης – Συγκέντρωσης 
 
 Όπως φαίνεται από την περιγραφή του συστήµατος ανίχνευσης §VI.3.4.1.1 του 

φασµατογράφου µαζών, το τελικό σήµα εξόδου του, είναι ευθέως ανάλογο του αριθµού των 

µορίων, που φτάνουν σε πακέτα, στο θάλαµο ιονισµού. Αυτά µε τη σειρά τους, αποτελούν ένα 

µικρό, πλην όµως, σταθερό ποσοστό των µορίων που διαφεύγουν από τον αντιδραστήρα, προς 

το διαφορικό σύστηµα άντλησης του συστήµατος §VI.3.3 και τα οποία αν διαιρεθούν µε τον 

όγκο του αντιδραστήρα, αντιστοιχούν στη συγκέντρωση στάσιµης κατάστασης των 

αντιδρώντων στο εσωτερικό του. Αναµένεται συνεπώς, η συγκέντρωση στάσιµης κατάστασης 

των µορίων στον αντιδραστήρα να είναι ευθέως ανάλογη του διαµορφωµένου σήµατος του 

φασµατογράφου µαζών και κατά επέκταση του τελικού λαµβανόµενου σήµατος της εξόδου του 

επιλογέα – ενισχυτή. Η ισχύς της συγκεκριµένης υποθέσεως ελέγχεται πειραµατικά, 

εφαρµόζοντας την προσέγγιση στάσιµης κατάστασης, όταν στον αντιδραστήρα συντελούνται 

µόνο οι δύο φυσικές διαδικασίες (είσοδος – έξοδος µορίων) και για διάφορες πιέσεις του 

αντιδρώντος, στο χώρο τροφοδοσίας, Pb:   

 [ ]ss
M
esc

R

M Mk
V
F

=   [Ε – VI.3.4.3.1] 

όπου : ο ρυθµός παροχής των µορίων στον αντιδραστήρα (ροή, molecule s2
b

M
FM PAF = -1), VR: ο 

όγκος του αντιδραστήρα (cm3), : ο συντελεστής ταχύτητας διαφυγής των µορίων M από τον 

αντιδραστήρα (s

M
esck

-1) και : η στάσιµης κατάστασης συγκέντρωση των µορίων στο 

εσωτερικό του αντιδραστήρα (molecule cm

[ ]ssM
-3) 

 Όπως προβλέπεται συνεπώς, από την E – VI.3.4.3.1 και τηρούµενης της αναλογίας 

έντασης – συγκέντρωσης, το τελικώς µετρούµενο σήµα από τον επιλογέα – ενισχυτή θα πρέπει 

να είναι γραµµικώς ανάλογο της ροής των µορίων στον αντιδραστήρα. Για το λόγο αυτό, κατά 

τη διάρκεια πειράµατος ροής των αντιδρώντων λαµβάνεται συγχρόνως, σε ένα άλλο κανάλι του 

πολυπλέκτη της κάρτας πρόσκτησης, το σήµα εξόδου του επιλογέα ενισχυτή. Εφόσον 

προσδιοριστούν οι παράµετροι ροής τους (§VI.3.1.1) κατασκευάζεται διάγραµµα της 

µετρούµενης έντασης συναρτήσει της ροής και όπως φαίνεται από το διάγραµµα (∆ – 

VI.3.4.3.1) και την εξαιρετική γραµµική προσαρµογή των σηµείων του, τα δύο µεγέθη είναι 

ευθέως ανάλογα και συσχετίζονται µεταξύ τους, µέσω της έκφρασης: 
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 MMM FaI =   [Ε – VI.3.4.3.2] 

όπου aM: ο συντελεστής βαθµονόµησης  έντασης – ροής και εξαρτάται, πέρα από τη φύση του 

ίδιου του µορίου, από τη σταθεροποίηση των κατιονικών θραυσµάτων του, κατά τη διαδικασία 

ιονισµού του στο θάλαµο ιονισµού του φασµατογράφου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, για 

δεδοµένες συνθήκες στο θάλαµο ιονισµού, το aM, να αποτελεί χαρακτηριστική παράµετρο, µόνο, 

για το εν λόγω θραύσµα που µετράται, ενώ η µεταβολή οποιασδήποτε παραµέτρου που 

σχετίζεται µε την ευαισθησία της τεχνικής καταργεί κάθε προηγούµενη µέτρηση του aM. Επειδή 

όµως, ο συγκεκριµένος παράγοντας είναι εξαιρετικά κρίσιµος για τον προσδιορισµό της 

συγκέντρωσης των µορίων στον αντιδραστήρα είναι επιβεβληµένο να προσδιορίζεται η τιµή 

του, για κάθε πείραµα που συντελείται. Έχοντας προσδιορίσει τις παραµέτρους ροής των 

ρεόντων αερίων, τη σταθερά διαφυγής του αντιδραστήρα Aesc και  τον παράγοντα aM, από το 

µετασχηµατισµό της Ε – VI.3.4.3.1, βάσει της Ε – VI.3.4.3.2 προκύπτει η άµεση συσχέτιση της 

στάσιµης συγκέντρωσης των αντιδρώντων µε την τρέχουσα µετρήσιµη ένταση: 

 [ ] M
escRM

ss
M

ss kVa
IM =   [Ε – VI.3.4.3.3] 

 
∆ – VI.3.4.3.1 Γραφική παράσταση πειράµατος βαθµονόµησης έντασης – ροής, 363 σηµείων, για την 
CHF2CF2CH2OH, στο οποίο η συλλογή και η επεξεργασία των δεδοµένων έχει γίνει ψηφιακά 
 

 Πρέπει να επισηµανθεί ότι στην έκφραση Ε – VI.3.4.3.3, όλα τα µεγέθη που 

υπεισέρχονται είναι άµεσα µετρήσιµα και ότι το τελικό σφάλµα στον προσδιορισµό της 
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συγκέντρωσης δεν υπερβαίνει το <5%. Επίσης, άµεση συνέπεια της συσχέτισης έντασης–

συγκέντρωσης αποτελεί το γεγονός ότι κατά την αναφορά στο ίδιο θραύσµα του αυτού µορίου 

(aM ίδιο), οι λόγοι εντάσεων αντιστοιχούν σε λόγους συγκεντρώσεων. Η τελευταία σχέση, που 

ισχύει για οποιαδήποτε συνθήκη µέσα στον αντιδραστήρα, αρκεί να διασφαλίζεται η ισχύς της 

στάσιµης κατάστασης, εφοδιάζει την τεχνική µε το µοναδικό πλεονέκτηµα της άµεσης 

µετατροπής ηλεκτρικών σηµάτων, σε συγκεντρώσεις και συνακόλουθα σε κινητικά δεδοµένα. 

 
VI.4 VLPR – Δημιουργία και Ανίχνευση Ατόμων Χλωρίου 
 

Εξαιρετικά σηµαντική προϋπόθεση για την κινητική µελέτη αντιδράσεων, στην αέρια 

φάση, είναι η σταθερή και ει δυνατόν προσδιορίσιµη παραγωγή των δραστικών συστατικών, που 

εκκινούν τις αντιδράσεις. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των ατοµικών αλογόνων (F, Cl), που 

χαρακτηρίζονται από την έντονη τάση τους να αλληλεπιδρούν (etching) µε ενώσεις πυριτίου 

(χαλαζίας, γυαλί), η δηµιουργία τους και ο ποσοτικός προσδιορισµός τους αποτελεί εξαιρετικά 

δύσκολο εγχείρηµα και έχει απασχολήσει πολλές ερευνητικές οµάδες30-32.  

Στα πειράµατα που διεξήχθησαν στην παρούσα διατριβή, η παραγωγή ατόµων χλωρίου 

(Cl) συντελέσθηκε υποβάλλοντας σε µικροκυµατική ακτινοβολία ρέον µίγµα 5 % µοριακού 

χλωρίου σε ήλιο (5 % Cl2 / He). Για την παρασκευή του µίγµατος εισάγεται αρχικά, 

συγκεκριµένη πίεση µοριακού Cl2 (2.8, Linde), σε κάποιον από τους σταθερούς αποθηκευτικούς 

χώρους του συστήµατος ροής (Σ – VI.3.1.1), όπου και µε τη χρήση υγρού αζώτου (77 K), 

συµπυκνώνεται και παγιδεύεται σε κρυσταλλική µορφή, στο χαµηλότερο µέρος της φιάλης. Σε 

αυτή τη θερµοκρασία η τάση ατµών του χλωρίου είναι πρακτικά αµελητέα (2.26 × 10-11 Torr)33, 

οπότε, χωρίς ιδιαίτερες απώλειες, εκκενώνεται η γραµµή και εν συνέχεια εισάγεται η 

απαιτούµενη ποσότητα ευγενούς αερίου, στον ίδιο αποθηκευτικό χώρο, ανάλογα την επιθυµητή 

περιεκτικότητα του µίγµατος. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το χαµηλότερο στέλεχος της φιάλης 

πρέπει να είναι εµβαπτισµένο σε υγρό άζωτο, καθόλη τη διάρκεια της παρασκευής. Μολονότι, η 

ανάµιξη αερίων είναι αυθόρµητη διεργασία, απαιτείται ορισµένο χρονικό διάστηµα προκειµένου 

να οµογενοποιηθεί το µίγµα πλήρως και για το λόγο αυτό δεν χρησιµοποιείται, αν δεν 

παρέλθουν αρκετές ώρες (overnight). Προκειµένου να είναι µε ακρίβεια και ασφάλεια γνωστή η 

περιεκτικότητα του µίγµατος διεξάγεται συγκριτικό πείραµα, κατά το οποίο µετράται η 

µεταβολή της έντασης µιας καθαρής κορυφής του µορίου, σαν συνάρτηση της πτώσης της 

πίεσης στο χώρο τροφοδοσίας, για τις περιπτώσεις ροής καθαρής ένωσης και ροής µίγµατος. 

Τελικά, χρησιµοποιώντας την έκφραση Ε – VI.3.1.1.8, προκύπτει η περιεκτικότητα του 

µίγµατος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι και µε τους δύο τρόπους (πείραµα ή αρχική τιτλοδότηση) 
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παράγονται ταυτόσηµα αποτελέσµατα, µε διαφοροποιήσεις στο δεύτερο σηµαντικό ψηφίο της 

περιεκτικότητας (0.05%). 

Όπως προαναφέρθηκε, η διάσπαση του Cl2 συντελείται στο σύστηµα αντίδρασης και ενώ 

το µίγµα ρέει προς τον αντιδραστήρα, διαµέσω σωλήνα από χαλαζία (quartz), µήκους ~15 cm, 

που προσαρτείται σε κάποια από τις εισόδους του. Η κατασκευή του σωλήνα από χαλαζία 

διασφαλίζει την αντοχή του στις υψηλές θερµοκρασίες, που µπορεί να αναπτυχθούν στην 

περιοχή διάσπασης. Η διαδικασία παραγωγής ατόµων Cl ξεκινάει µε την ηλεκτρική εκκένωση 

του µίγµατος και τη στιγµιαία δηµιουργία ηλεκτρικών φορέων (ιόντα και ηλεκτρόνια) στο 

εσωτερικό του σωλήνα, εφαρµόζοντας, εξωτερικά, µεγάλης έντασης µικροκυµατική 

ακτινοβολία, µε τη χρήση µιας γεννήτριας υψίσυχνου ρεύµατος (Tesla Coil, Electro–Technic 

Products BD – 10 A). Η διάσπαση του µοριακού χλωρίου διατηρείται µε σταθερή εφαρµογή 

µικροκυµατικής ακτινοβολίας (35 W στα 2.45 GHz), προσαρµόζοντας περιµετρικά του σωλήνα 

µικροκυµατική κοιλότητα τύπου Evenson, 3 – 5 cm πάνω από την είσοδο του αντιδραστήρα. Η 

απόσταση αυτή είναι απαραίτητη, ώστε να προλαβαίνουν τυχόν ηλεκτρονιακά διεγερµένα (spin–

orbit coupling) άτοµα Cl (2P1/2), να επανέρχονται στη θεµελιώδη τους κατάσταση (2P3/2)†, µέσω 

κρούσεων µε τα τοιχώµατα του σωλήνα, πριν εισέλθουν στον αντιδραστήρα. Για τη σταθερή 

παραγωγή της ακτινοβολίας χρησιµοποιείται µία γεννήτρια µικροκυµατικής ισχύος (2.45 GHz, 

EMS Microtron 200 MKIII), που συνδέεται µε την κοιλότητα, µε µικρού µήκους οµοαξονικό 

καλώδιο χαµηλού θορύβου  (Huber – Suhner, Low Noise Cables) και µπορεί να την 

τροφοδοτήσει µε µέγιστη ισχύ έως 70 Watt (συνήθως χρησιµοποιούνται από 30 – 40 Watt). Τα 

ελεύθερα ηλεκτρόνια, εξαιτίας της επίδρασης του µικροκυµατικού πεδίου επιταχύνονται, και 

αποκτώντας υψηλές κινητικές ενέργειες, συγκρούονται µε τα υπόλοιπα συστατικά του µίγµατος, 

δηµιουργώντας, εκ νέου, ηλεκτρικούς φορείς (πλάσµα). Από το σηµείο αυτό και ακολούθως, η 

δηµιουργία του πλάσµατος είναι αυτοσυντηρούµενη και δεν χρειάζεται πλέον εξωτερική 

παρέµβαση. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ελαφριά ηλεκτρόνια, κατά τη σύγκρουσή τους µε τα 

σηµαντικά βαρύτερα µόρια, δεν είναι σε θέση να τους µεταφέρουν ορµή, µε αποτέλεσµα το 

σύστηµα να διατηρείται, µεταφορικά, ψυχρό. Το τελικό πλάσµα συνίσταται από ανιόντα και 

κατιόντα ατοµικού και µοριακού χλωρίου, από ουδέτερα µόρια και από ελεύθερα ηλεκτρόνια. 

Τα σχηµατιζόµενα ιόντα αλληλεπιδρώντας, λίγο χαµηλότερα από την κοιλότητα, µε τα ελεύθερα 

ηλεκτρόνια δηµιουργούν τελικά ηλεκτρικά ουδέτερα άτοµα – ρίζες. Κατά τη διαδικασία αυτή, η 

περιοχή του σωλήνα, γύρω από την κοιλότητα, αποκτά ένα σχετικά έντονο ιώδες χρώµα. 

Προκειµένου να µην επηρεάζεται η απόδοση της διάσπασης από την αυξανόµενη 

                                                 
† Η ενεργειακή διαφορά μεταξύ των δύο καταστάσεων των ατόμων χλωρίου είναι 881 cm‐1   
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θερµοκρασία32, που αναπτύσσεται στην περιοχή, η κοιλότητα Evenson και η περιοχή του 

σωλήνα που συγκεντρώνεται η µικροκυµατική ισχύς ψύχονται διαρκώς, µε την εξωτερική 

παροχή πεπιεσµένου αέρα.  

Η µικροκυµατική εκκένωση µορίων ως µέθοδος δηµιουργίας δραστικών φορέων 

αποτελεί σαφώς, µία µη επιλεκτική τεχνική. Για το λόγο αυτό ως πρόδροµη ένωση για το 

ατοµικό χλώριο έχει επιλεγεί µίγµα µοριακού Cl2, το οποίο, κατά τη διάσπασή του, θα δώσει, ως 

αποκλειστικό προϊόν άτοµα Cl και κανένα άλλο δραστικό συστατικό, που θα µπορούσε να 

περιπλέξει το αντιδρόν σχήµα ή προσκολλώµενο στο σωλήνα να επηρεάζει σταδιακά την ίδια τη 

διαδικασία. Το µεγάλο µειονέκτηµα ωστόσο,  της χρήσης µοριακού Cl2, ως πηγή ατόµων Cl 

είναι η µεγάλη πιθανότητα επανασχησµατισµού της πρόδροµης ένωσης. Βέβαια, υπό τις 

συνθήκες χαµηλής πίεσης (< 10 mTorr), που βρίσκεται το σύστηµα, αποφεύγεται ο 

επανασυνδυασµός ριζών και η δηµιουργία του προδρόµου µορίου στην αέρια φάση. Στα 

τοιχώµατα όµως του χαλαζία η πιθανότητα εµφάνισης φαινοµένων επανασυνδυασµού, ιδιαίτερα 

για τα άτοµα των αλογόνων, που έχουν τάση να συνδέονται χηµικά µε το Si32, αυξάνεται 

σηµαντικά: 

   [Α – VI.4.1] 22 ClCl ί⎯⎯⎯ →⎯ αςχαλαζ

Για να ελαττωθούν φαινόµενα ετερογενούς επανασυνδυασµού ατόµων Cl, επιστρώνεται 

εσωτερικά του χαλαζία µία λεπτή στοιβάδα, καλά οµογενοποιηµένου µίγµατος βορικού – 

φωσφορικού οξέως (Η3BO3 / H3PO4, ~2:1), το οποίο, όπως έχει αναφερθεί και πειραµατικά 

διαπιστωθεί, παρακολουθώντας στο φασµατογράφο µαζών την ένταση της κορυφής του 

µοριακού Cl2 (I70), αποτρέπει σχεδόν πλήρως την είσοδο µοριακού Cl2 στον αντιδραστήρα 

(εξαφάνιση της I70), ενώ καθιστά σηµαντικά αποδοτικότερη την παραγωγή ατόµων Cl.  

Η ανάλυση των φασµάτων µαζών, υπό συνθήκες µικροκυµατικής εκκένωσης του 

µίγµατος και εσωτερική επίστρωση του χαλαζία υπέδειξε επίσης την απελευθέρωση υδρατµών 

(H2O) από το βορικό οξύ, µε πιθανότερο µηχανισµό τη θερµική αφυδάτωση του βορικού οξέως:  

   [Α – VI.4.2]OHHBOBOH Q
2233 +⎯→⎯

καθώς ανιχνεύθηκαν  και τα δύο προϊόντα της  αντίδρασης Α – VI.4.2 (Ι44 : [HBO2]+, αύξηση 

της Ι18 : [H2O]+). Η ύπαρξη του H2O στην περιοχή, όπου εφαρµόζεται η µικροκυµατική 

ακτινοβολία έχει αποδειχθεί34,35 ότι επηρεάζει ενισχυτικά τη διάσπαση του χλωρίου, και µάλιστα 

καταλυτικά, πιθανότατα κατά το σχήµα: 

   [Α – VI.4.3] *
2

45.2
2 OHOH GHz⎯⎯⎯ →⎯

   [Α – VI.4.4] ClOHClOH 222
*

2 +→+
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Το H2O υποκείµενο στην µικροκυµατική ακτινοβολία των 2.45 GHz διεγείρεται περιστροφικά 

και µέσω κρούσεων διασπά το µοριακό Cl2. Με τον τρόπο αυτό παράγονται επιπλέον άτοµα 

χλωρίου (Α – VI.4.3, Α – VI.4.4), ενώ το ίδιο επανέρχεται στη θεµελιώδη κατάστασή του, ώστε 

να επανεκκινήσει τη διαδικασία. Επιπροσθέτως, ενισχυτικά της διάσπασης του Cl2 δρουν και τα 

άτοµα υδρογόνου, που παράγονται στην περιοχή της µικροκυµατικής κοιλότητας, τόσο από τη 

µερική διάσπαση των υδρατµών, αλλά κυρίως από αυτή του H3PO4 που βρίσκεται στο 

επίστρωµα. Ο πλέον πιθανός µηχανισµός, σε αυτή την περίπτωση, είναι η ετερογενής µετατροπή 

των ατόµων χλωρίου σε υδροχλώριο (Α –  VI.4.5, Α –  VI.4.6): 

    [Α – VI.4.5] 42
45.2

43 POHHPOH GHz +⎯⎯⎯ →⎯

 ClHClClH +→+ 2   [Α – VI.4.6] 

 O σχηµατισµός HCl διαπιστώθηκε φασµατοµετρικά από την αύξηση της κορυφής του 

υδροχλωρίου (Ι36 : [HCl]+), κατά την εφαρµογή µικροκυµατικής ακτινοβολίας σε ρέον µίγµα Cl2 

/ He, παρουσία και απουσία επιστρώµατος. Πρέπει να επισηµανθεί ότι η παραγωγή ατόµων 

χλωρίου επιτυγχάνεται και στη δεύτερη περίπτωση (απουσία επιστρώµατος). Εντούτοις, η 

συγκεκριµένη µέθοδος δεν προτιµάται, κυρίως, λόγω της σηµαντικής ποσότητας εναποµείναντος 

µοριακού Cl2 και των σχετικά ταχέων αντιδράσεων που εκκινεί µε τις άλκυλο – ρίζες36-38, 

περιπλέκοντας δευτερογενώς το αντιδρόν σύστηµα. Αντίθετα, το HCl είναι πολύ σταθερότερο 

µόριο και σπάνια προκαλεί προβλήµατα εµπλεκόµενο σε δευτερογενείς διαδικασίες. Η διάρκεια 

ζωής του επιστρώµατος, αναφερόµενη, ως προς την απαίτηση υψηλής απόδοσης ατόµων 

χλωρίου ( [ ] [ ]
[ ] %5

2

2 <
−

Cl
ClCl ) είναι περίπου 15 ηµέρες, µε ιδιαίτερα παρατεταµένη χρήση.  

Ένα σηµείο, το οποίο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή είναι η ισχύς που θα πρέπει να 

εφαρµόζεται στην κοιλότητα Evenson, κατά τη διάρκεια της αυτοσυντηρούµενης διαδικασίας 

παραγωγής ατόµων χλωρίου. Έχει πειραµατικά προσδιοριστεί ότι, για πιέσεις µεγαλύτερες των 

20 Torr στο χώρο τροφοδοσίας και ισχύεις υψηλότερες των 40 Watt, τα υψηλής µεταφορικής 

ενέργειας ηλεκτρόνια, µπορεί να επιφέρουν, µέσω κρούσεων, την παραγωγή ηλεκτρονιακά 

διεγερµένων ατόµων ηλίου (He 3S). Ο χρόνος ζωής του µετασταθούς He το καθιστά ικανό να 

φτάνει στον αντιδραστήρα και να αλληλεπιδρά στο εσωτερικό του, µε το εναποµένον µοριακό 

χλώριο ή τα χλωριωµένα προϊόντα της αντίδρασης. Αυτό µπορεί να προκαλέσει τη διάσπασή 

τους και την επιπλέον παραγωγή ατόµων χλωρίου, που θα οδηγήσουν στην υπερεκτίµηση της 

τρέχουσας συγκέντρωσης των ατόµων χλωρίου. Για τον έλεγχο της ύπαρξης µετασταθούς ηλίου 

(He 3S) στον αντιδραστήρα διεξάγεται ανεξάρτητο πείραµα, κατά το οποίο προσδιορίζονται οι 

πειραµατικές συνθήκες απουσίας του. Αρχικά, εισάγεται από µία είσοδο του αντιδραστήρα 
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ορισµένη πίεση χλωρίου (Cl2) και µετράται το ποσοστό θραυσµατοποίησης του στο θάλαµο 

ιονισµού. Στη συνέχεια προκαλείται ηλεκτρική εκκένωση σε ίδια πίεση ρέοντος ηλίου, στη 

γραµµή που καταλήγει στην άλλη είσοδο και επαναλαµβάνεται η λήψη µετρήσεων για την 

κορυφή I35. Η αύξηση της έντασης δηλώνει την παρουσία µετασταθούς ηλίου στον 

αντιδραστήρα. Η ύπαρξη ή όχι (He 3S) στον αντιδραστήρα εξαρτάται από το συνδυασµό της 

πίεσης του ρέοντος αερίου και της εφαρµοζόµενης µικροκυµατικής ισχύος στην κοιλότητα. 

Μεταβάλλοντας τα δύο αυτά µεγέθη προσδιορίστηκαν οι βέλτιστες παράµετροι, υπό συνθήκες 

απουσίας µετασταθούς He, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερή λειτουργία της κοιλότητας και η 

ικανοποιητική απόδοση της διάσπασης του µοριακού χλωρίου. Τηρουµένων όλων των 

περιορισµών η ανώτατη πίεση στο χώρο τροφοδοσίας πρέπει να είναι Pb ~30 Torr, όταν 

εφαρµόζεται µικροκυµατική ισχύς 35 Watt. Ωστόσο ακόµα και σε πίεση Pb ~20 Torr η 

σταθερότητα της κοιλότητας ήταν εξαιρετική (Reflected Power < 3 Watt)†, ενώ η απόδοση 

διάσπασης των µορίων χλωρίου σχεδόν µοναδιαία. Οι τελευταίες συνθήκες αποτέλεσαν τις 

προκαθορισµένες, για τη διεξαγωγή του συνόλου των πειραµάτων της παρούσας διατριβής. 

 
VI.4.1 VLPR – Βαθμονόμηση Συγκέντρωσης Ατόμων Cl 
 

 Η παρουσία φαινοµένων όπως η γήρανση του επιστρώµατος, η µερική µετατροπή του Cl 

σε HCl, κατά την αντίδρασή του µε το µίγµα οξέων του επιστρώµατος και η τυχαία αστάθεια της 

µικροκυµατικής ακτινοβολίας (αυξηµένη reflected power), που επηρεάζουν τη ροή των ατόµων 

Cl, προς τον αντιδραστήρα, καθιστούν την απόλυτη µέτρηση του συντελεστή βαθµονόµησής 

του, aCl, εξαιρετικά δύσκολη. Για το λόγο αυτό, προκειµένου να µετρηθεί ο ρυθµός παροχής των 

ατόµων Cl στον αντιδραστήρα λαµβάνεται ως παραδοχή το ισοζύγιο µάζας όλων των 

χλωριωµένων ενώσεων, εντός του µικροκυµατικά εκκενούµενου σωλήνα και το οποίο 

µαθηµατικά εκφράζεται από τη σχέση:  

 HClClCl FFF +=∆
2

2   [Ε – VI.4.1.1] 

 όπου ∆FCl2: η µεταβολή στη ροή του µοριακού χλωρίου (FCl2) µε και χωρίς εφαρµογή της 

µικροκυµατικής ακτινοβολίας, και FCl και FHCl : οι ρυθµοί παροχής του ατοµικού χλωρίου και 

του υδροχλωρίου, αντίστοιχα. Μετατρέποντας την έκφραση Ε – VI.4.1.1, ώστε να αναχθεί σε 

τρέχοντα µετρήσιµα µεγέθη βάσει της συσχέτισης έντασης – ροής (Ε – VI.3.4.4.2), προκύπτει: 

 
HCl

HCl
ClCl a

I
FF +=∆

2
2   [Ε – VI.4.1.2] 

                                                 
† Ως Reflected Power ορίζεται η ακτινοβολία που δεν απορροφάται από το ρέον μίγμα και επιστρέφει στη 
γεννήτρια μικροκυματικής ισχύος. Οριακή τιμή για την ασφαλή λειτουργία της μονάδας είναι τα 10 W.   
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Ωστόσο, επειδή είναι πρακτικά δύσκολη η µέτρηση – ιδιαίτερα η καθηµερινή – του συντελεστή 

βαθµονόµησης του HCl, (συνδυαστικό πείραµα προσδιορισµού παραµέτρων ροής και 

συντελεστή βαθµονόµησης), καθώς προσκολλάται στα γυαλιά και δεν ρέει οµοιόµορφα, ο 

προσδιορισµός του γίνεται εµµέσως, βάσει του αντίστοιχου του χλωρίου και εφόσον µε 

ανεξάρτητο πείραµα προσδιοριστεί ο λόγος τους (
Cl

HClHCl
Cl a

a
r = ): 

 
Cl

HCl
Cl

HCl
ClCl ar

I
FF +=∆

2
2   [Ε – VI.4.1.3] 

Αντικαθιστώντας το aCl µε βάση την Ε – VI.3.4.4.2, προκύπτει: 

 
Cl

HCl
Cl

HClCl
ClCl Ir

IF
FF +=∆

2
2   [Ε – VI.4.1.4] 

και επιλύοντας την τελευταία έκφραση προσδιορίζεται η ροή των ατόµων χλωρίου στον 

αντιδραστήρα από τη σχέση: 

 

Cl
HCl

Cl

HCl
Cl

Ir
I
FClF

⋅
+

∆
=

1

2 2   [Ε – VI.4.1.5] 

 Για τον προσδιορισµό του  χρησιµοποιείται ως πρότυπη, µία αντίδραση ατόµων 

χλωρίου (Cl), µε κάποιον υδρογονάνθρακα (RH), για την οποία είναι γνωστό ότι συντελείται 

µέσω µηχανισµού µετάθεσης υδρογόνου, προς αποκλειστική παραγωγή HCl και της αντίστοιχης 

αφυδρογονωµένης ρίζας. 

HCl
Clr

 HClRClRH +→+   [Α – VI.4.1.1] 

 Επιπλέον, προτιµώνται σχετικά ταχείες αντιδράσεις, προκειµένου οι σχετικές µεταβολές των 

µετρούµενων εντάσεων να είναι µεγάλες και να µετρώνται µε ακρίβεια και αξιοπιστία.  

 Με βάση τα άνωθι κριτήρια επιλέχθηκε ως πρότυπο αντιδρόν το n–εξάνιο 

(CH3(CH2)4CH3, k298 = 3.06 × 10-10 cm3 molecule-1 s-1)39 και στη διάρκεια του πειράµατος 

καταγράφονταν οι µεταβολές των εντάσεων χλωρίου και υδροχλωρίου (∆ΙCl, ∆ΙHCl), 

αυξανοµένης της συγκέντρωσης του οργανικού µορίου. Εφαρµόζοντας το ισοζύγιο µάζας για τα 

δύο µόρια, εφόσον όσο ατοµικό χλώριο καταναλώνεται µετατρέπεται σε υδροχλώριο, 

προκύπτει: 

 [ ] [ ]
HCl

HCl

Cl

Cl
escssescss a

I
a
I

KHClkCl
HClCl

∆
=

∆
⇒∆=∆   [Ε – VI.4.1.6] 

και ο λόγος των συντελεστών βαθµονόµησης προσδιορίζεται από την έκφραση: 
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Cl

HCl

Cl

HClHCl
Cl I

I
a
a

r
∆
∆

==   [Ε – VI.4.1.7] 

 
∆ – VI.4.1.1 Προσδιορισµός του λόγου των συντελεστών βαθµονόµησης υδροχλωρίου – χλωρίου (αHCl / aCl) 

 

  Η τιµή του  που προσδιορίστηκε από τα συγκεκριµένα πειράµατα ήταν . 

Πρέπει να επισηµανθεί ότι η τιµή του λόγου προσδιορίστηκε για όλα τα µόρια που 

µελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή και το εύρος των τιµών του κυµάνθηκε  . 

Συνεπώς, η Ε – VI.4.1.5, λαµβάνει τη µορφή: 

HCl
Clr 98.038.1 ±=HCl

Clr

HCl
Clr

45.131.1 << HCl
Clr

 

Cl

HCl
Cl

I
I
FClF

⋅
+

∆
=

38.1
1

2 2   [Ε – VI.4.1.8] 

Όπως φαίνεται από την τελευταία έκφραση για τον προσδιορισµό του ρυθµού παροχής 

των ατόµων χλωρίου στον αντιδραστήρα απαιτείται η γνώση του ποσοστού διάσπασης του 

µοριακού χλωρίου και οι σχετικές εντάσεις των HCl και Cl. Για το λόγο αυτό, διεξάγεται 

πείραµα προσδιορισµού των παραµέτρων ροής του µοριακού χλωρίου (Pb,0 ~ 25 Torr) και εν 

συνεχεία από την ίδια αρχική Pb του χλωρίου, ένα συντοµότερο πείραµα (15 < Pb < 25 Torr), 

κατά το οποίο το µίγµα Cl2 / He υπόκειται σε µικροκυµατική ακτινοβόληση. Στη διάρκεια και 

των δύο πειραµάτων παρακολουθούνται ταυτόχρονα στο φασµατογράφο µαζών οι κορυφές των 

µητρικών ιόντων των τριών χλωριωµένων συστατικών (Cl: Ι35, HCl: Ι36 και Cl2: Ι70). Μετρώντας 

στο πρώτο πείραµα το συντελεστή βαθµονόµησης του µοριακού χλωρίου, , και 
2Cla
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παρακολουθώντας τη µεταβολή της έντασης Ι70 µεταξύ των δύο πειραµάτων, για τις ίδιες 

συνθήκες ροής, προσδιορίζεται ο αριθµητής της έκφρασης Ε – VI.4.1.8. Ο λόγος των εντάσεων 

Ι36 / Ι35, καταγράφεται διαρκώς, κατά τη διεξαγωγή του δεύτερου πειράµατος. Πρέπει να 

σηµειωθεί στο σηµείο αυτό, ότι η συνεισφορά στην κορυφή I35 από τη θραυσµατοποίηση του 

µοριακού χλωρίου στο θάλαµο ιονισµού µετράται κατά τη διεξαγωγή του πρώτου πειράµατος, 

όπου δεν παράγεται ατοµικό χλώριο. Συνεπώς, υπάρχουσα ένταση της I35 αντιστοιχεί στο 

θραύσµα Cl+ (~6.5 % της I70) του µοριακού χλωρίου και αφαιρείται κατά την επεξεργασία των 

δεδοµένων. Επίσης, στα 19 eV, που διεξήχθησαν όλα τα πειράµατα προσδιορισµού κινητικών 

παραµέτρων, για τις αντιδράσεις του χλωρίου, η θραυσµατοποίηση του HCl είναι αµελητέα (< 

0.35 %) και µπορεί µε ασφάλεια να αγνοηθεί. Ωστόσο, σε περιπτώσεις που συντελούνται 

πειράµατα σε υψηλότερα δυναµικά ιονισµού, η συνεισφορά του HCl µετράται και 

συµπεριλαµβάνεται στην ανάλυση.  

Όπως φαίνεται, στον έµµεσο προσδιορισµό της ροής των ατόµων χλωρίου, όλα τα 

µεγέθη που εµπλέκονται στην έκφραση Ε – VI.4.1.8, είναι άµεσα και µε µεγάλη ακρίβεια 

µετρήσιµα. Η µοναδική δυσκολία, κατά τη διεξαγωγή του συνδυαστικού αυτού πειράµατος 

αφορά στην οµαλή λειτουργία της µικροκυµατικής κοιλότητας, στο εύρος των πιέσεων που 

συντελείται το δεύτερο πείραµα. Αστάθειες του µικροκυµατικού κυκλώµατος (ξαφνική αύξηση 

της reflected power ή καθολικός εγκλωβισµός της ακτινοβολίας στο magnetron και διακοπή 

τροφοδοσίας της κοιλότητας µε ισχύ) µπορεί να οδηγήσουν σε τυχαίες µεταβολές των µεγεθών, 

µε τελικό αποτέλεσµα την ασυνάρτητη σύνδεσή τους. Ωστόσο, τέτοια φαινόµενα ελέγχονται 

κατά την ανάλυση και δεν µπορούν να οδηγήσουν σε λάθος εκτίµηση της ροής των ατόµων 

χλωρίου στον αντιδραστήρα (FCl), αλλά σε πλήρη αδυναµία προσδιορισµού της, που υπαγορεύει 

συγχρόνως, την απαίτηση επανάληψης του πειράµατος. Τελικά, κατασκευάζοντας διάγραµµα 

της µετρούµενης έντασης του Cl (Ι35) συναρτήσει της προσδιοριζόµενης ροής του και 

προσαρµόζοντας γραµµικά τα σηµεία του, προκύπτει ο συντελεστής βαθµονόµησης aCl, ως η 

κλίση της ευθείας. Όπως φαίνεται στο διάγραµµα ∆ – VI.3.4.2, η γραµµική προσαρµογή και η 

συσχέτιση των σηµείων είναι εξαιρετικές, ενώ η ευθεία διέρχεται από την αρχή των αξόνων, σε 

πλήρη συµφωνία µε ό,τι προβλέπεται για τη σχέση ροής – έντασης.  

 Κατόπιν προσδιορισµού του συντελεστή βαθµονόµησης aCl, είναι δυνατή η συσχέτισή 

του, µε τον αντίστοιχο του µοριακού χλωρίου( 1.010.12 ±=
Cl

Cl

a
a

), ο οποίος προσδιορίζεται 

εξαιρετικά πιο απλά, καθώς η ροή του µίγµατος, κυριαρχούµενη από τα χαρακτηριστικά του 

αδρανούς ηλίου (~95%) είναι εξαιρετικά οµαλή. Στα διαγράµµατα ∆ – VI.3.4.3 και ∆ – VI.3.4.4 
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φαίνεται ένα πλήρες πείραµα προσδιορισµού του συντελεστή βαθµονόµησης, για το µοριακό 

χλώριο. Με τον τρόπο αυτό είναι εφικτός για τις δεδοµένες συνθήκες του θαλάµου ιονισµού του 

φασµατογράφου µαζών (19 eV), ο προσδιορισµός του aCl, ανά πάσα χρονική στιγµή, χωρίς να 

χρειάζεται να επαναλαµβάνεται το συνδυαστικό πείραµα βαθµονόµησης.  

 
∆ – VI.4.1.2 ∆ιάγραµµα προσδιορισµού συντελεστή βαθµονόµησης, για τo ατοµικό χλώριο (R = 0.99741)  

 

Τελικά, η στάσιµη συγκέντρωση των ατόµων χλωρίου στον αντιδραστήρα, υπό οποιεσδήποτε 

συνθήκες στο εσωτερικό του, προσδιορίζεται από την έκφραση Ε – VI.4.1.9: 

 [ ]
RescCl

ss Vka
I

Cl
Cl

35=   [Ε – VI.4.1.9] 

Εναλλακτικά ο συντελεστής βαθµονόµησης του χλωρίου δύναται να προσδιοριστεί 

παρακολουθώντας τις σχετικές µεταβολές των εντάσεων ∆I35 και ∆ΙRH, σε µία σχετικά ταχεία 

αντίδραση απαγωγής υδρογόνου, ώστε οι µεταβολές να είναι µετρήσιµες. Υπό αυτές τις 

συνθήκες, εφαρµόζοντας το ισοζύγιο µάζας για τα αντιδρώντα:  

 [ ] [ ]
RHCl escssescss KRHkCl ∆=∆   [Ε – VI.4.1.10] 

και αντικαθιστώντας τις συγκεντρώσεις στάσιµης κατάστασης µε τα ισοδύναµά τους προκύπτει: 

 
RescRH

escRH

RescCl

esc

Vka
kI

Vka
kI

RHl

RH

Cl

Cl
∆

=
∆ 35   [Ε – VI.4.1.11] 

και τελικά: 
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RH

Cl
RHCl I

I
aa

∆
∆

=   [Ε – VI.4.1.12] 

όπου το aRH: ο συντελεστής βαθµονόµησης έντασης – ροής του RH, που προσδιορίζεται µε 

πείραµα ροής – βαθµονόµησης (flow – calibration) και ∆I: οι σχετικές µεταβολές των εντάσεων 

του Cl και του RH, κατά την πρόοδο της αντίδρασης.  

 
∆ – VI.4.1.3 Πείραµα προσδιορισµού παραµέτρων ροής του µίγµατος Cl2/He για εύρος πιέσεων από 22 – 15 Torr  
 

 
∆ – VI.4.1.4 Γραφική παράσταση του ρυθµού παροχής µοριακού χλωρίου στον αντιδραστήρα συναρτήσει της έντασης 
που καταγράφεται από το φασµατογράφο µαζών  
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 Πρέπει να επισηµανθεί, ότι τόσο µε τη δεύτερη µεθοδολογία, όσο και στη συσταδική 

πλειοψηφία των συνδυαστικών πειραµάτων προσδιορισµού του συντελεστή βαθµονόµησης 

έντασης–ροής για το ατοµικό χλώριο (µε ελάχιστες εξαιρέσεις, που οφείλονταν πιθανότατα σε 

αστάθειες της µικροκυµατικής εκκένωσης), ο λόγος των ClCl aa
2

συγκλίνει προς το 1.10, 

υποδεικνύοντας την αξιοπιστία µέτρησής του και την ασφαλή χρησιµοποίησή του. 

 
 
VI.5 VLPR – Δημιουργία και Ανίχνευση Ριζών Υδροξυλίου 
 

Ο χρόνος ζωής των περισσότερων οργανικών πτητικών ενώσεων (VOC) στην 

ατµόσφαιρα και συγχρόνως το χρονικό παράθυρο, στο οποίο επιδρούν στη χηµεία της, 

καθορίζεται κυρίως, από την αντίδρασή τους µε τις ρίζες OH. Η άµεση κινητική µελέτη των 

αντιδράσεων των ριζών OH, µε τα διάφορα VOC, που θα οδηγήσει τελικά και στους χρόνους 

ζωής τους, προϋποθέτει, αφενός την εργαστηριακή παραγωγή τους, στην αέρια φάση και 

αφετέρου την ποσοτική ανίχνευσή τους. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε (§ VI.3), στο προ–

υπάρχον σύστηµα VLPR/QMS, ακόµα και αν δηµιουργηθούν ρίζες OH, µε την αποκλειστική 

εφαρµογή της προσαρµοσµένης φασµατοµετρίας µαζών, θα είναι εξαιρετικά δύσκολος ο 

ποσοτικός προσδιορισµός τους. Η συγκεκριµένη “αδυναµία” της τεχνικής οφείλεται κυρίως, στο 

γεγονός, ότι η ανίχνευση των δραστικών–ασταθών συστατικών (άτοµα, ρίζες) µε τη 

φασµατοµετρία µαζών, απαιτεί ήπιες και συγχρόνως ευαίσθητες τεχνικές ιονισµού, ώστε οι 

µικρές συγκεντρώσεις ριζών, που φτάνουν στην περιοχή του ιονισµού, να ιονίζονται, χωρίς να 

θραυσµατοποιούνται και ει δυνατόν, να σταθεροποιείται το µητρικό τους ιόν. Όµως, αν οι 

παράµετροι του θαλάµου ιονισµού ρυθµιστούν, ώστε να είναι ανιχνεύσιµες οι ρίζες OH, η 

ευαισθησία της τεχνικής θα είναι τόσο χαµηλή, που θα είναι αδύνατον να διεξαχθούν άµεσα 

κινητικά πειράµατα. Για το λόγο αυτό και µε εφαλτήριο τη σηµαντικότητα των αντιδράσεων, 

που εκκινούν οι ρίζες υδροξυλίου στην ατµόσφαιρα, το δυσκολότερο και συγχρόνως πιο 

προκλητικό κοµµάτι της παρούσας διατριβής, το αποτέλεσε η σχεδίαση και κατασκευή ενός 

καινούριου VLPR συστήµατος, το οποίο θα έχει όλα τα πλεονεκτήµατα της “ονειρώδους 

διάταξης” και συγχρόνως θα είναι σε θέση να µελετά, πέρα από αντιδράσεις ατόµων (H, D, Cl, 

Br, F) – σταθερών µορίων και αντίστοιχες αντιδράσεις, που εκκινούνται από πολυατοµικές ρίζες 

(OH, HO2, RO).  

Στη βάση αυτή, συζεύχθηκε η φασµατοµετρία µαζών µοριακής δέσµης (ΜΒ / QMS), µε 

την οπτική τεχνική του επαγόµενου φθορισµού από Laser (Laser Induced Fluorescence, LIF). 

Τα βασικά πλεονεκτήµατα και συγχρόνως, κριτήρια επιλογής της συγκεκριµένης τεχνικής, ως 
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συνδυαστική της QMS, τα αποτέλεσαν η µεγάλη ευαισθησία της, ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες των 

χαµηλών πιέσεων, που επικρατούν στον αντιδραστήρα, τα χαµηλά όρια ανίχνευσής της, σε 

εξαιρετικά µεγάλο φάσµα µετασταθών οντοτήτων και η πρωτότυπη σύνδεσή της µε τη 

φασµατοµετρία µαζών, που όπως θα αναλυθεί ακολούθως, αποτελεί την πρώτη τεχνική, κατά 

την οποία δύναται να παρακολουθηθεί, άµεσα, συνεχώς και µε ακρίβεια η απόλυτη 

συγκέντρωση των ριζών υδροξυλίου στον αντιδραστήρα, σε κινητικό πείραµα.  

 

VI.5.1 VLPR – Φασματοσκοπία LIF 
 

Οι χηµικές οντότητες χαρακτηρίζονται από την ικανότητά τους να διεγείρονται 

ηλεκτρονιακά, µε την απορρόφηση κατάλληλου µήκους κύµατος φωτονίων και στη συνέχεια, 

µέσω µίας σειράς πρωτογενών διαδικασιών χαλάρωσης να επανέρχονται στη θεµελιώδη τους 

κατάσταση. Η βασική διάκριση των διαδικασιών χαλάρωσης είναι στις φωτοχηµικές, οι οποίες 

συµπεριλαµβάνουν διαδικασίες, όπως τη διάσπαση και τον ισοµερισµό των διεγερµένων ριζών ή 

µορίων και στις φωτοφυσικές, µε τις τελευταίες να διαχωρίζονται επιµέρους, στις 

“ακτινοβολούσες ” και στις “µη–ακτινοβολούσες (θερµικές)” διαδικασίες. Το σύνολο των 

φωτοφυσικών διαδικασιών, που συνθέτουν τη διαδικασία διέγερσης – αποδιέγερσης, 

αναπαρίσταται γραφικά από τα διαγράµµατα Jablonski† (Σ – VI.5.1.1). Με βάση την αρχή 

διατήρησης της ενέργειας, οποιαδήποτε χηµική οντότητα διεγείρεται, µπορεί να συµµετέχει 

αποκλειστικά σε διεργασίες, στις οποίες η ενέργεια διατηρείται. Συνεπώς, απουσία κρούσεων, η 

επιστροφή των ριζών ή των  µορίων στη θεµελιώδη ηλεκτρονιακή τους κατάσταση µπορεί να 

γίνει µόνον µε τη σύγχρονη εκποµπή φωτονίων (φωταύγεια). Η φωταύγεια διακρίνεται 

περαιτέρω, στο φωσφορισµό και το φθορισµό. Ως φωσφορισµός ορίζεται η µετάβαση, µε 

σύγχρονη εκποµπή φωτός µεταξύ ηλεκτρονιακών καταστάσεων διαφορετικής πολλαπλότητας 

(θεωρητικά απαγορευµένη µετάβαση) και για το λόγο αυτό, ο χρόνος ζωής του φωσφορισµού 

( , T: triplet state) είναι συνήθως µεγάλος (1001 ST → -3 – 10-2 s). Κάτι τέτοιο µπορεί να συµβεί 

όταν τα δονητικοπεριστροφικά επίπεδα των S1 και T1 καταστάσεων αλληλεπικαλύπτονται, µε 

αποτέλεσµα τη γνωστή ενδοσυστηµατική διασταύρωση (InterSystem Crossing, ISC), η οποία 

περιγράφει µία µη–ακτινοβουλούσα µετάβαση µεταξύ καταστάσεων διαφορετικής 

πολλαπλότητας ( ). Αντίθετα, ο φθορισµός, στον οποίο βασίζεται η LIF τεχνική, είναι η 

εκποµπή φωτός, κατά τη µετάβαση µεταξύ καταστάσεων ίδιας, µονής–πολλαπλότητας (singlet 

11 TS →

                                                 
† Ουκρανός  Φυσικός  (1898  –  1980),  ο  οποίος  πρότεινε  το  διάσημο  με  το  όνομα  του  διάγραμμα  που 
ερμηνεύει  την  κινητική  και  τα  φάσματα  φθορισμού,  φωσφορισμού  και  καθυστερημένου  φθορισμού 
(1935).  
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states, Sx, όπου x = 0,1,2,… ). Η συγκεκριµένη µετάβαση είναι επιτρεπτή ( ) και σαφώς 

γρηγορότερη διαδικασία από την αντίστοιχη του φωσφορισµού (10

01 SS →

-9 – 10-6 s). Ωστόσο, πρέπει 

να επισηµανθεί ότι ο χρόνος ζωής και η κβαντική απόδοση του φθορισµού αποτελούν 

χαρακτηριστικές παραµέτρους της φθοριζοφόρας (fluorophore) οντότητας. Ως κβαντική 

απόδοση φθορισµού ορίζεται ο λόγος του αριθµού των φωτονίων που εκπέµπονται, προς αυτόν 

που απορροφούνται:  

 
nrk

Q
+Γ
Γ

=   [Ε – VI.5.1.1] 

όπου Γ: ο αριθµός των φωτονίων που εκπέµπονται και knr: όλες οι µορφές µη–ακτινοβολούσων 

διαδικασιών αποδιέγερσης, που εµπλέκονται, κατά τη µετάβαση από τη διεγερµένη προς τη 

θεµελιώδη ηλεκτρονιακή κατάσταση. Στις περιπτώσεις, όπου οι µη–ακτινοβολούσες διαδικασίες  

συνεισφέρουν ελάχιστα στο φαινόµενο (knr << Γ), όπως στην περίπτωση των πολύ χαµηλών 

πιέσεων, στην αέρια φάση, η κβαντική απόδοση είναι πολύ κοντά στη µονάδα και η ευαισθησία 

( NS ) κοντά στη µέγιστη τιµή της. Ως χρόνος ζωής του φθορισµού ορίζεται ο µέσος χρόνος, 

που το µόριο παραµένει στη διεγερµένη κατάσταση, πριν επανέλθει στη βασική του. Ο 

προσδιορισµός του µπορεί να γίνει εφαρµόζοντας στο µόριο έναν πολύ στενό laser παλµό και 

παρακολουθώντας την χρονική εξάρτηση της έντασης του φθορισµού του. Συσχετίζοντας την 

ένταση του φθορισµού µε τον αριθµό των µορίων που διεγείρονται n(t), τη χρονική στιγµή t, ο 

ρυθµός αποδιέγερσης περιγράφεται από την έκφραση: 

     ( ) )()( tnk
dt

tdn
nr+Γ−=   [Ε – VI.5.1.2] 

και επιλύοντας τη διαφορική εξίσωση προκύπτει: 

     ( )Ftntn τ/exp)( 0 −=    ή   ( )FtItI τ/exp)( 0 −=  [Ε – VI.5.1.3] 

Βάσει της Ε – VI.5.1.3, ο µέσος χρόνος ζωής του φθορισµού τF, προκύπτει ως η κλίση, στο 

διάγραµµα του log I(t) συναρτήσει του χρόνου t.    

Και οι δύο διαδικασίες ακτινοβολύσας αποδιέγερσης (φθορισµός, φωσφορισµός) 

εµφανίζονται συνήθως σε µεγαλύτερα µήκη κύµατος, από τα αντίστοιχα του φάσµατος 

απορρόφησης των ενώσεων, µε το φωσφορισµό να µετατοπίζεται περισσότερο, σε σηµαντικά 

µικρότερες ενέργειες από τις αντίστοιχες του φθορισµού. Όσον αφορά στις µη–ακτινιβολούσες 

διεργασίες, πέρα από την ISC, η πλέον διαδεδοµένη είναι η δονητική χαλάρωση (vibrational 

relaxation). Τα διεγερµένα µόρια ή οι ρίζες µπορούν να µετατρέψουν ή να διοχετεύσουν την 

περίσσεια της δονητικής τους ενέργειας, σε άλλες µορφές ή σε άλλα µόρια του δείγµατος, µέσω 

κρούσεων (δονητικο–περιστροφικούς βαθµούς ελευθερίας, θερµική ενέργεια) και να 
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αποδιεγερθούν ταχύτατα (<10-12 s) στη θεµελιώδη δονητική κατάσταση της S1. Η συγκεκριµένη 

διεργασία, λόγω της µεγαλύτερης ταχύτητάς της, αποτελεί συνήθως το πρώτο στάδιο 

αποδιέγερσης των µορίων, πριν το φθορισµό. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα φάσµατα 

φθορισµού είναι συνήθως µετατοπισµένα, προς µεγαλύτερα µήκη κύµατος (µικρότερες 

ενέργειες), σε σχέση µε τα αντίστοιχα της απορρόφησης. Μία επιπλέον µη–ακτινοβολούσα 

διεργασία είναι αυτή της εσωτερικής µετατροπής (internal conversion, IC). Η IC συντελείται 

επίσης, µεταξύ καταστάσεων ίδιας πολλαπλότητας, οδηγώντας τα µόρια ή τις ρίζες στη 

θεµελιώδη ηλεκτρονιακή τους κατάσταση S0 (10-12 s) και σαν φαινόµενο είναι εντονότερο σε 

σχετικά υψηλές πιέσεις ή σε διαλύµατα.  

 
Σ – VI.5.1.1 ∆ιάγραµµα Jablonski που απεικονίζει το σύνολο των φωτοφυσικών διαδικασιών. F: Φθορισµός, A: 
Απορρόφηση, P: Φωσφορισµός, IC: Εσωτερική Μετατροπή και ISC: Ενδοσυστηµατική ∆ιασταύρωση  
 

Αντικείµενο ενασχόλησης της LIF φασµατοσκοπίας, από τις διεργασίες που 

αναλύθηκαν, αποτελεί η αυθόρµητη  εκποµπή φωτός (φθορισµός) από άτοµα, ρίζες ή µόρια, τα 

οποία αρχικά, διεγείρονται, σε επιλεγµένα ηλεκτρονιακά κβαντικά επίπεδα, απορροφώντας 

laser† (µονοχρωµατική) ακτινοβολία. Ο γενικός διαχωρισµός των φασµάτων που µπορούν να 

ληφθούν είναι δύο: Τα φάσµατα φθορισµού (LIF spectra) και τα φάσµατα σάρωσης της 

διέγερσης (excitation scans)40. Στα πρώτα, το µήκος κύµατος της laser ακτινοβολίας διατηρείται 

σταθερό και αναλύεται το προκύπτον φάσµα φθορισµού. Στα excitation scans για διάφορα µήκη 

                                                 
† Η λέξη laser είναι το ακρωνύμιο του “Laser Amplification by Stimulated Emission of Radiation” και για το 
λόγο αυτό χρησιμοποιείται αυτούσια. 
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κύµατος της laser ακτινοβολίας, συλλέγεται η συνολική ένταση του φθορισµού, χωρίς να 

αναλύεται στα συνιστώντα µήκη κύµατος. Οι πληροφορίες που λαµβάνονται από τα φάσµατα 

φθορισµού παρέχουν την ακριβή ενορατική εικόνα της στατιστικής φύσης των µορίων. 

Χαρακτηριστικά, τα συγκεκριµένα φάσµατα περιγράφουν ποιοτικά και ποσοτικά, τόσο την 

πληθυσµιακή κατανοµή της διεγερµένης και της βασικής ηλεκτρονικής κατάστασης, όσο και τη 

θερµοκρασιακή επίδραση στην κατανοµή των µορίων, στους βαθµούς ελευθερίας τους. Η 

λεπτοµερής απεικόνιση και η ποσοτική συσχέτιση  της έντασης του φθορισµού µε τους 

πληθυσµούς των καταστάσεων διεύρυνε το πεδίο εφαρµογής, ως µέθοδο ανίχνευσης, σε 

οποιονδήποτε τοµέα απαιτείται συνδυασµός υψηλής διακριτικής ικανότητας και ποσοτικής 

ανίχνευσης. Οι συγκεκριµένες προϋποθέσεις αποτελούν ακρογωνιαίες λίθους σε πειράµατα 

κινητικής και τα τελευταία χρόνια έχει αποτελέσει εξαιρετικά δηµοφιλές εργαλείο του τοµέα. 

Ο επαγόµενος φθορισµός, ο oποίος, πρωτοπαρατηρήθηκε και αναλύθηκε από τον Robert 

Wood41, το 1905, πλεονεκτεί συγκρινόµενος µε τη φασµατοσκοπία απορρόφησης, ως προς τη 

σηµαντικά µεγαλύτερη ευαισθησία του. Ο µετρούµενος λόγος 0II∆ , που για σχετικά µικρή 

απορρόφηση, αποτελείται από δύο παραπλήσιες ποσότητες, στη LIF φασµατοσκοπία µπορεί να 

προσδιοριστεί µε εξαιρετικά µεγάλη ακρίβεια, καθώς το υπόβαθρο είναι πολύ χαµηλό (~0), και 

σε αντίθεση µε τη φασµατοσκοπία απορρόφησης, αυξάνει µε την ενίσχυση της έντασης του 

ακτινοβολούντος φωτός, τουλάχιστον µέχρι να παρατηρηθούν φαινόµενα κορεσµού. Βέβαια, η  

ένταση της ακτινοβολίας του φθορισµού είναι ένα πολυπαραµετρικό φαινόµενο και εξαρτάται 

κυρίως, από την πιθανότητα της µετάβασης. Όπως πειραµατικά και θεωρητικά αποδεικνύεται η 

πιθανότητα µετάβασης, µε τη σειρά της, εξαρτάται τόσο από τα δονητικά ολοκληρώµατα 

επικάλυψης  (παράγοντας Franck – Condon) και τις εντάσεις των περιστροφικών γραµµών 

(παράγοντας Hönl – London), όσο και από την επίδραση που θα επιφέρει η µεταβολή της 

ενδοµοριακής απόστασης στην ηλεκτρονική µεταβατική ροπή Re(r)42. Όπως γίνεται αντιληπτό 

όλες οι θερµικές και οι ακτινοβολούσες διεργασίες, που περιγράφονται στα διαγράµµατα 

Jablonski και πιθανώς εµπλέκονται στο µηχανισµό αποδιέργερσης των µελετούµενων 

φθοριζοφόρων οντοτήτων, διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην ένταση του φθορισµού. Η 

περίπτωση των φθοριζόντων ατόµων µπορεί να περιγραφεί από ένα εξαιρετικά απλό µοντέλο 

δύο καταστάσεων (Σ – VI.5.1.2). Κατά την  αναφορά, όµως σε πολυατοµικά συστήµατα (ρίζες, 

µόρια), η σηµαντικά πιο σύνθετη µορφή των ηλεκτρονιακών καταστάσεων, λόγω του πλήθους 

των δονητικοπεριστροφικών επιπέδων, περιπλέκει ακόµα περισσότερο το φαινόµενο. 

Σηµαίνοντα ρόλο στην ένταση του φθορισµού διαδραµατίζει το φαινόµενο γνωστό ως 

quenching (καταστολή), το οποίο προκαλεί µείωση του σήµατος. Το quenching  µπορεί να 
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οφείλεται σε σειρά φαινοµένων, ορισµένα εκ των οποίων είναι οι χηµικές αντιδράσεις 

διεγερµένων καταστάσεων, η µοριακή επαναδιευθέτηση, ο σχηµατισµός συµπλόκων στη 

θεµελιώδη κατάσταση, καθώς και η µεταφορά ενέργειας µέσω κρούσεων. 

 

 
Σ – VI.5.1.2 ∆ιάγραµµα απορρόφησης – εκποµπής δύο καταστάσεων. σ: η ενεργός διατοµή απορρόφησης ή εκποµπής, 
F: η ροή φωτονίων Α ή W: οι συντελεστές Einstein ( πιθανότητες  µεταβάσεων), Ν: οι πληθυσµοί των καταστάσεων 
 
Η γενικότερη ταξινόµηση των φαινοµένων καταστολής είναι στη στατική και τη δυναµική 

καταστολή. Και οι δύο υποκατηγορίες οφείλονται στην αλληλεπίδραση της φθοριζοφόρας 

οντότητας µε κάποιον δυνητικό καταστολέα. Η στατική καταστολή αναφέρεται σε διεργασίες, 

στις οποίες δεν εµπλέκονται οι διεγερµένες καταστάσεις των µορίων και περιλαµβάνουν το 

σχηµατισµό ενδιαµέσου συµπλόκου, µεταξύ του καταστολέα και της φθοριζοφόρας ένωσης. Το 

συγκεκριµένο φαινόµενο συναντάται αποκλειστικά στην υγρή φάση και για το λόγο αυτό δεν θα 

αναλυθεί περαιτέρω στην παρούσα διατριβή. Από την άλλη µεριά, στη δυναµική µορφή του 

φαινοµένου, ο καταστολέας αλληλεπιδρά µε τη φθοριζοφόρα ένωση στο διάστηµα του χρόνου 

ζωής της διεγερµένης της κατάστασης. Η κρούση των δύο µορίων οδηγεί στη θερµική 

χαλάρωση (χωρίς την εκποµπή φωτονίων) της διεγερµένης οντότητας, χωρίς ωστόσο να 

τροποποιείται χηµικά. Η χαλάρωση µέσω κρούσεων, µαθηµατικά, περιγράφεται από το λόγο του 

σήµατος φθορισµού παρουσίας και απουσίας του καταστολέα, βάσει της έκφρασης Stern – 

Volmer:  

 [ ] [ ]QkQK
F
F

q 0
0 11 τ+=+=   [Ε – VI.5.1.4] 

όπου F0 και F: το σήµα φθορισµού απουσία και παρουσία του καταστολέα, K: η σταθερά 

καταστολής Stern–Volmer , kd: η διµοριακή σταθερά καταστολής, τ0: ο χρόνος ζωής της 

διεγερµένης κατάστασης απουσία του καταστολέα και [Q]: η συγκέντρωση του καταστολέα. 

146 



Κεφάλαιο VΙ .5 .1  –  VLPR  –  Φασματοσκοπία LIF  
 
 

Πρέπει να σηµειωθεί ωστόσο, ότι στις πολύ χαµηλές πιέσεις που διεξήχθησαν τα πειράµατα (~ 2 

mTorr), τα φαινόµενα καταστολής είναι εξαιρετικά αµβλυµµένα, και σε συνδυασµό µε το 

χαµηλό σήµα υποβάθρου, προσαυξάνεται σηµαντικά η ευαισθησία (
N
S ) της τεχνικής. 

Ωστόσο, η ύπαρξη, έστω και ελαχίστου σήµατος υποβάθρου είναι αδύνατον να αποφευχθεί στη 

φασµατοσκοπία LIF, καθώς η πηγή του είναι τα φαινόµενα σκέδασης του εισερχόµενου φωτός 

στα οπτικά παράθυρα ή στο εσωτερικό του αντιδραστήρα και αποτελεί το βασικό περιορισµό 

της τεχνικής. Σηµαντικό πλεονέκτηµα της τεχνικής του φθορισµού αποτελεί επίσης, η οµογενής 

διάδοσή του εκπεµπόµενου φωτός (σφαιρική διάδοση), προς όλες τις κατευθύνσεις στο χώρο (ο 

φθορισµός δεν είναι πολωµένος), καθιστώντας εφικτή τη λήψη δισδιάστατων και τρισδιάστατων 

εικόνων, σε πειράµατα δυναµικής.  

Υπό συνθήκες όµως, η εξαίσια αυτή τεχνική χαρακτηρίζεται και από ορισµένα, κρίσιµα 

µειονεκτήµατα. Το βασικό και εγγενές πρόβληµα της µεθόδου αφορά στη δυσκολία του άµεσου 

και απόλυτου προσδιορισµού της συγκέντρωσης της φθορίζουσας ένωσης από την ένταση του 

φθορισµού, ενώ σηµαντικές δυσκολίες εισάγει  η ίδια η φύση των µορίων. Θεµελιώδης αξίωση 

της τεχνικής αποτελεί η δυνατότητα φθορισµού του µορίου. Παρά το γεγονός ότι η 

συγκεκριµένη προϋπόθεση ικανοποιείται για τη συσταδική πλειοψηφία των µικρών µορίων και 

ιδιαίτερα των διατοµικών ενώσεων, υπάρχουν πολυατοµικά µόρια και ρίζες µε µικρές κβαντικές 

αποδόσεις φθορισµού, καθώς οι διεγερµένες τους καταστάσεις χαλαρώνουν µέσω µη–

ακτινοβολούσων διαδικασιών. Επιπλέον, το εύρος της ζώνης απορρόφησης και εκποµπής του 

συστήµατος πρέπει να είναι φασµατοσκοπικά και µε µεγάλη ακρίβεια χαρακτηρισµένο. Τέλος, 

επιβάλλεται το φάσµα του µοριακού συστήµατος να είναι προσβάσιµο, µε τα υπάρχοντα laser ή 

τις χρησιµοποιούµενες τεχνικές πολλαπλασιασµού της συχνότητας, που θα αναλυθούν 

ακολούθως. 

Συνήθως, στα πειράµατα κινητικής, για τη διέγερση των φθοριζοφόρων οντοτήτων, που 

επιθυµείται να ανιχνευθούν, χρησιµοποιείται ένα laser χρωστικής (Dye Laser). Η συγκεκριµένη 

επιλογή συνοδεύεται από δύο προτερήµατα. Το Dye Laser µπορεί να παράγει οποιοδήποτε 

µήκος κύµατος, σε ένα µεγάλο φάσµα† (tunability: 200 – 1000 nm) καθιστώντας εφικτή την 

επιλεκτική ανίχνευση, µεγάλης ποικιλίας µορίων και ριζών. Επιπλέον, εξαιτίας της εξαιρετικής 

διακριτικής του ικανότητας µπορεί να ρυθµιστεί µε ακρίβεια, της τάξης του πλάτους του 

Doppler, η συχνότητα του ακτινοβολούντος φωτός και να διεγείρει µία συγκεκριµένη δονητικο–

περιστροφική µετάβαση του µορίου, προσδίδοντας στην τεχνική εξαιρετική επιλεκτικότητα. 
                                                 
† Τα μήκη κύματος της ακτινοβολίας απορρόφησης των μορίων, για τα οποία έχουν προκύψει κινητικές 
πληροφορίες μέσω της LIF φασματοσκοπίας  εκτείνονται από 226 nm (NO) μέχρι ~800 nm (C2O). 
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Όπως προαναφέρθηκε, τα µόρια εφόσον διεγερθούν, στη συνέχεια, φθορίζοντας, επανέρχονται 

στη θεµελιώδη κατάσταση. Η αποδιέγερση όµως, µπορεί να επαναφέρει τα µόρια σε διάφορα 

δονητικά επίπεδα της θεµελιώδους ηλεκτρονιακής κατάστασης και συνεπώς ο φθορισµός µπορεί 

να ανιχνευθεί σε διαφορετικά µήκη κύµατος, από αυτό της αρχικής διέγερσης, µειώνοντας το 

σήµα υποβάθρου. Ο χρόνος αποδιέγερσης (φθορισµός, τF ~ 10 nanosecond) είναι σηµαντικά 

µικρότερος από τον αντίστοιχο της αντίδρασής (micro–millisecond), εξασφαλίζοντας, την 

απαραίτητη, σε κινητικά πειράµατα, ταχεία δειγµατοληψία. Σε συνθήκες υψηλών πιέσεων, η 

δονητική χαλάρωση θα επαναφέρει τα µόρια στο θεµελιώδες δονητικό επίπεδο της 

ηλεκτρονιακά διεγερµέης κατάστασης (S1 (u΄ = 0)), από όπου θα φθορίσουν τελικά τα µόρια 

προς την S0.  

Η µεγάλη ευαισθησία της τεχνικής προέρχεται από την ισχύ του χρησιµοποιούµενου 

laser φωτός για τη διέγερση. Για χαµηλά επίπεδα απορρόφησης, η ένταση του φθορισµού 

αυξάνει γραµµικά µε τον αριθµό των φωτονίων που απορροφόνται και συνεπώς µε την ένταση 

του προσπίπτωντος φωτός διέγερσης. Ο αριθµός των µορίων που φτάνουν στη διεγερµένη 

κατάσταση και συνακόλουθα η ένταση του φθορισµού, είναι  ανάλογη του αριθµού των 

µορίων στη θεµελιώδη κατάσταση 

n′

n ′′ . 

 nI F ′′∝   [Ε – VI.5.1.4]

Πρέπει ωστόσο να επισηµανθούν ορισµένες πειραµατικές συνθήκες, για την επιτυχή 

εφαρµογή της τεχνικής LIF. Η διεγείρουσα δέσµη του laser και ο φωτοπολλαπλασιαστής (PMT) 

πρέπει να προσαρτηθούν σε κατάλληλη διευθέτηση, ώστε να ελαχιστοποιείται το φως που 

“βλέπει” ο ανιχνευτής. Αυτό συµβαίνει γιατί η ενέργεια του laser είναι πολύ µεγαλύτερη από 

αυτήν του φθορισµού και σε ένα κακώς σχεδιασµένο πείραµα (ιδιαίτερα στα πειράµατα 

συντονισµένου φθοριµού, RF), το φθορίζον σήµα θα χαθεί µέσα στο υπόβαβρο. Επίσης, µε την 

προοπτική ότι ο φθορισµός παρακολουθείται σε διαφορετικό µήκος κύµατος, από αυτό της laser  

ακτινοβολίας, µπορεί να χρησιµοποιηθούν πριν τον PMT κατάλληλα οπτικά φίλτρα 

(interference filters) ή µονοχρωµάτορες, ώστε να ανιχνεύεται αποκλειστικά το ενδιαφέρον 

φθορίζον σήµα (απαλλαγµένο από συνεισφορές άλλων φθοριζοφόρων συστατικών του 

αντιδρώντος µίγµατος) και συγχρόνως να ελαχιστοποιείται η συνεισφορά του σκεδαζόµενου 

φωτός. Ένα άλλο φαινόµενο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής κατά τη σχεδίαση και τη διεξαγωγή 

του πειράµατος αφορά στον κορεσµό των φασµατικών γραµµών διέγερσης. Γενικά, αναµένεται 

ότι η ένταση του LIF θα αυξάνεται, µε σύγχρονη αύξηση της ισχύος της εισερχόµενης 

ακτινοβολίας (Ε – VI.5.1.4). Αυτό όµως συµβαίνει για το χρονικό διάστηµα, που η επίδραση της 

εισερχόµενης ακτινοβολίας δεν έχει επιφέρει σηµαντική ελάττωση στον πληθυσµό της 
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θεµελιώδους ηλεκτρονιακής στάθµης. Αν αυτό συµβεί, τότε επέρχεται κορεσµός της 

συγκεκριµένης γραµµής και ο συντελεστής Einstein W12, που περιγράφει την απορρόφηση, δεν 

ανακλά πλέον την πραγµατική διαδικασία. Ο κορεσµός µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα σε 

πειράµατα προσδιορισµού σχετικών πληθυσµών καταστάσεων (εντάσεις φασµατικών γραµµών 

και συντελεστές Franck – Condon) και σε πειράµατα που απαιτείται η κανονικοποίηση του 

σήµατος φθορισµού, µε βάση την εισερχόµενη ένταση του laser. Τέλος, πρέπει να επισηµανθεί 

ότι ο βασικός περιορισµός της τεχνικής, που καθορίζει το εύρος των µορίων στα οποία 

απευθύνεται είναι η ύπαρξη δεσµικής και διαθέσιµης διεγερµένης ηλεκτρονιακής κατάστασης. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, ορισµένες σηµαντικές ρίζες (CH3) να µην είναι δυνατόν να 

ανιχνευθούν µε τη LIF τεχνική, ενώ η εφαρµογή της απαιτεί την απόλυτη γνώση, τόσο του 

φάσµατος διέγερσης, όσο και του φάσµατος εκποµπής των προς µελέτη ενώσεων.  

Τέλος, κρίσιµη παράµετρο για την επιτυχή εφαρµογή της τεχνικής αποτελεί το όριο 

ανίχνευσής της. Η ικανότητα της laser φασµατοσκοπίας να ανιχνεύει “ελάχιστα άτοµα” 

αναφέρεται συχνότατα. Ωστόσο, τα όρια αυτά δεν  αφορούν τα πειράµατα κινητικής. Η ανάγκη 

διεξαγωγής πειραµάτων σε πραγµατικό χρόνο (time–resolved experiments) και στη χρονική 

κλίµακα των µs – ms, καθώς και τα προβλήµατα σκέδασης, οριοθετούν την ανίχνευση µε της 

LIF στα ~1010 molecule cm-3. Το συγκεκριµένο όριο ανίχνευσης µπορεί να χαµηλώσει 

σηµαντικά ξεφεύγοντας όµως από τη συµβατική εφαρµογή της τεχνικής και έχουν αναφερθεί 

όρια ανίχνευσης43 µέχρι και 106 molecule cm-3, που δεν αφορούν ωστόσο σε κινητικά 

πειράµατα.  

 

VI.5.1.1 VLPR – Παραγωγή Ριζών OH 
 

Στα πειράµατα που διεξήχθησαν στην παρούσα διατριβή, η παραγωγή ριζών υδροξυλίου 

πραγµατοποιήθηκε χηµικά, µέσω δύο διαφορετικών αντιδράσεων (Α – VI.5.1.1.1, 

)11310
1 1019.1 −−−×= smoleculecmk 44,45, (Α – VI.5.1.1.2, )11311

2 1040.1 −−−×= smoleculecmk 46-48: 

   [Α – VI.5.1.1.1] NOOHNOH k +⎯→⎯+ 1
2

   [Α – VI.5.1.1.2] HFOHOHF k +⎯→⎯+ 2
2

Όπως φαίνεται, πρόκειται για δύο εξαιρετικά ταχείες αντιδράσεις, που προσδίδουν το 

πλεονέκτηµα της αποδοτικής δηµιουργίας ριζών υδροξυλίου, σε µικρές συγκεντρώσεις των 

πρόδροµων δραστικών συστατικών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, να µη διαταράσσονται οι 

Knudsen συνθήκες στο εσωτερικό του αντιδραστήρα, εφόσον η συνολική πίεση δεν υπερβαίνει 

τα 5 mTorr, και να διασφαλίζεται η οµογενοποίηση του αντιδρώντος µίγµατος και η έγκυρη 
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εφαρµογή της προσέγγισης στάσιµης κατάστασης. Επιπλέον, εξαιτίας της µεγάλης ταχύτητας 

των αντιδράσεων, τα εξαιρετικά δραστικά άτοµα φθορίου, υπό τις συνθήκες περίσσειας του 

H2O, καταναλώνονται ταχύτατα και δεν προλαβαίνουν να εµπλακούν  ή να εκκινήσουν 

δευτερογενείς διαδικασίες. Το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση της Α – VI.5.1.1.1, µόνο που 

η περίσσεια επιλέγεται ανάλογα µε τις ανάγκες του πειράµατος.  

Και στις δύο περιπτώσεις, τόσο τα άτοµα υδρογόνου (Η), όσο και τα άτοµα φθορίου (F), 

παράγονται λίγο πριν τον αντιδραστήρα, υποβάλλοντας σε µικροκυµατική εκκένωση µίγµατά 

τους σε αδρανή αέρια. Συγκεκριµένα, για τη δηµιουργία ατόµων H, σε µία από τις τρεις 

εισόδους του αντιδραστήρα (Σ – VI.5.2.8), προσαρτείται σωλήνας από χαλαζία (quartz tube), 

διαµέσω του οποίου ρέει 29 / 2 % µίγµα Η2 / Ar / He (Η2: 5.3, Linde / Ar: 4.8, Linde / He: 4.6, 

Linde). Εφαρµόζοντας µικροκυµατικό πεδίο µε τη βοήθεια µίας Evenson κοιλότητας, το µίγµα 

υπόκειται σε µικροκυµατική εκκένωση, διαδικασία που είναι σε πλήρη αντίστοιχα µε την 

παραγωγή ατόµων Cl. Μοναδική διαφορά σε αυτήν την περίπτωση αποτελεί το γεγονός, ότι 

εσωτερικά του χαλαζία δεν χρησιµοποιείται επίστρωµα, καθώς η διάσπαση του H2 είναι 

ικανοποιητική (~ 60 %) και η παρουσία µοριακού H2 δεν είναι ιδιαίτερα ενοχλητική, όσον 

αφορά στις δευτερογενείς διεργασίες, που δυνητικά εµπλέκεται, διότι είναι χαρακτηριστικά 

αργές. Το ποσοστό διάσπασης του µοριακού υδρογόνου ( ) προσδιορίζεται, 

παρακολουθώντας, µε τη φασµατοµετρία µαζών, τη µητρική κορυφή του µοριακού υδρογόνου 

(m/z = 2), µε και χωρίς εφαρµογή του µικροκυµατικού πεδίου και χρησιµοποιώντας την 

έκφραση: 

2Hd

 %100% 0

0

2

22

2
⋅

−
=

H

MW
HH

H I
II

d   [Ε – VI.5.1.1.1] 

όπου : η ένταση της κορυφής m/z = 2, κατά την παροχή του µίγµατος απουσία του 

µικροκυµατικού πεδίου και : η ένταση της κορυφής m/z = 2, εφαρµόζοντας στο µίγµα 

µικροκυµατική ισχύ. 

0
2HI

MW
HI

2

Η προσθήκη αργού (Ar) στο µίγµα είναι απαραίτητη για τη σταθερή λειτουργία της 

αυτοσυντηρούµενης διαδικασίας της µικροκυµατικής διάσπασης, ιδιαίτερα στις χαµηλές πιέσεις 

που επικρατούν στο quartz tube. Αυτό συµβαίνει γιατί τόσο το H2, όσο και το He, διαθέτουν 

λίγα ηλεκτρόνια, µε αποτέλεσµα, κατά τον ιονισµό τους στην περιοχή της µικροκυµατικής 

κοιλότητας, να µην υπάρχουν επαρκείς ηλεκτρικοί φορείς που επιταχυνόµενοι θα δράσουν σαν 

δευτερογενή ηλεκτρόνια ιονισµού. Αντιθέτως, το σηµαντικά πιο πλούσιο ηλεκτρονιακά Ar 

αποτελεί σηµαντικά καλύτερη τροφοδοτική πηγή ηλεκτρονίων σταθεροποιώντας τη διαδικασία 
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µικροκυµατικής διάσπασης και προσαυξάνοντας σηµαντικά την απόδοσή της. Και σε αυτήν την 

περίπτωση η µικροκυµατική ισχύς που εφαρµόστηκε ήταν 35 W, ενώ η πίεση του µίγµατος στο 

χώρο τροφοδοσίας, διατηρείτο σταθερή µε τη συνδυαστική χρήση µικροβαλβίδας – ρυθµιστικού 

όγκου – τριχοειδούς σωλήνα (Σ – VI.3.1.1), στα 16 – 17 Torr. Στις συνθήκες αυτές 

προσδιορίστηκε πειραµατικά, ότι διασφαλίζεται η πλήρης απουσία µετασταθών Ar (3P) ή He 

(3S).  Όσον αφορά στο NO2 (Aldrich, 99.5+ %), εισέρχετο στον αντιδραστήρα από ανεξάρτητη 

είσοδό του, στην καθαρή του µορφή. Η πίεσή του, πριν το σύστηµα των τριχοειδών διατηρείται 

σταθερή καθόλη τη διάρκεια του πειράµατος και ανάλογα µε τις πειραµατικές απαιτήσεις 

κυµάνθηκε από 6 – 9 Torr. Στις συνθήκες αυτές, το ΝΟ2 καταναλώνεται πλήρως, από τη µικρή 

περίσσεια ατόµων υδρογόνου, αποτρέποντας την περαιτέρω οξείδωση των πρωτογενώς 

παραγόµενων αφυδρογονωµένων ριζών, η οποία δύναται να οδηγήσει σε προϊόντα (RO) που 

συµβάλλουν στο ανιχνεύσιµο σήµα φθορισµού, καθώς τα φάσµατα απορρόφησης και εκποµπής 

είναι παραπλήσια µε αυτό του υδροξυλίου49. 

 Για την παραγωγή ατόµων F ακολουθήθηκε ακριβώς η ίδια διαδικασία µε την αντίστοιχη 

της παραγωγής ατόµων H ή Cl, µόνο που στην περίπτωση αυτή εσωτερικά του σωλήνα χαλαζία 

προσαρτείται σωληνοειδές στέλεχος αλουµίνας (Al2O3), ώστε να αποφευχθεί η κατανάλωση των 

ατόµων F, πάνω στην πυριτιούχα επιφάνεια, που θα οδηγούσε στην πλήρη έλλειψή τους από το 

εσωτερικό του αντιδραστήρα. Κατά την παραγωγή ριζών υδροξυλίου βάσει της αντίδρασης Α – 

VI.5.1.1.2, χρησιµοποιήθηκε 5 % µίγµα F2 / He (Messer, He: 4.6), ελάχιστα εµπλουτισµένο σε 

Ar (~ 0.5 %), ώστε να επιτυγχάνεται σταθερότερη διάσπαση. Η απόδοση της διάσπασης ( ) 

προσδιορίστηκε µε τη φασµατοµετρία µαζών και σε κάθε περίπτωση ήταν µεγαλύτερη από 75 

%. Ο προσδιορισµός της βασίστηκε στη µητρική κορυφή του F

2Fd

2 (m/z = 38) και 

χρησιµοποιήθηκε η έκφραση: 
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d   [Ε – VI.5.1.1.1] 

όπου : η ένταση της κορυφής m/z = 38, κατά την παροχή του µίγµατος απουσία του 

µικροκυµατικού πεδίου και : η ένταση της κορυφής m/z = 38, εφαρµόζοντας στο µίγµα 

µικροκυµατική ισχύ 35 W. 
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Η πίεση του µίγµατος στο χώρο τροφοδοσίας διατηρείτο σταθερή µε το σύστηµα 

µικροβαλβίδα – ρυθµιστικός όγκος – τριχοειδές, στα 19 Torr, ενώ και σε αυτή την περίπτωση το 

µίγµα υποβάλλετο σε µικροκυµατικό πεδίο ισχύος 35 W. Η απουσία µετασταθών οντοτήτων 

στον αντιδραστήρα, υπό τις παρούσες συνθήκες, ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε πειραµατικά. Στη 
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συγκεκριµένη αντίδραση, το έτερο αντιδρόν, το Η2Ο, βρισκόταν πάντα σε περίσσεια, 

διατηρώντας την πίεσή του στο χώρο τροφοδοσίας στα ~ 13 Torr. 

Συγκρίνοντας τις δύο τεχνικές, αυτή στην οποία χρησιµοποιούνται άτοµα F έχει το 

σηµαντικό πλεονέκτηµα ότι πρόκειται για καθαρότερο σύστηµα, καθώς τόσο το Η2Ο, όσο και το 

έτερο προϊόν της (HF) είναι σηµαντικά σταθερότερα από τα ΝΟ2 και NO, αντίστοιχα, και δεν 

επάγουν οιασδήποτε µορφής δευτερογένεια. Ωστόσο, οι συγκρίσιµες τιµές των συντελεστών 

ταχύτητας της αντίδρασης του F  µε το H2O και  µε ορισµένα RH, έχουν σαν αποτέλεσµα την 

κατανάλωση του F και τη µεταβολή της στάσιµης συγκέντρωσης των ριζών OH στον 

αντιδραστήρα, κατά τη διάρκεια της αντίδρασης. Το συγκεκριµένο φαινόµενο µπορεί να 

οδηγήσει σε υπερτίµηση του συντελεστή ταχύτητας, καθώς θα εµφανίζεται στα πειραµατικά 

αποτελέσµατα σαν κατανάλωση ριζών OH. Κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει στην περίπτωση των 

ατόµων H, όπου οι αντίστοιχες αντιδράσεις τους µε τα RH (ιδιαίτερα τα φθοριωµένα) είναι 

τάξεις µεγέθους πιο αργές από  την αντίδρασή του µε το NO2. Επιπλέον, η µέθοδος που 

εκκινείται από τα άτοµα υδρογόνου πλεονεκτεί της αντίστοιχης των ατόµων F, ως προς την 

ευαισθησία, για τις ίδιες συνολικές πιέσεις στο εσωτερικό του αντιδραστήρα. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι η Α – VI.5.1.1.1 είναι µία τάξη µεγέθους ταχύτερη αντίδραση από την Α – 

VI.5.1.1.2, µε αποτέλεσµα ίδιες στάσιµες συγκεντρώσεις ριζών OH στο εσωτερικό του 

αντιδραστήρα να επιτυγχάνονται για µικρότερες µερικές πιέσεις µίγµατος H2 / Ar / He και  NO2. 

Συνεπώς, οι δύο µέθοδοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν συνδυαστικά, και επιλέγοντας την 

κατάλληλη να µελετηθεί κινητικά ένα εξαιρετικά µεγάλο εύρος αντιδράσεων ριζών OH. Αξίζει 

ωστόσο να επισηµανθεί, ότι µε την κατάλληλη πειραµατική συνθηκοποίηση του χηµικού 

συστήµατος, σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και οι δύο µέθοδοι 

παραγωγής ριζών OH. Αναφορικά ως προς τις χηµικές αντιδράσεις που µελετήθηκαν στην 

παρούσα διατριβή, σε όσες από αυτές πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, παρήχθησαν οι 

ρίζες OH και µε τις δύο µεθόδους και τα κινητικά αποτελέσµατα που ελήφθησαν, ήταν πλήρως 

ταυτόσηµα.  

 

 
VI.5.1.2 VLPR – Φασματοσκοπία και Ανίχνευση Ριζών OH  
 

Οι αντιδράσεις ριζών υδροξυλίου, εξαιτίας της καθοριστικής τους σηµασίας, τόσο στη 

χηµεία καύσης50, όσο και στη χηµεία της τροπόσφαιρας έχουν αποτελέσει, επί σειρά ετών, 

αντικείµενο διερεύνησης πολλών ερευνητικών οµάδων. Ωστόσο, οι κινητικές µελέτες και 

ιδιαίτερα αυτές που στοχεύουν στον προσδιορισµό του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας των 
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αντιδράσεων που εκκινούν οι ρίζες OH, αξιώνουν, κατόπιν παραγωγής τους, την άµεση, 

ποσοτική, ευαίσθητη και ταχεία ανίχνευσή τους. Η ικανοποίηση των συγκεκριµένων 

απαιτήσεων γίνεται σηµαντικά δυσκολότερη, αν συνεκτιµηθεί το γεγονός, ότι προκειµένου να 

αποφευχθούν δευτερογενείς χηµικές περιπλοκές, οι συγκεντρώσεις των δραστικών συστατικών 

(ρίζες ΟΗ) πρέπει να διατηρούνται, κατά το δυνατόν, χαµηλότερες. Τυπικό εύρος διακύµανσης 

της συγκέντρωσης των ριζών OH, σε κινητικά πειράµατα, είναι από 1011 – 1012 molecule cm-3. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, προκειµένου να διεξαχθούν αξιόπιστες µετρήσεις συντελεστών 

ταχύτητας, το όριο ανίχνευσης της εκάστοτε τεχνικής†, που θα χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση 

των ριζών OH, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο, µε τη χαµηλότερη συγκέντρωσή τους, σε 

συνθήκες πειράµατος. Το σύνολο των ανωτέρω προϋποθέσεων το πληρούν µε εξαιρετική 

αποτελεσµατικότητα οι οπτικές τεχνικές ανίχνευσης και ιδιαίτερα όταν συζευγνύονται µε laser 

διατάξεις. Χαρακτηριστικά, µε την τεχνική του επαγόµενου φθορισµού από laser (LIF), που 

χρησιµοποιείται κατά κόρον για κινητικές µετρήσεις, έχουν αναφερθεί όρια ανίχνευσης51 ριζών 

OH µέχρι και 108 molecule cm-3 (τα συνήθη όρια ανίχνευσης είναι της τάξης το 1010 molecule cm-

3), ενώ το εξαιρετικά χαµηλό σήµα υποβάθρου καθιστά την τεχνική εξαιρετικά ευαίσθητη. Μία 

άλλη τεχνική που χρησιµοποιείται συχνά, για την ανίχνευση των ριζών OH σε κινητικά 

πειράµατα52-57, είναι αυτή του συντονισµένου φθορισµού (Resonance Fluorescence, RF), στα 

308 nm. Όπως θα αναλυθεί ακολούθως, παρά το γεγονός ότι το φάσµα του υδροξυλίου την 

ευνοεί, όσον αφορά την ενεργό διατοµή απορρόφησης του OH στο συγκεκριµένο µήκος 

κύµατος, το µεγάλο σήµα υποβάθρου, που προέρχεται κυρίως από τη σκέδαση της ακτινοβολίας 

διέγερσης (308 nm), την καθιστά σηµαντικά λιγότερο ευαίσθητη τεχνική από τη LIF, ενώ γενικά 

χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερα όρια ανίχνευσης. Ιδιαίτερα σύνθετες όµως, διατάξεις που 

χρησιµοποιούν χρονικά φίλτρα διάκρισης των δύο σηµάτων (σκέδαση – φθορισµός) και άλλες 

τεχνικές µείωσης του σήµατος υποβάθρου, έχουν επιτύχει συγκρίσιµα χαρακτηριστικά, µε τα 

αντίστοιχα της LIF τεχνικής και έχουν χρησιµοποιηθεί µε µεγάλη αποτελεσµατικότητα, για την 

κινητική µελέτη αντιδράσεων.  

Όπως προαναφέρθηκε, ο βασικότερος των λόγων και το έναυσµα για τη σχεδίαση και 

την κατασκευή της καινούριας VLPR διάταξης (VLPR / Β–101), ήταν η επέκταση των 

δυνατοτήτων της συσκευής στη µελέτη πολυατοµικών δραστικών οντοτήτων, ξεκινώντας από 

τις ρίζες OH. Για το λόγο αυτό το καινούριο σύστηµα εφοδιάστηκε επιπρόσθετα, µε κατάλληλες 

laser διατάξεις και ηλεκτρονικό εξοπλισµό, που θα περιγραφούν αναλυτικά στο υποκεφάλαιο 

                                                 
† Ως  όριο  ανίχνευσης  οιουδήποτε  συστατικού  ορίζεται  η  χαμηλότερη  τιμή  συγκέντρωσης  που 
ανιχνεύεται με αξιοπιστία και βάσει της  IUPAC λαμβάνεται ως αξιόπιστη τιμή αυτή που αντιστοιχεί 
στο διπλάσιο του σήματος υποβάθρου.  
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§VI.5.2, ώστε να χρησιµοποιηθεί η LIF τεχνική για την ανίχνευση των ριζών OH.  Η επιλογή 

της συγκεκριµένης τεχνικής ανίχνευσης, πέρα από το χαµηλό όριο ανίχνευσης και τη µεγάλη 

ευαισθησία της, έγινε κυρίως για δύο λόγους: a) διότι το φάσµα απορρόφησης – εκποµπής των 

ριζών OH είναι χαρακτηρισµένο, µε εξαιρετική ακρίβεια και b) γιατί όπως θα αναλυθεί 

ακολούθως, η συγκεκριµένη τεχνική προσφέρει την ευελιξία µελέτης σωρείας δραστικών 

οντοτήτων και σε συνδυασµό µε τη φασµατοµετρία µαζών, τον ακριβή προσδιορισµό των 

τρέχοντων συγκεντρώσεών τους.  

Το φάσµα απορρόφησης – εκποµπής για τις ρίζες υδροξυλίου έχει µελετηθεί συσταδικά 

από πολλές ερευνητικές οµάδες, ορισµένες εκ των οποίων για το χαρακτηρισµό του έχουν 

χρησιµοποιήσει LIF φασµατοσκοπία58.  

 
Σ – VI.5.1.2.1 Προσοµοιωµένο διάγραµµα LIF Excitation – Emission των ριζών OH µε διακριτική ικανότητα 0.5 Å 
και σε πίεση 2 mbar 
 

Στο σχήµα Σ – VI.5.1.2.1, παρατίθεται η περιστροφική υφή του φάσµατος διέγερσης και 

εκποµπής των ριζών OH, µεταξύ των ηλεκτρονικών καταστάσεων  και . Η 

διεγερµένη κατάσταση (Α) των ριζών OH χαρακτηρίζεται από Λ = 0 και S = 1/2 και εντάσσεται 

στις κατά Hund περιπτώσεις b (Hund’s case b, Λ = 0 και S ≠ 0)

Π2X +Σ2A

†. O κβαντικός αριθµός Λ 

αποτελεί την προβολή της τροχιακής στροφορµής L, στον διαπυρηνικό άξονα ενώ το S, 

συνδέεται µε τη στροφορµή λόγω ιδιοπεριστροφής S, η προβολή της οποίας, επί του 

διαπυρηνικού άξονα, περιγράφεται από τον κβαντικό αριθµό Σ. Η πολλαπλότητα της 

κατάστασης (2S + 1) είναι 2 και στο µοριακό φασµατοσκοπικό όρο αναγράφεται ως εκθέτης 

πριν την προβολή του L (2S+1Λ). Ο εκθέτης–πρόσηµο (+) δηλώνει ότι το πρόσηµο της 

ηλεκτρονικής ιδιοσυνάρτησης παραµένει αµετάβλητο κατά την προβολή της σε οποιοδήποτε 

επίπεδο περιέχει και τους δύο πυρήνες του µορίου. Ως Hund’s case b κατάσταση η 
                                                 
† Η συνιστώσα της ηλεκτρονιακής τροχιακής στροφορμής κατά μήκος του διαπυρηνικού   άξονα είναι 
μηδέν  (Λ  =  0)  και  το  διάνυσμα  της  ηλεκτονιακής  ιδιοπεριστροφής  S  συζευγνύεται  με  τον  άξονα 
περιστροφής,  καθώς  η  περιστροφή  των  πυρήνων  είναι  έντονη.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  κβαντικός 
αριθμός Ω (η προβολή της συνολικής στροφορμής J)  είναι ”κακός“ και δεν ορίζεται.  

154 



Κεφάλαιο VΙ .5 .1.2  –  VLPR  –  Φασματοσκοπία και  Ανίχνευση Ριζών OH    
 
 

+Σ2A χαρακτηρίζεται επιπλέον από τον κβαντικό αριθµό N, που συνδέεται µε τη στροφορµή 

του συστήµατος, αν αφαιρεθεί η συνιστώσα λόγω ιδιοπεριστροφής και τον κβαντικό αριθµό J, 

που συνδέεται µε τη συνολική στροφορµή J (J = N + 1/2 και J = N – 1/2)59. Η θεµελιώδης  

κατάσταση των ριζών OH χαρακτηρίζεται από Λ = ± 1 και S = 1/2, µε αποτέλεσµα να 

παρατηρείται σύζευξη της τροχιακής στροφορµής και της αντίστοιχης λόγω ιδιοπεριστροφής 

(spin – orbit coupling). Το συγκεκριµένο φαινόµενο οφείλεται στο γεγονός ότι η τροχιακή 

κίνηση των ηλεκτρονίων επάγει τη δηµιουργία µαγνητικού πεδίου στην κατεύθυνση του 

διαπυρηνικού άξονα. Το άνυσµα S, στην περίπτωση αυτή, αναλύεται κατά µήκος του 

διαπυρηνικού άξονα, µε τη συνιστώσα του να αναφέρεται ως κβαντικός αριθµός Σ (Σ = S, S – 1, 

…, –S). Ο κβαντικός αριθµός που περιγράφει τη συνολική στροφορµή, κατά µήκος του 

διαπυρηνικού άξονα, συµβολίζεται ως Ω (Ω = Λ + Σ = 3/2 ή 1/2) και στο φασµατοσκοπικό όρο 

µπαίνει ως δείκτης της προβολής του L (2S+1ΛΩ). Το spin–orbit coupling έχει ως αποτέλεσµα να 

προκύπτουν δύο φασµατοσκοπικοί όροι για Λ = 1 ( 21
2ΠX και 23

2ΠX ), µε την περιστροφική 

δοµή των µεταβάσεων και στις δύο περιπτώσεις να παρίσταται στο σχήµα Σ – VI.5.1.2.2. 

Στην περίπτωση, όπου οι πυρήνες κινούνται αργά, η αλληλεπίδραση µεταξύ της 

περιστροφής των πυρήνων και της ηλεκτρονιακής κίνησης (spin + orbit) είναι ασθενής. 

Αποτέλεσµα αυτού είναι η ηλεκτρονιακή κίνηση να συζευγνύεται ισχυρά µε το διαπυρηνικό 

άξονα  και ο κβαντικός αριθµός Ω, να είναι αµετάβλητος και ανεξάρτητος από τη στροφορµή R, 

που επάγει η περιστροφή των πυρήνων. Το Ω και το R συνθέτουν το τελικό J, που είναι σταθερό 

τόσο σε µέγεθος, όσο και σε κατεύθυνση  (Hund’s case a). Στην αντίθετη όµως περίπτωση, όπου 

οι πυρήνες περιστρέφονται έντονα, το S συζευγνύεται εξαιρετικά ασθενώς µε το διαπυρηνικό 

άξονα και η συνολική στροφορµή προκύπτει από το διανυσµατικό άθροισµα της στροφορµής Λ 

και της  στροφορµής R, που επάγεται από την περιστροφή των πυρήνων (το άθροισµα παίρνει 

πάντα ακέραιες τιµές: Λ, Λ + 1, Λ + 2,...). Η ισχυρή αυτή σύζευξη καθιστά τη συγκεκριµένη 

κατάσταση στις, κατά  Hund περιπτώσεις, b. Περαιτέρω διάκριση των καταστάσεων, στην 

περίπτωση της έντονης περιστροφής των πυρήνων µπορεί να γίνει λόγω της αλληλεπίδρασης 

του L µε το R (Λ–type doubling), όπου για κάθε J προκύπτουν δύο συνιστώσες καταστάσεις, µε 

αντίθετη συµµετρία (Π+ και Π–). Συνεπώς, οι Π καταστάσεις αποτελούν ενδιάµεσες περιπτώσεις 

στην κατά Hund κατηγοριοποίηση. Για αργές κινήσεις των πυρήνων η Hund’s  case a 

περιγραφή τις προσοµοιώνει ικανοποιητικά. Για έντονη όµως περιστροφή (και αν η ενεργειακή 

διάκριση δεν είναι πολύ µεγάλη), η ταχύτητα περιστροφής των µορίων γίνεται συγκρίσιµη µε τις 

µεταπίπτουσες ταχύτητες των S και L, καθώς το J αυξάνει. Η περιστροφή κυριαρχεί για µεγάλα 

J και το S δεν συζευγνύεται µε το διαπυρηνικό άξονα (Hund’s case b). Στο OH ωστόσο η 
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ενεργειακή διάκριση των πολλαπλών είναι σχετικά µεγάλη (130 cm-1). Οι κανόνες επιλογής των 

µεταπτώσεων για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις έχουν ως ακολούθως60,61: Για την περίπτωση 

(b) – (a) επιτρεπτές είναι οι µεταβάσεις όπου δεν παραβαίνουν τους κανόνες ∆J = 0, 

±1, + ↔ –, ∆Λ = 0, ±1 και ∆S = 0. Για την περίπτωση της µετάπτωσης του OH (b) –

(b) προστίθεται ένας επιπλέον κανόνας, ο ∆Ν = 0, ±1. Οι κύριες µεταβάσεις υπακούουν 

και στους δύο κανόνες. Αυτές που παραβαίνουν τον κανόνα του ∆N, δηµιουργούν 

“δορυφορικές” κορυφές στο φάσµα. Για µεγάλες τιµές του N (όπου η Hund’s case b είναι 

ικανοποιητική προσέγγιση), οι εντάσεις των κορυφών – δορυφόρων είναι αµελητέες συγκριτικά 

µε αυτές που προέρχονται από τις κύριες µεταπτώσεις και µπορούν να αγνοηθούν. Για µικρές 

όµως τιµές του N, όλοι οι βρόγχοι είναι συγκρίσιµοι. Οι κύριοι βρόγχοι συµβολίζονται

+Σ2A Π2X
+Σ2A

Π2X

62 ως P, Q 

και R , για ∆N = –1, 0, +1, αντίστοιχα. Ο δείκτης (1 ή 2), κατά την αναφορά στο βρόγχο 

περιγράφει σε ποιες µεταβάσεις περιλαµβάνει (Π3/2 ή Π1/2). Τέλος, οι βρόγχοι – δορυφόροι 

συµβολίζονται ως S21, R21, Q21, Q12, R12, S12 και Ο12 (Ο: ∆Ν = –2 και S: ∆Ν = +2).  

 
Σ – VI.5.1.2.2 Ενεργειακό διάγραµµα (η κλίµακα είναι τυχαία) απεικόνισης των περιστροφικών µεταπτώσεων κατά τη 
διέγερση tων ριζών OH.  
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 Όπως συνάγεται από τη λεπτή υφή του περιστροφικού φάσµατος, η πλέον κρίσιµη 

παράµετρος για τη χρήση της LIF, ως τεχνική ανίχνευσης των ριζών OH είναι η επιλογή και η 

ρύθµιση της κατάλληλης φασµατικής γραµµής διέγερσής τους. Στα συγκεκριµένα πειράµατα για 

τη διέγερση των ριζών OH χρησιµοποιήθηκε µονοχρωµατική ακτινοβολία µήκους κύµατος 

~2820 Å, διεγείροντας ταυτόχρονα, τρεις αλληλεπικαλυπτόµενες περιστροφικές γραµµες (Q11, 

R23 και Q211)62, της ταινίας ) , των ριζών OH. Η συγκεκριµένη 

µετάβαση, όπως φαίνεται στο σχήµα Σ – VI.5.1.2.1 δεν χαρακτηρίζεται από τη µεγαλύτερη 

πιθανότητα. Όµως, επειδή το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας διέγερσης δεν συµπίπτει µε αυτό 

της εκποµπής (308 nm), κατά τη συλλογή του φωτός του φθορισµού, από το 

φωτοπολλαπλασιαστή, το υπόβαθρο είναι εξαιρετικά χαµηλό. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 

µείωση του ορίου ανίχνευσης και συγχρόνως αύξηση της ευαισθησίας της τεχνικής.  

0''()1'( 22 =Π←=Σ+ vXvA

 
Σ – VI.5.1.2.3 Οι αλληλεπικαλυπτόµενες περιστροφικές γραµµές που διεγείρονται συγχρόνως κατά τον επαγόµενο 
φθορισµό, σε µήκος κύµατος  ~2820 Å  
 

Ακολούθως, οι ρίζες OH αποδιεγείρονται µέσω διαδικασιών µεταφοράς ενέργειας (κρούσεις µε 

άλλα µόρια) στην κατάσταση )  και από εκεί φθορίζοντας, επανέρχονται στη 

θεµελιώδη κατάσταση, . Ο χρόνος ζωής της διεγερµένης κατάστασης , ο 

οποίος ταυτίζεται και µε το συνολικό χρόνο ζωής του φθορισµού, καθώς οι µη ακτινοβολούσες 

διεργασίες εσωτερικής µετατροπής είναι ταχύτατες, έχει προσδιοριστεί ότι είναι ~0.7 µs

0'(2 =Σ+ vA

)0''(2 =νΠX +Σ2A

63-65.  
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Σ – VI.5.1.2.4 Προσοµοιωµένες δυναµικές ενεργειακές καµπύλες της διαδικασίας διέγερσης – θερµικής αποδιέργεσης 
– φθορισµού των ριζών OH 
 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα στη χρήση της LIF τεχνικής, που σχετίζεται τόσο µε την ευαισθησία, 

όσο και µε την ποσοτικοποίηση των παραγόµενων αποτελεσµάτων, το αποτελεί η καταστολή 

του επαγόµενου φθορισµού (quenching), κατά την αλληλεπίδραση των διεγερµένων ριζών OH 

µε άλλες οντότητες. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των ριζών υδροξυλίου, το πρόβληµα είναι 

σχετικά εντονότερο, καθώς η µεγάλη διπολική ροπή της κατάστασης  (2.0 D) µπορεί να 

προκαλέσει την ανισότροπη ελκτική αλληλεπίδραση των ριζών OH, µε ένα δυνητικό µόριο που 

θα συγκρουστούν. Άλλωστε έχει παρατηρηθεί ότι για την περίπτωση, όπου οι ρίζες OH 

συγκρούονται µε µόρια O

+Σ2A

2 ή N2, η ένταση του quenching µειώνεται, καθώς η θερµοκρασία 

αυξάνει65 (αύξηση της ταχύτητας των µορίων και της συχνότητας των κρούσεων), ενώ η εξάρτηση 

από τα περιστροφικά επίπεδα δεν είναι ανάλογη63. Το συγκεκριµένο φαινόµενο αποδίδεται στην 

πολική φύση του OH, που είναι η αιτία της υψηλής ανισοτροπίας της ενεργειακής επιφάνειάς 

του. Για ορισµένους προσανατολισµούς, χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά βαθιές–ελκτικές 

“κοιλάδες”, οι οποίες ευνοούν τον αποδοτικό σχηµατισµό συµπλόκων και ακολούθως τη 

δονητική µεταφορά ενέργειας (Vibrational Energy Transfer, VET). Όταν οι ρίζες OH δεν 

περιστρέφονται ή περιστρέφονται αργά, αυτές και το έτερο µόριο που συγκρούονται, είναι 

ευκολότερο να εντοπίσουν τις ελκτικές περιοχές της επιφάνειας και συνακόλουθα να 

σχηµατίσουν το σύµπλοκο.  Παρεµφερή φαινόµενα έχουν παρατηρηθεί και µε το Ar, όπου η 

ανισότροπη ελκτική αλληλεπίδραση, για σχετικά µεγάλες πιέσεις, φαίνεται να σταθεροποιεί το 

Ar–OH59. Τα φαινόµενα καταστολής, ωστόσο, αναφέρεται ότι αµβλύνονται σηµαντικά, σε 
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πιέσεις µικρότερες των 3 Torr66. Συνεπώς, στις συνθήκες πίεσης που επικρατούν στο VLPR (P < 

5 mTorr), όπως έχει διαπιστωθεί και πειραµατικά για του περισσότερους ικανούς καταστολείς 

των ριζών OH, το quenching έχει αµελητέα επίδραση στο σήµα του φθορισµού. Ο πειραµατικός 

έλεγχος διεξήχθη εισάγοντας στο αντιδραστήρα ικανούς καταστολείς (Ar, N2, He, H2, O2, CF4, 

CO2, CO), οι οποίοι δεν αντιδρούν µε τις ρίζες OH, διµοριακά στην αέρια φάση και 

παρακολουθώντας το σήµα του φθορισµού. Για πιέσεις χαρακτηριστικά µεγαλύτερες από τις 

συνήθεις εφαρµοζόµενες στο σύστηµα (µέχρι 20 mTorr εσωτερικά του αντιδραστήρα), δεν 

παρατηρήθηκε καµία µεταβολή στο σήµα φθορισµού των ριζών OH. Το γεγονός αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα την περαιτέρω αύξηση της ευαισθησίας της τεχνικής, κατά τη σύζευξή της µε τη 

VLPR συσκευή, υπό συνθήκες που διασφαλίζεται η χηµική αδράνεια των τοιχωµάτων του 

αντιδραστήρα, τα οποία αποτελούν το βασικό τους “καταστολέα”.  

 
VI.5.2 VLPR – LIF Οργανολογία 
 

Το δοµικό στοιχείο της οργανολογίας της LIF τεχνικής, στην παρούσα διάταξη, το 

αποτελεί ένα laser χρωστικής (Dye Laser). Η συγκεκριµένη επιλογή προσδίδει εξαιρετική 

ευελιξία, ως προς το είδος των οντοτήτων που δύναται να ανιχνευθούν, καθώς είναι εφικτή η 

σάρωση και η ακριβής επιλογή φασµατικών γραµµών, σε εξαιρετικά µεγάλο εύρος µηκών 

κύµατος (2000 – 10000 Å). Επιπλέον, η µεγάλη ακρίβεια επιλογής γραµµών επιτρέπει την 

απόλυτα επιλεκτική διέγερση συγκεκριµένων δονητικο–περιστροφικών µεταβάσεων 

προσφέροντας τη δυνατότητα µονοσήµαντης παρακολούθησης των ενώσεων του ενδιαφέροντος. 

Το βασικό µειονέκτηµα της συγκεκριµένης διάταξης είναι το κόστος της, καθώς πέρα από τις 

διαφορετικές χρωστικές ενώσεις, που απαιτούνται για την επιλογή διαφορετικών µηκών 

κύµατος, η χρήση των Dye lasers προϋποθέτει απαραίτητα τη διάθεση µίας ακόµα laser πηγής, 

που θα διεγείρει την εκάστοτε χρωστική (pumping laser) και θα επάγει το lasing φαινόµενο στο 

laser χρωστικής. Επιπρόσθετα, πολλές φορές, όπως και στην περίπτωση των ριζών OH 

απαιτούνται επίσης, ηλεκτροπτικές διατάξεις, µη γραµµικών κρυστάλλων, για το διπλασιασµό  

της συχνότητας που παράγει το laser χρωστικής. Τέλος, το συνολικό κόστος αυξάνει σηµαντικά 

από το σύνολο των οπτικών που απαιτούνται (κάτοπτρα, φακοί εστίασης ή απόκλισης, φίλτρα 

συµβολής και επιλογής εύρους φάσµατος), του περιφερειακού εξοπλισµού (µετρητές ισχύος, 

φωτοπολλαπλασσιαστές, µονοχρωµάτορες, παλµογράφους) και της συντήρησης της συνολικής 

διάταξης. Εντούτοις, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για µία σχετικά δαπανηρή διάταξη, αποτελεί 

τη βέλτιστη και πλέον αξιόπιστη επιλογή, τόσο για το χαρακτηρισµό της λεπτής υφής των 
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φασµάτων διαφόρων ενώσεων, όσο και για τη διεξαγωγή πειραµάτων κινητικής και µοριακής 

δυναµικής.   

Για την άντληση του Dye Laser χρησιµοποιείται ένα Q–Switched Nd:YAG laser 

(Quantel–Briliant BW Q–Switched Nd:YAG Laser), το οποίο εκκινεί την παραγωγή της 

επιθυµητής ακτινοβολίας στα 2820 Å. Η βασική αρχή λειτουργίας οποιουδήποτε laser, 

περιγράφεται συνοπτικά, πλην όµως ακριβέστατα, από το ακρωνύµιό του (LASER, Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation)†. Συγκεκριµένα, αυτό που χαρακτηρίζει ένα 

laser είναι η ενίσχυση της έντασης ενός αρχικά προσπίπτοντος φωτός σε ένα οπτικό υλικό. Αν η 

ροή φωτονίων, που φτάνουν στο υλικό κατά τη διεύθυνση διάδοσης z περιγραφεί ως F, τότε το 

dF  θα καθορίσει αν το χρησιµοποιούµενο υλικό είναι ενισχυτής (ενεργό) ή απορροφητής67:  

 ( )dzNNFdF 12 −σ=   [Ε – VI.5.2.1] 

όπου N1, N2 : οι πληθυσµοί των δύο ενεργειακών καταστάσεων του υλικού (Ε1, Ε2) 

 
Σ – VI.5.2.1 Σχηµατική αναπαράσταση της αλληλεπίδρασης φωτός–ύλης και της διαδικασίας laser 
 

Όπως προκύπτει από την Ε – VI.5.2.1, αν το N2 > N1, τότε το οπτικό υλικό είναι ενεργό και 

παρατηρείται lasing φαινόµενο. Στις συνήθεις συνθήκες θερµικής ισορροπίας όµως, οι 

πληθυσµοί ακολουθούν Boltzmann κατανοµή και το υλικό δρα σαν απορροφητής. Συνεπώς, 

ικανή και αναγκαία συνθήκη είναι η επίτευξη µίας συνθήκης µη ισορροπίας, για την οποία οι 

πληθυσµοί αντιστρέφονται (αναστροφή πληθυσµών). Η θετική αυτή ανάδραση επιτυγχάνεται 

συνήθως τοποθετώντας το υλικό εν µέσω δύο κατόπτρων µεγάλης ανακλαστικότητας (R1, R2), 

οπότε “εγκλωβιζόµενο” το φως, θα ταλαντώνεται και κατόπιν, κάθε διέλευσής του από το ενεργό 

υλικό θα ενισχύεται. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ένα από τα δύο κάτοπτρα να είναι 

µερικώς διαπερατό, ώστε το φως να µπορεί να εξαχθεί από την κοιλότητα. Ωστόσο, επειδή κάθε 

                                                 
† Το Laser το αναφέρει ο Πλίνιος τον 1ο αι. µ. Χ., ως το πιο θαυµαστό δώρο της φύσης. Βέβαια αναφέρεται στο φυτό 
Laserpitium που αυτοφύετο στην Κυρήνη (Λιβύη) και το χρησιµοποιούσαν ως αντίδοτο στο δηλητήριο φιδιών, 
σκορπιών και εχθρικών βελών. οι Ρωµαίοι το φύλασσαν µαζί µε τις ράβδους χρυσού στα χρηµατοκιβώτιά τους και 
ήταν ο µοναδικός φόρος υποτέλειας που επέβαλαν στους Κυρηναίους. Εξαφανίστηκε το 2ο αι. µ. Χ..  
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laser έχει ορισµένες απώλειες (π. χ. λόγω σύζευξης εξόδου) η ταλάντωση αρχίζει όταν η 

ενίσχυση από το υλικό επαρκεί για να τις αντισταθµίσει. Το κατώφλι αυτό ορίζεται ως κρίσιµη 

αναστροφή και στην προκειµένη περίπτωση, όπου οι µοναδικές απώλειες οφείλονται στη 

σύζευξη εξόδου, το όριο προσδιορίζεται από την έκφραση: 

 ( ) ( )
l
RRNN c σ
⋅

−=−
2

21ln
12   [Ε – VI.5.2.2] 

Όταν επιτευχθεί η κρίσιµη αναστροφή θα αρχίσει η ταλάντωση από την αυθόρµητη εκποµπή και 

ακολούθως η επαγόµενη ενισχυτική διαδικασία. Η αναστροφή όµως των πληθυσµών απαιτεί 

οπωσδήποτε, περισσότερα των δύο ενεργειακά επίπεδα. Αυτό συµβαίνει διότι η έκθεση του 

πληθυσµού Ν1, σε ακτινοβολία ενέργειας, ίση µε την ενεργειακή διαφορά των καταστάσεων (∆Ε 

= Ε2 – Ε1 = hv), θα επιφέρει τη διέγερσή  του στην υψηλότερη κατάσταση E2, µέχρι οι 

πληθυσµοί N1 και Ν2, να εξισωθούν µεταξύ τους. Από το σηµείο αυτό και ένθεν, η απορρόφηση 

και η εξαναγκασµένη εκποµπή θα διατηρούν µια ισορροπία µεταξύ των πληθυσµών των δύο 

καταστάσεων (κορεσµός) και δεν θα επιτευχθεί ποτέ αναστροφή.  

 Το Nd:YAG είναι ο πλέον δηµοφιλής τύπος laser στερεάς κατάστασης και για το lasing 

φαινόµενο χρησιµοποιεί ένα σύστηµα τεσσάρων επιπέδων. Όπως όλα τα laser τα δοµικά του 

συστατικά είναι i) το ενεργό µέσο (κρύσταλλος) ii) το σύστηµα οπτικής άντλησης (flash lamps) 

και iii) η οπτική κοιλότητα (resonator, οπτικά και κάτοπτρα επιλεγµένης ανακλαστικότητας). Το 

ενεργό µέσο του συγκεκριµένου laser είναι ένας πορφυρός ηµιδιαφανής κρύσταλλος 

(κρύσταλλος φιλοξενίας) Y3Al5O12 (Yttrium Aluminum Garnet, YAG)68,69, στον  οποίο ορισµένα 

από τα ιόντα Y3+ έχουν αντικατασταθεί από ιόντα Nd3+. Τη µεγάλη του διάδοση από τη 

βιοµηχανία µέχρι το στρατό και από την εφηρµοσµένη ιατρική µέχρι τη βασική επιστήµη την 

οφείλει στις εξαιρετικές ιδιότητες του εµπλουτισµένου YAG κρυστάλλου µε Nd (~1.0 %). 

Ορισµένα από τα πλέον προφανή πλεονεκτήµατα του Nd:YAG είναι η υψηλή ενίσχυση, το 

χαµηλό κατώφλι, η υψηλή απόδοση, οι ελάχιστες απώλειες στα 1064 nm, η υψηλή οπτική του 

ποιότητα, κατά την ανάπτυξή του σε µεγάλους κρυστάλλους, η καλή θερµική του αγωγιµότητα, 

που του επιτρέπει να διαχέει ταχέως την θερµική ενέργεια από την οπτική άντληση, καθώς και η 

µεγάλη σταθερότητα των χηµικών και µηχανικών του ιδιοτήτων (Π – VI.5.2.1)70-73.  

Στο µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε74 ο κρύσταλλος φιλοξενίας είχε σχήµα κυλινδρικής 

ράβδου µε διαστάσεις 9.5 mm διάµετρο και 115 mm µήκος. Οι δύο πλευρές της ράβδου έχουν 

τµηθεί 1°/1°, είναι επίπεδες και έχουν επικαλυφθεί µε ειδικό αντι–ανακλαστικό επίστρωµα 

(Anti–Reflective Coating). Η αναστροφή των πληθυσµών στο ενεργό υλικό εκκινείται µέσω του 

συστήµατος οπτικής άντλησης. 
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Χημικός Τύπος  Nd3+:Y3Al5O12 Er3+:Y3Al5O12 Yb3+:Y3Al5O12

Κρυσταλλική ∆οµή Κυβική  Κυβική  Κυβική 

Σταθερά Πλέγµατος (Å) 12.01     

Εµπλουτισµος % 0.7 – 1.1  < 50  Low: 6–8, High: 20 

Συγκέντρωση (cm-3) 1.2 × 1020    

Σηµείο Τήξης (Κ) 2240     

Πυκνότητα (g cm-3) 4.56  5.35  4.56 

Σκληρότητα  (Mohs) 8.5  8.5  8.5 

Θερµική Αγωγιµότητα (W cm-1 K-1) 0.14  0.12  0.14 

Συντελεστής απώλειας (1064 nm) 0.003  0.003  0.003 

∆είκτης ∆ιάθλασης (1µm) 1.82  1.837  1.82 

Μήκος Κύµατος Lasing  (nm) 1064  2940  1030 

σ Εξαναγκασµένης Εκποµπής (cm-2) 2.8 × 10‐19    

Μήκος Κύµατος Άντλησης (nm) 807.8     

Πλάτος Γραµµής FWHM (nm) 0.6     

Εκποµπή Ακτινοβολίας Μη Πολωμένη     

Π – VI.5.2.1 Συνοπτική περιγραφή κατά αντιπαράσταση των φυσικοχηµικών και οπτικών ιδιοτήτων των πλέον 
διαδεδοµένων laser στερεάς κατάστασης  
 

Στη συγκεκριµένη διάταξη το Nd:YAG laser είναι εφοδιασµένη µε δύο γραµµικές λυχνίες 

έκλαµψης (linear flash lamps) Xe, υψηλής πίεσης (~10000 Torr), διαµέτρου 9.0 mm η καθεµία. 

Η αποθηκευµένη στη συστοιχία πυκνωτών ενέργεια, εκκενώνεται στις λυχνίες έκλαµψης. Η 

εκκένωση αρχίζει µε έναν παλµό σκανδαλισµού (trigger pulse) υψηλής τάσης (1680 V), σε ένα 

βοηθητικό ηλεκτρόδιο, που προϊονίζει το αέριο. Οι λυχνίες ακολούθως παράγουν µία έντονη 

έκλαµψη φωτός, χρονικής διάρκειας (CCapacitor × RLamp) περίπου 10 µsec και η οποία µέσω στενής 

σύζευξης διάταξης λυχνιών – ράβδου Nd:YAG, µεταβιβάζεται στο ενεργό υλικό. Για την 

αποδοτικότερη άντλησή του, το σύστηµα των flash lamps  περιβάλλεται από ένα στιλπνό υλικό 

διάχυσης (MgO2), ώστε να εξασφαλιστεί η οµογενής, υψηλής απόδοσης άντληση που µειώνει το 

θερµικό φορτίο και την κατανάλωση ενέργειας. Κρίσιµη µονάδα για την αποδοτική παραγωγή 

laser φωτός υψηλής ποιότητας και ταυτοτικά αναπαραγωγίσιµης ανά παλµό ισχύος αποτελεί το 

σύστηµα ψύξης και θερµοστάτησης του ενεργού υλικού και των flash lamps. Στη συγκεκριµένη 

διάταξη υπάρχει ενσωµατωµένο κύκλωµα ψύξης–θερµοστάτησης αέρα–νερού, που ρυθµίζει τη 

θερµοκρασία στην περιοχή των flash lamps και του ενεργού µέσου µε ακρίβεια ±1 K. Η έκθεση 

των ατόµων Nd στο ενεργό υλικό προκαλεί τη διέγερση των ηλεκτρονίων τους από τη 
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θεµελιώδη τους κατάσταση 4Ι9/2 στη διεγερµένη στάθµη 4F5/2. Ακολούθως, µεταπίπτουν 

ταχύτατα (η πυκνότητα της 4F5/2 κατάστασης είναι συνέχεια σχεδόν µηδέν Ν4 ~ 0) µέσω µη 

ακτινοβολούσας διεργασίας στο 4F3/2 ενεργειακό επίπεδο, το οποίο εµπεριέχει πολύ κοντινά 

ενεργειακά επίπεδα. Τα δύο εξ αυτών (ER2, ER1) δρουν σαν το ανώτερο laser επίπεδο, ενώ η 

κατάσταση 4Ι11/2, ως το χαµηλότερο (Σ – VI.5.2.2). Συνεπώς, καθόσον τόσο η κατάσταση 4F3/2, 

όσο και η κατάσταση 4Ι11/2, δεν ήταν κατειληµµένες (Ν2, Ν3 = 0), η οπτική άντληση και η 

ταχύτατη θερµική αποδιέγερση (4F5/2 → 4F3/2) δηµιουργούν την απαιτούµενη αναστροφή 

πληθυσµών, αρκεί ο χρόνος ζωής της ανώτερης µετασταθούς στάθµης, 4F3/2, να είναι 

µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του χαµηλότερου laser επιπέδου. Πράγµατι, η αυθόρµητη 

εκποµπή από τη στάθµη 4F3/2, που καθορίζει και το µέσο χρόνο ζωής της† είναι ~250 µs75, ενώ ο 

χρόνος ζωής της 4Ι11/2 είναι ~30 ns.  

 
Σ – VI.5.2.2 Απλοποιηµένο διάγραµµα των ενεργειακών επιπέδων του Nd:YAG laser προσοµοιωµένες δυναµικές 
ενεργειακές καµπύλες της διαδικασίας διέγερσης – θερµικής αποδιέργεσης – φθορισµού των ριζών OH 
 

Όπως συνάγεται, οι δύο ταχύτατες θερµικές µεταπτώσεις (4F5/2 → 4F3/2 και 4Ι11/2 → 4Ι9/2) 

προστατεύουν το σύστηµα από την ακριβώς αντίστροφη διαδικασία της οπτικής άντλησης, 

δηλαδή της άµεσης µετάπτωσης από την 4F5/2 στην 4Ι9/2, απαγορεύοντας τη συσσώρευση των 

ηλεκτρονίων στις καταστάσεις 4F5/2 και 4Ι11/2 και την επακόλουθη µη επίτευξη της αναστροφής 

των πληθυσµών76. Εφόσον, κατοικηθεί η 4F3/2 κατάσταση, ακολούθως µπορούν να συµβούν δύο 

διαδικασίες: a) Η αυθόρµητη µετάπτωση των ηλεκτρονίων µε τη σύγχρονη εκποµπή φωτονίων 

και b) η εξαναγκασµένη εκποµπή φωτονίων, από την αλληλεπίδραση της παραγόµενης 

                                                 
† Ο  χρόνος  ζωής  μιας  κατάστασης  αντιστοιχεί  στο  διάστημα  που  απαιτείται  κατόπιν  απότομης 
διακοπής  της  οπτικής  άντλησης  για  να  μειωθεί  η  ένταση  της  αυθόρμητης  εκπομπής  στο  1/e  της 
αρχικής της τιμής. 
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ακτινοβολίας της αυθόρµητης εκποµπής µε ηλεκτρόνια του ανώτερου επιπέδου laser, που τα 

αναγκάζει να µεταπέσουν στην 4Ι11/2 κατάσταση. Η ακτινοβολία που παράγεται κατά την 

εξαναγκασµένη εκποµπή διατηρεί πλήρως τα χαρακτηριστικά της αρχικής προσπίπτουσας. 

∆ηλαδή, χαρακτηρίζεται από ίδια κατεύθυνση κίνησης (κατευθυντικότητα), ίδιο µήκος κύµατος 

(µονοχρωµατικότητα) και βρίσκεται σε χωρική και χρονική συµφωνία, µε τα επαγωγικά φωτόνια 

(χωρική και χρονική συµφωνία). Αν η κατεύθυνση κίνησης των φωτονίων είναι παράλληλη µε 

τον οπτικό άξονα, τότε η ταλάντωσή της µέσα στην οπτική κοιλότητα επιφέρει την περαιτέρω 

ενίσχυση της ακτινοβολίας. Η οπτική κοιλότητα απαρτίζεται από ένα κάτοπτρο υψηλής 

ανακλαστικότητας στα 1064 nm, του οποίου η καµπυλότητα επιλέγεται, ώστε να παράγεται 

παράλληλη, µε την οπτική κοιλότητα, δέσµη στην έξοδο, µία κυψελίδα Pockels, που αποτελείται 

από αναπτυσσόµενη αλληλουχία εδικών κρυστάλλων φωσφορικού δι–δευτεριούχου καλίου 

(KD*P), έναν κυκλικό πολωτή (quarter–wave plate, λ/4), ένα διηλεκτρικό πολωτή (ένα λεπτό 

πολυστοιβαδικό υµένιο διηλεκτρικής πόλωσης στραµµένο κατά  57° – γωνία Berewster – που είναι 

σχεδόν πλήρως διαπερατό σε ακτινοβολία µε οριζόντια πόλωση (p–pol, > 95 %) και πλήρως 

ανακλαστικός σε αυτήν µε κάθετη (s–pol, > 99 %)),  το ενεργό µέσο, ένα επιπλέον quarter–wave 

plate, στην περίπτωση που προσαρτείται ο κρύσταλλος γένεσης της δεύτερης αρµονικής (SHG) 

και το κάτοπτρο εξόδου, που είναι επικαλυµµένο µε ειδικό επίστρωµα µεταβλητής 

ανακλαστικότητας, µειούµενης από το κέντρο προς τις άκρες. Το συνολικό µήκος της 

κοιλότητας είναι περίπου ~ 43 cm. Η παλµική λειτουργία του Nd:YAG laser επιτυγχάνεται µε 

την τεχνική της Q–µετατροπής (Q–Switching). Ο µετατροπέας Q είναι ένα ηλεκτρο–οπτικό 

διάφραγµα, που επιτρέπει τη δηµιουργία παλµών laser, πολύ µικρής διάρκειας και υψηλής 

έντασης ισχύος, ενώ συγχρόνως διασφαλίζει την ταυτοτική συνέπεια από παλµό σε παλµό. 

Αποτελεί µέρος της οπτικής κοιλότητας και περιλαµβάνει την κυψελίδα Pockels, το quarter–

wave plate  και το διηλεκτρικό πολωτή. Ο σκοπός της ύπαρξής του είναι, ως διάφραγµα, να 

παρεµβάλλεται στην οπτική κοιλότητα καθιστώντας την ανενεργή και να µην επιτρέπει το 

φαινόµενο lasing µέχρι να επιτευχθεί ικανοποιητική αναστροφή πληθυσµών. Αµέσως µετά, 

ανοιγοκλείνει ταχύτατα µε τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού χρονοδιακόπτη TTL (~25 µs). Κατά το 

άνοιγµα της οπτικής κοιλότητας παράγεται ένας σύντοµος, ισχυρός, σύµφωνος και 

µονοχρωµατικός laser παλµός και ακολούθως η συντονιστική κοιλότητα ξανακλειδώνει. Με τον 

τρόπο αυτό, γίνεται εξαιρετικά ποιοτικότερη η διαχείριση της ενέργειας της οπτικής άντλησης 

και είναι δυνατή η παραγωγή παλµών µεγάλης έντασης. Καθόλη τη διάρκεια που η κοιλότητα 

µένει κλειστή, όπως είναι φυσικό, η αυθόρµητη εκποµπή δεν διακόπτεται. Ωστόσο η απώλεια 

είναι πρακτικά ασήµαντη σε σύγκριση µε το ρυθµό, που η κατάσταση “αποικίζεται”. Η αρχή 
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λειτουργίας του βασίζεται στο ηλεκτρο–οπτικό φαινόµενο Kerr77, κατά το οποίο έχει 

παρατηρηθεί ότι µόλις σε ορισµένους σφαιρικούς κρυστάλλους (όπως τους KD*P) εφαρµοστεί 

εγκάρσια ηλεκτρικό πεδίο, µετατρέπονται σε διπλοθλαστικοί. Η επαγόµενη διπλοθλαστικότητα† 

εξαρτάται από την τάση που εφαρµόζεται στον κρύσταλλο και στη συγκεκριµένη διάταξη, ο Q–

µετατροπέας παραµένει κλειστός όταν δεν εφαρµόζεται τάση. Συνεπώς, καθώς η δέσµη φωτός 

διαδίδεται στην οπτική κοιλότητα και διέρχεται δια µέσω της συστοιχίας του Pockles cell (PC)78 

και του quarter–wave plate (QWP) δύο φορές, το µεν PC χωρίς την εφαρµογή τάσης δεν 

στρέφει την πόλωση, το δε QWP προσθέτει κάθε φορά στρέψη π/4, περιστρέφοντας τελικά την 

πόλωση κατά π/2. Συνεπώς, η αρχικά οριζόντια πόλωση (p–pol) της δέσµης, που παράγεται 

κατά τη διέλευσή της από το διηλεκτρικό πολωτή µετατρέπεται σε κάθετη (s–pol), µε 

αποτέλεσµα να µην της επιτρέψει ο πολωτής να τον επαναδιαπεράσει, να την αποκόψει και να 

µην συµβεί ταλάντωση.  

 
Σ – VI.5.2.3 Σχηµατική αναπαράσταση του Nd:YAG laser µε προσαρτηµένο το µη γραµµικό κρύσταλλο γένεσης της 
δεύτερης αρµονικής (SHG) 
 

Εφαρµόζοντας όµως την κατάλληλη στιγµή παλµό υψηλής αρνητικής τάσης (–3600 V) στο PC, 

κατά τη διπλή διέλευση της δέσµης προσθέτει και αυτός π/4 στρέψη της πόλωσης, σε κάθε 

πέρασµα της. Σε συνδυασµό µε το QWP τελικά, η πόλωση στρέφεται συνολικά κατά π και 

επανέρχεται στην αρχική οριζόντια διεύθυνση διάδοσής της, µε αποτέλεσµα ο διηλεκτρικός 

πολωτής να της επιτρέπει τη διέλευση και να καθίσταται η κοιλότητα ανοιχτή, για το lasing 

φαινόµενο (Σ – VI.5.2.3). Με τον τρόπο αυτό, ρυθµίζοντας τη χρονική διάρκεια της Q–

µετατροπής στην τιµή µέγιστης απόδοσης (~270 µs) παράγονται παλµοί µε συχνότητα 10 Hz, 

                                                 
† Η διπλοθαλαστικότητα αναφέρεται στην ανισοτροπία του δείκτη διάθλασης ενός διάφανου υλικού, η 
οποία  μεταβάλλεται  σαν  συνάρτηση  της  πόλωσης  και  της  κατεύθυνσης  της  εισερχόμενης 
ακτινοβολίας. Κατά γράμμα ερμηνεύεται ως  διπλή διάθλαση και σε  όλους τους κρυστάλλους,  εκτός 
αυτών που χαρακτηρίζονται  από  δομή  κυβικού πλέγματος  υπάρχει  ένας  βαθμός ανισοτροπίας  όλων 
των φυσικών τους ιδιοτήτων συμπεριλαμβανομένου και του δείκτη διάθλασης.  
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ενέργειας ανά παλµό 910 (± 2 %) mJ pulse-1 στα 1064 nm και διάρκειας παλµού στο FWHM 

(Full Width at the Half Maximum) τFWHM = 5.6 ns.  

Η συγκεκριµένη διάταξη του  Nd:YAG είναι εφοδιασµένη επιπλέον µε δύο KD*P, µη 

γραµµικούς κρυστάλλους γένεσης της δεύτερης (2ω, 532 nm) και τρίτης αρµονικής (3ω, 355 

nm) της θεµελιώδους µετάπτωσης (ω, 1064 nm). Η βασική αρχή που διέπει τη µη γραµµική 

οπτική και καθιστά εφικτό το διπλασιασµό µίας αρχικής συχνότητας, είναι η ιδιοµορφία της  

αλληλεπίδρασης φωτός και ύλης. Συγκεκριµένα, όταν σε ένα υλικό εφαρµόζεται ένα 

ηλεκτροµαγνητικό πεδίο και δη περιοδικής συχνότητας, τότε τα ηλεκτρόνια εκτοπίζονται από 

την κατάσταση ηρεµίας τους επάγοντας ή µεταβάλλοντας υπάρχουσα διπολική ροπή. Η 

διηλεκτρική αυτή πόλωση θα είναι επίσης περιοδική και ανάλογη της έντασης του 

εφαρµοζόµενου πεδίου, καθώς και τα δίπολα θα ακτινοβολούν συντονισµένα µε τη συχνότητα 

του πεδίου, αλλά µε µία διαφορά φάσης.  

 EP Lχ=   [Ε – VI.5.2.3] 

όπου P: η διηλεκτρική πόλωση, χL: η µαγνητική επιδεκτικότητα του υλικού και E: η ένταση του 

εφαρµοζόµενου πεδίου. 

Καθώς το φαινόµενο θα συνεχίζεται η ένταση του πεδίου θα αυξάνει και το ίδιο θα 

συµβαίνει και στην εκτόπιση των ηλεκτρονίων. Ωστόσο, η εκτόπιση των ηλεκτρονίων, πέρα από 

την ένταση του πεδίου εξαρτάται επίσης, από την ισχύ δέσµευσης των ηλεκτρονίων στον 

πυρήνα (µαγνητική επιδεκτικότητα). Συνεπώς, για µεγάλες εντάσεις πεδίου ή τιµές µαγνητικής 

επιδεκτικότητας η γραµµικότητα αίρεται (Ε – VI.5.2.4) και πλέον η πόλωση περιέχει 

συχνότητες, που αρχικά δεν υπήρχαν (Σ – VI.5.2.4.a.).   

   [Ε – VI.5.2.4] 22 EEP NLL χ+χ=

Στην εξίσωση Ε – VI.5.2.4 δύνανται να περιέχονται όροι και υψηλότερων τάξεων, αλλά ο όρος 

που περιγράφει το διπλασιασµό συχνότητας είναι αυτός που υψώνεται στο τετράγωνο. Από το 

µετασχηµατισµό Fourier προκύπτει ότι πέρα από τη θεµελιώδη ταλάντωση εµφανίζονται και 

επιπλέον συχνότητες, καθώς η πόλωση από την οποία εξαρτάται η συχνότητα, δεν είναι 

γραµµική συνάρτηση του πεδίου. Με κριτήριο τη µη απορρόφηση της ακτινοβολίας και τη 

µεγάλη µαγνητική επιδεκτικότητα, ώστε τα ηλεκτρόνια να εκτοπίζονται εύκολα, µπορεί να 

επιλεγεί ο κατάλληλος κρύσταλλος γένεσης της δεύτερης αρµονικής, που στην προκειµένη 

περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, είναι ένας µη γραµµικός κρύσταλλος KD*P κοµµένος στην 

κατάλληλη γωνία, για το εκάστοτε απαιτούµενο µήκος κύµατος. Οι κρύσταλλοι προσαρµόζονται 

σε µία σταθερή κυψέλη και θερµοστατούνται, ώστε να διασφαλίζεται η µακροπερίοδη 

σταθερότητα της ενέργειας. Τα οπτικά παράθυρα της κυψέλης είναι επικαλυµµένα µε αντι–
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ανακλαστικό επίστρωµα στα κατάλληλα µήκη κύµατος. Κάθε σύστηµα γένεσης αρµονικών 

περιλαµβάνει επίσης διχροϊκά κάτοπτρα (σύστηµα διαχωρισµού), που αποµονώνουν το 

επιθυµητό µήκος κύµατος και στρέφουν τη δέσµη προς την οπτική έξοδο.  Η διαδικασία 

παραγωγής της δεύτερης αρµονικής βασίζεται στη σύνθεση φωτονίων και στην αρχή 

διατήρησης της ενέργειας. Συγκεκριµένα, η δεύτερη αρµονική παράγεται κατά το συνδυασµό 

δύο φωτονίων της θεµελιώδους µετάβασης (1064 nm), που φτάνουν στον SHG διαµέσω 

µηχανικού διαφράγµατος 12.5 mm. Επειδή όµως η ενέργεια διατηρείται προκύπτει: 

    
321

321 λ
=

λ
+

λ
⇒=+

hchchcEEE PhPhPh     [Ε – VI.5.2.5] 

όπου στην προκειµένη περίπτωση το λ3 είναι 532 nm (πράσινο) και η µέγιστη ενέργεια για 

χρονικό παράθυρο Q–µετατροπής 270 µs είναι 410 mJ pulse-1. Σε πλήρη αναλογία, η τρίτη 

αρµονική (3ω), αν και δεν χρησιµοποιήθηκε κατά την παρούσα διατριβή παράγεται 

συνδυάζοντας ένα φωτόνιο της θεµελιώδους µετάπτωσης και ένα της δεύτερης αρµονικής, οπότε 

προκύπτουν φωτόνια 355 nm. Η µέγιστη αναγραφόµενη ενέργεια για την τρίτη αρµονική είναι 

165 mJ pulse-1. Όπως φαίνεται η ισχύς της εξερχόµενης ενέργειας, κατόπιν υποδιπλασιασµού 

µειώνεται. Αυτό σχετίζεται µε την απόδοση του διπλασιασµού της συχνότητας, nSHG και 

εξαρτάται από το υλικό (µη γραµµική σταθερά C), το µήκος του χρησιµοποιούµενου 

κρυστάλλου, L, και την ένταση της θεµελιώδους ακτινοβολίας75: 

 )(22 kFLIC
P
P

n v
v

v
SHG δ==   [Ε – VI.5.2.6] 

Όπου Pv και P2v: οι ισχύεις της θεµελιώδους και της δεύτερης αρµονικής της ακτινοβολίας, Iv: η 

ισχύς της θεµελιώδους ακτινοβολίας συναρτήσει της ενεργού διατοµής της δέσµης A και του 

µήκους του κρυστάλλου (Iv = Pv / A) και  F(δk): συνάρτηση, που η τιµή της µεγιστοποιείται για 

δk = k2v - kv = 0, µε το k να περιγράφει τον κυµατάριθµο της θεµελιώδους (kv) και τη αρµονικής 

(k2v) ακτινοβολίας.   

 ( ) 2

2

2
sin

⎟
⎠
⎞
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⎝
⎛δ

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛δ

=δ
Lk

Lk
kF   [Ε – VI.5.2.7] 

Συνεπώς, όταν δk = 0  επιτυγχάνεται η µέγιστη απόδοση του διπλασιασµού συχνότητας και η 

συγκεκριµένη συνθήκη αναφέρεται ως συγχρονισµός φάσης (phase matching). Επειδή, κατά την 

αλληλεπίδραση φωτός και ύλης (ο δείκτης διάθλασης του κενού είναι vvacuum = 1) το k 

περιγράφεται από την έκφραση: 
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 ( )λ
π

=
vn

k 2   [Ε – VI.5.2.8] 

και το κριτήριο του phase matching λαµβάνει τη µορφή:  

 ( ) ( )vnvn =2   [Ε – VI.5.2.9] 

 a. b.

Σ – VI.5.2.4 Αναπαράσταση µη γραµµικών φαινοµένων µε αύξηση της έντασης του πεδίου της ακτινοβολίας (α) και 
διάγραµµα της απόδοσης διπλασιασµού συχνότητας συναρτήσει του k (b, E – VI.5.2.6) 
 

Οι διπλοθλαστικοί κρύσταλλοι που χρησιµοποιούνται παρέχουν τη δυνατότητα µε ρύθµιση της 

γωνίας της ακτινοβολίας και του οπτικού άξονα του κρυστάλλου (angle phase matching), να 

µεταβάλλουν το συντελεστή διάθλασής τους και να επιτευχθεί απόλυτος συγχρονισµός. Στη 

συγκεκριµένη διάταξη το phase matching διασφαλίζεται εξαιρετικά εύκολα και µε µεγάλη 

ακρίβεια, καθώς η γωνία του κρυστάλλου ρυθµίζεται εξωτερικά, µε κατάλληλο στροφέα υψηλής 

ακρίβειας. Η γωνία ανοχής της απόδοσης είναι ±2° και ελάχιστες αποκλίσεις µειώνουν 

σηµαντικά την απόδοση του διπλασιασµού συχνότητας. Το phase matching ρυθµίζεται στην 

αρχή κάθε πειράµατος, εφόσον ο κρύσταλλος έλθει σε θερµική ισορροπία (~20 min) και για 

περισσότερες από 8 h, δεν παρατηρείται καµία µεταβολή στην ισχύ της εξερχόµενης 

ακτινοβολίας (± 3 %). 

 Από το Nd:YAG laser λαµβάνεται τελικά η δεύτερη αρµονική (532 nm) και µε τη χρήση 

δύο κατόπτρων της εταιρείας Laser Optik GmbH, ενός ηµιανακλαστικού (R 50%@532 nm / 45° 

s–pol) και ενός πλήρως ανακλαστικού (HR 100%@532 nm / 45° s–pol) κατευθύνεται προς το 

Dye laser, για να εκκινηθεί η διαδικασία οπτικής άντλησης της χρωστικής. Πρέπει να 

επισηµανθεί ότι η µέγιστη επιτρεπτή εισαχθείσα στο Dye ενέργεια είναι ~ 60 mJ. Για το λόγο 

αυτό, ρυθµίστηκε το χρονικό παράθυρο της Q–µετατροπής, στα 225 µs, ώστε να αποφευχθεί, 

πρωτίστως, η καταστροφή των οπτικών του laser και αφετέρου η αποικοδόµηση της 

χρησιµοποιούµενης χρωστικής. Η ενέργεια που εισαγόταν στο laser χρωστικής καθόλη τη 

διάρκεια των πειραµάτων της παρούσας διατριβής ήταν σταθερή στα ~58 mJ και µετριόταν 
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καθηµερινά στην αρχή και στο τέλος κάθε πειράµατος, χωρίς να παρατηρηθούν σηµαντικές 

διακυµάνσεις. Στο Dye laser, το ενεργό µέσο είναι ένα διάλυµα κάποιας οργανικής χρωστικής 

ένωσης, συνήθως σε  διαλύτη νερό, αιθανόλη ή µεθανόλη και για το λόγο αυτό αναφέρεται ως 

laser υγρής κατάστασης. Στην παρούσα διατριβή χρησιµοποιήθηκε ως χρωστική η Ροδαµίνη 

6G79 (χρωστική ξανθίνη, Rhodamine 6G, M.W.R6G:479.02 ), σε διάλυµά της σε µεθανόλη, 

περιεκτικότητας 0.1 gr/lt και απόδοσης 32 % και όπως αναφέρθηκε αντλήθηκε από τη δεύτερη 

αρµονική του Nd:YAG.  Η R6G προµηθευτηκε από την εταιρεία Radiant και ο χηµικός µοριακός 

της τύπος είναι ο C28H31N2O3Cl. Η R6G ανήκει στη γενική κατηγορία των ξανθινικών 

χρωστικών (500 – 700 nm), καθώς το φάσµα φθορισµού καλύπτει το εύρος µηκών κύµατος 555 

< λemission  < 585 nm και η µέγιστη ένταση φθορισµού, για το συγκεκριµένο διάλυµα, είναι στα  

λpeak = 566 nm (Σ – VI.5.2.5.b).  

Το µεγάλο πλεονέκτηµα της χρήσης laser χρωστικών, σε πλήρη αντιπαράθεση µε 

οποιοδήποτε άλλο laser είναι η δυνατότητα επιλογής µηκών κύµατος, από ένα ευρύ, σχεδόν 

συνεχές, φάσµα µηκών κύµατος, µε την επιλογή της κατάλληλης χρωστικής και τη χρήση ενός 

περιθλαστικού οπτικού µέσου (φράγµα περίθλασης, grating) ή ενός πρίσµατος στην laser 

κοιλότητα, ώστε να γίνεται επιλεκτικός συντονισµός80. Μοναδική απαίτηση της διάταξης είναι η 

εξωτερική οπτική άντληση, προκειµένου να αναστραφούν οι πληθυσµοί την χρωστικής και να 

προετοιµαστεί το σύστηµα για τη laser ταλάντωση. Όπως φαίνεται στο σχήµα Σ – VI.5.2.5.a, η 

ενεργός διατοµή απορρόφησης της R6G στα 532 nm είναι πολύ µεγάλη, ενώ το φάσµα 

απορρόφησης ακολουθεί την τάση των µοριακών συστηµάτων µε συζυγείς δεσµούς, να 

εµφανίζουν ευρείες και έντονες ζώνες απορρόφησης στο υπεριώδες ή στο ορατό. Η έκθεσή τους 

σε κατάλληλο µήκος κύµατος ακτινοβολίας επιφέρει τη διέγερση τους από την κατάσταση S0 

(δεν υπάρχει ασύζευκτο ηλεκτρόνιο, οπότε η θεµελιώδης κατάσταση είναι πολλαπλότητας 1) στην 

S1 και ακολούθως τον έντονο και εξαιρετικά ευρύ φθορισµό τους, σε µεγαλύτερα µήκη κύµατος, 

καθώς πριν το φθορισµό συντελείται η ταχύτατη µη ακτινιβολούσα αποδιέγερση στο θεµελιώδες 

δονητικό επίπεδο της πρώτης διεγερµένης. Η S1 περιέχει ένα σύνολο δονητικών και 

περιστροφικών καταστάσεων µε τις δονητικές να απέχουν µεταξύ τους από 1400 έως 1700 cm-1, 

ενώ ο αντίστοιχος διαχωρισµός των περιστροφικών καταστάσεων, να είναι 100 φορές 

µικρότερος67. Ωστόσο, επειδή οι µηχανισµοί διεύρυνσης φασµατικών γραµµών στα διαλύµατα 

είναι πολύ σηµαντικότεροι από ότι στα στερεά, τα περιστροφικά επίπεδα δεν είναι διακριτά, µε 

αποτέλεσµα να αποτελούν ένα σχεδόν συνεχές στρώµα µεταξύ των δονητικών επιπέδων και το 

φάσµα του φθορισµού τους να είναι τελικά, επίσης, σχεδόν συνεχές. Αν σε αυτό συνεκτιµηθεί η 

µεγάλη διπολική ροπή (µ = e r) που χαρακτηρίζει όλες τις ενώσεις µε π–συζυγία, εξαιτίας του 

γεγονότος ότι τα π ηλεκτρόνια είναι ελεύθερα να κινούνται σε απόσταση (r), συγκρίσιµη µε τη 
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µοριακή διάσταση (µοντέλο ελεύθερου ηλεκτρονίου), προκύπτει ότι θα χαρακτηρίζονται επίσης, 

από µεγάλες ενεργές διατοµές απορρόφησης (σ ∝ µ2, ~10-16 cm2) και ερµηνεύεται πλήρως η 

έντονη και ευρεία ταινία απορρόφησης που εµφανίζουν. Ο φθορισµός τους συνεπώς θα γίνει σε 

κάποια από τα δονητικο–περιστροφικά επίπεδα της S0 (Franck–Condon) και το  φάσµα του θα 

είναι µετατοπισµένο σε σχέση µε το αντίστοιχο της απορρόφησης, σε µεγαλύτερα µήκη 

κύµατος. Τέλος, µέσω ταχύτατης θερµικής αποδιέγερσης τα ηλεκτρόνια θα επανέλθουν στη 

θεµελιώδη κατάσταση της S0. Όπως φαίνεται, λοιπόν, το dye laser µπορεί να προσοµοιωθεί από 

ένα σύστηµα τεσσάρων επιπέδων81 (Σ – VI.5.2.5.b), όπου οι ταχύτητες διαδικασίες  θερµικές 

αποδιέγερσης εντός των S1 και S0, προσαυξάνουν τον πληθυσµό της ανώτερης στάθµης laser και 

εκκενώνουν το χαµηλότερο, αντίστοιχα, δηµιουργώντας την απαιτούµενη αναστροφή 

πληθυσµών για την εµφάνιση του lasing φαινοµένου. 

 
a. b. 

Σ – VI.5.2.5 Φάσµα απορρόφησης της R6G (a) και απεικόνιση του συστήµατος τεσσάρων επιπέδων κατά τη laser  
εκποµπή και του φάσµατος  φθορισµού διεγείροντας την αρχικά µε 480 nm(b)  
 
Το διάλυµα της χρωστικής φυλλάσσεται σε ένα βοηθητικό όγκο (1 lt), ο οποίος συνδέεται µέσω 

κλειστού κυκλώµατος ανακύκλωσης και θερµοστάτησης µε την κεφαλή ειδικά 

κατασκευασµένης κυψελίδας, από fused silica (20 × 40) mm, η οποία προσαρτείται σε ειδική 

βάση εν µέσω της οπτικής κοιλότητας. Η θερµοστάτησή της γίνεται µε συνεχή κυκλοφόρηση 

νερού, σε εµβαπτισµένο, ανοξείδωτο σπειροειδές σύστηµα, στο εσωτερικό του χώρου 

αποθήκευσης. Με τον τρόπο αυτό η θερµοκρασία και συνακόλουθα η απόδοση της χρωστικής 

διατηρούνται σταθερές, καθόλη τη διάρκεια του πειράµατος. Αρχικά, µε τη χρήση κατάλληλων 

οπτικών, η ακτινοβολία των 532 nm κατευθύνεται και εστιάζεται στην κυψελίδα, προκαλώντας 

τη διέγερση της χρωστικής και τον επακόλουθο φθορισµό της. Πολύ κοντά στην κυψελίδα και 

µε κατάλληλο γεωµετρικό προσανατολισµό έχει τοποθετηθεί ένα κάτοπτρο, το οποίο αποτελεί 

το ένα οπτικό άκρο της κοιλότητας του ταλαντωτή. Ένα µέρος του φωτός της αυθόρµητης 
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εκποµπής (ο φθορισµός συµβαίνει προς όλες τις κατευθύνσεις του χώρου) ανακλάται από το 

τελικό κάτοπτρο, επαναδιέρχεται από την κυψελίδα ενισχύοντας την ένταση του φθορισµού 

(προενίσχυση, preamplifying) και κατευθύνεται προς το άλλο άκρο τη οπτικής κοιλότητας, που 

στην προκειµένη περίπτωση είναι ένα φράγµα περίθλασης (grating). Το grating είναι µία οπτική 

συσκευή κατασκευασµένη από µία ανακλαστική επιφάνεια µε πυκνές παράλληλες, αδιόρατες 

χαραγές. Όταν µία δέσµη ακτινοβολίας κατευθυνθεί στην επιφάνεια του grating, το φως 

περιθλάται, προς όλες τις κατευθύνσεις της κάθε χαραγής. Τα φωτεινά κύµατα σε ορισµένες 

κατευθύνσεις αλληλοενισχύονται, ενώ σε κάποιες άλλες αλληλοκαταστρέφονται. Κατά την 

περίθλαση, το κάθε µήκος κύµατος που περιέχει η αρχικά προσπίπτουσα δέσµη της 

ακτινοβολίας, εξέρχεται προς διαφορετική κατεύθυνση (γωνία ή φασµατική τάξη) και µε τον 

τρόπο αυτό αναλύεται η φασµατική της σύσταση. Όσο πιο πυκνές είναι οι χαραγές του 

φράγµατος, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η φασµατική διακριτική ικανότητα του grating. Το 

φράγµα περίθλασης που χρησιµοποιείται στην παρούσα διάταξη είναι ένα ολογραφικό grating 

της εταιρείας Milton–Roy, µε πυκνότητα χαραγών 1200 grooves mm-1, προσδίδοντας εξαιρετικά 

ακριβή επιλεκτικότητα (~0.1 cm-1), µε σύγχρονη σάρωση ολόκληρου του φασµατικού εύρους.   

Συνεπώς, αναλόγως της γωνίας στρέψης του grating, ανακλάται παράλληλα στην οπτική 

κοιλότητα, µόνο το επιθυµητό µήκος κύµατος της εισερχόµενης ακτινοβολίας, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά στενό εύρος γραµµής. Ακριβώς πριν το grating  υπάρχει ένα 

άχρωµο πρίσµα διεύρυνσης της δέσµης (achromatic prism beam expander), που έχει σαν ρόλο 

να διασπείρει τη δέσµη σε όλο το µήκος του grating και να στενέψει περαιτέρω το φασµατικό 

εύρος. Το συγκεκριµένο dye laser (ScanmatePro C–400, Lambda Physik, L9Y400)82 

χρησιµοποιεί το grating σε Litrow διευθέτηση (οπισθοανακλαστική θέση), διάταξη που δίνει τη 

δυνατότητα ρύθµισης της grating γωνίας σε τιµές < 75° και δεν απαιτείται η χρήση, άλλου 

οπτικού για τη ρύθµιση ή την ευθυγράµµιση της ακτινοβολίας, αποφεύγοντας περαιτέρω 

απώλειες. Το βασικό, όµως πλεονέκτηµα της Litrow–διευθέτησης είναι ότι µε ένα grating και 

χωρίς αντικατάστασή του και περαιτέρω βαθµονοµήσεις, όπως συµβαίνει σε άλλες περιπτώσεις, 

καλύπτεται όλο το φασµατικό εύρος από 320 έως 1036 nm, καθιστώντας τη χρήση του, 

ιδιαίτερα απλή και ευέλικτη. Η ρύθµιση της γωνίας του grating  πρέπει να γίνει µε ακρίβεια 

µικροκλίµακας και για το λόγο αυτό, η θέση του ελέγχεται µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

ειδικό λογισµικό. Με τον τρόπο αυτό παράγεται η επιθυµητή ακτινοβολία των 564 nm, η οποία 

µε τη χρήση κατόπτρου επαναδιέρχεται από την κυβέτα, αλλά σε διαφορετικό της ύψος. Στο 

στάδιο αυτό, η χρωστική δρα ως το ενεργό µέσω στην κοιλότητα ταλάντωσης και το φως των 

564 nm, ενισχυόµενο, αποκλειστικά από το σύµφωνο µε αυτό τµήµα της ακτινοβολίας του 
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φθορισµού, κατευθύνεται διαµέσω οπτικού διαφράγµατος ρυθµιζόµενης διατοµής και ενός 

τηλεσκόπιο στην έξοδο του laser χρωστικής. Η απόδοση του dye laser στα συγκεκριµένα 

πειράµατα κυµάνθηκε από 10 –12 % (aMAX,566nm = 15 %), χωρίς όµως να παρατηρούνται 

διακυµάνσεις, κατά την εξέλιξη των πειραµάτων και η αντίστοιχη ενέργεια στην έξοδό του 

µετρήθηκε από 6 – 7 mJ pulse-1. Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι το συγκεκριµένο 

ποσό ενέργειας είναι υπεραρκετό για τη διεξαγωγή κινητικών περαµάτων και για το λόγο αυτό 

δεν βελτιστοποιήθηκε περαιτέρω η απόδοση του dye laser.  

 
Σ – VI.5.2.6 Ακριβής απεικόνιση της διάταξης του laser χρωστικής και της παραγωγής των 564 nm  
 

Σε κατάλληλη απόσταση και πλήρως ευθυγραµµισµένο µε την οπτική διεύθυνση του φωτός, 

προσαρτείται το σύστηµα γένεσης της δεύτερης αρµονικής (SHG), που θα παράγει τελικά τα 

επιθυµητά 282 nm, υποδιπλασιάζοντας το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας του dye. Το SHG 

απαρτίζεται από έναν µη γραµµικό κρύσταλλο, βορικού Βαρίου (Barium Borate, BaB2O4)83, 

τύπου III που δύναται να διπλασιάσει τη συχνότητα ακτινοβολίας µε εύρος µηκών κύµατος 540 

– 835 nm. Η ακριβής θέση του κρυστάλλου είναι επίσης ηλεκτρονικά ελεγχόµενη και ρυθµίζεται 

ταυτόχρονα µε τη γωνία του grating, µέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή που ελέγχει όλη τη 

διάταξη. Το φως που διαπερνά τον κρύσταλλο και περιέχει, τόσο την εισαχθείσα ακτινοβολία 

(564 nm), όσο και την  αρµονική της (282 nm), συναντά µία οπτική συσκευή χωρικής 

αποζηµίωσης (beam compensator) κατασκευασµένη από χαλαζία, που έχει σαν ρόλο τη χωρική 

οµογενοποίηση της δέσµης, στο επίπεδο διάδοσής της, ώστε να αντισταθµιστούν φαινόµενα 

σκέδασης και ανοµοιοµορφίας, που µπορεί να προέκυψαν από τη διασταύρωση των δύο 

διαφορετικών πλέον δεσµών. Τέλος, µε ένα σύστηµα πρισµάτων Pellin – Broca (fundamental 

filter), διαχωρίζεται µόνο η συνιστώσα των 282 nm και εξέρχεται της διάταξης. Η ενέργεια της 

ακτινοβολίας των 282 nm που µετρήθηκε στην έξοδο της SHG–BBOIII µονάδας, κατόπιν 

ευθυγράµµισής της, ήταν ~600 µJ, πλησιάζοντας τη µέγιστη αναγραφόµενη απόδοση του 

συστήµατος που είναι ~10 %. Η ενέργεια σε κάθε σηµείο της διάταξης, µετράται µε κατάλληλη 

κεφαλή πυροηλεκτρικού κρυστάλλου της εταιρείας Ophir (PE–25 SH, 15 µJ – 10 J, <5000 Hz), 
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που  συνδέεται µε ειδική συσκευή ένδειξης της ενέργειας, (Ophir NOVA Display) και παρέχει τη 

δυνατότητα διόρθωσης της ενέργειας, µε βάση το προς αναφορά µήκος κύµατος και µέτρηση 

συχνότητας, ισχύος αριθµού παλµών, καθώς και στατιστικής ανάλυσης όλων των µετρούµενων 

ποσοτήτων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι για τη µέτρηση υψηλών ενεργειών (Nd:YAG ή Dye lasers) 

και προκειµένου να αποφευχθεί η καταστροφή της επιφάνειας της κεφαλής, προσαρτείται 

βαθµονοµηµένος διαχωριστής δέσµης (Ophir Beam Splitter) και ότι το NOVA display παρέχει τη 

δυνατότητα συνεχούς καταγραφής της ενέργειας ανά παλµό και σειριακής σύνδεσης µε Η/Υ, για 

την αποθήκευση και την περαιτέρω ανάλυση των δεδοµένων. Η δέσµη των 282 nm, µε τη χρήση 

τριών ανακλαστικών πρισµάτων πλήρους ανάκλασης (Ingcrys Lasers Systems Ltd., UV FS, 

Right–Angle–Prisms, TIR, 330 – 1202) κατευθύνεται προς τον ειδικά σχεδιασµένο 

αντιδραστήρα, προκειµένου να διεγείρει τις προδηµιουργηµένες ρίζες OH (§VI.5.1.1) και να 

παρακολουθηθεί ο φθορισµός τους.  

 

 
Σ – VI.5.2.7 Αναπαράσταση της διάταξης γένεσης της δεύτερης αρµονικής των 564 nm µε το σύστηµα του BBO III 
κρυστάλλου 
 

Η δέσµη, πριν την είσοδό της στον αντιδραστήρα, συναντά δύο ίριδες ρυθµιζόµενης διαµέτρου, 

ώστε να επιλεγεί η διατοµή της και συνακόλουθα, ο ενεργός όγκος σάρωσης στο εσωτερικό του 

αντιδραστήρα. Η ακτινοβολίας των 282 nm εισάγεται στο χώρο αντίδρασης διαµέσω µόνιµα 

προσαρτηµένων οπτικών παραθύρων από χαλαζία, τα οποία είναι στραµµένα κατά 57° (γωνία 

Brewster), κάθετα ως προς το επίπεδο διάδοσης της δέσµης, επιτρέποντας την είσοδο φωτός, 

µόνο µε οριζόντια πόλωση (p–pol). Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την προσάρτηση του  

φωτοπολλαπλασιαστή (PMT) στον αντιδραστήρα σε κατάλληλη γωνία, προσαυαξάνει 

σηµαντικά την ευαισθησία της τεχνικής, διττά, επιδρώντας τόσο στο σήµα υποβάθρου, όσο και 

στην ένταση του ανιχνεύσιµου σήµατος. Το σήµα υποβάθρου µειώνεται, ως αποτέλεσµα της 
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εξάλειψης των φαινοµένων σκέδασης, από συνιστώσες του φωτός µε µη–παράλληλη πόλωση. 

Όσον αφορά στο ανιχνεύσιµο σήµα, η βασική επιδίωξη είναι η προσαρµογή του PMT όσο το 

δυνατόν πλησιέστερα στη διερχόµενη δέσµη, ώστε να συλλέγεται η µέγιστη δυνατή στερεά 

γωνία του φθορισµού των ριζών υδροξυλίου, χωρίς όµως να αυξάνεται το υπόβαθρο. Η ενέργεια 

της δέσµης των 282 nm, που εισάγεται στον αντιδραστήρα ρυθµίζεται περίπου στα ~150 µJ 

pulse-1 (1.5 mW), ενώ η ενεργός διατοµή στο επίπεδο διάδοσής της είναι ~4 mm. Το φως του 

φθορισµού των ριζών OH διοχετεύεται στον PMT διαµέσω οπτικού παραθύρου χαλαζία, 

περατού στη συγκεκριµένη ακτινοβολία, ενώ πριν τη φωτοκάθοδο του PMT χρησιµοποιούνται 

οπτικά φίλτρα συµβολής (Ingrys), τα οποία περιορίζουν το οπτικό φάσµα ανίχνευσης του PMT, 

µόνο στο εύρος ενδιαφέροντος των 300 <  λ < 315 nm µε µέγιστη διαπερατότητα TMAX = 52 % 

στα 307.3 nm και FWHM = 9 nm. Με τον τρόπο αυτό ανιχνεύεται µόνο το φως που προέρχεται 

από τις δονητικο–περιστροφικές µεταπτώσεις της ηλεκτρονικής µετάβασης 

 “κλειδώνοντας” τις ρίζες OH και µειώνοντας σηµαντικά το 

υπόβαθρο. Η συλλογή του σήµατος του φθορισµού θα µπορούσε να γίνει εναλλακτικά µε τη 

χρήση ενός µονοχρωµάτορα και να παρατηρηθεί ένα ακόµη πιο στενό και σίγουρα µονοσήµαντο 

εύρος µηκών κύµατος. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή θα παρατηρείτο µόνο µία δονητικο–

περιστροφική µετάβαση του φάσµατος εκποµπής των ριζών OH, που σηµαίνει ότι η ένταση του 

φθορισµού και κατ’ επέκταση η ευαισθησία της τεχνικής, θα µειωνόταν σηµαντικά σε σχέση µε 

τη χρήση φίλτρων συµβολής, όπου συλλέγεται σχεδόν όλη η µπάντα φθορισµού τους. Επιπλέον, 

προκειµένου ο PMT να είναι “τυφλός” στο διαχεόµενο φως του εργαστηρίου, η εξωτερική 

επιφάνεια του αντιδραστήρα καλύπτεται από σκουρόχρωµο µανδύα, ώστε να διασφαλίζεται η 

πλήρης ακτινοβολητική αποµόνωση του συστήµατος χώρος αντίδρασης – PMT. Ο 

αντιδραστήρας που χρησιµοποιήθηκε στα κινητικά πειράµατα των ριζών OH, είναι παρεµφερής 

µε τον αντίστοιχο που χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα του Cl και περιγράφηκε αναλυτικά στην 

παράγραφο (§VI – 3.2), µε ορισµένες όµως διαφορές, ώστε να προσαρµόζεται στις απαιτήσεις 

των συγκεκριµένων πειραµάτων. Συγκεκριµένα, είναι κατασκευασµένος από γυαλί µονού 

τοιχώµατος, καθώς στο πρώτο στάδιο λειτουργίας της διάταξης, στόχος ήταν η βαθµονόµησή 

της και ο αξιόπιστος προσδιορισµός κινητικών παραµέτρων σε θερµοκρασία δωµατίου. Στο 

ανώτερο µέρος του αντιδραστήρα υπάρχουν τρεις είσοδοι, εκ των οποίων οι δύο προορίζονται 

για τη χηµική δηµιουργία των ριζών OH και η τρίτη για την τροφοδοσία της προς µελέτη 

ένωσης. Στο κατώτερο τµήµα υπάρχει ειδικό χείλος για την αεροστεγή προσάρτηση του 

αντιδραστήρα στο σύστηµα µεταβλητής οπής, πριν το θάλαµο υψηλού κενού. Εγκάρσια του 

αντιδραστήρα και στο επίπεδο διάδοσης του φωτός υπάρχουν τρία προεξέχοντα κυλινδρικά 

)0''()0'( 22 =Π←=Σ+ vXvA
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στελέχη. Τα δύο εξ αυτών είναι ισοµήκη, συγγραµµικά και οµόκεντρα στη διεύθυνση διάδοσης 

της ακτινοβολίας, ώστε να εισέρχεται το φως των 282 nm στον αντιδραστήρα. Το τρίτο είναι 

κάθετα προσαρτηµένο στον άξονα διάδοσης του φωτός και ακριβώς στο µέσο των άλλων δύο. Η 

διατοµή του είναι σχετικά αυξηµένη, ενώ το µήκος του, κατά το δυνατόν µικρότερο, ώστε κατά 

την προσαρµογή του PMT, να συλλέγεται η µέγιστη δυνατή στερεά γωνία του σφαιρικά 

διαδιδόµενου φθορισµού. Εσωτερικά, και στην περίπτωση αυτή ο αντιδραστήρας επιστρώνεται 

κατόπιν ειδικής χηµικής κατεργασίας, µε Teflon FEP 120(tm), προκειµένου να διασφαλιστεί  η 

χηµική αδράνεια των τοιχωµάτων και να περιοριστούν φαινόµενα ετερογενούς κατανάλωσης 

των ριζών OH και επανασυνδυασµού των δηµιουργούµενων ατόµων ή ριζών στην επιφάνεια. Η 

ενέργεια της laser ακτινοβολίας διέγερσης των ριζών OH (282 nm), µετριόταν ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα στη διάρκεια του κάθε πειράµατος, τόσο πριν την είσοδο της όσο και 

κατόπιν εξόδου της από τον αντιδραστήρα, πριν φτάσει σε κατάλληλα προσαρτηµένο stopper. 

Οι απώλειες ενέργειας στα οπτικά παράθυρα ήταν εξαιρετικά µικρές (~ 10 µJ) και η ενέργεια 

της δέσµης, σταθερή και ανεξάρτητη της παροχής των διαφόρων ενώσεων. Η τελευταία 

παρατήρηση πιστοποιεί ότι οι διάφορες ρέουσες ενώσεις, στις στάσιµες συγκεντρώσεις που 

βρίσκονται στο εσωτερικό του αντιδραστήρα, δεν µπορούν να µεταβάλλουν το ποσό της 

ακτινοβολίας (απορροφώντας την), που διατίθεται για τη διέγερση των ριζών OH και 

συνακόλουθα, ο αριθµός των ριζών OH που διεγείρονται και ο επαγόµενος φθορισµός τους δεν 

επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση του φωτός µε τα λοιπά συστατικά του αντιδρώντος 

µίγµατος. Για την ανίχνευση του σήµατος του φθορισµού χρησιµοποιήθηκε ένας υψηλής 

ενίσχυσης φωτοπολλαπλασιαστής84, της εταιρείας electron – tubes / Thorn EMI (9781 R), που 

είναι κατασκευασµένος εξωτερικά από UV–glass και η φωτοκάθοδός του από κράµα διαλκαλίου 

(bialkali: Sb–Κ–Cs, Sb–Rb–Cs). Το εύρος απόκρισής του είναι 185 < λ < 760 nm, µε τη µέγιστη 

κβαντική απόδοση να φτάνει το 26 % στην περιοχή  των 250 < λ < 350 nm. Η αρχή λειτουργίας 

του βασίζεται στο φωτοηλεκτρικό φαινόµενο. Συγκεκριµένα, καθώς τα φωτόνια διαπερνούν το 

οπτικό παράθυρο και προσπίπτουν στη φωτοκάθοδο, η οποία αποτελεί την ευαίσθητη επιφάνεια 

του PMT, εξάγονται ηλεκτρόνια (φωτοηλεκτρόνια). Στη συνεχεία αυτά, προσπίπτοντας σε µία 

αλληλουχία εννέα δυνόδων (SbCs) κατάλληλης γεωµετρικής διευθέτησης και σε πλήρη 

αντιστοιχία µε τη διαδικασία πολλαπλασιασµού του σήµατος του φασµατοµέτρου µαζών από το 

δευτερογενή πολλαπλασιαστή, πολλαπλασιάζεται το επαγόµενο δυναµικό. Για τη διαδικασία 

ενίσχυσης οι δύνοδοι τροφοδοτούνται µε συνεχή τάση µεταξύ 0.2 – 0.9 kV (electron – tubes / 

Thorn EMI, PM288), εύρος για το οποίο ο PMT αποκρίνεται γραµµικά. Στην ολότητα των 

πειραµάτων που διεξήχθησαν στην παρούσα διατριβή, το εφαρµοζόµενο δυναµικό ήταν 0.8 kV.  
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Τελικά τα ηλεκτρόνια συλλέγονται στην άνοδο και το επαγόµενο σήµα (δυναµικό) µεταφέρεται 

καλωδιακά στην αναλογική είσοδο ενός ταχύτατου ψηφιακού παλµογράφου (LeCroy LT 374, 

Waverunner2 (tm), 500 MHz DSO, 2–4 GS s-1), όπου µε εσωτερικό λογισµικό συντελείται το 

πρώτο µέρος της επεξεργασίας του. Ακολούθως, τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας του 

παλµογράφου µεταφέρονται µέσω σειριακού δίαυλου (RS–232) σε έναν Η/Υ, µαζί µε τα 

αντίστοιχα του φασµατογράφου µαζών (σε ανεξάρτητη σειριακή θύρα του H/Y), όπου και 

συντελείται τελικά η τελική τους επεξεργασία µε ειδικό λογισµικό κινητικής επεξεργασία των 

δεδοµένων, που κατασκευάστηκε κατά την παρούσα διατριβή (Παράρτηµα Α.ΙΙΙ). Πρέπει να 

επισηµανθεί, ότι ο ψηφιακός παλµογράφος παρέχει τη δυνατότητα ταχύτατης επικοινωνίας µε 

H/Y µέσω θύρας GPIB (1.8 MB s-1), αλλά στην παρούσα φάση δεν χρησιµοποιήθηκε, καθώς η 

άµεση στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων, µέσω του εσωτερικού αλγορίθµου του LeCroy 

ήταν ταχύτατη και αρκετά πιο ευέλικτη και πιθανώς υψηλότερου επιπέδου από την αντίστοιχη 

που θα συντελείτο, κατόπιν µεταφορά τους στον ήδη πολυαπσχολούµενο υπολογιστή.  

 
Σ – VI.5.2.8 Αναλυτική αναπαράσταση του ειδικά σχεδιασµένου αντιδραστήρα για τη LIF τεχνική και της 
παρελκόµενης οργανολογίας του  

176 



Κεφάλαιο VΙ .5 .2  –  VLPR  –  LIF  Οργανολογία 
 
 

 

Ο κώδικας του προγράµµατος της κινητικής επεξεργασίας των δεδοµένων είναι γραµµένος 

σχεδόν στην πληρότητα του χρησιµοποιώντας, ως γλώσσα προγραµµατσµού τη Fortran 77 και 

έχει υλοποιηθεί στο server του εργαστηρίου φωτοχηµείας και χηµικής κινητικής (PIV – 3.4 GHz, 

2GB RAM), σε λειτουργικό σύστηµα RedHat Linux 9.0 (freeware), χρησιµοποιώντας τον 

προεπιλεγµένο compiler της Fortran, g77. Σε ορισµένα σηµεία του κώδικα, όπου γίνεται η 

ενοποίηση των δεδοµένων που συλλέγονται από την κάρτα πρόσκτησης (QMS) και τον ψηφιακό 

παλµογράφο (PMT) καλούνται ειδικά υποπρογράµµατα (scripts), που έχουν γραφεί σε γλώσσα 

κελύφους (csh) και χρήζουν διαφορετικού προγραµµατιστικού χειρισµού.  
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Κεφάλαιο VIΙ  –  Αποτελέσματα 
 
 

Το αντικείµενο της παρούσας διατριβής ήταν η διεξοδική κινητική µελέτη των 

κυρίαρχων χηµικών αντιδράσεων αποικοδόµησης των φθοριωµένων αλκοολών (HFA), στην 

τροπόσφαιρα και η µηχανιστική τους διερεύνηση. Έναυσµα για τη διεξαγωγή της, αποτέλεσε η 

καθολική απαγόρευση χρήσης χλωριωµένων και βρωµιωµένων οργανικών ενώσεων σε 

βιοµηχανικές εφαρµογές, από παγκόσµιου βεληνεκούς συµφωνίες1, µε κοινό, αρχικό στόχο την 

προστασία της στοιβάδας του στρατοσφαιρικού όζοντος. Παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριµένες 

ενώσεις έχουν προταθεί σαν εν δυνάµει υποκατάστατα (4ης γενιάς) των χλωφθορανθράκων 

(CFC) και των πρώτης και δεύτερης γενιάς εναλλακτικών τους (HCFC και HFC αντίστοιχα), τα 

διαθέσιµα βιβλιογραφικά δεδοµένα είναι εξαιρετικά ελλιπή, τόσο όσον αφορά την αντίδρασή 

τους µε το κυρίαρχο δραστικό συστατικό της ατµόσφαιρας, τις ρίζες υδροξυλίου, όσο και µε τη 

δευτερεύουσα αλλά όχι αµελητέα (ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές, §IV.3.2) χηµική δεξαµενή 

τους, τα άτοµα Cl. Τα ελάχιστα διαθέσιµα κινητικά δεδοµένα αποτελούν προϊόν σύγχρονης 

έρευνας και πολλά από αυτά έχουν προκύψει από συνεργασίες στις οποίες συµµετείχε ενεργά η 

ερευνητική µας οµάδα2. Ωστόσο, το σύνολό τους, δεν επαρκεί για την εκτίµηση της 

συνεισφοράς των HFA στην παγκόσµια θέρµανση, καθώς λόγω της έντονης IR ενεργούς 

διατοµής απορρόφησης των C–F1-4 δεσµών που περιέχουν, µπορούν να θεωρηθούν ως πιθανά 

θερµοκηπιακά αέρια. Η ολοκληρωµένη κινητική µελέτη των HFA, συνδράµοντας στον ακριβή 

προσδιορισµό του τροποσφαιρικού χρόνου ζωής τους, του δείκτη παγκόσµιας θέρµανσης 

(GWP)† και του µηχανισµού ατµοσφαιρικής αποικοδόµησής τους, αναµένεται να καταδείξει 

πρωτίστως, την ασφάλεια χρήσης και εφαρµογής τους σε ποικίλες βιοµηχανικές και 

τεχνολογικές εφαρµογές και ακολούθως, να αποτελέσει αξιόπιστο συναρωγό στη σχεδίαση 

φιλικότερων, προς το περιβάλλον, χηµικών εναλλακτικών των CFC, µε γνώµονα την επίδραση 

της µοριακής δοµής, στη χηµική δραστικότητα.  

Προκειµένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των προκυπτόντων αποτελεσµάτων, τόσο 

για τις αντιδράσεις ατόµων Cl, όσο και για τις αντίστοιχες των ριζών OH, οι δύο πειραµατικές 

διατάξεις που χρησιµοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή των πειραµάτων, βαθµονοµήθηκαν, αρχικά, 

µε αντιδράσεις για τις οποίες υπάρχουν εκτενή και συγκλίνοντα δεδοµένα. Συγκεκριµένα, η 

υπάρχουσα πειραµατική διάταξη, VLPR / Π–209, αν και έχει αποδειχθεί ότι παράγει έγκριτα 

κινητικά δεδοµένα για τις αντιδράσεις ατόµων Cl µε οργανικές πτητικές ενώσεις5-9 (έχουν 

µελετηθεί και δηµοσιευθεί κινητικά δεδοµένα για περισσότερες από 100 ενώσεις), 

επαναβαθµονοµήθηκε χρησιµοποιώντας ως πρότυπη, την αντίδραση ατόµων Cl µε το CH4, για 

                                                 
† Οι HFA  ελλείψει  ατόμων Cl  στο  μόριο  τους,  ακόμα  και  αν  ανέρχονταν  στην  στρατόσφαιρα  δεν  θα 
ενίσχυαν την αραίωση του στρατοσφαιρικού όζοντος (ODP = 0). 
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την οποία η αποδεκτή τιµή του συντελεστή ταχύτητας, σε θερµοκρασία δωµατίου10 είναι 1.07 × 

1013 cm3 molecule-1 s-1 και οι αντίστοιχες, του προεκθετικού παράγοντα Arrhenius και της 

ενέργειας ενεργοποίησης της αντίδρασης είναι  9.6 × 10-12 cm3 molecule-1 s-1 και 11.21 ± 2.13 kJ 

mol-1, αντίστοιχα. Όσον αφορά την καινούρια πειραµατική διάταξη VLPR / B–101, που 

σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε κατά την παρούσα διατριβή, βαθµονοµήθηκε 

χρησιµοποιώντας ως πρότυπη την αντίδραση ριζών OH µε την αιθανόλη (EtOH), αφενός γιατί 

υπάρχουν συγκλίνοντα πειραµατικά δεδοµένα και αφετέρου γιατί πρόκειται για µία ταχεία 

αντίδραση µε πολλές δοµικές οµοιότητες, µε τις προς µελέτη αντιδράσεις. Η κοινώς αποδεκτή 

τιµή του συντελεστή ταχύτητας για την αντίδραση OH + EtOH σε θερµοκρασία δωµατίου11 (T = 

298 K) είναι 3.21 ± 0.61 × 10-12 cm3 molecule-1 s-1. Πρέπει να επισηµανθεί, ότι παρά το 

νεότευκτο της διατάξεως,  έχουν ήδη µελετηθεί περισσότερες από 20 αντιδράσεις12-16 και για 

όσες εκ των οποίων υπάρχουν κινητικά δεδοµένα, τα αποτελέσµατα είναι σε ταυτοτική 

συµφωνία, όσον αφορά στους συντελεστές ταχύτητας σε θερµοκρασία δωµατίου.  

Στο παρόν υποκεφάλαιο της διατριβής, θα παρουσιαστούν, αρχικά, τα πειράµατα 

βαθµονόµησης των δύο διατάξεων, ενώ συγχρόνως θα παρουσιαστεί αναλυτικά η πειραµατική 

διαδικασία προσδιορισµού των συντελεστών ταχύτητας των αντιδράσεων, σε κάθε πειραµατική 

διάταξη. Ακολούθως, θα παρουσιαστούν πρώτα τα αποτελέσµατα για τις αντιδράσεις των 

ενώσεων που µελετήθηκαν µε τα άτοµα χλωρίου και εν συνεχεία αυτών µε τις ρίζες υδροξυλίου. 

Η επόµενη υποπαράγραφος αναφέρεται στο δευτερογενή µηχανισµό οξείδωσης των πρωτογενώς 

παραγόµενων αφυδρογονωµένων αλκυλ–ριζών και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν για το σύνολο των ενώσεων που µελετήθηκαν,  τόσο µε τα άτοµα Cl, όσο και µε τις 

ρίζες OH. Τέλος, παρατίθενται οι µοριακοί κβαντοµηχανικοί υπολογισµοί που διεξήχθησαν για 

τον προσδιορισµό των θερµοχηµικών παραµέτρων των HFA, σε µία επικουρική προσπάθεια 

διαλεύκανσης της πρωτογενούς µηχανιστικής διαδικασίας αποικοδόµησής τους και συσχέτισης 

των µοριακών χαρακτηριστικών µε τη δραστικότητα των HFA. 

 
VII.1 Βαθμονόμηση VLPR Διατάξεων  
 

Στο τµήµα αυτό της διατριβής, όπως προαναφέρθηκε, περιγράφεται αναλυτικά η 

πειραµατική διαδικασία προσδιορισµού κινητικών παραµέτρων και για τις δύο διαθέσιµες 

πειραµατικές διατάξεις. Επιπλέον, περιγράφονται οι πιθανές χηµικές περιπλοκές των 

αντιδρώντων συστηµάτων, από δευτερογενείς ή ετερογενείς διαδικασίες και ο τρόπος µε τον 

οποίον περιορίζονται ή συµπεριλαµβάνονται, κατά την επεξεργασία των πειραµατικών 

δεδοµένων. Τέλος, για την περίπτωση των αντιδράσεων των ριζών OH, αναλύονται 
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αποσµασµατικά, καίρια σηµεία της αυτοµατοποιηµένης συλλογής και επεξεργασίας των 

δεδοµένων σε αντιπαράσταση µε τα αντίστοιχα τµήµατα του κώδικα που παρατίθεται στο 

παράρτηµα A.III.  

 

VIΙ.1.1 VLPR / Π–209 – Cl + CH4  
 

Όπως προαναφέρθηκε η ικανότητα της VLPR τεχνικής να µετατρέπει εντάσεις κορυφών 

σε κινητικά δεδοµένα βασίζεται στη συνθηκοποίηση και εφαρµογή της προσέγγισης στάσιµης 

κατάστασης (SSA). Η τρέχουσα παράγραφος αφορά στη βαθµονόµηση και αξιοπιστία της 

πειραµατικής διάταξης VLPR / Π–209 (αντιδράσεις ατόµων Cl) χρησιµοποιώντας ως πρότυπη, 

την καλά χαρακτηρισµένη αντίδραση ατόµων χλωρίου µε το µεθάνιο (Α – VΙI.1.1.1) και στα 

πλαίσια αυτής παρουσιάζεται αναλυτικά η πειραµατική διαδικασία, αλλά και η µαθηµατική 

εφαρµογή της SSA στη VLPR διάταξη.  

   [Α – VΙI.1.1.1]1298
34 28.7, −+=∆+⎯→⎯+ molkJHCHHClCHCl r

17  

Το CH4 προµηθεύτηκε από την εταιρεία Linde και ήταν αναγραφόµενης καθαρότητας 3.5. Τα 

χαρακτηριστικά του µίγµατος Cl2/He και ο τρόπος  παραγωγής ατόµων Cl έχουν περιγραφεί 

αναλυτικά στην παράγραφο §VI.4. Ο αντιδραστήρας που χρησιµοποιήθηκε για τη διεξαγωγή 

των συγκεκριµένων πειραµάτων ήταν όγκου VR = 293.5 cm3 και η σταθερά διαφυγής του, 

έχοντας επιλέξει την οπή των 5 mm, προσδιορίστηκε ότι ήταν Aesc = 0.996. Για τον 

προσδιορισµό του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης εφαρµόζεται η προσέγγιση στάσιµης 

κατάστασης, για δύο διαφορετικές συνθήκες στο εσωτερικό του αντιδραστήρα: i) Υπό συνθήκες 

αποκλειστικής παροχής ατόµων Cl και b) υπό συνθήκες ταυτόχρονης παροχής ατόµων Cl και 

CH4. Στην πρώτη περίπτωση οι µοναδικές ανταγωνιστικές διεργασίες που συντελούνται στον 

αντιδραστήρα είναι η παροχή και η διαφυγή των ατόµων Cl και η εφαρµογή της στάσιµης 

κατάστασης για το ατοµικό χλώριο, περιγράφεται από την έκφραση: 

 [ ]0Clk
V
F

Clesc
R

Cl =   [Ε – VΙI.1.1.1] 

όπου FCl : η ροή των ατόµων Cl (§VI.4.1), VR: ο όγκος του αντιδραστήρα που προσδιορίζεται 

πειραµατικά µε τιτλοδότησή του µε νερό, kescCl
: ο συντελεστής ταχύτητας διαφυγής για τα άτοµα 

Cl (§VI.3.4.2)  και [Cl]0: η στάσιµη συγκέντρωση των ατόµων Cl απουσία έτερου αντιδρώντος. 

Στη δεύτερη περίπτωση, πέρα από τη διαφυγή, στις διαδικασίες αποµάκρυνσης των 

ατόµων Cl από το χώρο αντίδρασης συµπεριλαµβάνεται επιπρόσθετα η διµοριακή αντίδραση 

ατόµων Cl µε το CH4, οπότε η έκφραση που περιγράφει τη στάσιµη κατάσταση λαµβάνει τη 

µορφή: 
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 [ ] [ ] [ ]rescrr
R

Cl ClkCHClk
V
F

Cl
+= 4   [Ε – VΙI.1.1.2] 

όπου k: ο συντελεστής ταχύτητας της διµοριακής αντίδρασης και [Cl]r: η στάσιµη συγκέντρωση 
των ατόµων Cl, παρουσία δεδοµένης συγκέντρωσης CH4. 

∆ιασφαλίζοντας πειραµατικά, συνθήκες σταθερής πίεσης του µίγµατος χλωρίου (§VI.3.1) 

στο χώρο τροφοδοσίας και σταθερών συνθηκών παραγωγής ατόµων Cl, στη µικροκυµατική 

κοιλότητα (§VI.4), η ροή FCl διατηρείται σταθερή και οι πρώτοι όροι των εξισώσεων Ε – 

VII.1.1.1 και Ε – VII.1.1.2 είναι µεταξύ τους ίσοι. Εξισώνοντας τα δεύτερα µέλη προκύπτει: 

 [ ] [ ] [ ] [ ]rescrresc ClkCHClkClk
ClCl

+= 40   [Ε – VΙI.1.1.3] 

και αποµονώνοντας τις συγκεντρώσεις Cl  στο ένα µέλος, η Ε – VΙI.1.1.3 µετασχηµατίζεται 

στην έκφραση: 

 [ ]
[ ] [ ]resc

r

CHkk
Cl
Cl

Cl 4
0 1 =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−   [Ε – VΙI.1.1.4] 

Επειδή όπως αποδείχθηκε (§VI.3.4.3), οι λόγοι συγκεντρώσεων ισοδυναµούν µε τους 

αντίστοιχους λόγους εντάσεων, κατά την αναφορά στο ίδιο µόριο, η Ε – VΙI.1.1.4 καταλήγει 

στην τελική µορφή: 

 [ ]rescr
Cl

Cl CHkk
I
I

Cl 4

0

1 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−   [Ε – VΙI.1.1.5] 

Όπως φαίνεται από την έκφραση Ε – VΙI.1.1.5, ο συντελεστής ταχύτητας της διµοριακής 

αντίδρασης προκύπτει ως συντελεστής αναλογίας του πρώτου όρου (
Clescr

Cl

Cl k
I
I

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−1

0

)† και της 

συγκέντρωσης του µεθανίου και συνεπώς µπορεί να προσδιοριστεί κατασκευάζοντας το 

αντίστοιχο διάγραµµα και προσαρµόζοντας γραµµικά τα σηµεία του.  

 Η τελευταία σχέση αποτελεί τον οδηγό, για τη διεξαγωγή των κινητικών πειραµάτων µε 

τη VLPR τεχνική και καθορίζει τα µεγέθη, τον τρόπο και τη χρονική σειρά µε την οποία πρέπει 

να προσδιορίζονται. Συνεπώς, µε γνώµονα την E – VII.1.1.5, το πρώτο στάδιο του πειράµατος 

το αποτελεί ο προσδιορισµός της έντασης των ατόµων Cl ( ), απουσία µεθανίου. Για το λόγο 

αυτό, για δεδοµένες συνθήκες πίεσης µίγµατος Cl

0
ClI

2/He στο χώρο τροφοδοσίας και σταθερές 

συνθήκες διάσπασης στη µικροκυµατική κοιλότητα, καταγράφεται από το φασµατογράφο 

µαζών, η ένταση της κορυφής m/z: 35 ([Cl]+) και ελέγχεται η σταθερότητά της. Ακολούθως, 

εφαρµόζοντας ακριβώς τις ίδιες συνθήκες τροφοδοσίας και παραγωγής χλωρίου, εισάγεται στον 
                                                 
† Ο  λόγος  των  εντάσεων  του  χλωρίου  με  και  χωρίς  αντίδραση  θα  αναφέρεται  στο  εξής  ως  RCl 
(RCl=ICl,0/ICl,r). 
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αντιδραστήρα δεδοµένη συγκέντρωση CH4. Κατόπιν παρόδου µικρού χρονικού διαστήµατος, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι συνθήκες στάσιµης κατάστασης στον αντιδραστήρα, καταγράφονται 

συγχρόνως, οι εντάσεις των κορυφών m/z: 35, m/z: 15 ( [ ]+3CH ), m/z: 16 ( [ ), m/z: 36 

( ),  m/z: 70 ( [ ) και m/z: 50 (

]+4CH

[ ]+HCl ]+2Cl [ ]+ClCH 3 ). Όπως έχει προαναφερθεί το δυναµικό στο 

θάλαµο ιονισµού έχει ρυθµιστεί στα 19 eV, προκειµένου να περιοριστεί η θραυσµατοποίηση του 

HCl και η επακόλουθη συνεισφορά του στην κορυφή µε λόγο m/z = 35, όπου παρατηρείται το 

ατοµικό Cl. Η επιλογή των κορυφών που θα µετρηθούν αποτελεί ένα εξαιρετικά σηµαντικό 

στάδιο στην πειραµατική διαδικασία, καθώς θα πρέπει να είναι αυστηρά µονοσήµαντες και να 

προέρχονται µόνο από τα µόρια που επιθυµείται να παρατηρηθούν. Οποιαδήποτε επιπλέον  

συνεισφορά θα περιπλέξει σηµαντικά το σύστηµα και η ποσοτικοποίηση των δεδοµένων θα 

οδηγήσει σε εσφαλµένα αποτελέσµατα. Για το λόγο αυτό, πριν τη διεξαγωγή του πειράµατος 

λαµβάνονται φάσµατα µαζών για όλες τις επικρατούσες συνθήκες στο εσωτερικό του 

αντιδραστήρα και διεξάγονται προκαταρκτικά πειράµατα ελέγχου ασφάλειας χρήσης των 

κορυφών (mass spectral tests), για τα οποία συνήθως χρησιµοποιείται ο αναλογικός 

καταγραφέας (X–Y Recorder, §VI.3.4.1). Εν συνεχεία και εφόσον προσδιοριστούν όλες οι 

κορυφές του φασµατογράφου µαζών που επιθυµείται να καταγραφούν, µε τη χρήση ειδικά 

κατασκευασµένου λογισµικού18, επιλέγονται οι αντίστοιχοι λόγοι m/z και πλέον ο πλήρης 

έλεγχος του φασµατογράφου τίθεται στην αρµοδιότητα του υπολογιστή (PDP–11). Η µοναδική 

επέµβαση του πειραµατιστή, αφορά τη ρύθµιση των πειραµατικών συνθηκών και την έναρξη 

των επαναληπτικών κύκλων µέτρησης των κορυφών. Κατά τους κύκλους αυτούς, αρχικά 

εντοπίζεται το σηµείο µε τη µέγιστη ένταση κάθε κορυφής, η οποία χωρίζεται σε 16 bit και 

καταχωρείται στην παροδική µνήµη του υπολογιστή, για την παρακολούθηση του 

συγκεκριµένου θραύσµατος. Η µετατροπή του αναλογικού σήµατος των εντάσεων των κορυφών 

σε ψηφιακό, γίνεται µέσω της κάρτας πρόσκτησης (§VI.6.3.4.2), ενώ το κάθε bit, εφόσον 

επιλεχθεί αποτελεί το σηµείο αναφοράς των  “κλειδωµένων” θραυσµάτων, καθόλη τη διάρκεια 

του πειράµατος. Στα πειράµατα της συγκεκριµένης διατριβής, ο ηλεκτρονικά ελεγχόµενος 

χρόνος παραµονής του φασµατογράφου µαζών σε κάθε επιλεγµένο θραύσµα έχει ρυθµιστεί ~10 

sec και η συχνότητα δειγµατοληψίας, που αφορά τα χαρακτηριστικά της κάρτας πρόσκτησης, 

στα 1000 Hz. Από τα ~10000 αυτά σηµεία υπολογίζεται ο στατιστικός µέσος όρος της έντασης 

κάθε κορυφής και ακολούθως µετράται το σήµα που προσέρχεται στο επόµενο επιλεγµένο bit 

(θραύσµα). Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι να τελειώσει ο κύκλος. Ο αριθµός των 

επαναλήψεων και η κωδικοποιηµένη αποθήκευση των κύκλων καθορίζονται από τον 

πειραµατιστή. Αναφορικά, σε κάθε πείραµα που διεξήχθηκε, λαµβάνονταν τουλάχιστον 3 
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σηµεία (κύκλοι) για κάθε συγκέντρωση CH4, ενώ σε κάθε θερµοκρασία τα πειράµατα 

επαναλήφθηκαν τουλάχιστον τρεις φορές µε τυχαία σειρά, ώστε να περιοριστούν συστηµατικά 

σφάλµατα.  

 Στη συγκεκριµένη αντίδραση, για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης του CH4 έχουν 

επιλεγεί δύο θραύσµατα (m/z: 15 και m/z: 16). Παρά το γεγονός ότι συνήθως η µητρική κορυφή 

των µορίων είναι ασφαλής για τη µέτρησή τους, καθώς δεν περιέχει συνεισφορές από τις ρίζες – 

προϊόντα της αντίδρασης (Μ–1), στην προκειµένη περίπτωση, επειδή µπορεί, εν µέρει να 

προέρχεται από τη συνεισφορά του µοριακού οξυγόνου (διαρροή του συστήµατος, leak), για τον 

ενδελεχή έλεγχο του χηµικού συστήµατος χρησιµοποιούνται και οι δύο κορυφές. Πρέπει 

ωστόσο να επισηµανθεί ότι το σήµα υποβάθρου στην κορυφή m/z: 16 είναι σταθερό και 

συνεπώς εφόσον προσδιοριστεί η έντασή του, απουσία µεθανίου, αφαιρείται η συνεισφορά του. 

Για τη µέτρηση των ατόµων Cl χρησιµοποιήθηκε η µητρική τους κορυφή (m/z:35). Συγχρόνως 

βέβαια, καταγράφεται η ένταση του µοριακού Cl2 (m/z:70), ώστε να αφαιρεθεί η συνεισφορά της 

θραυσµατοποίησής του, η οποία αν και στα 19 eV είναι σταθερή (~6.5 %, §VI.4.1) µετράται σε 

κάθε πείραµα, ρυθµίζοντας κατάλληλα τις πειραµατικές συνθήκες. Επιπλέον, παρακολουθούνται 

οι κορυφές µε λόγους m/z:36 και m/z:50, που αντιστοιχούν στο πρωτογενές προϊόν της 

αντίδρασης υδροχλώριο (HCl) και στο µεθυλοχλωρίδιο (CH3Cl), που αποτελεί προϊόν της 

πιθανής δευτερογενούς αντίδρασης του εναποµείναντος Cl2, µε το έτερο πρωτογενές προϊόν, τις 

µεθυλικές ρίζες (CH3). Κατά τη διεξαγωγή του πειράµατος, εφόσον σταθεροποιηθούν οι 

συνθήκες παραγωγής ατόµων Cl, λαµβάνονται σηµεία για διάφορες συγκεντρώσεις CH4, στο 

εσωτερικό του αντιδραστήρα. Συνήθως, το πείραµα ξεκινάει από µικρές συγκεντρώσεις CH4 και 

σταδιακά αυξάνεται η πίεση στο χώρο τροφοδοσίας. Πριν τη λήψη κάθε σηµείου αντίδρασης 

µετράται η ένταση της κορυφής m/z:35 (και των υπόλοιπων κορυφών), απουσία CH4 και 

ελέγχεται η σταθερότητά της. Εν συνεχεία καταγράφοντας την έντασή της, εισάγεται στον 

αντιδραστήρα µεθάνιο και ποσοτικοποιείται ο πρώτος όρος της έκφρασης Ε – VII.1.1.5. Η 

στάσιµη συγκέντρωση του µεθανίου προσδιορίζεται από την καταγραφόµενη ένταση (I16) βάσει 

της έκφρασης E – VII.1.1.6: 

 [ ]
416

16
4

CHescRI
ss kVa

I
CH =   [Ε – VII.1.1.6] 

Όπως φαίνεται από την έκφραση Ε – VII.1.1.6, πέρα από την ταχύτητα διαφυγής και τον όγκο 

του αντιδραστήρα, τα οποία αποτελούν πάγια µετρήσιµα µεγέθη του συστήµατος, υπεισέρχεται 

και ο συντελεστής βαθµονόµησης έντασης–ροής (aΙ16
) για το µετρούµενο θραύσµα. Επειδή η 

συγκεκριµένη παράµετρος, εκτός των υπολοίπων, εξαρτάται επίσης, από την καθηµερινή 
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ευαισθησία του φασµατογράφου µαζών (§VI.3.4.3), η τιµή της προσδιορίζεται σε κάθε πείραµα, 

καταγράφοντας την ένταση της συγκεκριµένης κορυφής και τροφοδοτώντας τον αντιδραστήρα 

αποκλειστικά µε µεθάνιο, στο εύρος των πιέσεων που µελετάται η αντίδραση. Επιπλέον 

διεξάγεται ένα πείραµα ροής, ώστε να προσδιοριστούν οι παράµετροί της (§VI.3.1.1) και να 

χρησιµοποιηθούν για τη µέτρηση του  aΙ16
. Ένα πλήρες τυπικό πείραµα της διάταξης VLPR / Π–

209, συµπεριλαµβάνει δύο ακόµα στάδια: i) Τη µέτρηση των επιλεγµένων κορυφών ~20 Torr 

µοριακού χλωρίου (Cl2), από το χώρο τροφοδοσίας, χωρίς την εφαρµογή µικροκυµατικής 

ακτινοβολίας. ii) Την καταγραφή των κορυφών εν τη πλήρη απουσία παροχής αντιδρώντων. Το 

πρώτο στάδιο στοχεύει στην ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς του Cl2 στην κορυφή m/z:35 και 

στον προσδιορισµό του συντελεστή βαθµονόµηση του µοριακού χλωρίου (aΙ70
). Επιπλέον, σε 

συνδυασµό µε τους κύκλους που λαµβάνονται, υπό συνθήκες αποκλειστικής ροής ατόµων Cl, 

προσδιορίζεται το ποσοστό διάσπασής του Cl2 (§VI.4) και µε τον τρόπο αυτό είναι εφικτός ο 

πλήρης έλεγχος της παραγωγής ατόµων Cl, καθόλη τη διάρκεια του πειράµατος. Το δεύτερο 

στάδιο αποσκοπεί στη µέτρηση του υπόβαθρου κάθε κορυφής και στην επακόλουθη αφαίρεσή 

του, κατά την επεξεργασία των δεδοµένων.  

 Τελευταίο στάδιο του πειράµατος αποτελεί η επεξεργασία των δεδοµένων και η 

κατασκευή του διαγράµµατος (Ε – VΙI.1.1.5), που από τη γραµµική προσαρµογή των σηµείων 

του θα προσδιοριστεί ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης στη θερµοκρασία που 

διεξήχθηκε το πείραµα. Το θερµοκρασιακό εύρος βαθµονόµησης της διάταξης ήταν 273 – 363 K 

(273, 303, 333 και 363 K), προσοµοιώνοντας πλήρως τις πειραµατικές συνθήκες διεξαγωγής των 

πειραµάτων των αλκοολών, ενώ η συνολική πίεση στο εσωτερικό του αντιδραστήρα δεν 

υπερέβην ποτέ τα 2 mTorr. Στα πειράµατα βαθµονόµησης της διάταξης, αρχικά, 

προσδιορίστηκαν οι παράµετροι ροής του CH4, µέσω ανεξάρτητου πειράµατος ροής και 

καταγράφοντας συγχρόνως την ένταση της κορυφής I16, ελέγχθηκε η γραµµικότητα συσχέτισης 

έντασης – ροής. Ένα τυπικό πείραµα προσδιορισµού παραµέτρων ροής, για το CH4 παρατίθεται 

στο διάγραµµα ∆ – VII.1.1.1. Η προσαρµογή των σηµείων του βάσει της έκφρασης Ε – 

VΙ.3.1.1.12 οδήγησε στις ακόλουθες παραµέτρους: 

BF,CH4 = 1.14 ± 0.22 × 1014 molecule s‐1 Torr‐2 , CF,CH4 = 3.98 ± 0.34 × 1014 molecule s‐1 Torr‐1 

Στο διάγραµµα ∆ – VII.1.1.2 φαίνεται ένα πείραµα βαθµονόµησης έντασης – ροής, για 

τις δύο διαφορετικές κορυφές που χρησιµοποιήθηκαν στη µέτρηση της συγκέντρωσης του 

µεθανίου, Ι16 και Ι15, όπου φαίνεται αφενός η διαφορετική ευαισθησία του φασµατογράφου, σε 

διαφορετικά θραύσµατα του ίδιου µορίου και αφετέρου η εξαιρετική γραµµικότητα των δύο 

µεγεθών, που εξασφαλίζει την αξιόπιστη συσχέτιση της τρέχουσας µετρούµενης έντασης, µε τη 
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στάσιµη συγκέντρωση του µορίου στον αντιδραστήρα, αρκεί να διασφαλίζεται η µονοσήµαντη 

προέλευσή της. 

 
∆ – VIΙ.1.1.1 Τυπικό διάγραµµα προσδιορισµού παραµέτρων ροής για το CH4  
 

 
∆ – VIΙ.1.1.2 Τυπικό διάγραµµα βαθµονόµησης έντασης–ροής για δύο διαφορετικά θραύσµατα του CH4 στα 19 eV  
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Εν συνεχεία, διεξήχθησαν επαναληπτικά πειράµατα σε κάθε θερµοκρασία  (273, 303, 333 και 

363) και κατασκευάστηκαν συγκεντρωτικά διαγράµµατα µε βάση την έκφραση Ε – VΙI.1.1.5, 

από τα οποία προσδιορίστηκαν οι συντελεστές ταχύτητας των αντιδράσεων και η εξάρτησή τους 

από τη θερµοκρασία. Σε όλα τα πειράµατα που διεξήχθησαν ο σωλήνας από χαλαζία, στο 

εσωτερικό του οποίου συντελείται η µικροκυµατική διάσπαση του µοριακού Cl2, επιστρώνεται 

µε µίγµα οξέων H2PO4/H3BO3, ώστε να αποφευχθεί ο επανασυνδυασµός ατόµων Cl στην 

επιφάνεια. Υπό αυτές τις συνθήκες περιορίζεται η εισαγωγή Cl2 (Ι70 ~ 0) στο χώρο αντίδρασης 

και αποφεύγεται η δευτερογενής  αντίδραση Cl2 + CH3, που θα οδηγούσε σε επιπλέον παραγωγή 

ατόµων Cl και υποτίµηση του συντελεστή ταχύτητας. Η απουσία της δευτερογενούς διαδικασίας 

διαπιστώνεται επί πλέον από την απουσία της κορυφής Ι50 ([CH3Cl]+), παρακολουθώντας την 

έντασή της, σε όλη την εξέλιξη του πειράµατος. Στο διάγραµµα ∆ – VII.1.1.3 παρατίθεται ένα 

τυπικό διάγραµµα για τη θερµοκρασία των 303 K. 

 
∆ – VIΙ.1.1.3 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης Cl + CH4 στους 303 Κ  
 

Ο συντελεστής ταχύτητας k, που προσδιορίστηκε για τη θερµοκρασία των  Τ = 303 Κ 

ήταν: 

( ) 11313
303 10123.0087.1 −−−×±= smoleculecmk  

και είναι σε εξαιρετική συµφωνία µε την κοινώς αποδεκτή βιβλιογραφική τιµή. Το αναφερόµενο 

σφάλµα στην τιµή του συντελεστή ταχύτητας αντιπροσωπεύει το 2σ. Η συγκέντρωση του CH4 

στα πειράµατα κυµάνθηκε µεταξύ 0.87 – 1.74 × 1013 molecule cm-3, ενώ η αντίστοιχη των 
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ατόµων Cl µεταξύ 0.77 – 1.88 × 1012 atoms cm-3. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για τις 

τέσσερις θερµοκρασίες που διεξήχθησαν τα πειράµατα συνοψίζονται στον πίνακα Π – VII.1.1.1. 

Για το προσδιορισµό των παραµέτρων Arrhenius κατασκευάζεται διάγραµµα του φυσικού 

λογαρίθµου του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης, συναρτήσει του αντιστρόφου της 

θερµοκρασίας και προσαρµόστηκαν γραµµικά τα σηµεία του. Από την κλίση της ευθείας 

προκύπτει η ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης και από την τοµή της µε το άξονα των y 

(lnk) προσδιορίζεται ο προεκθετικός παράγοντας Arrhenius (Ε – VII.1.1.4).  

 

T  273  303  333  363 
k / 10‐13

(cm3 molecule‐1 s‐1) 
0.683 ± 0.009  1.087 ± 0.123  1.645 ± 0.184  2.265 ± 0.204 

[Cl] / 1012
atoms cm‐3

0.85 – 1.94  0.77 – 1.88  0.59 – 1.34  0.38 – 1.49 

[CH4] / 1013
molecule cm‐3

1.02 – 2.14  0.87 – 1.74  0.69 – 1.58  0.66 – 1.35 

# Points  35  50  47  29 
Π – VIΙ.1.1.1 Συνοπτικός πίνακας των κυριότερων αποτελεσµάτων για την αντίδραση Cl + CH4  
 

 
∆ – VIΙ.1.1.4 Arrhenius διάγραµµα προσδιορισµού της ενέργειας ενεργοποίησης της αντίδρασης και του προεκθετικού 
παράγοντα Arrhenius  
 

Ο προεκθετικός παράγοντας και η ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης που 

προσδιορίστηκαν από το διάγραµµα Arrhenius παρατίθενται ακολούθως: 
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A = 8.768 ± 0.414 × 10‐12 cm3 molecule‐1 s‐1  και  Ea = 11.030 ± 0.523 kJ mol‐1

Η σύγκριση των αποτελεσµάτων µε τις αντίστοιχες αποδεκτές βιβλιογραφικές τιµές 

καταδεικνύει την εγκυρότητα και αξιοπιστία της τεχνικής για τον προσδιορισµό κινητικών 

παραµέτρων, τουλάχιστον στο θερµοκρασιακό εύρος των 273 – 363 Κ, στο οποίο διεξήχθησαν 

καθ’ ολοκληρίαν τα πειράµατα της διατριβής, που αφορούσαν τις αντιδράσεις ατόµων χλωρίου. 

Εναλλακτικά, ο προσδιορισµός των κινητικών παραµέτρων µπορεί να γίνει µε εφαρµογή της 

συνθήκης στάσιµης κατάστασης για το σταθερό µόριο και εν τω προκειµένω, για το µεθάνιο. Σε 

αυτή την περίπτωση, απουσία και παρουσία ατόµων χλωρίου, η µαθηµατική περιγραφή της 

προσέγγισης εκφράζεται ως ακολούθως:   

 [ ]044

4 CHk
V

F
CHesc

R

CH =   [Ε – VΙI.1.1.7] 

 [ ] [ ] [ rrresc
R

CH CHClkCHk
V

F
CH 444

4 += ]   [Ε – VΙI.1.1.8] 

Υπό συνθήκες σταθερής παροχής µεθανίου, και σε πλήρη αντιστοιχία µε την περίπτωση της 

εφαρµογής της στάσιµης κατάστασης για το ατοµικό χλώριο, η εξίσωση των δεύτερων µελών 

και  η αποµόνωση του µεθανίου στο αριστερό µέλος οδηγούν στην τελική έκφραση: 

 [ ]rescr
CH

CH Clkk
I
I

CH
=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

4

4

4 1
0

  [Ε – VΙI.1.1.9] 

Ο λόγος των εντάσεων του µεθανίου και γενικότερα του µη δραστικού αντιδρώντος απουσία και 

παρουσία ατόµων χλωρίου, στο εξής θα αναφέρεται ως RM. Όπως φαίνεται από την Ε – 

VΙI.1.1.9, από τη γραµµική προσαρµογή των σηµείων του διαγράµµατος του 

συναρτήσει της συγκέντρωσης ατόµων Cl προκύπτει ο συντελεστής ταχύτητας 

της µελετούµενης αντίδρασης. Το πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης µεθόδου είναι ότι επειδή 

κατά την εφαρµογή της SSA δεν µετράται η µεταβολή της συγκέντρωσης της δραστικής 

οντότητας (Cl), αλλά του σταθερού µορίου (CH

( )
4

1
CHescM kR −

4) ελαχιστοποιείται η πιθανότητα λανθασµένης 

εκτίµησής της, λόγω συµµετοχής του σε δευτερογενείς ή ετερογενείς διαδικασίες. Ωστόσο, η 

εφαρµογή της σε σχετικά βραδείες αντιδράσεις, (< 10-13 cm3 molecule-1 s-1) είναι ιδιαίτερα 

δύσκολη, καθώς οι µεταβολές στην ένταση της µητρικής συνήθως κορυφής (χαµηλή σχετικά 

ευαισθησία), που απαιτείται να παρατηρηθούν (για τις υπάρχουσες συγκεντρώσεις ατόµων Cl) 

είναι πολύ µικρές και συχνά στα όρια θορύβου του φασµατογράφου µαζών. Για το λόγο αυτό, η 

συγκεκριµένη επεξεργασία έχει χρησιµοποιηθεί επικουρικά, µόνο για τις ταχύτερες των 

αντιδράσεων µεταξύ των ατόµων χλωρίου και των φθοριωµένων αλκοολών (HFA). Πρέπει 

ωστόσο να επισηµανθεί, ότι ρυθµίζοντας τις συνθήκες της αντίδρασης, ώστε οι συγκεντρώσεις 
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του δραστικού συστατικού (Cl) και του σταθερού µορίου να είναι συγκρίσιµες, προκειµένου να 

αποκλειστεί η συµπεριφορά του συστήµατος σαν ψευδοπρώτης τάξης αντίδραση, η 

συγκεκριµένη µεθοδολογία αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο τρόπο προσδιορισµού κινητικών 

παραµέτρων. 

 Καινοτοµία της παρούσας διατριβής, στη µελέτη αντιδράσεων ατόµων Cl, αποτέλεσε η 

συνθηκοποίηση του συστήµατος, ώστε να προσδιοριστεί ο συντελεστής ταχύτητας της 

αντίδρασης, µε βάση τη στάσιµη κατάσταση κάποιου προϊόντος. Η συγκεκριµένη δυνατότητα 

αποτελεί ένα εκ των σηµαντικότερων πλεονεκτηµάτων της VLPR τεχνικής, καθώς 

χρησιµοποιώντας τη φασµατοµετρία µαζών, ως τεχνική ανίχνευσης, είναι σε θέση να 

προσδιορίζει µε ακρίβεια τις συγκεντρώσεις όλων των σταθερών αντιδρώντων και προϊόντων 

της αντίδρασης. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατός ο έλεγχος του ισοζυγίου µάζας (mass 

balance) των αντιδράσεων και περαιτέρω παρέχεται ένα επιπλέον µέσο µηχανιστικής 

διερεύνησης της αντίδρασης και ελέγχου της αξιοπιστίας των παραγόµενων αποτελεσµάτων. Το 

σταθερότερο των προϊόντων της αντίδρασης είναι το HCl και παράγεται µέσω µηχανισµού 

απαγωγής ατόµων υδρογόνου, που αποτελεί την κυριότερη οδό εξέλιξης των αντιδράσεων  

ατόµων Cl µε κορεσµένους υδρογονάνθρακες. Ωστόσο, η φύση του HCl και ο  εξαιρετικά 

“κολλώδης” (sticky) χαρακτήρας του, κυρίως λόγω της µεγάλης του διπολικής ροπής, καθιστούν 

δυσχερή τον ποσοτικό προσδιορισµό του και συνακόλουθα δύσκολη την αξιόπιστη µέτρηση 

κινητικών παραµέτρων. Ωστόσο, στο VLPR  σύστηµα, όπως θα αποδειχθεί, κατέστη εφικτός ο 

προσδιορισµός κινητικών παραµέτρων µε βάση τη στάσιµη κατάσταση του HCl. Μια επιπλέον 

δυνατότητα που διανοίγεται από την ποσοτικοποίηση του συντελεστή ταχύτητας της 

αντίδρασης, µε βάση τα προϊόντα της, αποτελεί ο ποσοτικός προσδιορισµός του λόγου 

διακλάδωσης (branching ratio), όταν η αντίδραση συντελείται µέσω παράλληλων µηχανισµών 

και καταλήγει σε διαφορετικά προϊόντα19. Ικανή και αναγκαία συνθήκη για τον προσδιορισµό 

κινητικών παραµέτρων βάσει του HCl αποτελεί η σταθερότητα του σχετικά µεγάλου σήµατος 

υποβάθρου και η αποφυγή συνεχούς διακύµανσής του, λόγω µεταβολής των συνθηκών  

διάσπασης του Cl2, στη µικροκυµατική κοιλότητα (γήρανση H3BO3/H2PO4 επιστρώµατος, 

αύξηση της θερµοκρασίας στην µικροκυµατική περιοχή, διακύµανση της εφαρµοζόµενης 

ακτινοβολίας). Για το λόγο αυτό, η θερµοκρασία της κοιλότητας και του σωλήνα από χαλαζία 

διατηρείται σταθερή, µε την κυκλοφορία πεπιεσµένου αέρα στην περιοχή. Σηµαίνον ρόλο ως 

προς τη σταθερότητα του σήµατος υποβάθρου του HCl διαδραµατίζει επίσης η µέθοδος 

προετοιµασίας του επιστρώµατος των οξέων, το οποίο αποτελεί και τη γενεσιουργό αιτία του 

σήµατος υποβάθρου µέσω µετατροπής ατοµικού Cl σε HCl. Με την τεχνική που 

χρησιµοποιείται στο εργαστήριο έχει αποδειχθεί ότι για σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες και 
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µικρές χρονικές περιόδους, όπως η διάρκεια ενός πειράµατος, η απόδοση του επιστρώµατος, ως 

προς τη µετατροπή του Cl σε HCl, είναι απόλυτα σταθερή. Μια επιπλέον καθοριστική συνθήκη 

για την ασφαλή διεξαγωγή πειραµάτων που βασίζονται στο HCl είναι η αδρανοποίηση της 

επιφάνειας του αντιδραστήρα µε µία εκ των δύο µεθόδων που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 

(§VI.3.2), ώστε να περιοριστεί η κατανάλωση ή η προσκόλληση του HCl στα τοιχώµατα του 

αντιδραστήρα. Τέλος, κατόπιν εξόδου του αντιδρώντος µίγµατος από την οπή διαφυγής, προς το 

σύστηµα εκκένωσης και ανίχνευσης, η διαµόρφωσή του σε µοριακή δέσµη, προστατεύει, από το 

σηµείο αυτό και ακολούθως, την ποιοτική και ποσοτική σύσταση του αντιδρώντος µίγµατος. Η 

πλήρωση του συνόλου των συνθηκών διαπιστώνεται πειραµατικά, τροφοδοτώντας για µεγάλα 

χρονικά διαστήµατα (t > 3 h) τον αντιδραστήρα µε σταθερή παροχή Cl2, και καταγράφοντας την 

κορυφή του HCl, ελέγχεται αν η έντασή της είναι σταθερή. Όπως αποδεικνύεται, το εξαιρετικά 

σταθερό υπόβαθρο και η σχετικά µεγάλη ευαισθησία του φασµατογράφου µαζών, ως προς το 

HCl, καθιστούν εφικτή και αξιόπιστη την ποσοτική µέτρηση του ∆[HCl], κατά  την εισαγωγή 

CH4 στο χώρο αντίδρασης, καθιστώντας εφικτό τον προσδιορισµό των κινητικών παραµέτρων 

της αντίδρασης, εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για το HCl: 

 [ ] [ ]( ) [ ] [ ]rrescor CHClkkHClHCl
ClH 4=−   [Ε – VII.1.1.10] 

όπου το [HCl]r - [HCl]0: περιγράφει τη διαφορά στη συγκέντρωση του HCl παρουσία και 

απουσία CH4 και στο εξής θα αναφέρεται ως ∆ [HCl]. 

Ο µετασχηµατισµός της Ε – VII.1.1.10 οδηγεί στην έκφραση–οδηγό για τον προσδιορισµό του 

συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης µε βάση το HCl: 

 
[ ]
[ ] [ ]r

r

esc CHk
Cl

kHCl
ClH

4=
∆

  [Ε – VII.1.1.11] 

Η διαδικασία προσδιορισµού του συνόλου των παραµέτρων που απαιτούνται για τη µέτρηση της 

συγκέντρωσης του HCl και του Cl έχουν περιγραφεί αναλυτικά στην παράγραφο §VI.4. 

Συνεπώς, κατασκευάζοντας διάγραµµα του πρώτου όρου (RHCl) της έκφρασης Ε – VII.1.1.11 

συναρτήσει της τρέχουσας συγκέντρωσης του CH4 και προσαρµόζοντας γραµµικά τα σηµεία 

του προκύπτει ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης (∆ – VII.1.1.5).  

 O συντελεστής ταχύτητας που προσδιορίστηκε µε τη συγκεκριµένη µεθοδολογία ήταν: 

( ) 11313
303 10095.0198.1 −−−×±= smoleculecmk  

και όπως φαίνεται είναι σε πολύ καλή συµφωνία, τόσο µε τις βιβλιογραφικές τιµές, όσο και µε 

τον αντίστοιχο συντελεστή ταχύτητας, που προσδιορίστηκε βάσει της στάσιµης κατάστασης των 

ατόµων Cl. Το γεγονός αυτό, αποδεικνύει αφενός ότι, όπως αναµένετο, η απαγωγή υδρογόνου 

αποτελεί το µοναδικό µονοπάτι της αντίδρασης και αφετέρου ότι η δυναµική της VLPR, µε 
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κατάλληλη συνθηκοποίηση επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισµό µεταβολής συγκεντρώσεων, 

εξαιρετικά δυσχερώς χειρίσιµων ενώσεων, όπως το HCl, καθιστώντας εφικτή τη λεπτοµερή 

κινητική και µηχανιστική διερεύνηση οποιασδήποτε αντίδρασης. 

 
∆ – VIΙ.1.1.5 Ενδεικτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης στους 303 K µε βάση τη 
στάσιµη κατάσταση του HCl  

 
Πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί ότι για σχετικά αργές αντιδράσεις, τα συγκεκριµένα πειράµατα 

είναι εξαιρετικά δύσκολα, καθώς οι διαφορές στις µετρούµενες εντάσεις είναι πολύ µικρές και 

για το λόγο αυτό η συγκεκριµένη ανάλυση δεν έχει εφαρµοστεί για όλες τις αλκοόλες που 

µελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή. 

 

VII.1.1.1 VLPR / Π–209: Δευτερογενείς Αντιδράσεις 
 

Η αντιµετώπιση των ενοχλητικών δευτερογενών αντιδράσεων µπορεί να γίνει είτε 

συνθηκοποιώντας κατάλληλα το αντιδρόν σύστηµα, είτε στην περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι 

αδύνατον, ποσοτικοποιώντας τη συνεισφορά τους και εξαλείφοντας αλγοριθµικά την επίδρασή 

τους. Στην παράγραφο §VII.1.1 παρουσιάστηκε ο πειραµατικός τρόπος εξάλειψης της 

δευτερογενούς αντίδρασης: 

     [Α – VII.1.1.1.1] ClClCHClCH k +⎯→⎯+ ′
323

Στη συγκεκριµένη παράγραφο παρατίθεται η αλγοριθµική αντιµετώπιση µιας διαδοχικής 

δευτερογενούς αντίδρασης (Α – VII.1.1.1.1), που σαν αποτέλεσµα έχει την επιπλέον παραγωγή 
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ατόµων Cl. Για τη διεξαγωγή των συγκεκριµένων πειραµάτων δεν χρησιµοποιήθηκε επίστρωµα 

οξέων στο σωλήνα από χαλαζία, όπου συντελείται η µικροκυµατική διάσπαση του µοριακού Cl2, 

µε αποτέλεσµα η απόδοσή της να είναι περίπου ~ 50 % και το εναποµείναν Cl2 αρκετό, ώστε να 

εκκινηθεί η δευτερογενής διαδικασία (Α – VII.1.1.1.1, k = 2.15 × 10-12 cm3 molecule-1 s-1)20. Ο 

συγκεκριµένος τύπος δευτερογένειας εισάγει στην, υπό συνθήκες αντίδρασης, στάσιµη 

κατάσταση, έναν επιπλέον τρόπο παραγωγής ατόµων Cl, πέρα από την τροφοδοσία του 

αντιδραστήρα και ο οποίος περιγράφεται από τη διµοριακή αντίδραση Α – VII.1.1.1.1. Συνεπώς, 

ενώ η µαθηµατική έκφραση της στάσιµης κατάστασης, υπό συνθήκες αποκλειστικής παροχής 

Cl, θα παραµείνει αµετάβλητη, η στάσιµη κατάσταση του Cl, που θα περιγράφει την αντίδραση 

θα λάβει µία πιο δραστική µορφή (effective), στην οποία θα  συµπεριλαµβάνεται και η 

δευτερογένεια: 

 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]rrrescrr
R

Cl CHClkClkCHClk
V
F

Cl 324 '−+=   [Ε – VII.1.1.1.1] 

∆ιατηρώντας σταθερή την παροχή ατοµικού χλωρίου και εξισώνοντας τα πρώτα µέλη των 

εξισώσεων Ε – VΙI.1.1.1 και Ε – VΙI.1.1.1.1 προκύπτει: 

 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]rrrescrresc CHClkClkCHClkClk
ClCl 3240 '−+=   [Ε – VII.1.1.1.2] 

όπου k’: ο συντελεστής ταχύτητα της δευτερογενούς αντίδρασης. 

Μετασχηµατίζοντας την έκφραση Ε – VII.1.1.1.2, ώστε όλοι οι παράγοντες που περιέχουν τη 

συγκέντρωση των ατόµων Cl, να βρίσκονται στο πρώτο µέλος, παράγεται η έκφραση: 

 ( ) [ ][ ]
[ ] [ ]r

r
esc CHk

Cl
CHClk

kR
Cl 4

321 =
′

+−   [Ε – VII.1.1.1.3] 

Όπως φαίνεται από την έκφραση Ε – VII.1.1.1.3, ο προσδιορισµός του συντελεστή ταχύτητας 

της πρωτογενούς αντίδρασης προϋποθέτει, αφενός τη γνώση του συντελεστή ταχύτητας της 

δευτερογενούς αντίδρασης και αφετέρου τον ακριβή προσδιορισµό της συγκέντρωσης, τόσο του 

µοριακού χλωρίου, όσο και των µεθυλικών ριζών. Ακόµα και αν µε ανεξάρτητο πείραµα 

προσδιοριστεί ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης Α – VII.1.1.1.1, που αποτελεί δύσκολο 

σχετικά εγχείρηµα, η συγκέντρωση των ριζών µεθυλίου είναι εξαιρετικά δύσκολο να µετρηθεί, 

καθώς το CH3 δεν είναι σταθερό και δεν µπορεί να γίνει άµεσο πείραµα βαθµονόµηση έντασης–

ροής του. Με σκοπό την αναγωγή της Ε – VII.1.1.1.3, ώστε να περιέχει µόνον άµεσα µετρήσιµες 

πειραµατικές ποσότητες, εφαρµόζεται η προσέγγιση στάσιµης κατάστασης για το µοριακό Cl2. 

Η µοναδική διαδικασία παραγωγής Cl2 στο εσωτερικό του αντιδραστήρα είναι η παροχή του, 

ενώ για την κατανάλωσή του, υπεύθυνες είναι τόσο η διαφυγή του µέσω της οπής εξόδου του 

αντιδραστήρα, όσο και η χηµική του αντίδραση µε τις ρίζες µεθυλίου. Συνεπώς, η εφαρµογή της 
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στάσιµης κατάστασης, υπό συνθήκες αποκλειστικής παροχής Cl2 και υπό συνθήκες χηµικής του 

κατανάλωσης από τις ρίζες µεθυλίου θα περιγράφονται από τις σχέσεις: 

 [ ]022

2 Clk
V
F

Clesc
R

Cl =   [Ε – VII.1.1.1.4] 

 [ ] [ ] [ ]rescrr
R

Cl ClkCHClk
V
F

Cl 232 2

2 +=   [Ε – VII.1.1.1.5] 

Για συνθήκες σταθερής παροχής και διάσπασης Cl2, τα πρώτα µέλη των εξισώσεων Ε – 

VII.1.1.1.4 και Ε – VII.1.1.1.5 είναι ίσα και εξισώνοντας τα δεύτερα προκύπτει: 

 [ ] [ ]( ) [ ] [ ]rrescr CHClkkClCl
Cl 32202 2

=−   [Ε – VII.1.1.1.6] 

Aντικαθιστώντας τον δεύτερο όρο της έκφρασης Ε – VII.1.1.1.6, µε το ανάλογό του, στην 

εξίσωση Ε – VII.1.1.1.3, προκύπτει: 

 ( )
[ ] [ ]( )

[ ] [ ]r
r

escr
esc CHk

Cl

kClCl
kR Cl

Cl 4
202 21 =

−
+−   [Ε – VII.1.1.1.7] 

Όπως φαίνεται από την Ε – VII.1.1.1.7, όλες οι ποσότητες είναι άµεσα µετρήσιµες, 

παρακολουθώντας τις αντίστοιχες εντάσεις τους, καθώς για όλα τα αντιδρώντα που απαιτείται ο 

προσδιορισµός της συγκέντρωσής τους, µπορεί να γίνει πείραµα βαθµονόµησης έντασης–ροής. 

Στο διάγραµµα ∆ – VII.1.1.1.7 αναπαρίσταται η επίδραση της δευτερογενούς αντίδρασης στα 

πειραµατικά σηµεία και η διόρθωση, βάσει της εξίσωσης Ε – VII.1.1.1.7. 

 
∆ – VIΙ.1.1.1 Ενδεικτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή  ταχύτητας της αντίδρασης στους 303 K µε βάση 
τη στάσιµη κατάσταση του HCl. Το  δηλώνει τον πρώτο όρο της Ε – VII.1.1.1.7  Cl

effectiveR
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Ο συντελεστής ταχύτητας που προσδιορίστηκε από το σύνολο των πειραµάτων µε τη 

συγκεκριµένη µεθοδολογία ήταν: 

( ) 11313
303 10063.0055.1 −−−×±= smoleculecmk  

και είναι σε πλήρη συµφωνία µε τον αντίστοιχο που προσδιορίστηκε εξαλείφοντας τη 

δευτερογενή διαδικασία, πειραµατικά. Πρέπει να επισηµανθεί ότι η επίδραση της διόρθωσης 

βάσει της έκφρασης Ε – VII.1.1.1.7 ελέγχθηκε σε όλα τα πειράµατα που διεξήχθησαν, αλλά 

επειδή στα περισσότερα εξ αυτών, η διάσπαση του Cl2 ήταν ποσοτική, ο συντελεστής ταχύτητας 

µε ή χωρίς τη διόρθωση παρέµενε πρακτικά αµετάβλητος. Το τελευταίο γεγονός ωστόσο, δεν 

καθιστά τη διόρθωση περιττή, αλλά έναν επιπλέον τρόπο ελέγχου των πειραµατικών συνθηκών 

και των αποτελεσµάτων. 

 Πέραν των διαδοχικών δευτερογενών διαδικασιών, το µετρούµενο συντελεστή 

ταχύτητας, δύνανται να τον επηρεάσουν παράλληλες ανεπιθύµητες αντιδράσεις (§I.3.4), οι 

οποίες συνήθως θα οδηγήσουν σε υπερεκτίµηση του συντελεστή ταχύτητας. Το γενικό τους 

σχήµα αφορά στην παράλληλη κατανάλωση του δραστικού συστατικού, είτε από κάποιο 

πρωτογενές προϊόν της αντίδρασης, είτε από κάποιο άλλο συστατικό που παρευρίσκεται στον 

αντιδραστήρα: 

   [Α – VII.1.1.1.2] 34
1 CHHClCHCl k +⎯→⎯+

   [Α – VII.1.1.1.3] RHClRHCl k +⎯→⎯+ 2

Στην πρώτη περίπτωση, η διαδικασία είναι σηµαντική, όταν η φυσική διαδικασία 

διαφυγής του προϊόντος από τον αντιδραστήρα είναι αργή συγκριτικά µε την αντίδραση του µε 

τα άτοµα Cl, οπότε κατά την παραµονή του στο εσωτερικό του προλαβαίνει να ενισχύσει την 

κατανάλωση του δραστικού συστατικού. Ο συγκεκριµένος τύπος δευτερογενών αντιδράσεων 

συνήθως αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικότατα, ρυθµίζοντας το χρόνο παραµονής των µορίων 

στον αντιδραστήρα και επιλέγοντας συνδυαστικά κατάλληλους όγκους αντιδραστήρων και 

διατοµές οπών διαφυγής. Αν εφαρµοστεί η προσέγγιση στάσιµης κατάστασης για το Cl, 

υποθέτοντας ότι πράγµατι συντελείται η παράλληλη δευτερογενής διαδικασία, προκύπτει η 

έκφραση: 

 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]rrrresc CHClkCHClkkCl
Cl 34 ′+=∆   [Ε – VII.1.1.1.8] 

όπου k’: ο συντελεστής ταχύτητας της δευτερογενούς αντίδρασης 

Επειδή, η συγκέντρωση του προϊόντος [CH3]r ισούται µε το ∆[Cl]r και το οποίο σπάνια 

υπερβαίνει το , ακόµα και για ταχείες αντιδράσεις (~ 10[ ] 311105 −×<∆ cmatomsCl -12 cm3 

molecule-1 s-1) η επίδραση του δεύτερου όρου θα είναι σηµαντική µόνο αν η ταχύτητα της 
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δευτερογενούς αντίδρασης είναι τάξεις µεγέθους µεγαλύτερη από την πρωτογενή (~ 1000 

φορές). Και σε αυτήν την περίπτωση όµως µεταβάλλοντας κατάλληλα τις συγκεντρώσεις των 

αντιδρώντων και ρυθµίζοντας το χρόνο παραµονής τους στον αντιδραστήρα, η παράλληλη 

δευτερογένεια που πηγάζει από τα προϊόντα της πρωτογενούς αντίδρασης, αποτελεί µία πλήρως 

ελέγξιµη διαδικασία. Μία γενική συνθήκη, που πρέπει να πληρείται για τον ασφαλή 

προσδιορισµό κινητικών παραµέτρων, όταν οι δευτερογενείς αντιδράσεις είναι της τάξης k’ ~ 

, και το , παρέχεται από την έκφραση: 1131110 −−− smoleculescm [ ] 311105 −×<∆ cmatomsCl

 [ ] 1<<′ Clktr   [Ε – VII.1.1.1.9] 

όπου tr: ο χρόνος παραµονής των µορίων στον αντιδραστήρα, 

και η οποία πληρείτο για την ολότητα των πειραµάτων που διεξήχθησαν στην παρούσα 

διατριβή, διασφαλίζοντας βέβαια τη χρονική επάρκεια για την εµφάνιση της πρωτογενούς 

αντίδρασης. Με παρόµοιο τρόπο δύναται να αντιµετωπιστεί και η, συνήθως, σηµαντικά 

βραδύτερη αντίστροφη αντίδραση ( , k = 4.77 × 1043 CHClHClCH +⎯→⎯+ -14 cm3 

molecule-1 s-1)21, δηλαδή ρυθµίζοντας κατάλληλα το χρονικό παράθυρο, ώστε να µην 

προλαβαίνει να συντελείται και έχοντας σαν γνώµονα την έκφραση Ε – VII.1.1.1.9. Τέλος, ένα 

άλλο είδος παράλληλης δευτερογένειας, αφορά στην περίπτωση των υψηλών θερµοκρασιών T = 

90 K, όπου όπως παρατηρήθηκε κατά την παρούσα διατριβή, κατόπιν παρατεταµένης χρήσης 

ενός επιστρώµατος αδρανοποίησης (τ > 30 ηµέρες), και υπό συνθήκες αποκλειστικής παροχής 

ατόµων Cl, κατά τη θέρµανση του αντιδραστήρα, παρατηρείται κατανάλωση ατοµικού χλωρίου. 

Το γεγονός αυτό πιθανώς να οφείλεται στη εξάτµιση διαφόρων προσροφηµένων ενώσεων ή 

προϊόντων αποικοδόµησης του επιστρώµατος (RH), που επιφέρουν τη διµοριακή κατανάλωση 

του χλωρίου στην αέρια φάση. Ωστόσο, επειδή το συγκεκριµένο φαινόµενο είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί, προτιµάται ιδιαίτερα για την περίπτωση πειραµάτων στη 

θερµοκρασία των T = 90 K να χρησιµοποιείται πάντα καινούριο επίστρωµα. Στις περιπτώσεις 

όµως, που σαν φαινόµενο είναι αναπόφευκτο, η συνεισφορά του ποσοτικοποιείται µε παρόµοιο 

τρόπο που προσδιορίζεται η ετερογενής κατανάλωση ατόµων Cl, δηλαδή εναλλάσσοντας τις 

οπές διαφυγής µε διατοµές 2 και 5 mm, και καταγράφοντας την ένταση I35 (§VII.1.1.2). Οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα του 

πειράµατος είναι δύο: i) Να υπάρχουν σηµαντικά µεγαλύτερες συγκεντρώσεις RH, σε σύγκριση 

µε τις αντίστοιχες των ατόµων Cl, ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί η συνθήκη ψευδοπρώτης 

τάξης και να µην απαιτείται ο προσδιορισµός της τρέχουσας συγκέντρωσής του και ii) η 

εξάτµιση του RH από την επιφάνεια, να γίνεται µε σταθερό ρυθµό, ώστε να µην αλλάζει η 

συγκέντρωσή του στο εσωτερικό του αντιδραστήρα, στη  διάρκεια του πειράµατος. Η πρώτη 
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προϋπόθεση για τις συγκεντρώσεις ατόµων Cl που χρησιµοποιούνται στον αντιδραστήρα και τις 

πολύ µικρές µερικές πιέσεις στις οποίες αντιστοιχούν (0.016 mTorr) µπορεί να θεωρηθεί ότι 

πληρείται µε ασφάλεια (k[RH]0[Cl]r = kXCL[Cl]r = σταθερό). Ο έλεγχος της δεύτερης 

προϋπόθεσης διεξάγεται, επαναλαµβάνοντας τη µέτρηση του kXCL, σε διάφορα χρονικά σηµεία, 

στην εξέλιξη του πειράµατος και ελέγχοντας τη σταθερότητά του. Με τον τρόπο αυτό, η 

επίδραση του kXCL, υπεισέρχεται στην έκφραση προσδιορισµό του συντελεστή ταχύτητας της 

πρωτογενούς αντίδρασης, µόνο στον παράγοντα που περιγράφει τη διαφυγή των ατόµων Cl, σε 

πλήρη αντιστοιχία µε τη διαδικασία ετερογενούς κατανάλωσής τους, που περιγράφεται στην 

επόµενη παράγραφο. Πρέπει να επισηµανθεί, ότι κατά την παρούσα διατριβή διεξήχθησαν 

επίπρόσθετα πειράµατα µε επίστρωµα αδρανοποίησης, κατόπιν παρατεταµένης χρήσης τους, 

ώστε να παρατηρείται το φαινόµενο. Τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν µε φρέσκο (kXCL = 0) και 

µε χρησιµοποιηµένο επίστρωµα, για το οποίο προσδιορίστηκε το kXCL και συµπεριλήφθηκε ως 

διόρθωση στην έκφραση προσδιορισµού του συντελεστή ταχύτητας, ήταν ταυτόσηµα.  

 

VII.1.1.2 VLPR / Π–209: Ετερογενείς Αντιδράσεις 
 

 Οι πάρα πολύ χαµηλές πιέσεις που επικρατούν στο εσωτερικό του Knudsen 

αντιδραστήρα (0.5 – 2 mTorr) έχουν σαν αποτέλεσµα τα µόρια να χαρακτηρίζονται από σχετικά 

µεγάλες ελεύθερες διαδροµές (2.5 < λ < 10 cm) και συνακόλουθα οι κρούσεις τους µε τα 

τοιχώµατα να κυριαρχούν των αντίστοιχων διαµοριακών. Αν και το συγκεκριµένο γεγονός είναι 

ευεργετικό για την αντιµετώπιση των δευτερογενών διεργασιών, στην αέρια φάση (§VI.1), 

καθώς µειώνει την πιθανότητα αντίδρασης των πρωτογενών προϊόντων µε κάποιο από τα 

υπόλοιπα συστατικά του αντιδρώντος µίγµατος, στο χρονικό παράθυρο παραµονής τους στον 

αντιδραστήρα, προσαυξάνει σηµαντικά την πιθανότητα συµµετοχής του δραστικού συστατικού 

σε ετερογενείς διαδικασίες.  

Όπως αναλύθηκε στην παράγραφο §VI.1, η χηµική αντίδραση των µορίων πάνω στην 

επιφάνεια των τοιχωµάτων, ακόµα και υπό τις επικρατούσες συνθήκες χαµηλών πιέσεων, δεν 

ευνοείται χρονικά. Ωστόσο, η ετερογενής κατανάλωση των δραστικών συστατικών αποτελεί 

συχνό πρόβληµα των τεχνικών χαµηλής πίεσης. Στην παράγραφο §VI.3.2 αναλύθηκαν οι 

τεχνικές αδρανοποίησης της γυάλινης επιφάνειας του αντιδραστήρα, οι οποίες συνήθως είναι 

εξαιρετικά αποτελεσµατικές. Παρά ταύτα, ορισµένες φορές, ακόµα και µε τις συγκεκριµένες 

µεθόδους, οι ετερογενείς διαδικασίες δεν αντιµετωπίζονται πλήρως και για το λόγο αυτό 

ελέγχεται, σχεδόν σε κάθε πείραµα, η ετερογενής κατανάλωση των ατόµων Cl. Για την 

ποσοτικοποίηση του φαινοµένου µετράται η ένταση της κορυφής του χλωρίου, υπό συνθήκες 
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αποκλειστικής και σταθερής παροχής του, µεταβάλλοντας το χρόνο παραµονής του, στον 

αντιδραστήρα (σύστηµα οπών µεταβλητής διαµέτρου). Στην περίπτωση που το ατοµικό χλώριο 

δεν θα κταναλίσκετο ετερογενώς και για δεδοµένες συνθήκες παροχής, κατόπιν αποκατάστασης 

της στάσιµης κατάστασης στον αντιδραστήρα, η ένταση του θα πρέπει να είναι σταθερή και 

ανεξάρτητη από τη χρησιµοποιούµενη οπή διαφυγής. Εναλλάσσοντας λοιπόν τις οπές µε 

διαµέτρους 2 και 5 mm και εφαρµόζοντας τη συνθήκη στάσιµης κατάστασης, για κάθε µία, 

προκύπτουν οι εκφράσεις: 

 [ ] [ ]505
0

5 ClkClk
V
F

wesc
R

Cl
Cl

+=   [Ε – VII.1.1.2.1] 

 [ ] [ ]202
0

2 ClkClk
V
F

wesc
R

Cl
Cl

+=    [Ε – VII.1.1.2.2] 

όπου και : οι συντελεστές ταχύτητας διαφυγής του χλωρίου από την οπή                   

των 5 και 2 mm αντίστοιχα,  και 

5
Clesck 2

Clesck

[ ]50Cl [ ]20Cl : οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις στάσιµης 

κατάστασης και : η σταθερά ταχύτητας ετερογενούς κατανάλωσης του χλωρίου. wk

Επειδή, όπως αναφέρθηκε η παροχή διατηρείται σταθερή, τα πρώτα µέλη των εξισώσεων  Ε – 

VII.1.1.2.1 και Ε – VII.1.1.2.2 είναι µεταξύ τους ίσα και εξισώνοντας τα δεύτερα µέλη 

προκύπτει: 

 [ ] [ ] [ ] [ ]202
0

25
0

5
0

5 ClkClkClkClk wescwesc ClCl
+=+   [Ε – VII.1.1.2.3] 

Επιλύοντας ως προς το kw και αντικαθιστώντας τις συγκεντρώσεις µε τα ισοδύναµά τους, µε 

βάση την ένταση (Ε – VI.3.4.3.3), αποδεικνύεται ότι: 

 52
2552

25

ClCl

ClCl

escesc
escClescCl

ClCl
w kk

kIkI
II

k
−
−

=   [Ε – VII.1.1.2.4] 

όπου  και , οι εντάσεις των κορυφών του µε λόγο m/z = 35, για οπές διαµέτρου 5 και 2 

mm, αντίστοιχα. 

5
ClI 2

ClI

Έχοντας προσδιορίσει πλέον το kw, για τη συµπερίληψή της ετερογένειας στην κινητική 

έκφραση προσδιορισµού του συντελεστή ταχύτητας εφαρµόζεται η στάσιµη κατάσταση υπό 

συνθήκες αποκλειστικής παροχής ατόµων χλωρίου και υπό συνθήκες αντίδρασης, θεωρώντας 

ότι τα άτοµα Cl καταναλώνονται µέσω µίας επιπλέον οδού, που όπως προβλέπεται από την 

κινητική θεωρία των αερίων είναι διαδικασία πρώτης τάξης:  

 [ ] [ ] ( )[ ]000 ClkkClkClk
V
F

wescwesc
R

Cl
ClCl
+=+=   [Ε – VII.1.1.2.5] 
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 [ ] [ ] ( )[ ]rwescrr
R

Cl ClkkCHClk
V
F

Cl
++= 4   [Ε – VII.1.1.2.6] 

Εξισώνοντας τα δεύτερα µέλη µεταξύ τους προκύπτει:  

  ( )( ) [ ]rwesc CHkkkR
Cl 41 =+−   [Ε – VII.1.1.2.7] 

και όπως φαίνεται από την Ε – VII.1.1.2.7, η διόρθωση υπεισέρχεται στον πρώτο όρο της 

εξίσωσης και µάλιστα προσθετικά ως προς το συντελεστή ταχύτητας διαφυγής. Συνεπώς, η 

σηµαντικότητα του kw θα εξαρτηθεί από τη σύγκρισή του µε το kesc και στην περίπτωση που 

είναι σηµαντική θα οδηγήσει σε µεγαλύτερους συντελεστές ταχύτητας αντιδράσεων από τους 

µετρούµενους. Η συγκεκριµένη διόρθωση έχει γίνει σε όλα τα πειράµατα, ωστόσο, πρέπει να 

σηµειωθεί, ότι εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, όπου χρησιµοποιήθηκαν επιστρώµατα κατόπιν 

ιδιαίτερα παρατεταµένης χρήσης τους, η επίδρασή της ήταν πρακτικά αµελητέα, ακόµα και στις 

χαµηλές θερµοκρασίες, που η ετερογενής κατανάλωση των ατόµων χλωρίου αναµένεται να είναι 

εντονότερη. Τέλος, πρέπει να επισηµανθεί, ότι για τις περισσότερες αλκοόλες που µελετήθηκαν 

στην παρούσα διατριβή, διεξήχθησαν πειράµατα µε περισσότερους του ενός αντιδραστήρες, 

ώστε πέρα από το χρόνο παραµονής των αντιδρώντων (η αύξηση του όγκου του αντιδραστήρα 

αυξάνει συγχρόνως το χρόνο παραµονής των µορίων στο εσωτερικό του) να µεταβάλλεται 

επιπλέον το εµβαδόν της εσωτερικής επιφάνειας (εν δυνάµει δραστική περιοχή κατανάλωσης 

ατόµων Cl). Η ταυτοτική συµφωνία των µετρούµενων συντελεστών ταχύτητας, για “φρέσκα” 

επιστρώµατα καταδεικνύει αφενός την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων στο θερµοκρασιακό 

εύρος που διεξήχθησαν τα πειράµατα και αφετέρου, την ανάγκη σχετικά συχνής 

αντικατάστασης του επιστρώµατος αδρανοποίησης της γυάλινης επιφάνειας. 

 

 VII.1.2 VLPR / B–101  – OH + CH3CH2OH 

 
Για τη βαθµονόµηση της VLPR / B–101 διάταξης χρησιµοποιήθηκε ως πρότυπη η 

αντίδραση ριζών υδροξυλίου (OH) µε την αιθανόλη (CH3CH2OH).  

 ( )⋅+⎯→⎯+ OHCOHOHCHCHOH 52223   [Α – VΙI.1.2.1]  

Η επιλογή της συγκεκριµένης ένωσης, όπως προαναφέρθηκε, βασίστηκε αφενός στο 

γεγονός ότι πρόκειται για µία πολύ καλά κινητικά χαρακτηρισµένη αντίδραση, τουλάχιστον 

όσον αφορά στη θερµοκρασία των 298 Κ, που διεξήχθησαν τα πειράµατα ριζών OH της 

παρούσας διατριβής και αφετέρου στο γεγονός ότι εµφανίζει πολλές δοµικές οµοιότητες µε τις 

προς µελέτη ενώσεις και µπορεί να αποτελέσει µέτρο σύγκρισης, για την επίδραση της 

υποκατάστασης, στη δραστικότητα τους. Οι βασικές αρχές, που διέπουν τη VLPR τεχνική 
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ισχύουν και εφαρµόζονται, στην πληρότητά τους και στην καινούρια διάταξη (VLPR / Β–101). 

Το µαθηµατικό πλαίσιο προσδιορισµού κινητικών παραµέτρων και σε αυτή την περίπτωση 

αποτελεί προϊόν της εφαρµογής της SSA για δύο διαφορετικές συνθήκες στο εσωτερικό του 

αντιδραστήρα: i) υπό συνθήκες αποκλειστικής παροχής ριζών υδροξυλίου και ii)  υπό συνθήκες 

ταυτόχρονης εισαγωγής και της προς µελέτη ένωσης. Σε πλήρη αντιστοιχία µε την περίπτωση 

των αντιδράσεων των ατόµων Cl η στάσιµη κατάσταση για τις δύο περιπτώσεις περιγράφεται 

από τις εκφράσεις Ε – VΙI.1.2.1 και Ε – VΙI.1.2.2:  

 [ ]0OHk
V
F

OHesc
R

OH =   [Ε – VΙI.1.2.1] 

όπου FΟΗ : η παροχή ριζών OH (§VI.4.1), VR: ο όγκος του αντιδραστήρα, kescOH
: ο συντελεστής 

ταχύτητας διαφυγής για τις ρίζες OH (§VI.3.4.2)  και [OH]0: η στάσιµη συγκέντρωση των ριζών 

OH, απουσία έτερου αντιδρώντος. 

 [ ] [ ] [ ]rescrr
R

OH OHkEtOHOHk
V
F

OH
+=   [Ε – VΙI.1.2.2] 

όπου k: ο συντελεστής ταχύτητας της διµοριακής αντίδρασης και [OH]r: η στάσιµη 

συγκέντρωση των ριζών OH παρουσία δεδοµένης συγκέντρωσης CH3CH2OH (EtOH). 

Υπό συνθήκες σταθερής παροχής ριζών υδροξυλίου, ανεξάρτητα του τρόπου 

δηµιουργίας τους (§VI.5.1.1), τα δεύτερα µέλη είναι µεταξύ τους ίσα και εξισώνοντάς τα 

προκύπτει: 

 [ ]
[ ] [ ]resc

r

EtOHkk
OH
OH

OH
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−10   [Ε – VΙI.1.2.3] 

 Η διαφοροποίηση των δύο διατάξεων υπεισέρχεται σε ακριβώς αυτό το στάδιο, όπου 

λόγω της αδυναµίας της συνδυασµένης, µε ισχυρές τεχνικές ιονισµού, φασµατοµετρίας µαζών 

να ανιχνεύσει ποσοτικά, σχετικά ασταθείς οντότητες, για την ανίχνευση των ριζών υδροξυλίου 

χρησιµοποιείται η συµπληρωµατική τεχνική επαγόµενου φθορισµού από laser (LIF, §VI.5.1). Το 

πρώτο στάδιο της βαθµονόµησης, το αποτελεί η εύρεση του ακριβούς µήκους κύµατος 

διέγερσης των ριζών υδροξυλίου. Για το λόγο αυτό, χρησιµοποιήθηκε γυµνή φλόγα που 

δηµιουργήθηκε από ανάφλεξη µίγµατος C3H8/O2, η οποία είναι γνωστό ότι περιέχει µεγάλες 

συγκεντρώσεις ριζών OH. Κατά τη διαδικασία αυτή, η laser ακτινοβολία των 282 nm διήλθε εν 

µέσω της φλόγας και σε κατάλληλη γωνία, υπό συνθήκες απόλυτου σκότους, τοποθετήθηκε η 

διάταξη ανίχνευσης, που αποτελείτο από τον PMT και έναν παρεµβαλλόµενο µονοχρωµάτορα, 

ώστε  να διασφαλιστεί η αποκλειστική ανίχνευση του σήµατος φθορισµού των ριζών OH (308 

nm). Εν συνεχεία, εφόσον προσδιορίστηκε η βέλτιστη γωνία του φράγµατος περίθλασης του 
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Dye Laser και το ακριβές µήκος κύµατος της ακτινοβολίας διέγερσης, η laser δέσµη 

κατευθύνθηκε στο εσωτερικό του αντιδραστήρα. Σε κατάλληλη διευθέτηση και σε υπάρχον 

οπτικό παράθυρο, προσαρµόστηκε το σύστηµα ανίχνευσης του φθορισµού, µόνο που σε αυτή 

την περίπτωση, αντί του µονοχρωµάτορα χρησιµοποιήθηκε φίλτρο συµβολής (Σ – VI.5.2.8). 

∆ηµιουργώντας ρίζες υδροξυλίου, σε πραγµατικές συνθήκες αντίδρασης πλέον, 

επαναρύθµιστηκε µε pico–κλιµατική ακρίβεια η γωνία του φράγµατος περίθλασης, µε κριτήριο 

τη µέγιστη ευαισθησία του συστήµατος, ως προς το φθορισµό των ριζών OH. Στο στάδιο αυτό, 

παρέχονταν στον αντιδραστήρα µόνο οι πρόδροµες ενώσεις των ριζών OH (H και NO2) και 

διακόπτοντας εναλλακτικά, είτε την εφαρµογή µικροκυµατικής ακτινοβολίας, είτε την παροχή 

του NO2 προσδιορίζετο η ρίζα του λόγου σήµατος προς θόρυβο. Η ίδια ακριβώς διαδικασία 

επαναλήφθηκε χρησιµοποιώντας, ως πρόδροµες ενώσεις άτοµα φθορίου (F) και υδρατµούς 

(H2O), παράγοντας, ως αναµένετο, ταυτόσηµα αποτελέσµατα. Τελευταίο στάδιο της 

βαθµονόµησης αποτέλεσε ο έλεγχος της περιοχής γραµµικής απόκρισης του σήµατος φθορισµού 

των ριζών OH, µε την τρέχουσα συγκέντρωσή τους, στο εσωτερικό του αντιδραστήρα. Για το 

λόγο αυτό διεξήχθη, ανεξάρτητο πείραµα βαθµονόµησης έντασης σήµατος φθορισµού – 

συγκέντρωσης ριζών υδροξυλίου, χρησιµοποιώντας ως σηµείο αναφοράς την εύκολα και ακριβώς 

προσδιορίσιµη, µέσω του φασµατοµέτρου µαζών, συγκέντρωση του µονοξειδίου του αζώτου 

(NO). Το NO αποτελεί το έτερο προϊόν της αντίδρασης: 

   [Α – VΙI.1.2.2] NOOHNOH +⎯→⎯+ 2

και συνεπώς, απουσία ετερογενούς κατανάλωσης των ριζών OH, θα παράγονται µε τον ίδιο 

ρυθµό. Εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα δύο προϊόντα της αντίδρασης Α – 

VΙI.1.2.2, προκύπτει: 

 [ ]0OHk
V
F

OHesc
R

OH =   [Ε – VΙI.1.2.4] 

 [ ]0NOk
V
F

NOesc
R

NO =   [Ε – VΙI.1.2.5] 

Εφόσον οι ρυθµοί παραγωγής των δύο προϊόντων είναι ίδιοι, τα δεύτερα µέλη µπορούν να 

εξισωθούν παράγοντας: 

 [ ] [ ]00 NO
k
k

OH
OH

NO

esc

esc=   [Ε – VΙI.1.2.6] 

Κατόπιν προσδιορισµού των παραµέτρων ροής και του συντελεστή βαθµονόµησης έντασης – 

ροής του NO, διεξάγοντας ανεξάρτητα πειράµατα, απουσία έτερου αντιδρώντος, η συγκέντρωση 

των ριζών υδροξυλίου προσδιορίζεται µέσω της έκφρασης: 
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 [ ]
OHescRI kVa

I
OH

30

30=   [Ε – VΙI.1.2.7] 

Τελικά, κατασκευάζοντας διάγραµµα (∆ – VΙI.1.2.1) του σήµατος φθορισµού (SOH) συναρτήσει 

της συγκέντρωσης των ριζών υδροξυλίου, ελέγχεται η γραµµική απόκριση της διάταξης, ως 

προς την ανίχνευση, τόσο των ριζών OH, όσο και ως προς τα καταγραφόµενα σήµατα της 

συζυγούς ανιχνευτικής διάταξης του φασµατογράφου µαζών.  

 

 
∆ – VIΙ.1.2.1 Τυπικό διάγραµµα συσχέτισης σήµατος – συγκέντρωσης  για το υδροξύλιο 
 

 Πρέπει ωστόσο να επισηµανθούν δύο καθοριστικές πειραµατικές συνθήκες που πρέπει 

να πληρούνται. Πρώτον, επιβάλλεται να διασφαλιστεί η περίσσεια ατόµων υδρογόνου, ώστε να 

καταναλώνεται πλήρως το NO2 και να αποφεύγεται η συνεισφορά της θραυσµατοποίησής του 

στην κορυφή I30. Βέβαια, επειδή για σταθερό δυναµικό ιονισµού ο λόγος των κορυφών I46 / I30 

είναι σταθερός, αν παραµένει NO2, η συνεισφορά του ποσοτικοποιείται και συµπεριλαµβάνεται 

στην ανάλυση. ∆εύτερον, κατά τη διεξαγωγή των πειραµάτων πρέπει πάντα να ελέγχεται η 

ετερογενής κατανάλωση των ριζών OH και στην περίπτωση που συµβαίνει να 

συµπεριλαµβάνεται στην ανάλυση των αποτελεσµάτων. Όπως παρατηρήθηκε, πολύ προσεκτική 

κατεργασία του επιστρώµατος αδρανοποίησης, οδηγεί στην καθολική εξάλειψη της ετερογενούς 

κατανάλωσης του OH στην επιφάνεια, αν και η αντικατάσταση του επιβάλλεται να είναι 

συχνότερη, σε σχέση µε την περίπτωση που µελετώνται αντιδράσεις ατόµων Cl.  
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 Όπως φαίνεται από το διάγραµµα ∆ – VΙI.1.2.1, στο εύρος των συγκεντρώσεων των 

ριζών OH, που διεξάγονται τα πειράµατα, η γραµµική απόκριση του σήµατος φθορισµού (SOH) 

µε τη συγκέντρωσή τους είναι εξαιρετική: 

 [ ]OHaS
OHSOH =   [Ε – VΙI.1.2.8] 

και συνεπώς η έκφραση Ε – VΙI.1.2.3 µπορεί να λάβει τη µορφή: 

 [ ]rescr
OH

OH EtOHkk
S
S

OH
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−1

0

  [Ε – VΙI.1.2.9] 

 Για τα πειράµατα βαθµονόµησης της VLPR / Β–101 διάταξης µέσω της αντίδρασης 

ριζών OH  και EtOH χρησιµοποιήθηκε αντιδραστήρας όγκου VR = 290 cm3 και οπή εξόδου 

διατοµής 5 mm. Η σταθερά διαφυγής για το συγκεκριµένο συνδυασµό έχει µετρηθεί Aesc = 

1.3094. Όπως συνέβη και στην περίπτωση των αντιδράσεων των ατόµων Cl µε την αντίστοιχη 

έκφραση, η εξίσωση Ε – VΙI.1.2.9 αποτελεί τον οδηγό για τη διεξαγωγή των πειραµάτων των 

αντιδράσεων ριζών OH. Στη συγκεκριµένη υποπαράγραφο ωστόσο, η διαδικασία συλλογής και 

επεξεργασίας όλων των µεγεθών θα αναλυθεί κάπως εκτενέστερα, σε αντιπαράσταση µε τον 

κώδικα που συντάχθηκε για την επεξεργασία των δεδοµένων. Συγκεκριµένα, το πρώτο στάδιο 

του πειράµατος  και σε αυτή την περίπτωση το αποτελεί η λήψη φασµάτων µάζας (mass spectral 

tests) για τη διερεύνηση της αντίδρασης και την επιλογή των κορυφών που θα παρατηρηθούν οι 

µελετούµενες ενώσεις. Κατά τη διάρκεια του mass spectral test λαµβάνονται φάσµατα για κάθε 

επικρατούσα συνθήκη στον αντιδραστήρα, εκκινώντας από την απλή παροχή του µίγµατος του 

H2/Ar/He. Εν συνεχεία, το µίγµα υποβάλλεται σε µικροκυµατική εκκένωση (παραγωγή ατόµων 

H) και ξαναλαµβάνεται το φάσµα µαζών. Με τον τρόπο αυτό, ποσοτικοποιείται η διάσπαση του 

µοριακού H2. Ακολούθως, διακόπτοντας την µικροκυµατική εκκένωση και την παροχή του 

µίγµατος λαµβάνεται εκ νέου φάσµα, εισάγοντας στον αντιδραστήρα NO2. Στο επόµενο στάδιο 

καταγράφονται τα φάσµατα υπό συνθήκες ταυτόχρονης παροχής NO2 και µίγµατος H2/Ar/He 

χωρίς και µε εφαρµογή µικροκυµατικής ακτινοβολίας (παραγωγή ριζών OH), αντίστοιχα. Τέλος, 

λαµβάνονται τα φάσµατα του µορίου και της αντίδρασης, ενώ προσδιορίζονται συγχρόνως οι 

βέλτιστες συνθήκες διεξαγωγής της.  

 Στα πειράµατα προσδιορισµού του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης 

ριζών OH µε την EtOH, η συγκέντρωσή της µετρήθηκε βάσει της έκφρασης Ε – VII.1.2.10, 

εφόσον αρχικά διεξήχθηκε ανεξάρτητο πείραµα προσδιορισµού των παραµέτρων ροής της (∆ – 

VII.1.2.2). Οι τιµές που προσδιορίστηκαν για τις παραµέτρους ροής (§VI.3.1.1), 

προσαρµόζοντας τα σηµεία του διαγράµµατος βάσει της έκφρασης Ε – VΙ.3.1.1.12 οδήγησε στις 

ακόλουθες παραµέτρους: 
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BF,EtOH = 1.06 ± 0.06 × 1014 molecule s‐1 Torr‐2 , CF,EtOH = 1.71 ± 0.19 × 1014 molecule s‐1 Torr‐1

 

 
∆ – VIΙ.1.2.2 Τυπικό πείραµα προσδιορισµού παραµέτρων ροής για την αιθανόλη (CH3CH2OH) 
 
 

 
∆ – VIΙ.1.2.3 Ενδεικτικό καθηµερινό πείραµα βαθµονόµησης έντασης – ροής που συντελείται στο τέλος κάθε 
πειράµατος, στο εύρος των συγκεντρώσεων της EtOH που µελετήθηκε η αντίδραση 
 

Οι κορυφές που επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση της EtOH ήταν η I45 ([C2H5O]+) 

και η I31 ([CH2OH]+). Στην προκειµένη περίπτωση δεν χρησιµοποιήθηκε η µητρική της κορυφή, 
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γιατί συµπίπτει µε τη µητρική του NO2 (m/z = 46) και µπορεί να οδηγήσει σε εσφαλµένη 

εκτίµηση της συγκέντρωσής της.  

Η ρύθµιση του δυναµικού ιονισµού στα 19 eV, κατά τη µελέτη των αντιδράσεων των 

ριζών OH δεν αποτελεί πανάκεια, καθώς για την ανίχνευση του δραστικού συστατικού (Χ: OH) 

δεν χρησιµοποιείται η τεχνική φασµατοµετρίας µαζών και δεν µπορεί το εφυδρογονωµένο 

προϊόν (Χ: H–OH) να αποτελέσει πρόβληµα, συνεισφέροντας στην ένταση της κορυφής του X, 

όπως συµβαίνει στην περίπτωση των αντιδράσεων των ατόµων χλωρίου. Συνακόλουθα, η 

επιλογή του γίνεται ανάλογα µε τις απαιτήσεις των πειραµάτων και ρυθµίζεται είτε στα 19 eV, 

όπου είναι πιο σύνηθες να παρατηρούνται µητρικές κορυφές λόγω περιορισµένης 

θραυσµατοποίησης των µορίων, είτε στα 70 eV, όταν απαιτείται µεγαλύτερη ευαισθησία.  

Το πείραµα ξεκινάει συλλέγοντας τα δεδοµένα από το Lock-in Amplifier, µέσω της 

κάρτας πρόσκτησης, για κάθε κορυφή της αιθανόλης, που επιθυµείται να µετρηθεί, παρέχοντας 

στον αντιδραστήρα όλα τα συστατικά του αντιδρώντος µίγµατος, πλην της EtOH. Πρέπει βέβαια 

να σηµειωθεί ότι ταυτόχρονα µε τη µετρούµενη ένταση, στα υπόλοιπα διαθέσιµα κανάλια της 

κάρτας φτάνουν οι ενδείξεις των τριών µεταλλακτών, που αντιστοιχούν στις πιέσεις των τριών 

γραµµών, στο χώρο τροφοδοσίας. Η συχνότητα δειγµατοληψίας έχει ρυθµιστεί ~100 Hz και τα 

δεδοµένα µεταφέρονται, στην ψηφιακή τους µορφή, σε έναν προσωπικό υπολογιστή (PIII 733 

Hz). Εκεί αποθηκεύονται µε κατάλληλα κωδικοποιηµένη ονοµασία, που θα αναγνωρίσει µετά το 

τέλος του πειράµατος το πρόγραµµα επεξεργασίας vcr (Παράρτηµα A.III). Η συλλογή των 

δεδοµένων διαρκεί περίπου ~30 sec και καθορίζεται από τον πειραµατιστή. Από τα σηµεία αυτά, 

στη συνέχεια, το vcr υπολογίζει τη µέση τιµή, για κάθε κανάλι της κάρτας πρόσκτησης και 

αυτήν που αντιστοιχεί στην µετρούµενη κορυφή του φασµατογράφου µαζών την καταχωρεί σαν 

σήµα υποβάθρου της. Ταυτόχρονα, απευθείας από τον ψηφιακό παλµογράφο, προσέρχεται στον 

υπολογιστή (µέσω σειριακής επικοινωνίας, RS–232) το σήµα φθορισµού των ριζών OH 

(§VI.6.5.2), το οποίο επίσης καταχωρείται σαν αρχείο µε κατάλληλα  κωδικοποιηµένη ονοµασία 

που θα αναγνωρίσει στη συνέχεια το vcr. Στο αρχείο αυτό περιέχονται η µέση τιµή του πλάτους 

του σήµατος, που καταγράφεται µε συχνότητα 1 GHz, η στιγµιαία τιµή του πλάτους, το 

ολοκλήρωµα της επιφάνειας του σήµατος του φθορισµού, καθώς και οι τυπικές αποκλίσεις των 

τριών µεγεθών. Το vcr παράγει κινητικά δεδοµένα βάσει και των τριών αυτών µεγεθών, ώστε να 

υπάρχει ο πλήρης έλεγχος του πειράµατος και να αξιολογείται η αξιοπιστία των δεδοµένων. Το 

σήµα που καταγράφεται απουσία της EtOH αντιστοιχεί στο  , εφόσον βέβαια, αφαιρεθεί το 

υπόβαθρο , που καταγράφεται απουσία ριζών OH (χωρίς εφαρµογή µικροκυµατικής 

ακτινοβολίας ή απουσία NO

0
OHS

bgS

2). Στην πορεία του πειράµατος, διατηρώντας σταθερές τις συνθήκες 
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παραγωγής ριζών OH, εισάγεται σταδιακά αυξανόµενη συγκέντρωση EtOH στον αντιδραστήρα 

και καταγράφεται η µεταβολή στο σήµα του υδροξυλίου  και η ένταση της µετρούµενης 

κορυφής της EtOH. Το  λαµβάνεται πριν από κάθε σηµείο αντίδρασης ( ), ενώ το , 

ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, στη διάρκεια του πειράµατος. Πρέπει να επισηµανθεί, ότι στην 

στατιστική πλειοψηφία των πειραµάτων, η ένταση, τόσο του , όσο και του , για τη, 

σταθερής ενέργειας, ακτινοβολία διέγερσης που εισαγόταν στον αντιδραστήρα,  δεν 

µεταβάλλετο στη διάρκεια του πειράµατος. 

r
OHS

0
OHS r

OHS bgS

bgS 0
OHS

 

 
∆ – VIΙ.1.2.4 Περιγραφική αναπαράσταση του σήµατος υδροξυλίου υπό πραγµατικές συνθήκες αντίδρασης.   

 

 Τελευταίο στάδιο της πειραµατικής διαδικασίας αποτελεί η καταγραφή της έντασης που 

παρακολουθείτο η EtOH, υπό συνθήκες αποκλειστικής παροχής της, για το εύρος των πιέσεων 

του χώρου τροφοδοσίας, που µελετήθηκε η αντίδραση. Γνωρίζοντας τις παραµέτρους ροής της 

(∆ – VII.1.2.2), από τα σηµεία που λαµβάνονται στο στάδιο αυτό για την πίεση του χώρου 

τροφοδοσίας και την αντίστοιχη ένταση του επιλεγµένου θραύσµατος, το vcr  προσδιορίζει το 

συντελεστή βαθµονόµησης έντασης – ροής (∆ – VII.1.2.3) και ανάγει κάθε πειραµατικά 

µετρούµενη ένταση της αιθανόλης σε συγκέντρωση (Ε – VΙI.1.2.7). Με τον τρόπο αυτό, είναι 

πλέον δυνατή η κατασκευή διαγράµµατος του πρώτου όρου της Ε – VΙI.1.2.9, σαν συνάρτηση 

της συγκέντρωσης της αιθανόλης (∆ – VII.1.2.4) και από τη γραµµική προσαρµογή των σηµείων 

του, να προσδιοριστεί ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι όλες 
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οι πληροφορίες, που χρειάζεται το vcr, για να επεξεργαστεί τα δεδοµένα ενός πειράµατος (π.χ. 

θερµοκρασία, παραµέτρους ροής, σταθερά διαφυγής), παρέχονται σε ένα input file, το οποίο είναι 

µοναδικό για κάθε πείραµα. Το vcr, πέρα από την κινητική επεξεργασία των δεδοµένων παρέχει 

επίσης, χρήσιµα για τον αναλυτή στοιχεία του πειράµατος, όπως το όριο ανίχνευσης των 

ενώσεων που παρακολουθούνται, µε τη χρήση της προσαρµοσµένης φασµατοµετρίας µαζών, 

καθώς και την πλήρη στατιστική επεξεργασία σε κάθε στάδιο της ανάλυσης, ώστε ο 

πειραµατιστής να έχει τον πλήρη έλεγχο του πειράµατος.  

 

 
∆ – VIΙ.1.2.5 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης ριζών 
υδροξυλίου (OH) µε την αιθανόλη (CH3CH2OH) στους 298 Κ. 

 

Ο συντελεστής ταχύτητας k, που προσδιορίστηκε για τη θερµοκρασία των  Τ = 298 Κ ήταν: 

( ) 11312
298 10409.0417.3 −−−×±= smoleculecmk  

Το αναφερόµενο σφάλµα στο συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης αντιπροσωπεύει το 2σ και 

όπως φαίνεται, η τιµή του βρίσκεται σε πλήρη συµφωνία µε την αποδεκτή βιβλιογραφική τιµή, 

γεγονός που επικυρώνει την αξιοπιστία χρήσης της πειραµατικής διάταξης, τουλάχιστον για 

αντιδράσεις ριζών OH στους 298 Κ. Πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί, ότι η εγκυρότητα των 

αποτελεσµάτων που παράγει η διάταξη έχει αποδειχθεί και για άλλες ενώσεις όπως ο αιθυλ–

αιθέρας ((CH3CH2)O)12 και η ακετόνη (CH3C(O)CH3)13. Τέλος αξίζει να σηµειωθεί, ότι 

προκειµένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των αποτελεσµάτων που παράγει η καινούρια VLPR 

συσκευή, για τη µελέτη αντιδράσεων ριζών OH, διεξήχθησαν πειράµατα, τόσο µε την αιθανόλη 
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όσο και µε ορισµένες φθοριωµένες αιθανόλες22, σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Χηµείας και 

Έρευνας της Ουγγρικής Ακαδηµίας Επιστηµών (Institute of Chemistry and Chemical Research 

Centre, Hungarian Academy of Sciences), χρησιµοποιώντας την απόλυτη τεχνική PLP/RF (Pulse 

Laser Photolysis / Resonance Fluorescence). Η συγκεκριµένη διάταξη χρησιµοποιείται στον 

τοµέα χηµικής κινητικής του Ινστιτούτου,  κυρίως για τη µελέτη αντιδράσεων ριζών OH5 και 

παράγει αξιόπιστους συντελεστές ταχύτητας για περισσότερα από 25 χρόνια. Τα αποτελέσµατα 

που προέκυψαν και µε τις δύο απόλυτες τεχνικές ήταν σε ικανοποιητική συµφωνία µεταξύ τους, 

διαπιστεύοντας την εγκυρότητα χρήσης της VLPR / B–101 διάταξης για τη µελέτη αντιδράσεων 

ριζών OH. 

 

VII.1.2.1 VLPR / Β–101: Δευτερογενείς Αντιδράσεις 
 

Ο τρόπος επίδρασης των δευτερογενών αντιδράσεων στην καινούρια  διάταξη VLPR / B–

101 είναι πανοµοιότυπος µε τον αντίστοιχο που περιγράφηκε στην παράγραφο §VI.6.1.1, για τη 

VLPR / Π–209 συσκευή. Αξίζει να επισηµανθεί ότι προτεραιότητα στην αντιµετώπισή τους 

αποτελεί η συνθηκοποίηση του πειράµατος και η ρύθµιση του χρονικού παραθύρου της 

αντίδρασης, ώστε να µην προλαβαίνουν να συµβαίνουν. Στην περίπτωση που η παρουσία τους 

είναι αναπόφευκτη τότε, εφαρµόζοντας κατάλληλα την προσέγγιση στάσιµης κατάστασης και 

συµπεριλαµβάνοντας την επίδρασή τους, εξαλείφεται η συνεισφορά τους αλγοριθµικά, 

µετρώντας κατάλληλα επιλεγµένες κορυφές.  

∆ιαφοροποιό στοιχείο της VLPR / B–101 διάταξης αποτελεί η επίδραση που µπορεί να 

έχουν στο καταγραφόµενο σήµα φθορισµού των ριζών υδροξυλίου, άλλες φθοριζοφόρες ενώσεις 

(αντιδρώντα ή προϊόντα) του αντιδρώντος µίγµατος. Αν και δεν πρόκειται για δευτερογένεια, 

καθώς δεν πρόκειται για επιπλέον κατανάλωση ή παραγωγή κάποιου αντιδρώντος, τα 

αποτελέσµατα του φαινοµένου είναι παρεµφερή οδηγώντας σε υπερεκτίµηση ή υποτίµηση, 

αντίστοιχα του µετρούµενου συντελεστή ταχύτητας. Σαν φαινόµενο µπορεί να αντιστοιχηθεί µε 

τη συνεισφορά στην ένταση µίας µετρούµενης κορυφής του µορίου, από κάποιο συµπίπτον 

θραύσµα άλλης ένωσης. Ωστόσο, η ποσοτικοποίηση και η αναλυτική συµπερίληψή του στην 

ανάλυση αποτελούν σηµαντικά πιο σύνθετες διαδικασίες, καθόσον πολλές φορές είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να ταυτοποιηθεί η φθοριζοφόρα ένωση και να προσδιοριστεί το ποσοστό 

συνεισφοράς του φθορισµού της στο µετρούµενο σήµα, χωρίς τη χρήση προτύπων. Βέβαια σαν 

φαινόµενο δεν είναι εξαιρετικά σύνηθες, καθώς η φθοριζοφόρα ένωση θα πρέπει αφενός να 

διεγείρεται ακριβώς στο ίδιο µήκος κύµατος, µε τις ρίζες OH και ο φθορισµός της να εµπίπτει 
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στο οπτικό παράθυρο ανίχνευσης των φίλτρων συµβολής και αφετέρου, αν πρόκειται για προϊόν 

της αντίδρασης (που είναι και η δυσκολότερα αντιµετωπίσιµη περίπτωση), να χαρακτηρίζεται από 

συγκρίσιµη ή µεγαλύτερη από τις ρίζες OH ενεργό διατοµή απορρόφησης για το συγκεκριµένο 

µήκος κύµατος, καθώς σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η συνεισφορά της θα καθίσταται 

αγνοήσιµη. Στην περίπτωση, ωστόσο που κάτι τέτοιο συµβαίνει, πρώτο µέτρο αντιµετώπισης 

αποτελεί η συνθηκοποίηση του πειράµατος, ώστε να µην παράγεται (ή να παράγεται σε χαµηλές 

συγκεντρώσεις) η φθοριζοφόρα ένωση και ακολούθως, αν αυτό δεν είναι εφικτό η 

ποσοτικοποίηση της συνεισφορά της και η αλγοριθµική εξάλειψή της από την έκφραση της 

στάσιµης κατάστασης. 

Τέλος, δυνητικό πρόβληµα αποτελούν φαινόµενα καταστολής του φθορισµού 

(quenching), από τα οποία όµως, όπως αναλύθηκε εκτενώς στην παράγραφο §VI.5.1.2, η 

διάταξη του αντιδραστήρα πολύ χαµηλής πίεσης είναι απαλλαγµένη από την επίδρασή τους. 

  

VII.1.2.2 VLPR / Β–101: Ετερογενείς Αντιδράσεις 
 

Σε πλήρη αντιστοιχία µε τη διάταξη VLPR / Π–209, στην περίπτωση όπου η διµοριακή 

αντίδραση των ριζών OH µε το προς µελέτη µόριο, στην αέρια φάση, δεν αποτελεί το µοναδικό 

τρόπο χηµικής κατανάλωσής τους, αλλά εν µέρει καταναλώνονται και πάνω στην επιφάνεια του 

αντιδραστήρα, η συνδροµή της ετερογένειας υπεισέρχεται στον πρώτο όρο της έκφρασης 

προσδιορισµού του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης Ε – VΙI.1.2.9 και µάλιστα προσθετικά 

του συντελεστή ταχύτητας διαφυγής kescOH
: 

 ( ) [ ]rwescr
OH

OH EtOHkkk
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⎞
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Για τον προσδιορισµό του kw διεξάγεται πείραµα µεταβάλλοντας τη διατοµή της οπής διαφυγής 

(2 και 5 mm) του αντιδραστήρα και εφαρµόζοντας την προσέγγιση στάσιµης κατάστασης, υπό 

συνθήκες σταθερής παραγωγής ριζών OH: 
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Εξισώνοντας τα δεύτερα µέλη, προκύπτει: 
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και αποµονώνοντας το kw στο ένα µέλος παράγεται η έκφραση: 
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Αντικαθιστώντας τη συγκέντρωση ριζών OH βάσει της έκφρασης Ε – VΙI.1.2.8 και επειδή το 

aSOH
, εξαρτάται µόνο από το µελετούµενο µόριο (ρίζες OH) και την ευαισθησία του συστήµατος 

ανίχνευσης, που δεν µεταβάλλονται, εναλλάσσοντας τη διατοµή της οπής διαφυγής, τελικά 

προκύπτει:  

 52

2255

OHOH

OHescOHesc
w SS

SkSk
k OHOH

−

−
=    [Ε – VII.1.2.2.6] 

Στα πειράµατα που διεξήχθησαν κατά την παρούσα διατριβή, το kw προσδιορίζετο 

καθηµερινά. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, για “φρέσκα” επιστρώµατα αδρανοποίησης, της 

επιφάνειας του αντιδραστήρα, η επίδραση του ήταν πρακτικά αµελητέα. 

 

VΙI.2 Προσδιορισμός Κινητικών Παραμέτρων Αντιδράσεων Ατόμων Cl 
 

Στο τµήµα αυτό της διατριβής παρατίθενται οι συντελεστές απόλυτης ταχύτητας που 

προσδιορίστηκαν, κατά την κινητική µελέτη των αντιδράσεων των ατόµων Cl µε επτά 

φθοριωµένες αλκοόλες (HFA). Συγκεκριµένα πρόκειται για τις: CF3CH2CH2OH (3,3,3–

TriFluoro–1–PropAnol, TRIFPA), CHF2CF2CH2OH (2,2,3,3–TetraFluoro–1–PropAnol, 

TEFPA), CF3CF2CH2OH (2,2,3,3,3–PEntaFluoro–1–PropAnol, PEFPA), CF3CHFCF2CH2OH 

(2,2,3,4,4,4–HExaFluoro–1–ButAnol, HEFBA), (CF3)2C(OH)(CH3) (1,1,1,3,3,3–HExaFluoro–

2–methyl(ISo)–2–PropAnol), η (CF3)2CHOH (1,1,1,3,3,3–HExaFluoro–2–PropAnol, HEFPA) 

και η (CF3)3COH (PErFluoro–Tert–Butyl Alcohol, PEFTBA). Κριτήριο επιλογής των 

συγκεκριµένων µορίων αποτέλεσε, η διαφορετικότητα στη θέση και το βαθµό της φθορίωσης, 

ώστε να µελετηθεί διεξοδικά η επίδραση της, στη δραστικότητα των ενώσεων, έναντι των 

λιγότερο άφθονων αλλά, ως επί το πλείστον σηµαντικά δραστικότερων από τις ρίζες OH, 

ατόµων Cl (§IV.3.1). Η παρούσα µελέτη σε συνδυασµό µε παλαιότερες ερευνητικές 

δραστηριότητες της ερευνητικής µας οµάδας7,8 µπορούν να αποτελέσουν οδηγό για τη σχεδίαση 

των βέλτιστων δοµικών χαρακτηριστικών, από τα οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζονται τα 

προτεινόµενα εναλλακτικά των CFC, µε γνώµονα κυρίως τη δραστικότητά τους (τροποσφαιρική 

αποικοδόµηση) και σηµείο αναφοράς, την επίδρασή τους στην υπερθέρµανση του πλανήτη και 

στο κλίµα.  Επιπλέον, η διεξοδική κινητική και µηχανιστική τους διερεύνηση µπορεί να 

αποτελέσει ένα πρώτο µέτρο ελέγχου χρήσης των συγκεκριµένων ενώσεων σε διάφορες 
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βιοµηχανικές και τεχνολογικές εφαρµογές, καθώς ορισµένες εξ αυτών έχουν ήδη διατεθεί στη 

γραµµή παραγωγής (§V.1).  

Οι απόλυτοι συντελεστές ταχύτητας του συνόλου των αντιδράσεων ατόµων Cl µε τις 

επιλεγµένες HFA, προσδιορίστηκαν στο θερµοκρασιακό εύρος των 273 – 363 Κ, ενώ οι 

συνθήκες διεξαγωγής των πειραµάτων, για κάθε αντίδραση που µελετήθηκε, αναφέρονται σε 

κάθε υποπαράγραφο παρουσίασης των αντίστοιχων αποτελεσµάτων. Ο τρόπος προσδιορισµού 

του συνόλου των µεγεθών που απαιτούνται για την κατασκευή όλων των διαγραµµάτων, η 

επεξεργασία τους και η ακριβής πειραµατική διαδικασία, περιγράφονται αναλυτικά στην 

παράγραφο §VII.1.1.  

 

VΙI.2.1 Μέτρηση Κινητικών Παραμέτρων της Αντίδρασης Cl + CF3CH2CH2OH 
 

Για τον προσδιορισµό των κινητικών παραµέτρων της συγκεκριµένης αντίδρασης 

χρησιµοποιήθηκε αντιδραστήρας όγκου VR = 107 cm3 και οπή διαφυγής διαµετρήµατος d = 5 

mm. Υπό αυτές τις συνθήκες, η σταθερά διαφυγής των µορίων από τον αντιδραστήρα (§VI.3.4.2) 

προσδιορίστηκε Aesc = 2.669, ενώ οι ταχύτητες διαφυγής των µορίων και οι αντίστοιχοι χρόνοι 

παραµονής τους στο εσωτερικό του αντιδραστήρα, που προσδιορίζονται από την έκφραση Ε –

VI.2.5, συνοψίζονται στον πίνακα Π – VΙI.2.1.1. Τα άτοµα Cl δηµιουργήθηκαν υποβάλλοντας 

µίγµα µοριακού χλωρίου (Cl2) σε ήλιο (He), περιεκτικότητας 5.26 % (Cl2/He) σε µικροκυµατική 

εκκένωση. Ο τρόπος παρασκευής του µίγµατος και οι καθαρότητες των συστατικών του 

περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο (§VI.4). Η CF3CH2CH2OH (TRIFPA) προµηθεύτηκε 

από την εταιρεία Aldrich (CAS No 2240–88–2)† και είναι αναγραφόµενης καθαρότητας 98 %. Σε 

θερµοκρασία δωµατίου πρόκειται για µία υγρή, άοσµη ένωση µε µοριακό βάρος M.W. = 114 και 

σηµείο ζέσης  b.p. = 81°C. Για τη διεξαγωγή των πειραµάτων, η TRIFPA µεταφέρεται σε 

κατάλληλα σχεδιασµένη φιάλη, που προσαρτείται σε οποιαδήποτε από τις τρεις γραµµές 

παροχής αερίων του συστήµατος τροφοδοσίας της VLPR διάταξης. Πριν τη διεξαγωγή των 

πειραµάτων, το δείγµα της TRIFPA υποβάλλεται σε αλλεπάλληλους κύκλους ψύξης / εκκένωσης 

/ θερµοκρασιακής επαναφοράς (η ψύξη γίνεται µε εµβάπτιση του φιαλιδίου σε υγρό άζωτο, 77 Κ 

και η εκκένωση του φιαλιδίου µέσω προσαρτηµένης On/Off βαλβίδας). Κατά τη διαδικασία αυτή, 

όλος ο αέρας που υπάρχει στο φιαλίδιο (αέρια φάση), αλλά και ο µερικώς διαλυµένος στην 

αλκοόλη εκκενώνεται πλήρως. Το πέρας της διαδικασίας διαπιστώνεται κατά την εκκένωση του 

φιαλιδίου, όταν πλέον το απότοµο άνοιγµα της βαλβίδας δεν προκαλεί στιγµιαία αύξηση της 
                                                 
† Το CAS  είναι  το ακρωνύμιο  του Chemical Abstract Service  και αναγράφεται πάντα  (εφόσον υπάρχει), 
στην ετικέτα των χημικών ενώσεων 
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πίεσης (Σ – VI.3.1.1, Pirani Gauge) στη main fold του συστήµατος παροχής. Κατόπιν 

απαέρωσης, το δείγµα υποβάλλεται σε κλασµατική απόσταξη, ώστε να αποµακρυνθούν πιθανές 

πτητικότερες προσµίξεις της ένωσης και µικρή ποσότητα αυτού, εφόσον διαλυθεί σε κατάλληλο 

διαλύτη (δεκάνιο, C10H22) αναλύεται µε τη συνδυαστική τεχνική διαχωρισµού και ποσοτικής 

ταυτοποίησης Αέρια Χρωµατογραφία – Φασµατοµετρία Μαζών (GC/MS), ώστε να ελεγχθεί η 

καθαρότητα της και να ταυτοποιηθούν οι πιθανές προσµίξεις του δείγµατος. Η τελική 

καθαρότητα της ένωσης, που προσδιορίστηκε κατόπιν της αρχικής διαδικασίας καθαρισµού της 

ήταν ~99%, ενώ δεν ταυτοποιήθηκε καµία ένωση που να βρίσκεται σε ικανό ποσοστό (< 0.2 %), 

ώστε να επηρεάσει τη µέτρηση των κινητικών παραµέτρων της πρωτογενούς αντίδρασης. 

T  273  303  333  363 
kescCl  (s‐1)  7.454  7.853  8.232  8.595 
τrCl  (ms)  134   127   121   116  
kescTRIFPA  (s‐1)  4.205  4.300  4.644  4.848 
τrTRIFPA(ms)  238  226  215  206 

Π – VIΙ.2.1.1 Πίνακας µε τις ταχύτητες διαφυγής και τους χρόνους παραµονής των βασικών µορίων του αντιδρώντος 
µίγµατος 
 
 Το πρώτο στάδιο του πειράµατος το αποτελεί η λήψη των φασµάτων της TRIFPA 

ρυθµίζοντας το δυναµικό στο θάλαµο ιονισµού στα 19 eV (∆ – VΙI.2.1.1).  

 
∆ – VIΙ.2.1.1 Απλοποιηµένο φάσµα µαζών της CF3CH2CH2OH που λήφθηκε στο εργαστήριο στα 19 eV 

 

Επιπλέον, λαµβάνεται το φάσµα της ένωσης στα 70 eV, προκειµένου να συγκριθεί, κατά 

αντιπαράσταση µε αντίστοιχα διαθέσιµα φάσµατα που υπάρχουν σε διαδικτυακές ηλεκτρονικές 

βιβλιοθήκες23. Κατά τη σύγκριση αυτή µπορούν να προκύψουν χρήσιµα συµπεράσµατα για τον 

QMG–511 , 19 eV, 0.2 mA 
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αναλυτή, τόσο για την ορθή λειτουργία του φασµατογράφου µαζών, όσο και για την καθαρότητα 

των ενώσεων, συγκρίνοντας τις σχηµατοµορφές των δύο φασµάτων µάζας. Πρέπει να 

σηµειωθεί, ότι το φάσµα µαζών ενός µορίου µπορεί να θεωρηθεί το δακτυλικό του αποτύπωµα 

και για τη σύγκριση ή το χαρακτηρισµό ενώσεων έχει καθιερωθεί παγκόσµια, να 

χρησιµοποιούνται φάσµατα µαζών, που έχουν ληφθεί σε δυναµικό ιονισµού 70 eV. Υπό αυτές 

τις συνθήκες, η ικανοποιητικά µεγάλη ευαισθησία και η εκτεταµένη θραυσµατοποίηση του 

µορίου, διασφαλίζουν τη µονοσήµαντη υπόσταση της σχηµατοµορφής του φάσµατος, καθώς 

αποκλείεται η πιθανότητα σύµπτωσης, σε συγκεκριµένη αναλογία, όλων των ιοντικών 

θραύσµατων που χαρακτηρίζουν µία ένωση, µε τα αντίστοιχα οποιαδήποτε άλλης.  

 
∆ – VIΙ.2.1.2 Συγκριτική αντιπαράσταση φάσµατος µαζών της CF3CH2CH2OH που λήφθηκε στο εργαστήριο 
(απλοποιηµένο φάσµα) και διαθέσιµου από τη διαδικτυακή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του NIST στα 70 eV 
 

Όπως φαίνεται από τη σύγκριση των φασµάτων στα 70 eV, υπάρχει ικανοποιητικότατη 

συµφωνία µεταξύ αυτών που ελήφθησαν στο εργαστήριο και των αντίστοιχων διαθέσιµων της 
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ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, µε τις ελάχιστες παρατηρούµενες παρεκκλίσεις να οφείλονται 

πιθανώς σε µικρές διαφορές της λειτουργίας και της αρχιτεκτονικής των δύο οργάνων και στον 

τρόπο εισαγωγής του δείγµατος σε κάθε περίπτωση. Και στα δύο φάσµατα, η κορυφή µε τη 

µέγιστη ένταση (βασική κορυφή) αντιστοιχεί σε λόγο m/z = 31 ([CH2OH]+), ενώ το µητρικό ιόν 

(m/z = 114, [CF3CH2CH2OH]+) βρίσκεται σε πολύ µικρή σχετική αφθονία. Επιπλέον, δεν 

προέκυψε καµία ένδειξη για κάποια πρόσµιξη, καθόσον δεν ανιχνεύθηκαν καινούριες κορυφές, 

που να σχετίζονται µε κάποιο από τα πρωτογενή συστατικά σύνθεσης της TRIFPA (starting 

materials) ή από κάποιο άλλο εναποµένον προϊόν στη διάρκεια σύνθεσής της.  

 
m/z 

(Θραύσμα) 
31 

[CH2OH]+
45 

[CH2CH2OH]+
64 

[CF2CH2]+
65 

[CHF2CH2]+
69 
[CF3]+

94 
[CF2=CHCH2OH]+

114 
[CF3CH2CH2OH]+

NIST (Mass Spectrum Data Centre) 
70 eV  100  12  47  45  20  35  1.3 

Εργαστήριο (QMG–511) 
70 eV  100  22  38  37  11  19  1.5 
19 eV  100  10  19  16  < 1  9  1.2 

Π – VIΙ.2.1.2 Πίνακας µε τα βασικότερα θραύσµατα του φάσµατος µαζών της TRIFPA στα 19 και στα 70 eV και οι 
αντίστοιχες σχετικές αφθονίες τους  
 

Στη συνέχεια, το δυναµικό του θαλάµου ιονισµού ρυθµίζεται στα 19 eV και λαµβάνονται 

φάσµατα, τόσο υπό συνθήκες αποκλειστικής παροχής ατόµων χλωρίου, όσο και υπό συνθήκες 

αντίδρασης. Στο συγκεκριµένο στάδιο, διερευνάται το αντιδρόν σύστηµα, ως προς το µηχανισµό 

του και  την ύπαρξη δευτερογενών αντιδράσεων, σε όλο το εύρος συγκεντρώσεων ατόµων Cl 

και TRIFPA, για τις οποίες διεξάγονται τα πειράµατα. Κατά τη διαδικασία αυτή λαµβάνονται 

φάσµατα σε διάφορες ευαισθησίες του φασµατογράφου και για το λόγο αυτό, η λειτουργία του 

οργάνου ελέγχεται χειροκίνητα. Στη συγκεκριµένη αντίδραση, εκτός του HCl, του οποίου η 

κορυφή (m/z = 36) παρουσίασε καθαρή αύξηση, υπό συνθήκες αντίδρασης, δεν παρατηρήθηκε 

καµία νέα κορυφή που να προτείνει εναλλακτικό µηχανισµό αντίδρασης ή την εµφανή 

συµµετοχή κάποιας δευτερογενούς διεργασίας. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί, ότι η ύπαρξη 

δευτερογενών αντιδράσεων ελέγχεται διαρκώς, κατά τη διάρκεια και την εξέλιξη των 

πειραµάτων, παρακολουθώντας χαρακτηριστικές κορυφές πιθανών προϊόντων και λαµβάνοντας 

φάσµατα για ακραίες συνθήκες στον αντιδραστήρα. Όπως προέκυψε από την ανάλυση των 

φασµάτων, η αντίδραση µεταξύ των ατόµων Cl και  της TRIFPA συντελείται µέσω απευθείας 

απόσπασης ατόµων υδρογόνου, προς παραγωγή υδροχλωρίου (HCl) και της αντίστοιχης 

αφυδρογονωµένης ρίζας. Ωστόσο, στο συγκεκριµένο στάδιο δεν προέκυψε καµία ένδειξη 

σχετική µε το είδος του υδρογόνου που απάγεται, καθώς η παραγόµενη ρίζα δεν ήταν εφικτό να 
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ανιχνευθεί άµεσα, στη µητρική της κορυφή, κυρίως λόγω της τεχνικής ισχυρού ιονισµού που 

χρησιµοποιείται και επιπλέον δεν παρατηρήθηκε καµία τάση στις µετρούµενες κορυφές, που να 

δηλώνει την προτίµηση του Cl ως προς κάποιο από τα τρία διαφορετικά, διαθέσιµα είδη 

υδρογόνου του µορίου. Συνεπώς, το µηχανιστικό σχήµα της αντίδρασης όπως προέκυψε από την 

ανάλυση είναι το ακόλουθο:  

[A – VII.2.1.1] Cl    +   CF3CH2CH2OH 

HCl    +   CF3CH2CHOH 

HCl    +   CF3CH2CH2O 

k1

k3

ktot HCl    +   CF3CHCH2OΗ 
k2

 
Επειδή κατά τη διεξαχθείσα ανάλυση των φασµάτων µάζας δεν ήταν εφικτό να ανιχνευθεί 

κάποια από τις τρεις προκύπτουσες ρίζες, σε κάποια µονοσήµαντη κορυφή, κατά την κινητική 

µελέτη της αντίδρασης προσδιορίστηκε ο συνολικός συντελεστής ταχύτητάς της ktot, που 

αποτελεί το άθροισµα των τριών παράλληλων µονοπατιών (k1 + k2 + k3). Πρέπει να επισηµανθεί 

ωστόσο, ότι επειδή το µονοπάτι απαγωγής του υδρογόνου του υδροξυλίου, όπως υποδεικνύεται 

από τους θεωρητικούς υπολογισµούς θερµοχηµικής διερεύνησης του αντιδρώντος συστήµατος 

(§VΙΙ.9) και αποδεικνύεται από την πειραµατική µελέτη της αντίδρασης ατόµων Cl µε τη 

(CF3)3COH, στην οποία αποτελεί το µοναδικό διαθέσιµο υδρογόνο (§VΙΙ.7.7), δεν συµβάλλει 

στο συνολικό συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης µπορεί να αγνοηθεί. Ο προσδιορισµός του 

συνολικού συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης έγινε βάσει της έκφρασης Ε – VΙI.1.1.5 (§ 

VII.1.1), η οποία στην προκειµένη περίπτωση λαµβάνει τη µορφή: 

 ( ) [ ]rtotescCl OHCHCHCFkkR
Cl 2231 =−   [Ε – VΙI.2.1.1] 

όπου RCl: ο λόγος των εντάσεων του χλωρίου απουσίας ( ) και παρουσίας ( ) της αλκοόλης, 

(§VII.1.1), ενώ η συγκέντρωση της TRIFPA προσδιορίζεται µέσω της έκφρασης: 

0
clI r

clI

 [ ]
TRIFPATRIFPA escRI

TRIFPA

kVa
I

TRIFPA =    [Ε – VΙI.2.1.2] 

  Επειδή η µητρική κορυφή της TRIFPA είναι πολύ µικρή, για τον προσδιορισµό της τρέχουσας 

συγκέντρωσής της χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα οι κορυφές µε λόγους m/z : 31, 45, 69 και 

94 που χαρακτηρίζονται από σηµαντικά µεγαλύτερη ευαισθησία. Παρατηρήθηκε ωστόσο, ότι η 

κορυφή Ι69 οδηγεί σε χαµηλότερους συντελεστές ταχύτητας, που πιθανώς οφείλεται στη 

θραυσµατοποίηση της παραγόµενης ρίζας, που οδηγεί σε υπερεκτίµηση της συγκέντρωσης της 

αλκοόλης και συνακόλουθα σε υποτίµηση του συντελεστή ταχύτητας. Οι υπόλοιπες κορυφές 

παράγουν ταυτόσηµα αποτελέσµατα, που συµπίπτουν επίσης µε τα αντίστοιχα που προκύπτουν 
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αναλύοντας τα δεδοµένα υπό συνθήκες ψευδοπρώτης τάξης ([TRIFPA]>>[OH]). Υπό τις 

συνθήκες αυτές η συγκέντρωση της TRIFPA δεν µεταβάλλεται σηµαντικά 

([TRIFPA]0≈[TRIFPA]r) και προσδιορίζεται απευθείας από το ρυθµό παροχής της ένωσης µέσω 

της έκφρασης Ε – VI.2.10, χωρίς να απαιτείται η καταγραφή κάποιας αντίστοιχης έντασής της. 

Το γεγονός αυτό πιστοποιεί την ασφάλεια χρήσης των κορυφών, ενώ παρέχει ισχυρή ένδειξη ότι 

το κυρίαρχο µονοπάτι της αντίδρασης είναι το (k1), καθώς η ρίζα που θα παράγετο από το (k2) 

θραυσµατιζόµενη, θα προσαύξανε την I31, µε αποτέλεσµα την υπερεκτίµηση της συγκέντρωσης 

της TRIFPA και την υποτίµηση του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης. Ωστόσο, όπως 

φαίνεται στα διαγράµµατα ∆ – VΙI.2.1.6 και ∆ – VΙI.2.1.11, η πλήρης ταύτιση των συντελεστών 

ταχύτητας που προκύπτουν είτε βάσει της I94, που προέρχεται αποκλειστικά από το µόριο, είτε 

βάσει της Ι31, υποδεικνύει ότι το κυρίαρχο µονοπάτι της αντίδρασης είναι η απαγωγή των 

µεθυλενικών υδρογόνων, που γειτνιάζουν της υδροξυλοµάδας. Το σύνολο των πειραµάτων 

έχουν αναλυθεί χρησιµοποιώντας όλες τις κορυφές που αντιστοιχούν στην TRIFPA και κατέστη 

δυνατή η µέτρησή τους, ενώ στα διαγράµµατα ∆ – VΙI.2.1.3 και ∆ – VΙI.2.1.4 αναπαρίστανται 

γραφικά τυπικά πειράµατα προσδιορισµού των παραµέτρων ροής της TRIFPA και του 

συντελεστή βαθµονόµησης έντασης–ροής της.  

 

 
∆ – VIΙ.2.1.3 Τυπικό διάγραµµα προσδιορισµού των παραµέτρων ροής της TRIFPA στο εύρος των πιέσεων που 
διεξήχθησαν τα πειράµατα  
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Οι παράµετροι ροής, που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη µέτρηση των απόλυτων 

συντελεστών ταχύτητας της αντίδρασης προέκυψαν κατόπιν διεξαγωγής πλειάδας πειραµάτων, 

συνάθροισης των σηµείων και προσαρµογής τους βάσει της έκφρασης Ε – VΙ.3.1.1.12. Οι τιµές 

που µετρήθηκαν ήταν: 

BF,TRIFPA = (9.34 ± 0.45) × 1013 molecule s‐1 Torr‐2 , CF,TRIFPA = (1.92 ± 0.38) × 1014 molecule s‐1 Torr‐1

ενώ ο συντελεστής βαθµονόµησης έντασης – ροής, που προέκυψε από τη γραµµική προσαρµογή 

των σηµείων του διαγράµµατος ∆ – VΙI.2.1.4 ήταν: 

aI31 = (4.40 ± 0.17) × 10‐15

 
∆ – VIΙ.2.1.4 Συνδυαστικό πείραµα προσδιορισµού του συντελεστή βαθµονόµησης έντασης ροής στην κορυφή I31 κατά 
τη διάρκεια του πειράµατος ροής  

 

Τα ∆ – VΙI.2.1.5 έως ∆ – VΙI.2.1.8 αποτελούν τα συγκεντρωτικά γραφήµατα που 

κατασκευάστηκαν για τις τέσσερις θερµοκρασίες που διεξήχθησαν τα πειράµατα, 

χρησιµοποιώντας για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης της TRIFPA την κορυφή I31. Ο 

συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης που προέκυψε για τη θερµοκρασία των 303 K ήταν: 

k303 = (1.99 ± 0.15) × 10‐11 cm3 molecule‐1 s‐1

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε όλη τη διάρκεια των πειραµάτων, εξασφαλίζονταν, στη 

µικροκυµατική περιοχή, συνθήκες πλήρους διάσπασης του Cl2, ώστε να αποφευχθούν 

δευτερογενείς αντιδράσεις της µορφής (Α – VII.1.1.1.1). Για τον έλεγχο του συστήµατος, 

διεξήχθη ανεξάρτητη ανάλυση των δεδοµένων, συµπεριλαµβάνοντας τη δευτερογένεια, µέσω 
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της έκφρασης Ε – VII.1.1.1.7 ( ). Η πλήρης όµως ταύτιση των προκυπτουσών τιµών 

αποδεικνύει την απουσία δευτορεγενών  αντιδράσεων της συγκεκριµένης µορφής.  

Cl
effectiveR

 
∆ – VIΙ.2.1.5 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl, στη θερµοκρασία των 273 Κ  
 
 
 

 
∆ – VIΙ.2.1.6 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl, στη θερµοκρασία των 303 Κ 
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∆ – VIΙ.2.1.7 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl, στη θερµοκρασία των 333 Κ 
 

 

  
∆ – VIΙ.2.1.8 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl, στη θερµοκρασία των 363 Κ 
 
Τα δεδοµένα αναλύθηκαν επιπλέον, τόσο βάσει της στάσιµης κατάστασης για την TRIFPA (RM), 

χρησιµοποιώντας όλες τις κορυφές που µετρήθηκαν (τα αποτελέσµατα που προέκυψαν για τις 
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κορυφές Ι31 και Ι94 ήταν ταυτόσηµα και σε αυτήν την περίπτωση), όσο και βάσει της στάσιµης 

κατάστασης του σταθερού προϊόντος της αντίδρασης, του HCl (RHCl). Ενδεικτικά παρατίθενται 

τα αντίστοιχα διαγράµµατα (∆ – VΙI.2.1.9 και ∆ – VΙI.2.1.10), που κατασκευάστηκαν για τη 

θερµοκρασία των 303 K. 

 
∆ – VIΙ.2.1.9 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για το HCl, στη θερµοκρασία των 303 Κ 
 

 
∆ – VIΙ.2.1.10 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για την TRIFPA, στη θερµοκρασία των 303 Κ 
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∆ – VIΙ.2.1.11 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, στη 
θερµοκρασία των 303 Κ, εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για το Cl και προσδιορίζοντας τη συγκέντρωση της 
[TRIFPA] , βάσει της κορυφής Ι94  

 

 Στον πίνακα Π – VΙI.2.1.3 συνοψίζονται τα αποτελέσµατα για όλους τους τρόπους ανάλυσης 

των δεδοµένων και όλες τις θερµοκρασίες διεξαγωγής των πειραµάτων.  

 
Τ (K)  273  303  333  363 

k/10‐11 (RCl,Ι31 ) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

1.34 ± 0.19  1.70 ± 0.13  2.13 ± 0.42  2.42 ± 0.43 

k/10‐11 (RCl, Ι94) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

1.27 ± 0.62  1.73 ± 0.26  2.00 ± 0.76  2.38 ± 0.91 

k/10‐11 (RHCl) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

1.40 ± 0.24  1.83 ± 0.24  2.13 ± 0.39  2.61 ± 0.46 

k/10‐11 (RΜ) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

1.56 ± 0.42  1.87 ± 0.41  2.24 ± 0.54  2.57 ± 0.57 

[Cl]/1011
(atoms cm‐3) 

1.37 – 9.06  0.56 – 8.81  1.37 – 8.44  0.39 – 5.37 

[TRIFPA]/1012
(molecule cm‐3)  

0.12 – 4.35  0.14 – 7.58  0.06 – 2.88  0.08 – 5.18 

# Points  24  30  36  35 
Π – VIΙ.2.1.3 Συγκεντρωτικός πίνακας των πειραµατικών αποτελεσµάτων σε  όλες τις θερµοκρασίες 
 
Πρέπει να επισηµανθεί ότι για κάθε θερµοκρασία έχουν διεξαχθεί πολλά επαναληπτικά 

πειράµατα, µε τυχαία σειρά στη θερµοκρασιακή κλίµακα, ώστε να περιοριστούν ενδεχόµενα 

συστηµατικά σφάλµατα. Επιπλέον, σε κάθε πειραµατικό στάδιο ελέγχεται η επαναληψιµότητα 
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(repeatability) των µετρήσεων, ενώ τα πειράµατα επαναλήφθηκαν κατόπιν παρόδου µεγάλης 

χρονικής διαρκείας, ώστε να ελεγχθεί και να διασφαλιστεί και η αναπαραγωγισιµότητά 

(reproducibility)† τους. Η ετερογενής κατανάλωση των ατόµων Cl στα τοιχώµατα ελέγχεται 

στην αρχή και στο τέλος κάθε πειράµατος (§VΙI.2.6.1.2) και εφόσον παρατηρηθεί, 

ποσοτικοποιείται και συµπεριλαµβάνεται στην επεξεργασία. Ορισµένα πειραµατικά δεδοµένα 

που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των διαγραµµάτων παρατίθενται ενδεικτικά στον 

πίνακα Π – VΙI.2.1.4.  
 

RCl ICl,R [Cl]/1011 IM,R [TRIFPA]/1012

Τ = 273 Κ 
1.60  10.11  8.65  2.45  0.22 
2.71  5.73  5.01  7.94  0.74 
3.81  3.73  3.45  15.70  1.46 
5.24  2.81  2.50  25.00  2.33 
7.80  1.80  1.72  37.11  3.45 

Τ = 303 Κ 
2.54  5.58  4.49  11.81  0.80 
4.60  3.24  2.72  28.13  1.88 
8.59  1.67  1.45  56.70  3.79 
12.89  1.12  0.97  92.79  6.21 
20.51  0.71  0.61  132.53  8.87 

Τ = 333 Κ 
2.16  8.03  4.45  7.06  0.44 
3.02  4.36  3.87  11.49  0.71 
3.29  5.07  3.52  17.29  1.08 
6.38  2.03  1.97  32.83  2.04 
8.91  1.45  1.45  47.79  2.97 

Τ = 363 Κ (kXCL~5) 
1.08  14.62  5.37  1.81  0.09 
3.95  3.28  1.12  31.76  1.59 
5.43  2.42  0.84  49.68  2.4 
7.53  1.59  0.64  78.08  4.02 
11.48  1.02  0.41  114.61  5.91 

Π
 

 – VIΙ.2.1.4 Ενδεικτικά πειραµατικά δεδοµένα που κατεγράφησαν κατά την εξέλιξη των πειραµάτων 

                                                 
† Η επαναληψιμότητα αναφέρεται στη συμφωνία των τιμών ενός μεγέθους που προσδιορίζονται από 
αλλεπάλληλες μετρήσεις, ενώ η αναπαραγωγισιμότητα στη συμφωνία μετρήσεων του ίδιου μεγέθους, 
που διεξάγονται όμως σε διαφορετικές πειραματικές περιόδους 
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Εφόσον προσδιοριστούν οι συντελεστές ταχύτητας των αντιδράσεων στις τέσσερις 

θερµοκρασίες (∆ – VΙI.2.1.11), το τελευταίο στάδιο ανάλυσης των δεδοµένων το αποτελεί η 

κατασκευή διαγράµµατος του lnk συναρτήσει του αντιστρόφου της θερµοκρασίας (∆ – 

VΙI.2.1.12) και ο προσδιορισµός των παραµέτρων Arrhenius από τη γραµµική προσαρµογή των 

σηµείων του (Ε – VII.1.1.4).  

 
∆ – VIΙ.2.1.11 Αναπαράσταση της εξάρτησης των γραµµικών προσαρµογών των διαγραµµάτων προσδιορισµού του 
συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης από τη θερµοκρασία 
 

 
∆ – VIΙ.2.1.12 ∆ιάγραµµα Arrhenius για τις τέσσερις θερµοκρασίες που διεξήχθησαν τα πειράµατα 
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Η έκφραση Arrhenius που προέκυψε για τη συγκεκριµένη αντίδραση είναι: 

( ) 11310 116663exp1030.053.1 −−− ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ±
−×±= smoleculecm

T
k  

µε τον προεκθετικό παράγοντα Arrhenius και την ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης να 

λαµβάνουν τις τιµές: 

A = (1.53 ± 0.30) × 10‐10 cm3 molecule‐1 s‐1     και     Εα = (5.51 ± 0.92) kJ mol‐1

Η συλλογή και η επεξεργασία του συνόλου των δεδοµένων που παρουσιάζονται στην παρούσα 

παράγραφο έγινε µε ειδικά προγράµµατα εσωτερικής κατασκευής , ενώ για τη γραφική 

απεικόνιση των αποτελεσµάτων έχει χρησιµοποιηθεί το λογισµικό πακέτο της OriginLab 

Corporation OriginPro 7.5 SR0 v.7.5714(B714). 

 

VΙI.2.1.1 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Cl + CF3CH2CH2OH 
 

Η CF3CH2CH2OH ανήκει στη γενική κατηγορία των φθοροτελοµερών αλκοολών 

(FluoroTelomer alcOHols, FTOH, φθοριωµένες αλκοόλες µε γραµµική ανθρακική αλυσίδα, 

F(CF2)nCH2CH2OH, n = 2, 4, 6, …), οι οποίες έχουν προταθεί πρόσφατα σαν δυνητικές πηγές 

υπερφθοριωµένων καρβοξυλικών οξέων (PerFluorinated Carboxylic Acids, PFCA)24,25, σε 

αποµακρυσµένες περιοχές, καθώς φαίνεται να χαρακτηρίζονται από ικανούς χρόνους ζωής (10 – 

20 ηµέρες), ώστε να λάβουν ευρεία ηµισφαιρική κατανοµή και στη συνέχεια να οξειδωθούν προς 

PFCA24,25. Παρά το γεγονός ότι η ατµοσφαιρική χηµεία των FTOH φαίνεται να είναι εξαιρετικά 

σηµαντική, τα µοναδικά διαθέσιµα κινητικά δεδοµένα που να αφορούν την αντίδραση ατόµων 

Cl µε τη CF3CH2CH2OH προέρχονται από δύο εξαιρετικά πρόσφατες εργασίες των Kelly et. 

al.26 και των  Hurley et. al.27, µε το σύνολο των πειραµάτων να έχουν διεξαχθεί σε θερµοκρασία 

δωµατίου, εφαρµόζοντας τη µέθοδο της σχετικής µέτρησης του συντελεστή ταχύτητας (Relative 

Rate Method). Η παρούσα εργασία, που διεξήχθη ταυτόχρονα µε τις αντίστοιχες των δύο  

ερευνητικών οµάδων αποτελεί την πρώτη απόλυτη µέτρηση του συντελεστή ταχύτητας της 

αντίδρασης και της θερµοκρασιακής του εξάρτησης. Τα αποτελέσµατά της ωστόσο, µπορούν να 

συγκριθούν µόνο για τη θερµοκρασία των 298 Κ και όπως φαίνεται από τον πίνακα Π – 

VΙI.2.1.1.1, βρίσκονται σε ικανοποιητική συµφωνία (στο εύρος των 2σ πειραµατικών 

σφαλµάτων) µε τις άλλες δύο ερευνητικές οµάδες, παρά το γεγονός ότι χρησιµοποιήθηκαν 

τελείως διαφορετικές τεχνικές. Πιο συγκεκριµένα, µε την οµάδα των Hurley et. al., υπάρχει 

πλήρης ταύτιση των προσδιοριζόµενων τιµών, ενώ η οµάδα των Kelly et. al. φαίνεται να 

υπερεκτιµά ελαφρώς την τιµή του συντελεστή ταχύτητας. Η µικρή αυτή διαφορά πιθανώς να 
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οφείλεται στο γεγονός ότι οι Kelly et. al. χρησιµοποίησαν ως ένωση αναφοράς, µόνο τον  

HC(O)OC2H5, για τον οποίον υπάρχει µόνο µία µέτρηση του συντελεστή ταχύτητας της 

αντίδρασής του µε τα άτοµα χλωρίου, µέχρι σήµερα28. Αντιθέτως, η οµάδα των Hurley et. al. 

χρησιµοποίησε δύο ενώσεις αναφοράς (CH3OH και CH3CH2Cl), µε εκτεταµένα και συγκλίνοντα 

κινητικά δεδοµένα των αντιδράσεων τους µε άτοµα Cl. 

 

Αντίδραση  kCl,298/10‐11
cm3 molecule‐1 s‐1

A/10‐10
cm3 molecule‐1 s‐1

Ea 
kJ mol‐1

Εργασία 

Cl + CF3CH2CH2OH  1.70 ± 0.13  1.53 ± 0.30  5.51 ± 0.92  This Work†
 
 

2.24 ± 0.40 
1.59 ± 0.20 

– 
– 

– 
– 

RR–GC–FID/FTIR   

Cl + CH3CH2CH2OH 
RR–FTIR   

15.30 ± 1.30  –  –  RR29
Cl + CH3CH2OH  9.60 ± 0.70  –  –  RR  

Π ικά δεδο ς των αποτελε  

Επιπλέον, η συµφωνία των συντελεστών ταχύτητας που προσδιορίστηκαν για τη 

συγκεκ

οπάτι της αντίδρασης είναι 

η απαγ

µικρότερος. Η συγκεκριµένη τάση καταδεικνύει, ότι τα πλέον δραστικά υδρογόνα είναι αυτά 

                                                

– VIΙ.2.1.1.1 Κινητ µένα σύγκριση σµάτων
 

ριµένη αντίδραση, µε όλους τους τρόπους που αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία και το 

εξαιρετικό ισοζύγιο µάζας, τόσο µεταξύ των αντιδρώντων, όσο και µεταξύ αντιδρώντων και 

προϊόντων της αντίδρασης επικυρώνουν την προσδιοριζόµενη τιµή.  

Όπως αναλύθηκε στην παράγραφο §VΙI.2.1, το κυρίαρχο µον

ωγή των γειτονικών στο υδροξύλιο υδρογόνων. Το γεγονός αυτό υποβοηθάται, τόσο από 

την αδρανοποίηση των C–H δεσµών, που βρίσκονται παραπλήσια της –CF3 οµάδας, λόγω των 

ισχυρών επαγωγικών φαινοµένων των φθορίων που ισχυροποιούν το δεσµό, όσο και από το 

γεγονός ότι αν και το οξυγόνο, ως ηλεκτραρνητικό που είναι, έλκει µέσω σ–δεσµών 

ηλεκτρονική πυκνότητα σταθεροποιώντας τους γειτονικούς C–H δεσµούς, επαναφέρει την 

ηλεκτρονική του περίσσεια µέσω π–τύπου δεσµού επαναφοράς (p–p επικάλυψη) στον άνθρακα 

(ανωµερικό φαινόµενο), καθιστώντας τον συνολικά πιο ασταθή και τα υδρογόνα του πιο 

δραστικά. Η αύξηση της δραστικότητας των µεθυλενικών υδρογόνων, λόγω γειτνίασης µε την 

υδροξυλοµάδα σκιαγραφείται καλύτερα στην περίπτωση της αιθανόλης, όπου η απαγωγή 

υδρογόνου συµβαίνει κατά 93 % από τη –CH2 οµάδα30. Επιπλέον, συγκρίνοντας τα δεδοµένα 

των τριών αντιδράσεων που περιέχονται στον πίνακα Π – VΙI.2.1.1.1, φαίνεται ότι παρά το 

γεγονός ότι η αιθανόλη έχει µόλις ένα υδρογόνο περισσότερο από την TRIFPA, ο συντελεστής 

ταχύτητάς της είναι 5.65 φορές µεγαλύτερος, ενώ σε σχέση µε την προπανόλη, η οποία έχει τρία 

περισσότερα υδρογόνα από την EtOH, ο συντελεστής ταχύτητάς της είναι µόλις 1.51 φορές 

 
† Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αναφέρονται στους 303 K. 
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που γειτνιάζουν µε την υδροξυλοµάδα, καθώς η αύξηση του αριθµού των αποµακρυσµένων H, 

δεν φαίνεται να επιφέρει ανάλογα αποτελέσµατα στο συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης. Η 

µεγάλη διαφορά των συντελεστών ταχύτητας µεταξύ της TRIFPA και της EtOH, οφείλεται, κατά 

κύριο λόγο, στην ύπαρξη της –CF3 οµάδας, που  παρά το γεγονός ότι βρίσκεται δύο δεσµούς 

µακριά φαίνεται να αδρανοποιεί τα δραστικά µεθυλενικά υδρογόνα, µέσω των επαγωγικών 

φαινοµένων των τριών ατόµων F, που δρουν προσθετικά. Τέλος, ο σχετικά µεγάλος όγκος της –

CF3 οµάδας και η ηλεκτρονική της πυκνότητα, δυσχεραίνουν τα άτοµα Cl να εντοπίσουν και να 

αποσπάσουν από το µόριο τα διαθέσιµα υδρογόνα. 

 
VΙI.2.2 Μέτρηση Κινητικών Παραμέτρων της Αντίδρασης Cl + CF3CF2CH2OH 

 

ρησιµοποιήθηκε αντιδραστήρας όγκου VR = 107 cm  και οπή διαφυγής διαµετρήµατος d = 5 

mm. Υ

µ

                                                

 
Για τον προσδιορισµό των κινητικών παραµέτρων της συγκεκριµένης αντίδρασης

3χ

πό αυτές τις συνθήκες η σταθερά διαφυγής των µορίων από τον αντιδραστήρα (§VI.3.4.2) 

προσδιορίστηκε Aesc = 2.669, ενώ οι ταχύτητες διαφυγής των µορίων και οι αντίστοιχοι χρόνοι 

παραµονής τους στο εσωτερικό του αντιδραστήρα, που προσδιορίζονται από την έκφραση Ε –

VI.2.5, συνοψίζονται στον πίνακα Π – VΙI.2.2.1. Τα άτοµα Cl δηµιουργήθηκαν υποβάλλοντας 

µίγµα µοριακού χλωρίου (Cl2) σε ήλιο (He) περιεκτικότητας 4.76 % (Cl2/He) σε µικροκυµατική 

εκκένωση. Ο τρόπος παρασκευής του µίγµατος και οι καθαρότητες των συστατικών του 

περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο (§VI.4). Η CF3CF2CH2OH (PEFPA) προµηθεύτηκε 

από την εταιρεία Aldrich (CAS No 422–05–9)† και είναι αναγραφόµενης καθαρότητας 97 %. Σε 

θερµοκρασία δωµατίου πρόκειται για µία υγρή, άχρωµη ένωση µε µοριακό βάρος M.W. = 150 

και σηµείο ζέσης  b.p. = 82°C. Για τη διεξαγωγή των πειραµάτων, η PEFPA µεταφέρεται σε 

κατάλληλα σχεδιασµένη φιάλη, που προσαρτείται σε οποιαδήποτε από τις τρεις γραµµές 

παροχής αερίων του συστήµατος τροφοδοσίας της VLPR διάταξης. Πριν τη διεξαγωγή των 

πειραµάτων, το δείγµα της PEFPA υποβάλλεται σε αλλεπάλληλους κύκλους ψύξης σε 

θερµοκρασία υγρού αζώτου (77 Κ, εµβάπτιση του φιαλιδίου σε υγρό άζωτο), εκκένωσης του 

φιαλιδίου µέσω προσαρτηµένης On/Off βαλβίδας και φυσιολογικής του επαναφοράς σε 

θερµοκρασία δωµατίου (ψύξη/εκκένωση/επαναφορά). Κατά τη διαδικασία αυτή, όλος ο αέρας 

που υπάρχει στο φιαλίδιο (αέρια φάση), αλλά και ο µερικώς διαλυ ένος στην αλκοόλη 

εκκενώνεται πλήρως. Το πέρας της διαδικασίας διαπιστώνεται κατά την εκκένωση του 

φιαλιδίου, όταν πλέον το απότοµο άνοιγµα της βαλβίδας δεν προκαλεί στιγµιαία αύξηση της 

 
† Το CAS  είναι  το ακρωνύμιο  του Chemical Abstract Service  και αναγράφεται πάντα  (εφόσον υπάρχει), 
στην ετικέτα των χημικών ενώσεων 
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πίεσης (Σ – VI.3.1.1, Pirani Gauge) στη main fold του συστήµατος παροχής. Κατόπιν 

απαέρωσης, το δείγµα υποβάλλεται σε κλασµατική απόσταξη υπό κενό, ώστε να 

αποµακρυνθούν πιθανές πτητικότερες προσµίξεις της ένωσης και µικρή ποσότητα αυτού εφόσον 

διαλυθεί σε κατάλληλο ιαλύτη (δεκάνιο, Cδ

333  363 

10H22) αναλύεται µε τη συνδυαστική τεχνική 

διαχωρισµού και ποσοτικής ταυτοποίησης Αέρια Χρωµατογραφία – Φασµατοµετρία Μαζών 

(GC/MS), ώστε να ελεγχθεί η καθαρότητα της και να ταυτοποιηθούν οι πιθανές προσµίξεις του 

δείγµατος. Η τελική καθαρότητα της ένωσης, που προσδιορίστηκε κατόπιν της αρχικής 

διαδικασίας καθαρισµού της ήταν ~98.5%, χωρίς να ταυτοποιηθεί κάποια ένωση που να 

βρίσκεται σε µεγαλύτερη του 0.5 % αφθονία (< 0.5 %). 

 

T  273  303 
ke   (s‐1)  7.454  7.853  8.232  8.595 scCl

τrCl    (ms) 134   127   121   116  
k  escPEFPA  (s‐1) 3.601  3.793  3.977  4.152 
τ  rPEFPA (ms) 278  264  251  241 

Π – VIΙ.2.2 κας µε τις ταχ υγής και του υς παραµονής τ κών µορίων το ώντος 
µίγµα
 

τας το δυναµικό στο θάλαµο ιονισµού στα 19 eV (∆ – VΙI.2.2.1).  

.1 Πίνα
τος 

ύτητες διαφ ς χρόνο ων βασι υ αντιδρ

 Το πρώτο στάδιο του πειράµατος το αποτελεί η λήψη των φασµάτων της PEFPA 

υθµίζονρ

 
∆ – VIΙ.2.2.1 Φάσµα µαζών της CF3CF2CH2OH που λήφθηκε στο εργαστήριο στα 19 eV 

 

α  να συγκριθεί, κατά 

αντιπαράσταση µε αντίστοιχα διαθέσιµα φάσµατα που υπάρχουν σε διαδικτυακές ηλεκτρονικές 

QMG–511 , 19 eV, 0.2 mA 

Επιπλέον, λαµβάνεται το φάσµ  της ένωσης στα 70 eV, προκειµένου
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βιβλιοθήκες23. Κατά τη σύγκριση αυτή µπορούν να προκύψουν χρήσιµα συµπεράσµατα για τον 

αναλυτή, τόσο για την ορθή λειτουργία του φασµατογράφου µαζών, όσο και για την καθαρότητα 

των ενώσεων, συγκρίνοντας τις σχηµατοµορφές των δύο φασµάτων µάζας. Πρέπει να 

σηµειωθεί, ότι το φάσµα µαζών ενός µορίου µπορεί να θεωρηθεί το δακτυλικό του αποτύπωµα 

και για τη σύγκριση ή το χαρακτηρισµό ενώσεων έχει καθιερωθεί παγκόσµια, να 

χρησιµοποιούνται φάσµατα µαζών, που έχουν ληφθεί σε δυναµικό ιονισµού 70 eV. Υπό αυτές 

τις συνθήκες, η ικανοποιητικά µεγάλη ευαισθησία και η εκτετ µένη θραυσµατοποίηση ου 

µορίου, διασφαλίζουν τη µονοσήµαντη υπόσταση της σχηµατοµορφής του φάσµατος, καθώς 

αποκλείεται η πιθανότητα σύµπτωσης, σε συγκεκριµένη αναλογία, όλων των ιοντικών 

θραυσµάτων που χαρακτηρίζουν µία ένωση, µε τα αντίστοιχα οποιαδήποτε άλλης.  

α τ

 

NIST , 70 eV 

QMG–511 , 70 eV, 1.0 mA 

∆ – VIΙ.2.2.2 Συγκριτική αντιπαράσταση φάσµατος µαζών της CF3CF2CH2OH που λήφθηκε στο εργαστήριο 
(απλοποιηµένο φάσµα) και διαθέσιµου από τη διαδικτυακή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του NIST στα 70 eV 
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Όπως φαίνεται από τη σύγκριση των φασµάτων στα 70 eV, υπάρχει ικανοποιητικότατη 

συµφω

m/z
(Θρ

29 
[C

31 
[CH +

49 
[HC +

51 
[C

69 
[C

83 
[C +

100 
[CF +

νία µεταξύ αυτών που ελήφθησαν στο εργαστήριο και των αντίστοιχων διαθέσιµων της 

ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, µε τις ελάχιστες παρατηρούµενες παρεκκλίσεις να οφείλονται 

πιθανώς σε µικρές διαφορές της λειτουργίας και της αρχιτεκτονικής των δύο οργάνων και στον 

τρόπο εισαγωγής του δείγµατος σε κάθε περίπτωση. Και στα δύο φάσµατα, η κορυφή µε τη 

µέγιστη ένταση (βασική κορυφή) αντιστοιχεί σε λόγο m/z = 31 ([CH2OH]+), ενώ το µητρικό ιόν 

(m/z = 150, [CF3CF2CH2OH]+) δεν εµφανίζεται. Επιπλέον, δεν προέκυψε καµία ένδειξη για 

κάποια πρόσµιξη, καθόσον δεν ανιχνεύθηκαν καινούριες κορυφές, που να σχετίζονται µε κάποιο 

από τα πρωτογενή συστατικά σύνθεσης της PEFPA (starting materials) ή από κάποιο άλλο 

εναποµένον προϊόν στη διάρκεια σύνθεσής της.  

 
 
α) αύσμ HO]+ 2OH] FOH] HF2]+ F3]+ F2CH2] 3CH2OH]

NIST (Ma pectrum a Centress S  Dat ) 
70 eV  21.5  10 5  7.2  9.5 0  14.3  8.1  17.

Εργαστήριο (QM 511) G–
70 eV  18.5  100  13.3  5.6  6.4 9.8  3.9 
19 eV  1.88  100  0.47  0.13  < 0.1  0.1  0.18 

Π .2.2 Πίν ε τα βασικότερα θραύσ υ φάσµ αζών της A στα 1  στα 70 e οι 

ικό του θαλάµου ιονισµού ρυθµίζεται στα 19 eV και λαµβάνονται 

φάσµα

ό

– VIΙ.2
τίστοιχες

ακας µ
ές αφθο

µατα το ατος µ  PEFP 9 και V και 
αν  σχετικ νίες του
 

Στη συνέχεια, το δυναµ

ς  

τα, τόσο υπό συνθήκες αποκλειστικής παροχής ατόµων χλωρίου, όσο και υπό συνθήκες 

αντίδρασης. Στο στάδιο αυτό διερευνάται το αντιδρόν σύστηµα, ως προς το µηχανισµό του και  

την ύπαρξη δευτερογενών αντιδράσεων, σε όλο το εύρος συγκεντρώσεων ατόµων Cl και 

PEFPA, για τις οποίες διεξάγονται τα πειράµατα. Στη διαδικασία αυτή λαµβάνονται φάσµατα σε 

διάφορες ευαισθησίες του φασµατογράφου µαζών και για το λόγο αυτό η λειτουργία του 

οργάνου ελέγχεται χειροκίνητα. Στη συγκεκριµένη αντίδραση, εκτός του HCl, του οποίου η 

κορυφή (m/z = 36) παρουσίασε καθαρή αύξηση, υπό συνθήκες αντίδρασης, δεν παρατηρήθηκε 

καµία νέα κορυφή που να προτείνει εναλλακτικό µηχανισµό αντίδρασης ή την εµφανή 

συµµετοχή κάποιας δευτερογενούς διεργασίας. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί, ότι η ύπαρξη 

δευτερογενών αντιδράσεων ελέγχεται διαρκώς, κατά τη διάρκεια και την εξέλιξη των 

πειραµάτων, παρακολουθώντας χαρακτηριστικές κορυφές πιθανών προϊ ντων και λαµβάνοντας 

φάσµατα για ακραίες συνθήκες στον αντιδραστήρα. Όπως προέκυψε από την ανάλυση των 

φασµάτων η αντίδραση µεταξύ των ατόµων Cl και  της PEFPA συντελείται µέσω απευθείας 

απόσπασης ατόµων υδρογόνου, προς παραγωγή υδροχλωρίου (HCl) και της αντίστοιχης 
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αφυδρογονωµένης ρίζας. Συνεπώς, το συνολικό µηχανιστικό σχήµα της αντίδρασης είναι το 

ακόλουθο:  

 
Όσον αφορά το είδος του υδρογόνου που απάγεται, η PEFPA διαθέτει µόνο τα µεθυλενικά και

ολικού συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης έγινε βάσει της 

έκφρασ

 

τα υδροξυλικά υδρογόνα και όπως αναλύθηκε στην παράγραφο §VΙI.2.1 και αποδεικνύεται 

ακολούθως §VΙI.2.7, τα µεθυλενικά υδρογόνα αποτελούν τα µοναδικά διαθέσιµα, για το 

κινητικό σχήµα της αντίδρασης.  

Ο προσδιορισµός του συν

ης Ε – VΙI.1.1.5 (§ VII.1.1), η οποία στην προκειµένη περίπτωση λαµβάνει τη µορφή: 

 ( ) [ ]rtotescCl OHCHCFCFkkR
Cl 2231 =−   [Ε – VΙI.2.2.1] 

που RCl: ο λόγος των εντάσεων του χλωρίου απουσίας ( ) και παρουσίας (

ι µ : 

ό  της αλκοόλης, 0
clI r

clI )

(§VII.1.1), ενώ η συγκέντρωση της PEFPA προσδιορίζετα έσω της έκφρασης

 [ ]
PEFPAPEFPA escRI

PEFPAI
PEFPA =    

kVa
[Ε – VΙI.2.2.2] 

Πρέπει να επισηµανθεί ότι παρά το γεγονός ότι οι κορυφές που αντιστοιχούν στα θραύσµατα της 

[A – VII.2.2.1] Cl    +   CF3CF2CH2OH 

HCl    +   CF3CF2CHOH 

HCl    +   CF3CF2CH2O 

k1

k2

ktot

PEFPA είναι πολύ µικρές συγκριτικά µε τη βασική της κορυφή I31 και δεν φαίνονται στα 

φάσµατα µαζών, η ένταση τους ανιχνεύεται µε ακρίβεια και µεγάλη σχετικά, ευαισθησία 

χρησιµοποιώντας την προσαρµοσµένη φασµατοµετρία µαζών (§VI.3.4.1) και συνεπώς µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν µε ασφάλεια για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης της PEFPA. 

Ωστόσο, η µητρική της κορυφή δεν κατέστη δυνατό να ανιχνευθεί και για τον προσδιορισµό της 

τρέχουσας συγκέντρωσής της χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα οι κορυφές µε λόγους m/z : 31, 

83, και 100. Επειδή η παραγόµενη ρίζα, δεν µπορεί να δίνει θραύσµα µε m/z = 31 και επειδή 

πρόκειται για την πιο ευαίσθητη κορυφή, ήταν αυτή που χρησιµοποιήθηκε για τον προσδιορισµό 

της συγκέντρωσης της αλκοόλης. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη χρήση και 

των τριών κορυφών ήταν ταυτόσηµα µεταξύ τους και συµπίπτουν επίσης µε τα αντίστοιχα που 

προκύπτουν αναλύοντας τα δεδοµένα υπό συνθήκες ψευδοπρώτης τάξης ([PEFPA]>>[OH]), 

στις οποίες όταν διασφαλιστούν πειραµατικά, η συγκέντρωση της PEFPA προσδιορίζεται 

απευθείας από το ρυθµό παροχής της ένωσης, µέσω της έκφρασης Ε – VI.2.10, χωρίς να 

απαιτείται η καταγραφή κάποιας αντίστοιχης κορυφής της. Το γεγονός αυτό πιστοποιεί την 
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ασφάλεια χρήσης της κορυφής I31 και στα διαγράµµατα ∆ – VΙI.2.2.3 και ∆ – VΙI.2.2.4 

αναπαρίστανται γραφικά τυπικά διαγράµµατα προσδιορισµού των παραµέτρων ροής της PEFPA 

και του συντελεστή βαθµονόµησης έντασης – ροής.  

 
∆ – VIΙ.2.2.3 Τυπικό διάγραµµα προσδιορισµού των παραµέτρων ροής της PEFPA στο εύρος των πιέσεων που 
διεξήχθησαν τα πειράµατα  
 

 
∆ – VIΙ.2.2.4 Συνδυαστικό πείραµα προσδιορισµού του συντελεστή βαθµονόµησης έντασης ροής στην κορυφή I31 κατά 
τη διάρκεια του πειράµατος ροής  
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 Οι παράµετροι ροής, που χρησιµοποιήθηκαν ατά τη µέτρηση των απόλυτων συντελεστών 

8) × 1014 molecule s‐1 Torr‐2 , CF,PEFPA = (1.04 ± 0.11) × 1014 molecule s‐1 Torr‐1

εν ή 

) × 10‐14

Τα συγκεντρωτικά διαγράµµατα π ια τις τέσσερις θερµοκρασίες που 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ων, εξασφαλίζονταν στη 

ο

ς έ

ενών  

κ

ταχύτητας της αντίδρασης προέκυψαν κατόπιν διεξαγωγής πλειάδας πειραµάτων, συνάθροισης 

των σηµείων και προσαρµογής τους βάσει της έκφρασης Ε – VΙ.3.1.1.12. Οι τιµές που 

µετρήθηκαν ήταν: 

BF,PEFPA = (1.65 ± 0.0

ώ ο συντελεστής βαθµονόµησης έντασης – ροής, που προέκυψε από τη γραµµική προσαρµογ

των σηµείων του διαγράµµατος ∆ – VΙI.2.2.4 ήταν: 

aI31 = (5.08 ± 0.37

ου κατασκευάστηκαν γ

διεξήχθησαν τα πειράµατα παρατίθενται στα διαγράµµατα ∆ – VΙI.2.2.5 έως ∆ – VΙI.2.2.8. Ο 

συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης που προέκυψε για τη θερµοκρασία των 303 K ήταν: 

k303 = (6.49 ± 0.56) × 10‐13 cm3 molecule‐1 s‐1

 σε όλη τη διάρκεια των πειραµάτ

µικροκυµατική περιοχή συνθήκες πλήρ υς διάσπασης του Cl2, ώστε να αποφευχθούν 

δευτερογενείς αντιδράσει  της µορφής (Α – VII.1.1.1.1). Για τον λεγχο του συστήµατος, 

διεξήχθη ανεξάρτητη ανάλυση των δεδοµένων, συµπεριλαµβάνοντας τη δευτερογένεια, µέσω 

της έκφρασης Ε – VII.1.1.1.7 ( Cl
effectiveR ). Η πλήρης όµως ταύτιση των προκυπτουσών τιµών 

αποδεικνύει την απουσία δευτορεγ αντιδράσεων της συγκεκριµένης µορφής. 

 
∆ – VIΙ.2.2.5 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl, στη θερµοκρασία των 273 Κ  
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∆ – VIΙ.2.2.6 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl, στη θερµοκρασία των 303 Κ 
 
 
 

 
∆ – VIΙ.2.2.7 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl, στη θερµοκρασία των 333 Κ 
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∆ – VIΙ.2.2.8 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl, στη θερµοκρασία των 363 Κ 
 
Τα δεδοµένα αναλύθηκαν επίσης, τόσο εφαρµόζοντας τη συνθήκη ψευδοπρώτης τάξης, 

([PEFPA] >> [Cl], [PEFPA]0 ≈ [PEFPA]r), όσο και βάσει της στάσιµης κατάστασης του 

σταθερού προϊόντος της αντίδρασης, του HCl (RHCl). Ενδεικτικά παρατίθενται τα αντίστοιχα 

διαγράµµατα (∆ – VΙI.2.2.9, ∆ – VΙI.2.2.10), για τη θερµοκρασία των 303 K. 

 
∆ – VIΙ.2.2.9 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για το HCl, στη θερµοκρασία των 303 Κ 
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∆ – VIΙ.2.2.10 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη συνθήκη ψευδοπρώτης τάξης για την PEFPA, στη θερµοκρασία των 303 Κ 
 

 Η σκέδαση των σηµείων που παρατηρείται στο διάγραµµα ∆ – VΙI.2.2.9 οφείλεται στο γεγονός 

ότι η αντίδραση είναι σχετικά αργή και η επακόλουθη µεταβολή της συγκέντρωσης του HCl, σε 

σχέση µε το υπόβαθρο µικρή (§VII.1.1). Ωστόσο, η συγκέντρωση πολλών πειραµάτων, 

αποσβένει το σφάλµα και όπως φαίνεται οδηγεί σχεδόν σε ταυτόσηµους συντελεστές ταχύτητας 

µε τους αντίστοιχους που προσδιορίζονται βάσει της στάσιµης κατάστασης των ατόµων Cl.   

Στον πίνακα Π – VΙI.2.2.3 συνοψίζονται τα αποτελέσµατα για όλους τους τρόπους 

ανάλυσης των δεδοµένων και όλες τις θερµοκρασίες διεξαγωγής των πειραµάτων.  

 
Τ (K)  273  303  333  363 

k/10‐13 (RCl) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

4.33 ± 0.46  6.49 ± 0.56  9.10 ± 0.75  11.50 ± 2.61 

k/10‐13 (RHCl) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

4.22 ± 0.59  6.36 ± 1.11  8.52 ± 1.05  11.59 ± 3.53 

k/10‐13 (PFO) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

4.44 ± 0.57  6.28 ± 0.39  8.59 ± 0.94  11.04 ± 3.34 

[Cl]/1011
(atoms cm‐3) 

3.42 – 11.15  1.51 – 17.17  0.75 – 12.00  0.55 – 6.64 

[PEFPA]/1012
(molecule cm‐3)  

0.74 – 30.18  0.34 – 41.27  0.50 – 46.10  0.50 – 48.29 

# Points  30  56  59  59 
Π – VIΙ.2.2.3 Συγκεντρωτικός πίνακας των πειραµατικών αποτελεσµάτων σε  όλες τις θερµοκρασίες. Το PFO 
(Pseudo–First Order) στην επεξεργασία εφαρµόζοντας την ψευδο–πρώτης τάξης συνθήκη 
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Πρέπει να επισηµανθεί ότι για κάθε θερµοκρασία έχουν διεξαχθεί πολλά επαναληπτικά 

πειράµατα, µε τυχαία σειρά στη θερµοκρασιακή κλίµακα, ώστε να περιοριστούν ενδεχόµενα 

συστηµατικά σφάλµατα. Επιπλέον, σε κάθε πειραµατικό στάδιο ελέγχεται η επαναληψιµότητα 

(repeatability) των µετρήσεων, ενώ τα πειράµατα επαναλήφθηκαν κατόπιν παρόδου µεγάλης 

χρονικής διαρκείας, ώστε να ελεγχθεί και να διασφαλιστεί επίσης, η αναπαραγωγισιµότητά 

(reproducibility)† τους. Η ετερογενής κατανάλωση των ατόµων Cl στα τοιχώµατα ελέγχεται 

στην αρχή και στο τέλος κάθε πειράµατος (§VΙI.2.6.1.2) και εφόσον παρατηρηθεί, 

ποσοτικοποιείται και συµπεριλαµβάνεται στην επεξεργασία. Ορισµένα πειραµατικά δεδοµένα 

που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των διαγραµµάτων παρατίθενται ενδεικτικά στον 

πίνακα Π – VΙI.2.2.4.  

 

 

RCl ICl,R [Cl]/1011 IM,R [PEFPA]/1012

Τ = 273 Κ 
1.05  19.02  9.59  15.15  0.75 
1.43  14.44  7.19  142.20  6.99 
1.84  11.23  5.64  287.52  14.14 
2.28  9.063  4.56  409.02  20.11 
2.60  7.92  3.98  502.39  24.70 

Τ = 303 Κ 
1.32  14.05  12.84  74.63  4.09 
1.67  7.38  4.32  134.56  8.70 
2.79  3.48  2.95  428.47  21.79 
3.26  2.94  2.54  545.76  27.75 
3.81  3.07  2.09  506.79  32.75 

Τ = 333 Κ 
1.07  15.23  12.00  9.44  0.60 
2.35  5.84  4.96  247.03  11.51 
3.04  4.16  3.15  438.62  20.59 
4.30  2.89  2.43  634.66  29.56 
5.84  1.45  0.83  1103.90  44.12 

                                                 
† Η επαναληψιμότητα αναφέρεται στη συμφωνία των τιμών ενός μεγέθους που προσδιορίζονται από 
αλλεπάλληλες μετρήσεις, ενώ η αναπαραγωγισιμότητα στη συμφωνία μετρήσεων του ίδιου μεγέθους, 
που διεξάγονται όμως σε διαφορετικές πειραματικές περιόδους 
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Τ = 363 Κ (kXCL~0) 
1.08  9.11  6.36  9.62  0.57 
2.55  1.92  1.10  317.14  13.04 
3.41  1.47  0.84  432.87  17.80 
4.99  1.35  0.85  811.00  36.50 
6.26  1.07  0.68  1039.00  46.76 

Π – VIΙ.2.2.4 Ενδεικτικά πειραµατικά δεδοµένα που κατεγράφησαν κατά την εξέλιξη των πειραµάτων 
 
 

Από τους συντελεστές ταχύτητας που προσδιορίστηκαν για την αντίδραση, στις τέσσερις 

θερµοκρασίες (∆ – VΙI.2.2.11), κατασκευάζεται διάγραµµα του lnk συναρτήσει του αντιστρόφου 

της θερµοκρασίας (∆ – VΙI.2.2.12) και προσδιορίζονται οι παράµετροι Arrhenius από τη 

γραµµική προσαρµογή των σηµείων του (Ε – VII.1.1.4).   

 
∆ – VIΙ.2.2.11 Αναπαράσταση της εξάρτησης των γραµµικών προσαρµογών των διαγραµµάτων προσδιορισµού του 
συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης από τη θερµοκρασία 
 

Η έκφραση Arrhenius που προέκυψε για τη συγκεκριµένη αντίδραση είναι: 

( ) 11311 1121085exp1041.032.2 −−− ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ±
−×±= smoleculecm

T
k  

µε τον προεκθετικό παράγοντα Arrhenius και την ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης να 

λαµβάνουν τις τιµές: 

A = (2.32 ± 0.41) × 10‐11 cm3 molecule‐1 s‐1     και     Εα = (9.02 ± 0.74) kJ mol‐1
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∆ – VIΙ.2.2.12 ∆ιάγραµµα Arrhenius για τις τέσσερις θερµοκρασίες που διεξήχθησαν τα πειράµατα 
 

Η συλλογή και η επεξεργασία του συνόλου των δεδοµένων που παρουσιάζονται στην 

παρούσα παράγραφο έγινε µε ειδικά προγράµµατα εσωτερικής κατασκευής , ενώ για τη γραφική 

απεικόνιση των αποτελεσµάτων έχει χρησιµοποιηθεί το λογισµικό πακέτο της OriginLab 

Corporation OriginPro 7.5 SR0 v.7.5714(B714). 

 

VΙI.2.2.1 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 
 

H CF3CF2CH2OH ανήκει στη γενική κατηγορία των φθοροτελοµερών αλκοολών 

(FTOH), µε γενικό τύπο F(CF2)nCH2OH (n = 1 – 4). Παρά το γεγονός ότι η ατµοσφαιρική της 

αποικοδόµηση παρουσιάζει σηµαίνον ενδιαφέρον, ενόψει της επικείµενης χρήσης της σε 

ποικίλες βιοµηχανικές εφαρµογές, µέχρι σήµερα υπάρχει µόνο µία αναφορά στη βιβλιογραφία 

για την αντίδρασή της µε τα άτοµα Cl και προέρχεται από την ερευνητική οµάδα των Hurley et. 

al.31. Η παρούσα µελέτη, αποτελεί την πρώτη απόλυτη µέτρηση του συντελεστή ταχύτητας της 

αντίδρασης και της θερµοκρασιακής του εξάρτησης. Τα αποτελέσµατά της συνοψίζονται στο 

συγκριτικό πίνακα Π – VΙI.2.2.1.1. Όπως φαίνεται, για τη θερµοκρασία δωµατίου τα 

αποτελέσµατα των δύο ερευνητικών οµάδων βρίσκονται σε ταυτοτική συµφωνία µεταξύ τους, 

παρά το γεγονός ότι οι συντελεστές ταχύτητας έχουν προσδιοριστεί µε εντελώς διαφορετικές 

τεχνικές. Όσον αφορά τη γενικότερη δραστικότητα των φθοροτελοµερών αλκοολών του 

συγκεκριµένου τύπου, αντιπαραβάλλοντας τα δεδοµένα του πίνακα Π – VΙI.2.2.1.1, για τη 
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θερµοκρασία των 298 K φαίνεται ότι η παρεµβολή –CF2–  οµάδων µεταξύ των µεθυλενικών 

υδρογόνων και της –CF3 οµάδας δεν επιφέρει καµία περαιτέρω µεταβολή. Το γεγονός αυτό 

δηλώνει ότι το µήκος του υπερφθοριωµένου άκρου δεν επιδρά στην κινητική της 

αποικοδόµησης των φθοροτελοµερών αλκοολών στην ατµόσφαιρα και συνεπώς ο µηχανισµός 

αποικοδόµησης για το σύνολο των FTOH αναµένεται να είναι πανοµοιότυπος.  

 

Αντίδραση  kCl,298/10‐13
cm3 molecule‐1 s‐1

A/10‐11
cm3 molecule‐1 s‐1

Ea 
kJ mol‐1

Εργασία 

Cl + CF3CF2CH2OH  6.49 ± 0.56  2.32 ± 0.41  9.02 ± 0.74  This Work†
  6.50 ± 0.50  –  –  RR/FTIR   

Cl + CF3CH2OH  6.30 ± 0.90  0.85 ± 0.19  6.58 ± 0.62  VLPR7 
  6.50 ± 0.50  –  –  RR/FTIR   
  7.00 ± 1.00  –  –  RR32

Cl + CF3(CF2)2CH2OH  6.50 ± 0.50  –  –  RR/FTIR   
Cl + CF3(CF2)3CH2OH  6.50 ± 0.50  –  –  RR/FTIR  
Π – VIΙ.2.2.1.1 Κινητικά δεδοµένα σύγκρισης των αποτελεσµάτων 
 

Ωστόσο, συγκρίνοντας τις παραµέτρους Arrhenius για την PEFPA και τη CF3CH2OH 

(TFEA, F(CF2)nCH2OH, n = 1), παρατηρείται σύγχρονη αύξηση του προεκθετικού παράγοντα 

και της ενέργειας ενεργοποίησης της αντίδρασης. Η αυξητική τάση του προεκθετικού 

παράγοντα, πιθανώς να οφείλεται στη µεταβολή της γωνίας προσέγγισης του Cl, στη δοµή του 

ενεργοποιηµένου συµπλόκου, λόγω των στερεοχηµικών παρεµποδίσεων και της αυξηµένης 

ηλεκτρονικής πυκνότητας της –CF3 οµάδας (PEFPA), σε σύγκριση µε το ένα άτοµο –F, στην 

περίπτωση της TFEA. Ενδεχόµενο αποτέλεσµα της διαφορετικής προσέγγισης των ατόµων Cl 

µπορεί να είναι η  µεγαλύτερη µεταβολή στις ροπές αδράνειας αντιδρώντων και µεταβατικής 

κατάστασης (
( )
( )CBA

‡
CBA

III
III

), ελαττώνοντας σηµαντικά την S‡. Ως εκ τούτου, η µεταβολή της 

εντροπίας ( , ‡‡‡‡‡
symElecRotTranstot SSSSS ∆+∆+∆+∆=∆

( )
( ) ⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
=∆

CBA

‡
CBA‡

Rot III
III

RS ln
2
1 ) θα αυξηθεί 

επιφέροντας ανάλογα αποτελέσµατα στον προεκθετικό όρο της έκφρασης Arrhenius (εντροπικός 

παράγοντας, Ε – ΙΙ.3.27)††. Από την άλλη µεριά, ο ηλεκτρονιακός εµπλουτισµός του 

συστήµατος, αντικαθιστώντας ένα άτοµο F,  µε µία –CF3 οµάδα, σε συνδυασµό µε τα 

επαγωγικά φαινόµενα, που όπως θα συζητηθεί ακολούθως θα επηρεάσουν τα ηλεκτρονιο–

                                                 
† Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αναφέρονται στους 303 K. 

†† R
S

eA
‡2

72.5
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10

∆
− ⎟

⎠
⎞
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⎛ Τ
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δοµικά χαρακτηριστικά της µεταβατικής κατάστασης, θα οδηγήσουν τελικά σε αύξηση της 

ενέργειας ενεργοποίησης της αντίδρασης. Πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί, ότι η συγκεκριµένη 

ανάλυση αποτελεί µία ποιοτική ερµηνεία του φαινοµένου και ότι η λεπτοµερής και ποσοτική 

του διερεύνηση προϋποθέτει την πλήρη γνώση των δοµικών χαρακτηριστικών του 

ενεργοποιηµένου συµπλόκου και των τοπολογικών χαρακτηριστικών της δυναµικής επιφάνειας, 

για τις δύο αντιδράσεις, στην περιοχή της µεταβατικής κατάστασης. 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί, ότι η µεγάλη µείωση που παρατηρείται στο συντελεστή 

ταχύτητας της αντίδρασης της PEFPA σε σχέση µε το άλλο µέλος των φθοροτελοµερών 

αλκοολών, που µελετήθηκε στην παρούσα διατριβή (CF3CH2CH2OH, TRIFPA) οφείλεται 

αµιγώς στη σηµαντική ενίσχυση του C–H δεσµού, που προκαλεί η άµεση γειτνίαση του, µε τη 

φθοροϋποκατεστηµένη µεθυλενική οµάδα –CF2–. 

 

VΙI.2.3 Μέτρηση Κινητικών Παραμέτρων της Αντίδρασης Cl + CHF2CF2CH2OH 
 

Για τον προσδιορισµό των κινητικών παραµέτρων της συγκεκριµένης αντίδρασης 

χρησιµοποιήθηκε αντιδραστήρας όγκου VR = 107 cm3 και οπή διαφυγής διαµετρήµατος d = 5 

mm. Υπό αυτές τις συνθήκες η σταθερά διαφυγής των µορίων από τον αντιδραστήρα (§VI.3.4.2) 

προσδιορίστηκε Aesc = 2.669, ενώ οι ταχύτητες διαφυγής των µορίων και οι αντίστοιχοι χρόνοι 

παραµονής τους στο εσωτερικό του αντιδραστήρα, που προσδιορίζονται από την έκφραση Ε –

VI.2.5, συνοψίζονται στον πίνακα Π – VΙI.2.3.1. Τα άτοµα Cl δηµιουργήθηκαν υποβάλλοντας 

µίγµα µοριακού χλωρίου (Cl2), σε ήλιο (He) περιεκτικότητας 5.26 % (Cl2/He) σε µικροκυµατική 

εκκένωση. Ο τρόπος παρασκευής του µίγµατος και οι καθαρότητες των συστατικών του 

περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο (§VI.4). Η HCF2CF2CH2OH (TEFPA) 

προµηθεύτηκε από την εταιρεία Aldrich (CAS No 76–37–9)† και είναι αναγραφόµενης 

καθαρότητας 98 %. Σε θερµοκρασία δωµατίου πρόκειται για µία υγρή, άχρωµη ένωση µε 

µοριακό βάρος M.W. = 132 και σηµείο ζέσης  b.p. = 109°C. Για τη διεξαγωγή των πειραµάτων η 

TEFPA µεταφέρεται σε κατάλληλα σχεδιασµένη φιάλη, που προσαρτείται σε οποιαδήποτε από 

τις τρεις γραµµές παροχής αερίων του συστήµατος τροφοδοσίας της VLPR διάταξης. Πριν τη 

διεξαγωγή των πειραµάτων, το δείγµα της TEFPA υποβάλλεται σε αλλεπάλληλους κύκλους 

ψύξης σε θερµοκρασία υγρού αζώτου (77 Κ, εµβάπτιση του φιαλιδίου σε υγρό άζωτο), 

εκκένωσης του φιαλιδίου µέσω προσαρτηµένης On/Off βαλβίδας και φυσιολογικής του 

επαναφοράς σε θερµοκρασία δωµατίου (ψύξη / εκκένωση / θερµοκρασιακή επαναφορά). Κατά τη 
                                                 
† Το CAS  είναι  το ακρωνύμιο  του Chemical Abstract Service  και αναγράφεται πάντα  (εφόσον υπάρχει), 
στην ετικέτα των χημικών ενώσεων 
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διαδικασία αυτή, όλος ο αέρας που υπάρχει στο φιαλίδιο (αέρια φάση), αλλά και ο µερικώς 

διαλυµένος στην αλκοόλη εκκενώνεται πλήρως. Το πέρας της διαδικασίας διαπιστώνεται κατά 

την εκκένωση του φιαλιδίου, όταν πλέον το απότοµο άνοιγµα της βαλβίδας δεν προκαλεί 

στιγµιαία αύξηση της πίεσης (Σ – VI.3.1.1, Pirani Gauge) στη main fold του συστήµατος 

παροχής. Κατόπιν απαέρωσης, το δείγµα υποβάλλεται σε κλασµατική απόσταξη υπό κενό, ώστε 

να αποµακρυνθούν πιθανές πτητικότερες προσµίξεις της ένωσης και µικρή ποσότητα αυτού 

εφόσον διαλυθεί σε κατάλληλο διαλύτη (ακετόνη, CΗ3C(O)CH3) αναλύεται µε τη συνδυαστική 

τεχνική διαχωρισµού και ποσοτικής ταυτοποίησης Αέρια Χρωµατογραφία – Φασµατοµετρία 

Μαζών (GC/MS), ώστε να ελεγχθεί η καθαρότητα της και να ταυτοποιηθούν οι πιθανές 

προσµίξεις του δείγµατος. Η τελική καθαρότητα της ένωσης, που προσδιορίστηκε κατόπιν της 

αρχικής διαδικασίας καθαρισµού ήταν µεγαλύτερη του 99 %, χωρίς να ανιχνευθεί οποιαδήποτε 

άλλη ένωση σε αφθονία µεγαλύτερης του 0.1 %. (< 0.1 %). 

Αρχικά, λαµβάνονται φάσµατα της TEFPA ρυθµίζοντας το δυναµικό στο θάλαµο 

ιονισµού στα 19 eV (∆ – VΙI.2.3.1). 

 
∆ – VIΙ.2.3.1 Φάσµα µαζών της HCF2CF2CH2OH που λήφθηκε στο εργαστήριο στα 19 eV 

 

T  273  303  333  363 
kescCl  (s‐1)  7.454  7.853  8.232  8.595 
τrCl  (ms)  134   127   121   116  
kescTEFPA  (s‐1)  3.838  4.044  4.239  4.426 
τrTEFPA (ms)  261  247  236  226 

Π – VIΙ.2.3.1 Πίνακας µε τις ταχύτητες διαφυγής και τους χρόνους παραµονής των βασικών µορίων του αντιδρώντος 
µίγµατος 

QMG–511 , 19 eV, 0.2 mA 
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Στη συνέχεια, λαµβάνεται το φάσµα της ένωσης στα 70 eV, προκειµένου να συγκριθεί, κατά 

αντιπαράσταση, µε αντίστοιχα διαθέσιµα φάσµατα που υπάρχουν σε διαδικτυακές ηλεκτρονικές 

βιβλιοθήκες23. Κατά τη σύγκριση αυτή µπορούν να προκύψουν χρήσιµα συµπεράσµατα για τον 

αναλυτή, τόσο για την ορθή λειτουργία του φασµατογράφου µαζών, όσο και για την καθαρότητα 

των ενώσεων, συγκρίνοντας τις σχηµατοµορφές των δύο φασµάτων µάζας. Πρέπει να 

σηµειωθεί, ότι το φάσµα µαζών ενός µορίου µπορεί να θεωρηθεί το δακτυλικό του αποτύπωµα 

και για τη σύγκριση ή το χαρακτηρισµό ενώσεων έχει καθιερωθεί παγκόσµια, να 

χρησιµοποιούνται φάσµατα µαζών, που έχουν ληφθεί σε δυναµικό ιονισµού 70 eV. Υπό αυτές 

τις συνθήκες, η ικανοποιητικά µεγάλη ευαισθησία και η εκτεταµένη θραυσµατοποίηση του 

µορίου, διασφαλίζουν τη µονοσήµαντη υπόσταση της σχηµατοµορφής του φάσµατος, καθώς 

αποκλείεται η πιθανότητα σύµπτωσης, σε συγκεκριµένη αναλογία, όλων των ιοντικών 

θραυσµάτων που χαρακτηρίζουν µία ένωση, µε τα αντίστοιχα οποιαδήποτε άλλης.  

 
∆ – VIΙ.2.3.2 Συγκριτική αντιπαράσταση φάσµατος µαζών της HCF2CF2CH2OH που λήφθηκε στο εργαστήριο 
(απλοποιηµένο φάσµα) και διαθέσιµου από τη διαδικτυακή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του NIST στα 70 eV 

NIST , 70 eV 

QMG–511 , 70 eV, 1.0 mA 
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Όπως φαίνεται από τη σύγκριση των φασµάτων στα 70 eV, µε εξαίρεση µικρές διαφορές 

στους σχετικούς λόγους των κορυφών, που πιθανώς να οφείλονται στην ταχεία σάρωση της 

κλίµακας των µαζών (στο στάδιο αυτό δεν λαµβάνεται µέσος όρος κάθε κορυφής) ή σε διαφορές 

της λειτουργίας και της αρχιτεκτονικής των δύο οργάνων και στον τρόπο εισαγωγής του 

δείγµατος, τα φάσµατα είναι πανοµοιότυπα. Η κορυφή µε τη µέγιστη ένταση (βασική κορυφή) 

αντιστοιχεί σε λόγο m/z = 31 ([CH2OH]+), όπως συµβαίνει σε όλες τις αλκοόλες µε δύο 

µεθυλενικά υδρογόνα δίπλα στην υδροξυλοµάδα, ενώ το µητρικό ιόν (m/z = 132, 

[HCF2CF2CH2OH]+) δεν ανιχνεύθηκε.  

 
m/z 

(Θραύσμα) 
29 
[CHO]+

31 
[CH2OH]+

49 
[CHFOH]+

51 
[CHF2]+

82 
[CHF=CF2]+

112 
[HCF3CF=CHOH]+

NIST (Mass Spectrum Data Centre) 
70 eV  18.4  100  6.7  18.8  7.2  9.5 

Εργαστήριο (QMG–511) 
70 eV  22.5  100  5.8  20.12  21.6  4.4 
19 eV  25.90  100  < 0.1  <0.1  5.71  5.26 

Π – VIΙ.2.3.2 Πίνακας µε τα βασικότερα θραύσµατα του φάσµατος µαζών της PEFPA στα 19 και στα 70 eV και οι 
αντίστοιχες σχετικές αφθονίες τους  
 

Στη συνέχεια, το δυναµικό του θαλάµου ιονισµού ρυθµίζεται στα 19 eV και λαµβάνονται 

φάσµατα, τόσο υπό συνθήκες αποκλειστικής παροχής ατόµων χλωρίου, όσο και υπό συνθήκες 

αντίδρασης. Στο στάδιο αυτό διερευνάται το αντιδρόν σύστηµα, ως προς το µηχανισµό του και  

την ύπαρξη δευτερογενών αντιδράσεων, σε όλο το εύρος συγκεντρώσεων ατόµων Cl και 

ΤEFPA, για τις οποίες διεξάγονται τα πειράµατα. Στη διαδικασία αυτή λαµβάνονται φάσµατα σε 

διάφορες ευαισθησίες του φασµατογράφου µαζών και για το λόγο αυτό η λειτουργία του 

οργάνου ελέγχεται χειροκίνητα. Το µοναδικό προϊόν που ανιχνεύθηκε κατά τη διαδικασία αυτή 

ήταν το HCl, του οποίου η κορυφή (m/z = 36) παρουσίασε καθαρή αύξηση. Συνεπώς, µε βάση 

τη συγκεκριµένη παρατήρηση το συνολικό µηχανιστικό σχήµα της αντίδρασης είναι το 

ακόλουθο:  

[A – VII.2.3.1] Cl    +   HCF2CF2CH2OH 

HCl    +   HCF2CF2CHOH 

HCl    +   HCF2CF2CH2O 

k1

k3

ktot HCl    +   CF2CF2CH2OΗ 
k2

 
Όσον αφορά το µηχανισµό της αντίδρασης, η TEFPA διαθέτει τρία διαφορετικά είδη υδρογόνου. 

Ωστόσο, επειδή όπως αναλύθηκε στην παράγραφο §VΙI.2.1 και αποδεικνύεται ακολούθως 

§VΙI.2.7, τα υδροξυλικά υδρογόνα δεν συµµετέχουν στο κινητικό σχήµα της αντίδρασης, ο 
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συνολικός συντελεστής ταχύτητας θα αποτελεί το άθροισµα των δύο συντελεστών k1 και k2 των 

δύο άλλων µονοπατιών. Στα πλαίσια διερεύνησης της αντίδρασης και επειδή, όπως 

προαναφέρθηκε δεν ανιχνεύθηκαν νέες κορυφές που να υποδεικνύουν το λεπτοµερή µηχανισµό 

της, µετρήθηκε ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης προσδιορίζοντας τη συγκέντρωση της 

TEFPA, µέσω τριών διαφορετικών κορυφών: i) Ι112, ii) Ι31 και iii) I51. Το πρώτο θραύσµα 

([CF2=CFCH2OH]+
 ή [HCF2CF=CHOH]+), βάσει των µηχανισµών θραυσµατοποίησης των 

φθοριωµένων αλκοολών µπορεί να προέρχεται αποκλειστικά από τη θραυσµατοποίηση της 

TEFPA στο θάλαµο ιονισµού και από κανένα άλλο αντιδρόν η προϊόν της αντίδρασης. Η 

κορυφή Ι31 ([CH2OH]+) ωστόσο, µπορεί να προέρχεται, τόσο από την TEFPA, όσο και από τη 

θραυσµατοποίηση της αφυδογονωµένης ρίζας, αν της έχει αποσπαστεί το µεθυλικό υδρογόνο. 

Τέλος, η Ι51 µπορεί να προέρχεται είτε από την TEFPA, είτε από την αφυδρογονωµένη ρίζα, αν 

έχει απολέσει το µεθυλενικό υδρογόνο.   

Ο προσδιορισµός του συνολικού συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης σε όλες τις 

περιπτώσεις έγινε βάσει της έκφρασης Ε – VΙI.1.1.5 (§ VII.1.1), η οποία στην προκειµένη 

περίπτωση λαµβάνει τη µορφή: 

 ( ) [ ]rtotescCl OHCHCFHCFkkR
Cl 2221 =−   [Ε – VΙI.2.3.1] 

όπου RCl: ο λόγος των εντάσεων του χλωρίου απουσίας ( ) και παρουσίας ( ) της αλκοόλης, 

(§VII.1.1), ενώ η συγκέντρωση της TEFPA προσδιορίζεται µέσω της έκφρασης: 

0
clI r

clI

 [ ]
TEFPATEFPA escRI

TEFPA

kVa
ITEFPA =    [Ε – VΙI.2.3.2] 

Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη χρήση και των δύο πρώτων κορυφών ήταν ταυτόσηµα 

µεταξύ τους (∆ – VΙI.2.3.6 και ∆ – VΙI.2.3.9). Επίσης, συµπίπτουν µε τα αντίστοιχα που 

προκύπτουν αναλύοντας τα δεδοµένα υπό συνθήκες ψευδοπρώτης τάξης ([TEFPA]>>[OH]), 

στις οποίες όταν διασφαλιστούν πειραµατικά, η συγκέντρωση της TEFPA προσδιορίζεται 

απευθείας από το ρυθµό παροχής της ένωσης, µέσω της έκφρασης Ε – VI.2.10, χωρίς να 

απαιτείται η καταγραφή κάποιας αντίστοιχης κορυφής της. Ωστόσο, η ανάλυση βάσει της I51 

κορυφής παράγει χαρακτηριστικά και συστηµατικά, µικρότερο συντελεστή ταχύτητας, γεγονός 

που καταδεικνύει ότι υπάρχει κάποια επιπλέον παραγωγή του συγκεκριµένου θραύσµατος, που 

δεν αντιστοιχεί στο αντιδρόν, µε αποτέλεσµα η συγκέντρωση της TEFPA να υπερεκτιµάται. Η 

πιθανότερη ερµηνεία είναι η θραυσµατοποίηση της ρίζας HCF2CF2CHOH, στο θάλαµο 

ιονισµού, η οποία θα παράγει και αυτή [CHF2]+.  Σε πλήρη αντιστοιχία, στην περίπτωση όπου 

θα παράγετο ως προϊόν η ρίζα CF2CF2CH2OH θα αναµένετο να προσαυξήσει την I31 και να 

οδηγήσει σε υποτίµηση του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης, όταν για τον προσδιορισµό 
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της συγκέντρωσης του µορίου χρησιµοποιείται η συγκεκριµένη κορυφή. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, 

δεν παρατηρήθηκε, γεγονός που δηλώνει ότι το βασικό µονοπάτι του µηχανισµού της 

αντίδρασης είναι η απαγωγή των µεθυλενικών υδρογόνων, προς παραγωγή HCl και 

HCF2CF2CHOH ρίζας. Στα γραφήµατα ∆ – VΙI.2.3.3 και ∆ – VΙI.2.3.4 αναπαρίστανται γραφικά 

τυπικά πειράµατα προσδιορισµού των παραµέτρων ροής της ΤEFPA και του συντελεστή 

βαθµονόµησης έντασης – συγκέντρωσής της για την κορυφή I31 που χρησιµοποιήθηκε στην 

πλειοψηφία των πειραµάτων.  

Οι παράµετροι ροής, που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη µέτρηση των απόλυτων 

συντελεστών ταχύτητας της αντίδρασης προέκυψαν κατόπιν διεξαγωγής πλειάδας πειραµάτων, 

συνάθροισης των σηµείων και προσαρµογής τους βάσει της έκφρασης Ε – VΙ.3.1.1.12. Οι τιµές 

που µετρήθηκαν ήταν: 

BF,TEFPA = (1.82 ± 0.16) × 1014 molecule s‐1 Torr‐2 , CF,TEFPA = (6.11 ± 0.06) × 1013 molecule s‐1 Torr‐1

ενώ ο συντελεστής βαθµονόµησης έντασης – ροής, που προέκυψε από τη γραµµική προσαρµογή 

των σηµείων του διαγράµµατος ∆ – VΙI.2.3.4 ήταν: 

aI31 = (2.12 ± 0.14) × 10‐14

 

 
∆ – VIΙ.2.3.3 Τυπικό διάγραµµα προσδιορισµού των παραµέτρων ροής της ΤEFPA στο εύρος των πιέσεων που 
διεξήχθησαν τα πειράµατα  
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∆ – VIΙ.2.2.4 Συνδυαστικό πείραµα προσδιορισµού του συντελεστή βαθµονόµησης έντασης ροής στην κορυφή I31 κατά 
τη διάρκεια του πειράµατος ροής  
 

 

 
∆ – VIΙ.2.3.5 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl και χρησιµοποιώντας την κορυφή I31 για τη µέτρηση της 
[TEFPA], στη θερµοκρασία των 273 Κ  
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∆ – VIΙ.2.3.6 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl και χρησιµοποιώντας την κορυφή I31 για τη µέτρηση της 
[TEFPA], στη θερµοκρασία των 303 Κ 
 
 

 
∆ – VIΙ.2.3.7 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl και χρησιµοποιώντας την κορυφή I31 για τη µέτρηση της 
[TEFPA], στη θερµοκρασία των 333 Κ 
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∆ – VIΙ.2.3.8 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl και χρησιµοποιώντας την κορυφή I31 για τη µέτρηση της 
[TEFPA], στη θερµοκρασία των 363 Κ 
 
 

 
∆ – VIΙ.2.3.9 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl και χρησιµοποιώντας την κορυφή I112 για τη µέτρηση της 
[TEFPA], στη θερµοκρασία των 303 Κ 
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Τα συγκεντρωτικά διαγράµµατα που κατασκευάστηκαν για τις τέσσερις θερµοκρασίες 

που διεξήχθησαν τα πειράµατα παρατίθενται στα διαγράµµατα ∆ – VΙI.2.3.5 έως ∆ – VΙI.2.3.8. 

Ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης που προέκυψε για τη θερµοκρασία των 303 K ήταν: 

k303 = (8.83 ± 0.74) × 10‐13 cm3 molecule‐1 s‐1

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε όλη τη διάρκεια των πειραµάτων, εξασφαλίζονταν στη 

µικροκυµατική περιοχή συνθήκες πλήρους διάσπασης του Cl2, ώστε να αποφευχθούν 

δευτερογενείς αντιδράσεις της µορφής (Α – VII.1.1.1.1). Για τον έλεγχο του συστήµατος, 

διεξήχθη ανεξάρτητη ανάλυση των δεδοµένων, συµπεριλαµβάνοντας τη δευτερογένεια, µέσω 

της έκφρασης Ε – VII.1.1.1.7 ( ). Η πλήρης όµως ταύτιση των προκυπτουσών τιµών 

αποδεικνύει την απουσία δευτορεγενών  αντιδράσεων της συγκεκριµένης µορφής. 

Cl
effectiveR

Τα δεδοµένα αναλύθηκαν επιπλέον, τόσο εφαρµόζοντας για [PEFPA] >> [Cl] τη 

συνθήκη ψευδοπρώτης τάξης (RPFO), ([PEFPA]0 ≈ [PEFPA]r), όσο και βάσει των στάσιµων 

καταστάσεων για την TEFPA (RM) και το σταθερό προϊόν της αντίδρασης, το HCl (RHCl). 

Ενδεικτικά παρατίθενται τα αντίστοιχα διαγράµµατα (∆ – VΙI.2.3.10, ∆ – VΙI.2.3.11 και ∆ – 

VΙI.2.3.12), που κατασκευάστηκαν για τη θερµοκρασία των 303 K. 

 

 

 
∆ – VIΙ.2.3.10 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για το HCl, στη θερµοκρασία των 303 Κ. Για την κατασκευή του διαγράµµατος 
έχουν αξιοποιηθεί µόνο τα πειράµατα που το ∆[HCl] προσδιορίζετο µε αξιοπιστία 
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∆ – VIΙ.2.3.11 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη συνθήκη ψευδοπρώτης τάξης για την TEFPA, στη θερµοκρασία των 303 Κ 
 

 
∆ – VIΙ.2.3.12 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για την TEFPA, στη θερµοκρασία των 303 Κ. Για την κατασκευή του 
διαγράµµατος έχουν αξιοποιηθεί µόνο τα πειράµατα που ο λόγος RM προσδιορίζετο µε αξιοπιστία 

 

 Τα διαγράµµατα VΙI.2.3.10 και VΙI.2.3.12 παρατίθενται προκειµένου να καταδειχθεί το 

εξαιρετικό ισοζύγιο µάζας για την αντίδραση, τόσο µεταξύ των αντιδρώντων, όσο και µεταξύ 
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αντιδρώντων και HCl, που αποτελεί το βασικό προϊόν της αντίδρασης. Η σχετική σκέδαση που 

παρατηρείται στα δύο γραφήµατα οφείλεται στις σχετικά µικρές τιµές του ∆[HCl] και του RM, 

που όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο §VII.1.1, όσο πιο αργή γίνεται η αντίδραση τόσο 

δυσκολότερη καθίσταται η µέτρησή τους (µειώνεται η ευαισθησία ως προς τα δύο µεγέθη), ως 

προς το υπόβαθρο. Ωστόσο, η συλλογή πολλών πειραµάτων µπορεί εν µέρει να αντισταθµίσει το 

πρόβληµα και αν καταστεί δυνατόν να κατασκευαστούν τα συγκεκριµένα γραφήµατα µπορούν 

να αποτελέσουν χρήσιµο αρωγό, για τη διερεύνηση του µηχανιστικού σχήµατος της αντίδρασης.  

Πρέπει να επισηµανθεί ότι για κάθε θερµοκρασία έχουν διεξαχθεί πολλά επαναληπτικά 

πειράµατα, µε τυχαία σειρά στη θερµοκρασιακή κλίµακα, ώστε να περιοριστούν ενδεχόµενα 

συστηµατικά σφάλµατα. Επιπλέον, σε κάθε πειραµατικό στάδιο ελέγχεται η επαναληψιµότητα 

(repeatability) των µετρήσεων, ενώ τα πειράµατα επαναλήφθηκαν κατόπιν παρόδου µεγάλης 

χρονικής διαρκείας, ώστε να ελεγχθεί και να διασφαλιστεί και η αναπαραγωγισιµότητά 

(reproducibility)† τους. Η ετερογενής κατανάλωση των ατόµων Cl στα τοιχώµατα ελέγχεται 

στην αρχή και στο τέλος κάθε πειράµατος (§VΙI.2.6.1.2) και εφόσον παρατηρηθεί, 

ποσοτικοποιείται και συµπεριλαµβάνεται στην επεξεργασία. Στον πίνακα Π – VΙI.2.3.3 

συνοψίζονται τα αποτελέσµατα για όλους τους τρόπους ανάλυσης των δεδοµένων και όλες τις 

θερµοκρασίες διεξαγωγής των πειραµάτων.  

 
Τ (K)  273  303  333  363 

k/10‐13 (RCl,Ι31) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

6.26 ± 0.61  8.83 ± 0.74  1.07 ± 0.72  12.21 ± 1.25 

k/10‐13 (RCl,Ι112) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

6.00 ± 0.52  8.56 ± 0.77  1.10 ± 0.99  12.34 ± 2.11 

k/10‐13 (RHCl) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

6.16 ± 0.99  9.18 ± 1.67  1.06 ± 1.14  12.51 ± 2.63 

k/10‐13 (RM) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

6.54 ± 1.23  8.32 ± 1.07  1.06 ± 0.65  12.93 ± 3.69 

k/10‐13 (PFO) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

5.72 ± 1.20  8.11 ± 1.00  9.52 ± 1.33  11.77 ± 1.65 

[Cl]/1011
(atoms cm‐3) 

2.82 – 18.74  2.33 – 13.28  4.90 – 10.83  2.27 – 8.85 

[TEFPA]/1012
(molecule cm‐3)  

0.40 – 18.74  0.27 – 20.33  0.65 – 15.48  0.37 – 14.82 

# Points  43  43  28  28 
Π – VIΙ.2.3.3 Συγκεντρωτικός πίνακας των πειραµατικών αποτελεσµάτων σε  όλες τις θερµοκρασίες. Το PFO 
(Pseudo–First Order) στην επεξεργασία εφαρµόζοντας την ψευδο–πρώτης τάξης συνθήκη 
                                                 
† Η επαναληψιμότητα αναφέρεται στη συμφωνία των τιμών ενός μεγέθους που προσδιορίζονται από 
αλλεπάλληλες μετρήσεις, ενώ η αναπαραγωγισιμότητα στη συμφωνία μετρήσεων του ίδιου μεγέθους, 
που διεξάγονται όμως σε διαφορετικές πειραματικές περιόδους 

253 
 



Κεφάλαιο VIΙ .2 .3  –  Μέτρηση Κινητικών Παραμέτρων της Αντίδρασης Cl  +  CΗF2CF2CH2OH  
 
 

Ορισµένα πειραµατικά δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των διαγραµµάτων 

παρατίθενται ενδεικτικά στον πίνακα Π – VΙI.2.3.4.  

 
 

RCl ICl,R [Cl]/1011 IM,R [TEFPA]/1012

Τ = 273 Κ 

1.04  5.51  6.85  4.36  0.40 
1.32  8.97  6.15  43.30  3.38 
1.52  7.70  5.33  84.02  6.57 
1.88  3.92  4.18  114.41  10.49 
2.04  5.45  5.90  171.76  12.84 

Τ = 303 Κ 

1.17  10.92  9.53  15.95  1.20 
1.43  8.46  7.48  54.37  4.09 
1.59  3.30  6.30  44.24  5.39 
2.01  6.35  5.75  140.82  10.60 
3.46  4.60  3.82  270.22  20.33 

Τ = 333 Κ 

1.08  11.44  9.60  9.59  0.87 
1.78  8.14  7.93  72.82  6.19 
2.15  6.81  6.59  106.01  9.02 
2.42  6.19  6.13  134.79  11.46 
3.00  5.02  4.90  177.65  15.11 

Τ = 363 Κ (kXCL~0) 

1.10  8.70  7.60  9.47  0.81 
1.57  4.21  3.37  33.05  3.58 
2.04  4.51  3.07  67.23  7.22 
2.60  4.66  3.90  143.45  12.28 
2.95  4.35  3.58  159.83  13.68 

Π – VIΙ.2.3.4 Ενδεικτικά πειραµατικά δεδοµένα που κατεγράφησαν κατά την εξέλιξη των πειραµάτων 
 
 
 
Από τους συντελεστές ταχύτητας που προσδιορίστηκαν για την αντίδραση, στις τέσσερις 

θερµοκρασίες (∆ – VΙI.2.3.13), κατασκευάζεται διάγραµµα του lnk συναρτήσει του αντιστρόφου 

της θερµοκρασίας (∆ – VΙI.2.3.14) και προσδιορίζονται οι παράµετροι Arrhenius από τη 

γραµµική προσαρµογή των σηµείων του (Ε – VII.1.1.4).   
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∆ – VIΙ.2.3.13 Αναπαράσταση της εξάρτησης των γραµµικών προσαρµογών των διαγραµµάτων προσδιορισµού του 
συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης από τη θερµοκρασία 
 
 
 

 
∆ – VIΙ.2.3.14 ∆ιάγραµµα Arrhenius για τις τέσσερις θερµοκρασίες που διεξήχθησαν τα πειράµατα 
 

Η έκφραση Arrhenius που προέκυψε για τη συγκεκριµένη αντίδραση είναι: 

( ) 11312 136731exp1004.250.9 −−− ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ±
−×±= smoleculecm

T
k  
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µε τον προεκθετικό παράγοντα Arrhenius και την ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης να 

λαµβάνουν τις τιµές: 

A = (9.50 ± 2.04) × 10‐12 cm3 molecule‐1 s‐1     και     Εα = (6.08 ± 1.13) kJ mol‐1

Η συλλογή και η επεξεργασία του συνόλου των δεδοµένων που παρουσιάζονται στην παρούσα 

παράγραφο έγινε µε ειδικά προγράµµατα εσωτερικής κατασκευής , ενώ για τη γραφική 

απεικόνιση των αποτελεσµάτων έχει χρησιµοποιηθεί το λογισµικό πακέτο της OriginLab 

Corporation OriginPro 7.5 SR0 v.7.5714(B714). 

 

VΙI.2.3.1 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 
 

Η παρούσα εργασία αποτελεί την πρώτη κινητική µελέτη της αντίδρασης ατόµων Cl µε 

τη CΗF2CF2CH2OH και συνεπώς, τα δεδοµένα που προέκυψαν κατά την παρούσα διατριβή δεν 

µπορούν να συγκριθούν µε αντίστοιχα που έχουν προκύψει από άλλες ερευνητικές οµάδες. 

Ωστόσο, µπορούν να συγκριθούν  µε δεδοµένα άλλων φθοροαλκοολών και να εκτιµηθεί η 

επίδραση της υποκατάστασης στη δραστικότητά τους. Η άµεσα συγκρίσιµη φθοριωµένη 

αλκοόλη είναι η PEFPA, στην οποία η µεθυλοµάδα είναι υπερφθοριωµένη, ενώ στην TEFPA η 

µεθυλοµάδα είναι δις–φθοροϋποκατεστηµένη. Με βάση την ανάλυση που έγινε στην παράγραφο 

των αποτελεσµάτων φαίνεται ότι και στις δύο αλκοόλες, το κυρίαρχο µηχανιστικό µονοπάτι της 

αντίδρασής τους µε τα άτοµα Cl είναι η απαγωγή των µεθυλενικών υδρογόνων. Συγκρίνοντας, 

όµως τους συντελεστές ταχύτητας των δύο αντιδράσεων προκύπτει ότι η δραστικότητά τους 

στην περίπτωση της TEFPA είναι ελαφρώς µεγαλύτερη ( 36.1303

303

=
PEFPA

TEFPA

k
k ).   

 

Αντίδραση  kCl,298/10‐13
cm3 molecule‐1 s‐1

A/10‐11
cm3 molecule‐1 s‐1

Ea 
kJ mol‐1

Εργασία 

Cl + ΗCF2 CF2CH2OH  8.83 ± 0.74  0.95 ± 0.20  6.08 ± 1.13  This Work†
Cl + CF3CF2CH2OH  6.49 ± 0.56  2.32 ± 0.41  9.02 ± 0.74  This Work †

  6.50 ± 0.50  –  –  RR/FTIR   
Cl + CF3CH2OH  6.30 ± 0.90  0.85 ± 0.19  6.58 ± 0.62  VLPR7 

  6.50 ± 0.50  –  –  RR/FTIR   
  7.00 ± 1.00  –  –  RR  

Π – VIΙ.2.3.1.1 Κινητικά δεδοµένα σύγκρισης των αποτελεσµάτων 
 

Το γεγονός αυτό εξηγείται από το ασθενέστερο προσθετικό αποτέλεσµα των επαγωγικών 

φαινοµένων των φθορίων στην περίπτωση της TEFPA (–CHF2 αντί –CF3)  και την επακόλουθη 

                                                 
† Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αναφέρονται στους 303 K. 
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σχετική εξασθένιση του C–H δεσµού. Επιπλέον, συγκρίνοντας συνολικά τα αποτελέσµατα του 

πίνακα Π – VΙI.2.3.1.1 φαίνεται ότι τα αποτελέσµατα της παρουσίας µίας –CF3 οµάδας, σε α–

θέση ως προς την αντίστοιχη υπερφθοριωµένη µεθυλενική (–CF2–) είναι ταυτόσηµα µε τα 

αντίστοιχα που επέρχονται αν η –CF3 αντικατασταθεί από ένα άτοµο φθορίου. Όσον αφορά 

όµως την επίδραση των επαγωγικών φαινοµένων των φθορίων που βρίσκονται σε απόσταση δύο 

δεσµών από τα µεθυλενικά υδρογόνα, σε πλήρη συµφωνία µε τις παρατηρήσεις για την TRIFPA, 

φαίνεται να γίνεται αισθητή και να αποτελεί σηµαντική παράµετρο για τη δραστικότητα των 

HFA.  

Τέλος, συγκρίνοντας τις παραµέτρους Arrhenius για τις τρεις αλκοόλες του πίνακα  Π – 

VΙI.2.3.1.1, όπως φαίνεται, ο προεκθετικός παράγοντας για την TEFPA είναι µικρότερος από 

τον αντίστοιχο της PEFPA (ATEFPA < APEFPA) και ελαφρώς µεγαλύτερος από αυτόν  της TFEA, 

σε πλήρη συµφωνία µε τα όσα συζητήθηκαν στην παράγραφο §VΙI.2.2.1. Όσον αφορά την 

ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης, η µερική υποκατάσταση της µεθυλικής οµάδας στην 

TEFPA, σε σύγκριση µε την πλήρως υποκατεστηµένη στην PEFPA, επιφέρει την εξασθένιση 

του C–H δεσµού και η µείωση που παρατηρείται στην Ea µπορεί να αποδοθεί στην ενθαλπική 

αυτή διαφοροποίηση. Αυτό επιβεβαιώνεται επίσης, κατά τη σύγκρισή της µε την Ea στην 

περίπτωση της TFEA, όπου η σχετική ενίσχυση του C–H δεσµού λόγω παρουσίας της –CF3 

οµάδας σε α–θέση ως προς την υδροξυλοµάδα προσαυξάνει ελαφρώς το ενεργειακό φράγµα. 

(Εa,TFEA > Εa,TEFPA).  

 

VΙI.2.4 Μέτρηση Κινητικών Παραμέτρων της Αντίδρασης Cl + CF3CHFCF2CH2OH 
 

Για τον προσδιορισµό των κινητικών παραµέτρων της συγκεκριµένης αντίδρασης 

χρησιµοποιήθηκε αντιδραστήρας όγκου VR = 107 cm3 και οπή διαφυγής διαµετρήµατος d = 5 

mm. Υπό αυτές τις συνθήκες η σταθερά διαφυγής των µορίων από τον αντιδραστήρα (§VI.3.4.2) 

προσδιορίστηκε Aesc = 2.669, ενώ οι ταχύτητες διαφυγής των µορίων και οι αντίστοιχοι χρόνοι 

παραµονής τους στο εσωτερικό του αντιδραστήρα, που προσδιορίζονται από την έκφραση Ε –

VI.2.5, συνοψίζονται στον πίνακα Π – VΙI.2.4.1. Τα άτοµα Cl δηµιουργήθηκαν υποβάλλοντας 

µίγµα µοριακού χλωρίου (Cl2), σε ήλιο (He) περιεκτικότητας 5.26 % (Cl2/He) σε µικροκυµατική 

εκκένωση. Ο τρόπος παρασκευής του µίγµατος και οι καθαρότητες των συστατικών του 

περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο (§VI.4). Η CF3CHFCF2CH2OH (HEFBA) 
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προµηθεύτηκε από την εταιρεία Aldrich (CAS No 382–31–0)† και είναι αναγραφόµενης 

καθαρότητας 95 %. Σε θερµοκρασία δωµατίου πρόκειται για µία υγρή, άχρωµη ένωση µε 

µοριακό βάρος M.W. = 182 και σηµείο ζέσης  b.p. = 114°C. Για τη διεξαγωγή των πειραµάτων η 

HEFBA µεταφέρεται σε κατάλληλα σχεδιασµένη φιάλη, που προσαρτείται σε οποιαδήποτε από 

τις τρεις γραµµές παροχής αερίων του συστήµατος τροφοδοσίας της VLPR διάταξης. Πριν τη 

διεξαγωγή των πειραµάτων, το δείγµα της HEFBA υποβάλλεται σε αλλεπάλληλους κύκλους 

ψύξης σε θερµοκρασία υγρού αζώτου (77 Κ, εµβάπτιση του φιαλιδίου σε υγρό άζωτο), 

εκκένωσης του φιαλιδίου µέσω προσαρτηµένης On/Off βαλβίδας και φυσιολογικής του 

επαναφοράς σε θερµοκρασία δωµατίου (ψύξη/εκκένωση/επαναφορά). Κατά τη διαδικασία αυτή, 

όλος ο αέρας που υπάρχει στο φιαλίδιο (αέρια φάση), αλλά και ο µερικώς διαλυµένος στην 

αλκοόλη εκκενώνεται πλήρως. Το πέρας της διαδικασίας διαπιστώνεται κατά την εκκένωση του 

φιαλιδίου, όταν πλέον το απότοµο άνοιγµα της βαλβίδας δεν προκαλεί στιγµιαία αύξηση της 

πίεσης (Σ – VI.3.1.1, Pirani Gauge) στη main fold του συστήµατος παροχής. Λόγω της σχετικά 

χαµηλής καθαρότητας της, το δείγµα της HEFBA υποβάλλεται σε κλασµατική απόσταξη υπό 

κενό, ώστε να αποµακρυνθούν πιθανές πτητικότερες προσµίξεις της ένωσης. Στη συνέχεια, 

µικρή ποσότητα της αποσταγµένης HEFBA διαλύεται σε κατάλληλο διαλύτη (ακετόνη, 

CΗ3C(O)CH3) και αναλύεται µε τη συνδυαστική τεχνική διαχωρισµού και ποσοτικής 

ταυτοποίησης Αέρια Χρωµατογραφία – Φασµατοµετρία Μαζών (GC/MS), ώστε να ελεγχθεί εκ 

νέου η καθαρότητα της. Η ολοκλήρωση της κορυφής του αέριου χρωµατογραφήµατος που 

αντιστοιχεί στη HEFBA έδειξε ότι η τελική καθαρότητα της ένωσης, ήταν µεγαλύτερη του 98 %. 

Επιπλέον, επειδή δεν προσδιορίστηκε κάποια ένωση σε αναλογία µεγαλύτερη του 0.05 %, η 

HEFBA χρησιµοποιήθηκε χωρίς περαιτέρω καθαρισµό της.  

 
T  273  303  333  363 

kescCl  (s‐1)  7.454  7.853  8.232  8.595 
τrCl  (ms)  134   127   121   116  
kescHEFBA  (s‐1)  3.269  3.444  3.610  3.769 
τrHEFBA (ms)  306  290  277  265 

Π – VIΙ.2.4.1 Πίνακας µε τις ταχύτητες διαφυγής και τους χρόνους παραµονής των βασικών µορίων του αντιδρώντος 
µίγµατος 
 
 Για τη συγκεκριµένη αλκοόλη δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα των φασµάτων της, 

στις διαδικτυακές βιβλιοθήκες23,33 και συνεπώς δεν ήταν δυνατή η αντιπαράσταση των 

φασµάτων που λήφθηκαν στα 70 eV. Για το λόγο αυτό παρατίθεται µόνο το φάσµα µαζών που 
                                                 
† Το CAS  είναι  το ακρωνύμιο  του Chemical Abstract Service  και αναγράφεται πάντα  (εφόσον υπάρχει), 
στην ετικέτα των χημικών ενώσεων 
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λήφθηκε στο εργαστήριο, στα 19 eV, το οποίο αποτελεί και το δυναµικό που χρησιµοποιήθηκε 

για τον ιονισµό των συστατικών του αντιδρώντος µίγµατος στο σύνολο των κινητικών 

πειραµάτων για το συγκεκριµένο µόριο. (∆ – VΙI.2.4.1).  

 
∆ – VIΙ.2.4.1 Φάσµα µαζών της CF3CΗFCF2CH2OH που λήφθηκε στο εργαστήριο στα 19 eV 

 

Όπως φαίνεται στο φάσµα ∆ – VΙI.2.4.1, η κορυφή µε τη µέγιστη ένταση (βασική 

κορυφή) αντιστοιχεί σε λόγο m/z = 31 ([CH2OH]+), όπως συµβαίνει σε όλες τις αλκοόλες µε δύο 

µεθυλενικά υδρογόνα δίπλα στην υδροξυλοµάδα, ενώ το µητρικό ιόν (m/z = 182, 

[CF3CHFCF2CH2OH]+) δεν ανιχνεύθηκε. Στον πίνακα Π – VΙI.2.4.2 φαίνονται τα κύρια 

θραύσµατα της ένωσης και οι σχετικές τους αναλογίες. 

 
m/z 

(Θραύσμα) 
31 

[CH2OH]+
51 
[CHF2]+

81 
[CF2CH2OH]+

113 
[CHFCF2H2OH2]+

132 
[CHF2CF2H2OH]+

151 
[CF3CHFCF2]+

Εργαστήριο (QMG–511) 
19 eV  100  1.3  1  0.8  1  0.5 

Π – VIΙ.2.4.2 Πίνακας µε τα βασικότερα θραύσµατα του φάσµατος µαζών της HEFBA στα 19eV και οι αντίστοιχες 
σχετικές αφθονίες τους  
 

Παρά τη µικρή σχετική αφθονία των υπολοίπων µαζών σε σχέση µε την I31, πρέπει να 

επισηµανθεί ότι όλες οι κορυφές που περιέχονται στον πίνακα προσδιορίζονται µε 

ικανοποιητικότατη ευαισθησία µέσω χρήσης της προσαρµοσµένης φασµατοµετρίας και όπως 

φαίνεται από το ψηφιοποιηµένο φάσµα της ένωσης (∆ – VΙI.2.4.2), που έχει εστιαστεί σε µία 

QMG–511 , 19 eV, 0.2 mA 
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περιοχή του συνολικού φάσµατος, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε ασφάλεια, για τον 

προσδιορισµό της συγκέντρωσης της HEFBA, αν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.  

 
∆ – VIΙ.2.4.1 Περιοχή ψηφιοποιηµένου φάσµατος µαζών της CF3CΗFCF2CH2OH που λήφθηκε στο εργαστήριο στα 
70 eV 
 

Στη συνέχεια, διατηρώντας το δυναµικό του θαλάµου ιονισµού στα 19 eV λαµβάνονται 

φάσµατα, τόσο υπό συνθήκες αποκλειστικής παροχής ατόµων χλωρίου, όσο και υπό συνθήκες 

αντίδρασης. Στο στάδιο αυτό διερευνάται το αντιδρόν σύστηµα, ως προς το µηχανισµό του και 

και  την ύπαρξη δευτερογενών αντιδράσεων, σε όλο το εύρος συγκεντρώσεων ατόµων Cl και 

HEFBA, για τις οποίες διεξάγονται τα πειράµατα. Στη διαδικασία αυτή λαµβάνονται φάσµατα 

σε διάφορες ευαισθησίες του φασµατογράφου µαζών και για το λόγο αυτό η λειτουργία του 

οργάνου ελέγχεται χειροκίνητα. Το µοναδικό προϊόν που ανιχνεύθηκε κατά τη διαδικασία αυτή 

ήταν το HCl, του οποίου η κορυφή (m/z = 36) παρουσίασε καθαρή αύξηση. Συνεπώς, µε βάση 

τη συγκεκριµένη παρατήρηση το συνολικό µηχανιστικό σχήµα της αντίδρασης είναι το 

ακόλουθο:  

[A – VII.2.4.1] Cl    +   CF3CHFCF2CH2OH 

HCl    +   CF3CHFCF2CHOH 

HCl    +   CF3CHFCF2CH2O 

k1

k3

ktot HCl    +   CF3CFCF2CH2OΗ 
k2

 
Όσον αφορά το µηχανισµό της αντίδρασης, η HEFBA διαθέτει τρία διαφορετικά είδη 

υδρογόνου. Ωστόσο, επειδή όπως αναλύθηκε στην παράγραφο §VΙI.2.1 και αποδεικνύεται 
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ακολούθως §VΙI.2.7, τα υδροξυλικά υδρογόνα δεν συµµετέχουν στο κινητικό σχήµα της 

αντίδρασης, ο συνολικός συντελεστής ταχύτητας θα αποτελεί το άθροισµα των δύο συντελεστών 

k1 και k2 των δύο άλλων µονοπατιών. Σε πλήρη αντιστοιχία µε την περίπτωση της TEFPA και 

επειδή ούτε σε αυτήν την περίπτωση ανιχνεύθηκαν νέες κορυφές που να υποδεικνύουν το 

λεπτοµερή µηχανισµό της αντίδρασης, µετρήθηκε ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης 

προσδιορίζοντας τη συγκέντρωση της HEFBA, µέσω δύο διαφορετικών κορυφών: i) Ι113 (∆ – 

VΙI.2.4.9) και ii) Ι31 (∆ – VΙI.2.3.6). Το πρώτο θραύσµα ([CΗFCF2CH2OH]+) µπορεί να 

προέρχεται µόνον από το µόριο της HEFBA, καθώς περιέχει όλα τα υδρογόνα της και καµία από 

τις παραγόµενες ρίζες δεν δύναται να συνεισφέρει στην ένταση της κορυφής του. Ωστόσο, το 

άλλο θραύσµα, I31 υπάρχει ενδεχόµενο να περιέχει συνεισφορά από τη ρίζα του δεύτερο 

καναλιού (k2), γεγονός που θα προκαλούσε την υπερεκτίµηση της συγκέντρωσης της HEFBA 

και συνακόλουθα την υποτίµηση του µετρούµενου συντελεστή ταχύτητας βάσει της 

συγκεκριµένης κορυφής. Τα αποτελέσµατα, όµως ήταν ταυτόσηµα και ανεξάρτητα από την 

κορυφή που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης της HEFBA 

ενδεικνύοντας ότι η απαγωγή των γειτονικών της υδροξυλοµάδας, µεθυλενικών υδρογόνων και 

σε αυτήν την περίπτωση φέρεται ως το κυρίαρχο µηχανιστικό µονοπάτι της αντίδρασης. Οι 

ενδείξεις θα µπορούσαν να ενισχυθούν παρατηρώντας την επίδραση στο συντελεστή ταχύτητας 

της αντίδρασης, όταν για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης του µορίου χρησιµοποιείτο µία 

κορυφή που να προέρχεται από τη HEFBA και τη ρίζα του πρώτου καναλιού µόνο. Ωστόσο, η 

Ι101 ([CF3CHF]+), δεν ανιχνεύθηκε στο χρησιµοποιούµενο δυναµικό ιονισµού.   

Ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης προσδιορίστηκε σε όλες τις περιπτώσεις βάσει 

της έκφρασης Ε – VΙI.1.1.5 (§ VII.1.1), η οποία στην προκειµένη περίπτωση λαµβάνει τη 

µορφή: 

 ( ) [ ]rtotescCl OHCHCHFCFCFkkR
Cl 2231 =−   [Ε – VΙI.2.4.1] 

όπου RCl: ο λόγος των εντάσεων του χλωρίου απουσίας ( ) και παρουσίας ( ) της αλκοόλης, 

(§VII.1.1), ενώ η συγκέντρωση της HEFBA προσδιορίζεται µέσω της έκφρασης: 

0
clI r

clI

 [ ]
HEFBAHEFBA escRI

HEFBA

kVa
IHEFBA =    [Ε – VΙI.2.4.2] 

 Στα διαγράµµατα (∆ – VΙI.2.4.3 και ∆ – VΙI.2.4.4) αναπαρίσταται ένα πλήρες πείραµα 

προσδιορισµού των παραµέτρων ροής της HEFBA, που διεξάγεται συνδυαστικά µε τη 

βαθµονόµηση έντασης – ροής. Ακολούθως, παρατίθενται τα γραφήµατα προσδιορισµού του 

συντελεστή ταχύτητας (∆ – VΙI.2.4.5 και ∆ – VΙI.2.4.8), για τις τέσσερις θερµοκρασίες που 
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διεξήχθησαν τα πειράµατα, χρησιµοποιώντας για τη µέτρηση της συγκέντρωσης την πλέον 

ευαίσθητη κορυφή της HEFBA, την I31.  

 

 
∆ – VIΙ.2.4.3 Τυπικό διάγραµµα προσδιορισµού των παραµέτρων ροής της HEFBA στο εύρος των πιέσεων που 
διεξήχθησαν τα πειράµατα  
 
 

 
∆ – VIΙ.2.4.4 Συνδυαστικό πείραµα προσδιορισµού του συντελεστή βαθµονόµησης έντασης ροής στην κορυφή I31 κατά 
τη διάρκεια του πειράµατος ροής  
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Οι παράµετροι ροής, που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη µέτρηση των απόλυτων 

συντελεστών ταχύτητας της αντίδρασης προέκυψαν κατόπιν διεξαγωγής πλειάδας πειραµάτων, 

συνάθροισης των σηµείων και προσαρµογής τους βάσει της έκφρασης Ε – VΙ.3.1.1.12. Οι τιµές 

που µετρήθηκαν ήταν: 

BF,HEFBA = (1.67 ± 0.06) × 1014 molecule s‐1 Torr‐2 , CF,HEFBA = (2.04 ± 0.16) × 1014 molecule s‐1 Torr‐1

ενώ ο συντελεστής βαθµονόµησης έντασης – ροής, που προέκυψε από τη γραµµική προσαρµογή 

των σηµείων του διαγράµµατος ∆ – VΙI.2.4.4 ήταν: 

aI31 = (4.15 ± 0.12) × 10‐14 

Ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης που προέκυψε για τη θερµοκρασία των 303 K ήταν: 

k303 = (5.40 ± 0.58) × 10‐13 cm3 molecule‐1 s‐1

Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε επίσης διασφαλίζοντας την πειραµατική συνθήκη  

ψευδοπρώτης τάξης ([HEFBA]>>[Cl]), κατά την οποία η συγκέντρωση της HEFBA 

προσδιορίζεται απευθείας από το ρυθµό παροχής της ένωσης, µέσω της έκφρασης Ε – VI.2.10, 

χωρίς να απαιτείται η καταγραφή κάποιας αντίστοιχης κορυφής της. Τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν από τις τρεις αναλύσεις, ήταν σε ικανοποιητική συµφωνία µεταξύ τους, γεγονός που 

ενδεικνύει, ότι για τις πειραµατικές συνθήκες που διεξήχθησαν τα πειράµατα, η I31 προέρχεται 

µόνο από τη HEFBA. Τέλος, τα δεδοµένα αναλύθηκαν εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για 

το HCl (∆ – VΙI.2.4.10) και τα συνολικά αποτελέσµατα συνοψίζονται στον πίνακα Π – VΙI.2.4.3.  

 
∆ – VIΙ.2.4.5 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl και χρησιµοποιώντας την κορυφή I31 για τη µέτρηση της 
[HEFBA], στη θερµοκρασία των 273 Κ  
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∆ – VIΙ.2.4.6 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl και χρησιµοποιώντας την κορυφή I31 για τη µέτρηση της 
[HEFBA], στη θερµοκρασία των 303 Κ 
 
 
 

 
∆ – VIΙ.2.4.7 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl και χρησιµοποιώντας την κορυφή I31 για τη µέτρηση της 
[HEFBA], στη θερµοκρασία των 333 Κ 
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∆ – VIΙ.2.4.8 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl και χρησιµοποιώντας την κορυφή I31 για τη µέτρηση της 
[HEFBA], στη θερµοκρασία των 363 Κ 
 

 . 

 

 
∆ – VIΙ.2.4.9 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl και χρησιµοποιώντας την κορυφή I113 για τη µέτρηση της 
[HEFBA], στη θερµοκρασία των 303 Κ 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε όλη τη διάρκεια των πειραµάτων, εξασφαλίζονταν στη 

µικροκυµατική περιοχή συνθήκες πλήρους διάσπασης του Cl2, ώστε να αποφευχθούν 

δευτερογένεις αντιδράσεις της µορφής (Α – VII.1.1.1.1). Για τον έλεγχο του συστήµατος, 

διεξήχθη ανεξάρτητη ανάλυση των δεδοµένων, συµπεριλαµβάνοντας τη δευτερογένεια, µέσω 

της έκφρασης Ε – VII.1.1.1.7 ( ). Η πλήρης όµως ταύτιση των προκυπτουσών τιµών 

αποδεικνύει την απουσία δευτορεγενών  αντιδράσεων της συγκεκριµένης µορφής. Επίσης, 

επισηµαίνεται ότι για κάθε θερµοκρασία έχουν διεξαχθεί πολλά επαναληπτικά πειράµατα, µε 

τυχαία σειρά στη θερµοκρασιακή κλίµακα, ώστε να περιοριστούν ενδεχόµενα συστηµατικά 

σφάλµατα. Επιπλέον, σε κάθε πειραµατικό στάδιο ελέγχεται η επαναληψιµότητα (repeatability) 

των µετρήσεων, ενώ τα πειράµατα επαναλήφθηκαν κατόπιν παρόδου µεγάλης χρονικής 

διαρκείας, ώστε να ελεγχθεί και να διασφαλιστεί και η αναπαραγωγισιµότητά (reproducibility)

Cl
effectiveR

† 

τους. Η ετερογενής κατανάλωση των ατόµων Cl στα τοιχώµατα ελέγχεται στην αρχή και στο 

τέλος κάθε πειράµατος (§VΙI.2.6.1.2) και εφόσον παρατηρηθεί, ποσοτικοποιείται και 

συµπεριλαµβάνεται στην επεξεργασία. 

 

 
∆ – VIΙ.2.4.10 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για το HCl, στη θερµοκρασία των 303 Κ. Για την κατασκευή του διαγράµµατος 
έχουν αξιοποιηθεί µόνο τα πειράµατα που το ∆[HCl] προσδιορίζετο µε αξιοπιστία 
 

                                                 
† Η επαναληψιμότητα αναφέρεται στη συμφωνία των τιμών ενός μεγέθους που προσδιορίζονται από 
αλλεπάλληλες μετρήσεις, ενώ η αναπαραγωγισιμότητα στη συμφωνία μετρήσεων του ίδιου μεγέθους, 
που διεξάγονται όμως σε διαφορετικές πειραματικές περιόδους 
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∆ – VIΙ.2.4.11 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη συνθήκη ψευδοπρώτης τάξης για την HEFBA, στη θερµοκρασία των 303 Κ 

 

Στον πίνακα Π – VΙI.2.4.3 συνοψίζονται τα αποτελέσµατα για όλους τους τρόπους ανάλυσης 

των δεδοµένων και όλες τις θερµοκρασίες διεξαγωγής των πειραµάτων.  

 

Τ (K)  273  303  333  363 
k/10‐13 (RCl,Ι31) 

(cm3 molecule‐1 s‐1) 
4.16 ± 0.62  5.40 ± 0.58  6.77 ± 0.64  8.18 ± 0.71 

k/10‐13 (RCl,Ι113) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

4.23 ± 0.77  5.44 ± 0.62  6.32 ± 0.95  8.81 ± 0.87 

k/10‐13 (RHCl) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

4.18 ± 0.60  5.63 ± 0.84  6.44 ± 1.02  8.78 ± 1.05 

k/10‐13 (PFO) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

4.55 ± 0.61  5.99 ± 0.53  7.02 ± 0.70  8.36 ± 0.91 

[Cl]/1011
(atoms cm‐3) 

6.93 – 23.75  4.15 – 14.92  5.80 – 13.65  1.73 – 10.28 

[HEFBA]/1012
(molecule cm‐3)  

2.63 – 36.55  2.93 – 40.11  2.93 – 27.39  2.02 – 28.76 

# Points  38  41  25  29 
Π – VIΙ.2.4.3 Συγκεντρωτικός πίνακας των πειραµατικών αποτελεσµάτων σε  όλες τις θερµοκρασίες. Το PFO 
(Pseudo–First Order) αναφέρεται στην επεξεργασία εφαρµόζοντας την ψευδο–πρώτης τάξης συνθήκη 
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Ορισµένα πειραµατικά δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των διαγραµµάτων 

παρατίθενται ενδεικτικά στον πίνακα Π – VΙI.2.4.4.  

 

RCl ICl,R [Cl]/1011 IM,R [HEFBA]/1012

Τ = 273 Κ 

1.12  29.417  22.56  44.46  2.63 
1.63  18.054  11.42  161.07  10.18 
1.81  17.001  12.98  261.60  15.46 
2.15  14.444  9.11  340.30  21.52 
2.93  11.06  7.13  529.59  33.49 

Τ = 303 Κ 

1.49  17.28  13.02  115.54  5.82 
2.05  11.56  8.55  266.39  16.21 
2.52  9.23  6.79  440.65  22.19 
3.25  7.44  5.41  637.73  32.11 
3.65  4.93  4.18  479.88  38.93 

Τ = 333 Κ 

1.287  20.14  13.18  49.14  3.02 
1.75  13.16  9.19  175.31  10.77 
2.24  10.67  7.22  255.09  15.67 
2.57  10.16  6.88  307.29  18.88 
2.95  9.09  6.09  366.08  22.49 

Τ = 363 Κ (kXCL~0) 

1.48  15.09  8.20  83.60  4.96 
2.07  10.86  6.06  205.18  12.17 
2.54  8.79  5.07  274.84  16.31 
3.02  7.34  4.28  369.46  21.92 
3.52  5.05  3.04  486.15  27.54 

Π – VIΙ.2.4.4 Ενδεικτικά πειραµατικά δεδοµένα που κατεγράφησαν κατά την εξέλιξη των πειραµάτων 
 

 

Από τους συντελεστές ταχύτητας που προσδιορίστηκαν για την αντίδραση, στις τέσσερις 

θερµοκρασίες (∆ – VΙI.2.4.12), κατασκευάζεται διάγραµµα του lnk συναρτήσει του αντιστρόφου 

της θερµοκρασίας (∆ – VΙI.2.4.13) και προσδιορίζονται οι παράµετροι Arrhenius από τη 

γραµµική προσαρµογή των σηµείων του (Ε – VII.1.1.4).   
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∆ – VIΙ.2.4.12 Αναπαράσταση της εξάρτησης των γραµµικών προσαρµογών των διαγραµµάτων προσδιορισµού του 
συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης από τη θερµοκρασία 
 
 
 
 

 
∆ – VIΙ.2.4.13 ∆ιάγραµµα Arrhenius για τις τέσσερις θερµοκρασίες που διεξήχθησαν τα πειράµατα 
 

 

Η έκφραση Arrhenius που προέκυψε για τη συγκεκριµένη αντίδραση είναι: 
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( ) 11312 65749exp1068.036.6 −−− ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ±
−×±= smoleculecm

T
k  

µε τον προεκθετικό παράγοντα Arrhenius και την ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης να 

λαµβάνουν τις τιµές: 

A = (6.36 ± 0.68) × 10‐12 cm3 molecule‐1 s‐1     και     Εα = (6.24 ± 0.54) kJ mol‐1

Η συλλογή και η επεξεργασία του συνόλου των δεδοµένων που παρουσιάζονται στην 

παρούσα παράγραφο έγινε µε ειδικά προγράµµατα εσωτερικής κατασκευής , ενώ για τη γραφική 

απεικόνιση των αποτελεσµάτων έχει χρησιµοποιηθεί το λογισµικό πακέτο της OriginLab 

Corporation OriginPro 7.5 SR0 v.7.5714(B714). 

 

VΙI.2.4.1 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 
 

Η παρούσα εργασία αποτελεί την πρώτη κινητική µελέτη της αντίδρασης ατόµων Cl µε 

τη CF3CΗFCF2CH2OH και συνεπώς, οι συντελεστές ταχύτητας και οι παράµετροι Arrhenius 

που προέκυψαν δεν είναι άµεσα συγκρίσιµοι µε αντίστοιχους άλλων ερευνητικών οµάδων. Η 

δοµική διαφοροποίηση του συγκεκριµένου µορίου αφορά στην αντικατάσταση της –CF2– 

οµάδας των φθοροτελοµερών αλκοολών, που βρίσκεται δύο δεσµούς µακριά από τα µεθυλενικά 

υδρογόνα, από µία  –CΗF– οµάδα. Με βάση τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας και τα 

αντίστοιχα υπάρχοντα για άλλες FTOH (Π – VΙI.2.4.1.1) φαίνεται ότι στα όρια των 

πειραµατικών σφαλµάτων, η δραστικότητά τους παραµένει σχετικά αµετάβλητη. Το γεγονός 

αυτό και σε πλήρη συµφωνία µε τη µηχανιστική διερεύνηση που διεξήχθη (§ VΙI.2,4) κατά την 

παρούσα διατριβή, καταδεικνύει ότι η αντίδραση συντελείται αποκλειστικά µέσω απαγωγής των 

µεθυλενικών υδρογόνων της HEFBA και επιπλέον ότι η παρουσία της υδροξυλοµάδας σε α–

θέση ως προς τα µεθυλενικά υδρογόνα καθορίζει τη δραστικότητά τους.  

 

Αντίδραση  kCl,298/10‐13
cm3 molecule‐1 s‐1

A/10‐11
cm3 molecule‐1 s‐1

Ea 
kJ mol‐1

Εργασία 

Cl + CF3CHFCF2CH2OH  5.40 ± 0.58  0.64 ± 0.68  6.24 ± 1.13  This Work†
Cl + ΗCF2CF2CH2OH  8.83 ± 0.74  0.95 ± 0.20  6.08 ± 1.13  This Work† 
Cl + CF3CF2CH2OH  6.49 ± 0.56  2.32 ± 0.41  9.02 ± 0.74  This Work† 

  6.50 ± 0.50  –  –  RR/FTIR   
Cl + CF3 (CF2)2CH2OH  6.50 ± 0.50  –  –  RR/FTIR   
Cl + CF3(CF2)3CH2OH  6.50 ± 0.50  –  –  RR/FTIR  

Π – VIΙ.2.3.1.1 Κινητικά δεδοµένα σύγκρισης των αποτελεσµάτων 
 

                                                 
† Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αναφέρονται στους 303 K. 
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VΙI.2.5 Μέτρηση Κινητικών Παραμέτρων της Αντίδρασης Cl + (CF3)2C(H)OH 
 

Για τον προσδιορισµό των κινητικών παραµέτρων της συγκεκριµένης αντίδρασης 

χρησιµοποιήθηκε αντιδραστήρας όγκου VR = 107 cm3 και οπή διαφυγής διαµετρήµατος d = 2 

mm. Υπό αυτές τις συνθήκες η σταθερά διαφυγής των µορίων από τον αντιδραστήρα (§VI.3.4.2) 

προσδιορίστηκε Aesc = 0.873, ενώ οι ταχύτητες διαφυγής των µορίων και οι αντίστοιχοι χρόνοι 

παραµονής τους στο εσωτερικό του αντιδραστήρα, που προσδιορίζονται από την έκφραση Ε –

VI.2.5, συνοψίζονται στον πίνακα Π – VΙI.2.5.1. Οι συγκεκριµένες συνθήκες επιλέχθησαν 

προκειµένου ο χρόνος παραµονής των µορίων στον αντιδραστήρα να επαρκεί για να 

αντιδράσουν πρωτογενώς τα άτοµα Cl µε τη (CF3)2C(H)OH (HEFPA). Επιπλέον, ορισµένα 

πειράµατα διεξήχθησαν χρησιµοποιώντας για τη διαφυγή των µορίων την οπή µε διαµέτρηµα, d 

= 3 mm (Aesc = 1.473) και στο εύρος των πειραµάτων όπου παρατηρείτο η αντίδραση τα 

αποτελέσµατα που ελήφθησαν και για τους δύο συνδυασµούς ήταν ταυτόσηµα. Τα άτοµα Cl 

δηµιουργήθηκαν υποβάλλοντας µίγµα µοριακού χλωρίου (Cl2), σε ήλιο (He) περιεκτικότητας 

5.76 % (Cl2/He) σε µικροκυµατική εκκένωση. Ο τρόπος παρασκευής του µίγµατος και οι 

καθαρότητες των συστατικών του περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο (§VI.4). Η 

(CF3)2CHOH (HEFPA) προµηθεύτηκε από την εταιρεία Aldrich (CAS No 920–66–1)† και είναι 

αναγραφόµενης καθαρότητας 99.8 %. Σε θερµοκρασία δωµατίου πρόκειται για µία υγρή, διαυγή 

ένωση µε σηµείο ζέσης  b.p. = 58°C. Για τη διεξαγωγή των πειραµάτων η HEFPA µεταφέρεται 

σε κατάλληλα σχεδιασµένη φιάλη, που προσαρτείται σε οποιαδήποτε από τις τρεις γραµµές 

παροχής αερίων του συστήµατος τροφοδοσίας της VLPR διάταξης. Πριν τη διεξαγωγή των 

πειραµάτων, το δείγµα της HEFPA υποβάλλεται σε αλλεπάλληλους κύκλους ψύξης / εκκένωσης 

/ θερµοκρασιακής επαναφοράς (η ψύξη γίνεται µε εµβάπτιση του φιαλιδίου σε υγρό άζωτο, 77 Κ). 

Κατά τη διαδικασία αυτή, όλος ο αέρας που υπάρχει στο φιαλίδιο (αέρια φάση), αλλά και ο 

µερικώς διαλυµένος στην αλκοόλη εκκενώνεται πλήρως. Το πέρας της διαδικασίας 

διαπιστώνεται κατά την εκκένωση του φιαλιδίου, όταν πλέον το απότοµο άνοιγµα της βαλβίδας 

δεν προκαλεί αύξηση της πίεσης (Σ – VI.3.1.1, Pirani Gauge) στη main fold του συστήµατος 

παροχής. Παρά  τη σχετικά υψηλή καθαρότητά της, το δείγµα της HEFPA υποβάλλεται σε 

κλασµατική απόσταξη υπό κενό, ώστε να αποµακρυνθούν πιθανές πτητικότερες προσµίξεις της 

ένωσης. Στη συνέχεια, µικρή ποσότητα της αποσταγµένης HEFPA διαλύεται σε κατάλληλο 

διαλύτη (ακετόνη, CΗ3C(O)CH3) και αναλύεται µε τη συνδυαστική τεχνική διαχωρισµού και 

ποσοτικής ταυτοποίησης Αέρια Χρωµατογραφία – Φασµατοµετρία Μαζών (GC/MS), ώστε να 

                                                 
† Το CAS  είναι  το ακρωνύμιο  του Chemical Abstract Service  και αναγράφεται πάντα  (εφόσον υπάρχει), 
στην ετικέτα των χημικών ενώσεων 
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ελεγχθεί εκ νέου η καθαρότητα της. Η ολοκλήρωση της κορυφής του αέριου 

χρωµατογραφήµατος που αντιστοιχεί στη HEFPA έδειξε ότι η τελική καθαρότητα της ένωσης, 

ήταν µεγαλύτερη του 99.9 % και συνεπώς η ένωση χρησιµοποιήθηκε ως ήταν.  

 

T  273  303  333  363 
kescCl  (s‐1)  2.438  2.569  2.693  2.811 
τrCl  (ms)  410   389  371  356  
kescHEFPA  (s‐1)  1.113  1.172  1.229  1.283 
τrHEFPA (ms)  898  853  814  779 

Π – VIΙ.2.5.1 Πίνακας µε τις ταχύτητες διαφυγής και τους χρόνους παραµονής των βασικών µορίων του αντιδρώντος 
µίγµατος 
 

 Στην εικόνα (∆ – VΙI.2.5.1) παρατίθεται το φάσµα µαζών που ελήφθη για τη HEFPA στα 

19 eV, το οποίο αποτελεί και το δυναµικό που χρησιµοποιήθηκε για τον ιονισµό των 

συστατικών του αντιδρώντος µίγµατος, στο σύνολο των κινητικών πειραµάτων για το 

συγκεκριµένο µόριο. Όπως φαίνεται στο φάσµα ∆ – VΙI.2.5.1, η κορυφή µε τη µέγιστη ένταση 

(βασική κορυφή) αντιστοιχεί σε λόγο m/z = 99 ([CF3CHOH]+), και παράγεται κατά τη θραύση 

ενός C–C δεσµού και την αποχώρηση της µίας –CF3 οµάδας. Απουσία δύο µεθυλενικών 

υδρογόνων δίπλα στην υδροξυλοµάδα, δεν παράγεται κορυφή µε λόγο µάζας προς φορτίο m/z = 

31, όπως συµβαίνει στις υπόλοιπες αλκοόλες. Το µητρικό ιόν (m/z = 168, [(CF3)2CHOH]+) δεν 

ανιχνεύθηκε ούτε σε αυτήν την περίπτωση.  

 
∆ – VIΙ.2.5.1 Φάσµα µαζών της (CF3)2C(H)OH που µετρήθηκε στο εργαστήριο στα 19 eV 
 
Στα φάσµατα που ελήφθησαν στα 70 eV, όπως φαίνεται στο συγκριτικό διάγραµµα (∆ – 

VΙI.2.5.2), η θραυσµατοποίηση του µορίου είναι περισσότερο εκτεταµένη, ενώ η σχετική 

QMG–511 
19 eV, 0.2 mA 
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αφθονία αλλάζει, µε τη βασική κορυφή (base peak) σε αυτήν την περίπτωση να είναι η Ι51, που 

αντιστοιχεί στο θεαύσµα [CHF2]+. Επιπλέον διακρίνεται η εξαιρετική συµφωνία µεταξύ του 

φάσµατος που λήφθηκε στο εργαστήριο και του αντίστοιχου διαθέσιµου  στην διαδικτυακή 

βιβλιοθήκη του NIST. 

 

ΝIST, 70  eV 

QMG–511 
70 eV, 1.0 mA 

∆ – VIΙ.2.5.2 Συγκριτική αντιπαράσταση φασµάτος µαζών της (CF3)2C(H)OH που λήφθηκε στο εργαστήριο 
(απλοποιηµένο φάσµα) και διαθέσιµου από τη διαδικτυακή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του NIST στα 70 eV 
 

Στον πίνακα Π – VΙI.2.5.2 που ακολουθεί παρατίθενται τα κύρια θραύσµατα της ένωσης 

και οι σχετικές τους αναλογίες, για τα δυναµικά ιονισµού που χρησιµοποιήθηκαν. 

 
m/z 

(Θραύσμα) 
29 
[CHO]+

49 
[CHFOH]+

51 
[CHF2]+

69 
[CF3]+

79 
[CF2=COH]+

99 
[CF3CHOH]+

101 
[CF3CHOH]+

129 
[CF3CHOH]+

NIST (Mass Spectrum Database) 
70 eV  62  57  100  51  47  82  20  27 

Εργαστήριο (QMG–511) 
70 eV  60  56  100  50  45  80  22  28 
19 eV  70  39  93  5  94  100  –  2 

Π – VIΙ.2.5.2 Συγκριτικός πίνακας µε τα βασικότερα θραύσµατα του φάσµατος µαζών της HEFPA στα 19eV και στα 
70 eV και οι αντίστοιχες σχετικές αφθονίες τους  
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Στη συνέχεια, επαναφέροντας το δυναµικό του θαλάµου ιονισµού στα 19 eV 

λαµβάνονται φάσµατα, τόσο υπό συνθήκες αποκλειστικής παροχής ατόµων χλωρίου, όσο και 

υπό συνθήκες αντίδρασης. Στο στάδιο αυτό διερευνάται το αντιδρόν σύστηµα, ως προς το 

µηχανισµό του και την ύπαρξη δευτερογενών αντιδράσεων, σε όλο το εύρος συγκεντρώσεων 

ατόµων Cl και HEFPA, για τις οποίες διεξάγονται τα πειράµατα. Στη διαδικασία αυτή 

λαµβάνονται φάσµατα σε διάφορες ευαισθησίες του φασµατογράφου µαζών και για το λόγο 

αυτό η λειτουργία του οργάνου ελέγχεται χειροκίνητα. Το µοναδικό προϊόν που ανιχνεύθηκε 

κατά τη διαδικασία αυτή ήταν το HCl, του οποίου η κορυφή (m/z = 36) παρουσίασε καθαρή 

αύξηση, ενώ δεν ανιχνεύθηκαν προϊόντα που να υποδεικνύουν δευτερογένεια. Συνεπώς, µε βάση 

τη συγκεκριµένη παρατήρηση το συνολικό µηχανιστικό σχήµα της αντίδρασης είναι το 

ακόλουθο:  

 
Επειδή, ωστόσο, όπως αναλύθηκε στην παράγραφο §VΙI.2.1 και αποδεικνύεται ακολούθως 

§VΙI.2.7, τα υδροξυλικά υδρογόνα δεν συµµετέχουν στο κινητικό σχήµα της αντίδρασης, ο 

συνολικός συντελεστής ταχύτητας θα ταυτίζεται µε αυτόν που αντιστοιχεί στο πρώτο µονοπάτι, 

δηλαδή την απαγωγή του µεθυλενικού υδρογόνου (k1).  

Ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης προσδιορίστηκε βάσει της έκφρασης Ε – 

VΙI.1.1.5 (§ VII.1.1), η οποία στην προκειµένη περίπτωση λαµβάνει τη µορφή: 

 ( ) ( )[ ]rtotescCl CHOHCFkkR
Cl 231 =−   [Ε – VΙI.2.5.1] 

όπου RCl: ο λόγος των εντάσεων του χλωρίου απουσίας ( ) και παρουσίας ( ) της αλκοόλης, 

(§VII.1.1), ενώ η συγκέντρωση της HEFPA προσδιορίζεται µέσω της έκφρασης: 

0
clI r

clI

 [ ]
HEFPAHEFPA escRI

HEFPA

kVa
I

HEFPA =    [Ε – VΙI.2.5.2] 

Για τη µέτρηση της συγκέντρωσης της HEFPA χρησιµοποιήθηκαν οι κορυφές I79 και I99, οι 

οποίες µπορούν να προέρχονται αποκλειστικά από το µόριο και όχι από την παραγόµενη ρίζα, 

καθώς η πρώτη αντιστοιχεί σε θραύσµα που περιέχει το µεθυλενικό υδρογόνο, ενώ η δεύτερη 

προκύπτει από αποχώρησή του, µαζί µε φθόριο (HF, ενδοµοριακή απόσπαση τεσσάρων 

κέντρων), στο θάλαµο ιονισµού, που σηµαίνει ότι προϋπήρχε. Σε συµφωνία µε ότι αναµένετο, οι 

συντελεστές ταχύτητας που προέκυψαν από τη χρήση και των δύο κορυφών ήταν απολύτως 

ταυτόσηµοι. Επιπλέον, τα δεδοµένα αναλύθηκαν διασφαλίζοντας την πειραµατική συνθήκη  

[A – VII.2.5.1] Cl    +   (CF3)2CHOH 

HCl    +   (CF3)2COH 

HCl    +   (CF3)2CHO 

k1

k2

ktot
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ψευδοπρώτης τάξης ([HEFPA]>>[Cl]), κατά την οποία η συγκέντρωση της HEFPA 

προσδιορίζεται απευθείας από το ρυθµό παροχής ης ένωσης, µέσω της έκφρασης Ε – VI.2.10, 

χωρίς να απαιτείται η καταγραφή κάποιας αντίστοιχης κορυφής της. Όπως φαίνεται στον πίνακα 

Π – VΙI.2.5.3, και σε αυτήν την περίπτωση, οι συντελεστές ταχύτητας που προσδιορίστηκαν για 

τις τέσσερις θερµοκρασίες που διεξήχθησαν τα πειράµατα, βρίσκονται σε εξαιρετική συµφωνία 

µεταξύ τους αποδεικνύοντας την εγκυρότητα χρήσης των συγκεκριµένων κορυφών.  

 Στα διαγράµµατα (∆ – VΙI.2.5.2 και ∆ – VΙI.2.5.3) αναπαρίσταται ένα πλήρ

τ

ες πείραµα 

σιµοποιήθηκαν κατά τη µέτρηση των απόλυτων 

συντελ

× 1014 molecule s‐1 Torr‐2 , CF,HEFPA = (1.61 ± 0.26) × 1014 molecule s‐1 Torr‐1

προσδιορισµού των παραµέτρων ροής της HEFPA, που διεξάγεται συνδυαστικά µε τη 

βαθµονόµηση έντασης – ροής. Ακολούθως, παρατίθενται τα γραφήµατα προσδιορισµού του 

συντελεστή ταχύτητας (∆ – VΙI.2.5.4 και ∆ – VΙI.2.5.7), για τις τέσσερις θερµοκρασίες που 

διεξήχθησαν τα πειράµατα, χρησιµοποιώντας για τη µέτρηση της συγκέντρωσης την πλέον 

ευαίσθητη κορυφή της HEFPA, την I99.  

Οι παράµετροι ροής, που χρη

εστών ταχύτητας της αντίδρασης προέκυψαν κατόπιν διεξαγωγής πλειάδας πειραµάτων, 

συνάθροισης των σηµείων και προσαρµογής τους βάσει της έκφρασης Ε – VΙ.3.1.1.12. Οι τιµές 

που µετρήθηκαν ήταν: 

BF,HEFPA = (1.53 ± 0.09) 

 
∆ – VIΙ.2.5.2 Τυπικό διάγραµµα προσδιορισµού των παραµέτρων ροής της HEFPA στο εύρος των πιέσεων που 
διεξήχθησαν τα πειράµατα  
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∆ – VIΙ.2.5.3 Συνδυαστικό τυπικό πείραµα προσδιορισµού του συντελεστή βαθµονόµησης έντασης ροής στην 

κορυφή I

ενώ ο συντελεστής βαθµονόµησης έντασης – ροής, που προέκυψε από τη γραµµική προσαρµογή 

) × 10‐16

99 κατά τη διάρκεια του πειράµατος ροής  
 

των σηµείων του διαγράµµατος ∆ – VΙI.2.5.3 ήταν: 

aI99 = (8.15 ± 0.58

 
∆ – VIΙ.2.5.4 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl, στη θερµοκρασία των 273 Κ  
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∆ – VIΙ.2.5.5 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl, στη θερµοκρασία των 303 Κ 
 

 

 
 

 
∆ – VIΙ.2.5.6 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl, στη θερµοκρασία των 333 Κ 
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∆ – VIΙ.2.5.7 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl στη θερµοκρασία των 363 Κ 
 

 συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης που προέκυψε για τη θερµοκρασία των 303 K ήταν: 

k303 = (3.54 ± 0.77) × 10‐14 cm3 molecule‐1 s‐1

η 

µικροκυµατική περιοχή σ , ώστε να αποφευχθούν 

δ

κάθε 

ν ενδεχόµενα 

συστηµ κ

 

Ο

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε όλη τη διάρκεια των πειραµάτων, εξασφαλίζονταν στ

υνθήκες πλήρους διάσπασης του Cl2

δευτερογένεις αντιδράσεις της µορφής (Α – VII.1.1.1.1). Για τον έλεγχο του συστήµατος, 

διεξήχθη ανεξάρτητη ανάλυση των εδοµένων, συµπεριλαµβάνοντας τη δευτερογένεια, µέσω 

της έκφρασης Ε – VII.1.1.1.7 ( Cl
effectiveR ). Η πλήρης όµως ταύτιση των προκυπτουσών τιµών 

αποδεικνύει την απουσία δευτορεγενών  αντιδράσεων της συγκεκριµένης µορφής. 

Επισηµαίνεται ότι για θερµοκρασία έχουν διεξαχθεί πολλά επαναληπτικά 

πειράµατα, µε τυχαία σειρά στη θερµοκρασιακή κλίµακα, ώστε να περιοριστού

ατικά σφάλµατα. Επιπλέον, σε άθε πειραµατικό στάδιο ελέγχεται η επαναληψιµότητα 

(repeatability) των µετρήσεων, ενώ τα πειράµατα επαναλήφθηκαν κατόπιν παρόδου µεγάλης 

χρονικής διαρκείας, ώστε να ελεγχθεί και να διασφαλιστεί και η αναπαραγωγισιµότητά 

(reproducibility)† τους. Η ετερογενής κατανάλωση των ατόµων Cl στα τοιχώµατα ελέγχεται 

                                                 
† Η επαναληψιμότητα αναφέρεται στη συμφωνία των τιμών ενός μεγέθους που προσδιορίζονται από 
αλλεπάλληλες μετρήσεις, ενώ η αναπαραγωγισιμότητα, στη συμφωνία μετρήσεων του ίδιου μεγέθους, 
που διεξάγονται όμως σε διαφορετικές πειραματικές περιόδους 

278 
 



Κεφάλαιο VIΙ .2 .5  –  Μέτρηση Κινητικών Παραμέτρων της Αντίδρασης Cl  +(CF3) 2C(H)OH  
 
 

στην αρχή και στο τέλος κάθε πειράµατος (§VΙI.2.6.1.2) και εφόσον παρατηρηθεί, 

ποσοτικοποιείται και συ περιλαµβάνεται στην επεξεργασία. 

 

µ

 
∆ – VIΙ.2.5.8 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 

 

Στον πίνακα Π – VΙI.2.5.3 συνοψίζονται τα αποτελέσµατα για τους τρόπους ανάλυσης 

ν δεδ

Τ (K)  273  303  333  363 

εφαρµόζοντας τη συνθήκη ψευδοπρώτης τάξης για την HEFPA, στη θερµοκρασία των 303 Κ
 

  

τω οµένων και όλες τις θερµοκρασίες διεξαγωγής των πειραµάτων.  

 

k/1 Cl) 
(cm 1) 

1.8 32  3.5 40  6.0 52  8.0 71 
0‐14 (R

3 molecule‐1 s‐
9 ± 0. 4 ± 0. 2 ± 0. 4 ± 0.

k/10‐14 (PFO) 
(c ) m3 molecule‐1 s‐1

1.95 ± 0.54  3.54 ± 0.36  6.36 ± 0.67  8.48 ± 1.12 

[Cl]/1011
(  a 3)

4.49   3.39   2.40   0.45  
toms cm‐

 – 42.60  – 41.80  – 26.78  – 11.97

[
 

HEFPA]/1013
(molecule cm‐3) 

1.94 – 78.99  2.50 – 41.83  0.90 – 38.49  1.05 – 47.19 

# Points  38  43  36  22 
Π – ωτικός κας των πειραµατι αποτελεσµάτων σε ες τις θερµοκρασί  PFO 

α ν  

Ορισµένα πειραµατικά δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των διαγραµµάτων 

VIΙ.2.5.3 Συγκεντρ πίνα
ι στη

κών 
µόζο

  όλ
ώτης

ες. Το
(Pseudo–First Order) αναφέρετα ν επεξεργ σία εφαρ τας την ψευδο–πρ  τάξης συνθήκη
 

παρατίθενται ενδεικτικά στον πίνακα Π – VΙI.2.5.4.  
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RCl ICl,R [Cl]/1011 IM,R [HEFPA]/1013

Τ = 273 Κ 

1.05  13.27  27.30  2.24  1.94 
3.23  7.23  15.11  34.46  29.90 
4.46    46.62 3.80 7.51  43.89 
5.76    65.98 2.99 5.89  62.12 
6.55  2.55  80.39  75.68 5.03 

Τ = 303 Κ 

1.78  12.78  28.01  9.67  6.52 
2.22  6.92  8.70  16.77  8.51 
2.82  8.40  18.68  24.33  16.40 
3.60  6.67  31.32  21.11 14.63 
5.63  4.20  6.20  72.4 36.7  8  8

Τ = 333 Κ 

2.81  9.02  24.76  13.01  7.26 
3.77  6.52  17.73  20.84  11.62 
4.70  5.21  14.29  29.77  16.60 
6.61  2.70  49.08  27.38 3.44 
9.84  1.89  2.40  69.00  38.4  9

Τ = 36 ~0) 3 Κ (kXCL

2.03  2.38  1.04  11.10  3.44 
3.42  11.03  11.05  2.04  8.21 
7.42  1.51  0.61  40.71  23.10 
9.32  3.14  34.37  30.04 3.99 
13.2   44.3  4 1.31  0.54  64.29  9

Π – VIΙ Ενδεικτικά πειρα  δεδοµένα που κα ησαν κατά την εξ ν πειραµάτων 
 

 τους συντελεσ αχύτητας που διορίστηκαν γ  αντίδραση, σ σερις 

θερµοκρασίες (∆ – VΙI.2. ατασκευάζετα γραµµα του ln αρτήσει του αντιστρόφου 

 του 

ροκύπτει η έκφραση  Arrhenius (Ε – VII.1.1.4), για την αντίδραση:   

.2.5.4 µατικά τεγράφ έλιξη τω

Από τές τ προσ ια την τις τέσ

5.9), κ ι διά k συν

της θερµοκρασίας (∆ – VΙI.2.5.10) και από τη γραµµική προσαρµογή των σηµείων

π

( ) 11312 1781622exp1092.138.7 −−− ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ±
−×±= smoleculecm

T
k  

µε τον προεκθετικό παράγοντα Arrhenius και την ενέργεια ενεργοποίησης να λαµβάνουν τις 

τιµές: 

A = (7.38 ± 1.92) × 10‐12 cm3 molecule‐1 s‐1     και     Εα = (13.49 ± 1.48) kJ mol‐1
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∆ – VIΙ.2.5.9 Αναπαράσταση της εξάρτησης των γραµµικών προσαρµογών των διαγραµµάτων προσδιορισµού του 
συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης από τη θερµοκρασία 
 

 

 
∆ – VIΙ.2.5.10 ∆ιάγραµµα Arrhenius για τις τέσσερις θερµοκρασίες που διεξήχθησαν τα πειράµατα 
 

Η συλλογή και η επεξεργασία του συνόλου των δεδοµένων που παρουσιάζονται στην παρούσα 

παράγραφο έγινε µε ειδικά προγράµµατα εσωτερικής κατασκευής18, ενώ για τη γραφική 
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Κεφάλαιο VIΙ .2 .5.1  –  Σχολιασμός Αποτελεσμάτων  Cl  +(CF3)2C(H)OH  
 
 

απεικόνιση των αποτελεσµάτων έχει χρησιµοποιηθεί το λογισµικό πακέτο της OriginLab 

Corporation OriginPro 7.5 SR0 v.7.5714(B714). 

 

VΙI.2.5.1 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 
 

Η συγκεκριµένη αλκοόλη παρέχει τον πλέον άµεσο έλεγχο της δραστικότητας των 

µεθυλενικών υδρογόνων, καθώς  το ένα εκ των δύο έχει υποκαταστασθεί από µία –CF3 οµάδα. 

Όπως προβλέπεται από τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας, τα οποία αποτελούν και τα 

µοναδικά διαθέσιµα στη βιβλιογραφία, η αντικατάσταση του ενός εκ των δύο µεθυλενικών 

υδρογόνων της TFEA µε µία –CF3 οµάδα (Π – VΙI.2.5.1.1) επιφέρει σηµαντικότατη µείωση του 

συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης. Το γεγονός αυτό, αφενός αποκλείει τη συµµετοχή του 

υδρογόνου της υδροξυλοµάδας, στο κινητικό σχήµα της αντίδρασης και αφετέρου επικυρώνει 

την καθοριστική σηµασία της άµεσης γειτνίασης των υπαρχόντων µεθυλενικών υδρογόνων µε 

που θα πρέπει 

 χαρακτηρίζει τις HFA, που προτείνονται ως εναλλακτικά των CFC και των πρώτης και 

, σε προς

 µ

αποτελεσµάτων που παρήχθησαν για το 

υγκεκριµένο µόριο, ελλείψει λοιπών βιβλιογραφικών δεδοµένων, µοναδικό κριτήριο αποτελεί 

φορετικούς τρόπους επεξεργασίας (§ VΙI.2.5). Η 

 σύµπτωση, µε την πειραµατική διασφάλιση της συνθήκης ψευδοπρώτης τάξης και το 

εξαιρετικό

την υδροξυλοµάδα, παρέχοντας άµεσα πλέον, το πρώτο δοµικό χαρακτηριστικό 

να

δεύτερης γενιάς υποκατάστατών τους. Επίσης, καθιστά ευκρινή τον αδρανοποιητικό ρόλο της –

CF3 οµάδας όταν βρίσκεται  α–θέση ως  τα µεθυλενικά υδρογόνα, ενδεικνύοντας την 

άµεση συσχέτιση της ενέργειας των δεσ ών µε τη δραστικότητά τους.  

Όσον αφορά στην εγκυρότητα των 

σ

η αναπαραγωγή τους, εφαρµόζοντας δια

ταυτοτική

 ισοζύγιο µάζας µεταξύ αντιδρώντων και προϊόντων της αντίδρασης (HCl) παρέχουν 

ισχυρή ένδειξη για την εγκυρότητά τους.  

 

Αντίδραση  kCl,298/10‐13
cm3 molecule‐1 s‐1

A/10‐11
cm3 molecule‐1 s‐1

Ea 
kJ mol‐1

Εργασία 

Cl + (CF3) 2C(H)OH  0.35 ± 0.08  0.74 ± 0.14  13.49 ± 1.48  This Work†
Cl + CF3CF2CH2OH  6.49 ± 0.56  2.32 ± 0.41  9.02 ± 0.74  This Work† 

  6.50 ± 0.50  –  –  RR/FTIR   
Cl + CF3CH2OH  6.30 ± 0.90  0.85 ± 0.19  6.58 ± 0.62  VLPR7 

  6.50 ± 0.50  –  –  RR/FTIR   
  7.00 ± 1.00  –  –  RR  

Π – VIΙ.2.5.1.1 Κινητικά δεδοµένα σύγκρισης των αποτελεσµάτων 
 
                                                 
† Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αναφέρονται στους 303 K. 
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VΙI.2.6 Μέτρηση Κινητικών Παραμέτρων της Αντίδρασης Cl + (CF3)2C(CH3)OH 
 

Για τον προσδιορισµό των κινητικών παραµέτρων της συγκεκριµένης αντίδρασης 

χρησιµοποιήθηκε αντιδραστήρας όγκου VR = 293 cm3 και οπή διαφυγής διαµετρήµατος d = 1 

mm. Υπό αυτές τις συνθήκες η σταθερά διαφυγής των µορίων από τον αντιδραστήρα (§VI.3.4.2) 

προσδιορίστηκε Aesc = 0.049, ενώ οι ταχύτητες διαφυγής των µορίων και οι αντίστοιχοι χρόνοι 

παραµονής τους στο εσωτερικό του αντιδραστήρα, που προσδιορίζονται από την έκφραση Ε –

VI.2.5, συνοψίζονται στον πίνακα Π – VΙI.2.6.1. Ο συγκεκριµένος συνδυασµός αντιδραστήρα–

οπής αφυγής αποτελούν εξαιρετικά ακραίες συνθήκες για το VLPR σύστηµα και 

εφαρµόστηκαν προκειµένο στεί εφικτ αρατηρηθεί ρωτογενής διαδικασία. 

Πρέπει ανθεί, τα ής µ ή 3 mm ( esc ),  

η ής που ύσε στα ίου π κτικά τη, 

ανεξάρτητα από την εισα  της (CF3)2C(CH3)OH (HEFISPA), στον . 

Πρ εγχθεί η  των πα αποτε µέν ατα 

διεξήχθησαν χρησιµοποιών  διαφυγή των  την οπή  διαµέτρη  

ρατηρείτο η αντίδραση τα αποτελέσµατα 

ου ελήφθησαν και για τους δύο συνδυασµούς ήταν ταυτόσηµα. Τα άτοµα Cl δηµιουργήθηκαν 

) σε 

ικροκυµατική εκκένωση. Ο τρόπος παρασκευής του µίγµατος και οι καθαρότητες των 

συστατικών  (

 

µ

 / 

φιαλιδίου

δι

υ να κατα ό να π η π

 να επισηµ  ότι χρησιµοποιών ς την οπή διαφυγ ε διατοµ A  = 0.46

 ένταση της κορυφ  αντιστοιχο άτοµα χλωρ αρέµενε πρα  αµετάβλη

γωγή ή όχι αντιδραστήρα

οκειµένου να ελ  εγκυρότητα ραγόµενων λεσµάτων, ορισ α πειράµ

τας, για τη  µορίων µε µα, d = 2 mm

(Aesc = 0.221) και στο εύρος των πειραµάτων όπου πα

π

υποβάλλοντας µίγµα µοριακού χλωρίου (Cl2), σε ήλιο (He) περιεκτικότητας 4.63 % (Cl2/He

µ

του περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο §VI.4). Η (HEFISPA) 

προµηθεύτηκε από την εταιρεία Aldrich (CAS No 1515–14–6)† και είναι αναγραφόµενης 

καθαρότητας 97 %. Σε θερµοκρασία δωµατίου πρόκειται για µία υγρή, άχρωµη ένωση, µε  

µοριακό βάρος M.W. = 182 και σηµείο ζέσης  b.p. = 60°C. Για τη διεξαγωγή των πειραµάτων η 

HEFISPA µεταφέρεται σε κατάλληλα σχεδιασµένη φιάλη, που προσαρτείται σε οποιαδήποτε 

από τις τρεις γραµµές παροχής αερίων του συστήµατος τροφοδοσίας της VLPR διάταξης. Πριν

τη διεξαγωγή των πειραµάτων, το δείγ α της HEFISPA υποβάλλεται σε αλλεπάλληλους 

κύκλους ψύξης εκκένωσης / θερµοκρασιακής επαναφοράς (η ψύξη γίνεται µε εµβάπτιση του 

φιαλιδίου σε υγρό άζωτο, 77 Κ). Κατά τη διαδικασία αυτή, όλος ο αέρας που υπάρχει στο 

φιαλίδιο (αέρια φάση), αλλά και ο µερικώς διαλυµένος στην αλκοόλη εκκενώνεται πλήρως. Το 

πέρας της διαδικασίας διαπιστώνεται κατά την εκκένωση του , όταν πλέον το απότοµο 

άνοιγµα της βαλβίδας δεν προκαλεί αύξηση της πίεσης (Σ – VI.3.1.1, Pirani Gauge) στη main 

fold του συστήµατος παροχής. Στη συνέχεια, η HEFISPA διαλύθηκε σε κατάλληλο διαλύτη 
                                                 
† Το CAS  είναι  το ακρωνύμιο  του Chemical Abstract Service  και αναγράφεται πάντα  (εφόσον υπάρχει), 
στην ετικέτα των χημικών ενώσεων 
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(ακετόνη, CΗ3C(O)CH3) και αναλύθηκε µε τη συνδυαστική τεχνική διαχωρισµού και ποσοτικής 

ταυτοποίησης Αέρια Χρωµατογραφία – Φασµατοµετρία Μαζών (GC/MS), ώστε να ελεγχθεί η 

καθαρότητα της. Κατά τη διαδικασία αυτή διαπιστώθηκε η ύπαρξη πρόσµιξης, σε ποσοστό 

περίπου ~ 2%, η ο οία µε βάση το φάσµα µαζών της αντιστοιχήθηκε στην (CFπ  3)3COH (base 

peak m/z: 69, other peaks m/z: 167(Μ-69), και  η απουσία µεθυλενικών υδρογόνων καθώς δεν 

ανιχνεύθηκαν m/z: 31 ή m/z: 29). Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριµένη ένωση αναµένεται να µην 

επιδρά στον προσδιορισµό του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης, η HEFISPA υποβλήθηκε 

σε κλασµατική απόσταξη υπό κενό, και λήφθηκε εκ νέου χρωµατογράφηµά της (GC/MS). Η 

ολοκλήρωση της κορυφής του αέριου χρωµατογραφήµατος που αντιστοιχεί στη πρόσµιξη 

ελαχιστοποιήθηκε στο 0.5 % και εν συνεχεία η HEFISPA χρησιµοποιήθηκε ως ήταν.  

 

T  273  303  333  363 
kescCl  (s‐1)  0.139  0.147  0.154  0.161 
τrCl  (s)  7.194   6.803  6.494  6.223  

kescHEFISPA(s‐1)  0.061  0.064  0.067  0.070 
τrHEFISPA (s)  16.363  15.532  14.815  14.190 

Π – VIΙ.2.6.1 Πίνακας µε τις ταχύτητες διαφυγής και τους χρόνους παραµονής των βασικών µορίων του αντιδρώντος 
µίγµατος 
 
 Ακολούθως παρατίθεται το φάσµα µαζών της HEFISPA, που λήφθηκε στο εργαστήριο, 

ρυθµίζοντας το δυναµικό του θαλάµου ιονισµού στα 19 eV (∆ – VΙI.2.6.1).  

 

QMG–511 
19 eV, 0.2 mA 

∆ – VIΙ.2.6.1 Φάσµα µαζών της (CF3)2C(CH3)OH που λήφθηκε στο εργαστήριο στα 19 eV 
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Επιπλέον, λαµβάνεται το φάσµα της ένωσης στα 70 eV, προκειµένου να συγκριθεί, κατά 

αντιπαράστασή µε αντίστοιχα διαθέσιµα φάσµατα που υπάρχουν σε διαδικτυακές ηλεκτρονικές 

ιβλιοθ

για την καθαρότητα 

των ενώσεων, συγκρίνοντας τις σχηµατοµορφές των δύο φασµάτων µάζας. Πρέπει να 

σηµειωθεί, ότι το φάσµα µαζών ενός µορίου µπορεί να θεωρηθεί το δακτυλικό του αποτύπωµα 

και για τη σύγκριση ή το χαρακτηρισµό ενώσεων έχει καθιερωθεί παγκόσµια, να 

χρησιµοποιούνται φάσµατα µαζών, που έχουν ληφθεί σε δυναµικό ιονισµού 70 eV. Υπό αυτές 

τις συνθήκες, η ικανοποιητικά µεγάλη ευαισθησία και η εκτεταµένη θραυσµατοποίηση του 

µορίου, διασφαλίζουν τη µονοσήµαντη υπόσταση της σχηµατοµορφής του φάσµατος, καθώς 

αποκλείεται η πιθανότητα σύµπτωσης, σε συγκεκριµένη αναλογία, όλων των ιοντικών 

θραύσµατων που χαρακτηρίζουν µία ένωση, µε τα αντίστοιχα οποιαδήποτε άλλης.  

 

β ήκες33. Κατά τη σύγκριση αυτή µπορούν να προκύψουν χρήσιµα συµπεράσµατα για τον 

αναλυτή, τόσο για την ορθή λειτουργία του φασµατογράφου µαζών, όσο και 

 
∆ – VIΙ.2.6.2 Συγκριτική αντιπαράσταση φασµάτος µαζών της (CF3)2C(CH3)OH που λήφθηκε στο εργαστήριο 
(απλοποιηµένο φάσµα) και διαθέσιµου από τη διαδικτυακή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του AIST στα 75 eV 

AIST/SDBS, 75  eV 

QMG–511 , 70 eV, 1.0 mA 
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Όπως φαίνεται από τη σύγκριση των φασµάτων στα 70 eV, µε εξαίρεση µικρές διαφορές 

στους σχετικούς λόγους των κορυφών, που πιθανώς να οφείλονται στην ταχεία σάρωση της 

κλίµακας των µαζών (στο στάδιο αυτό δεν λαµβάνεται µέσος όρος κάθε κορυφής) ή σε διαφορές 

της λειτουργίας και της αρχιτεκτονικής των δύο οργάνων και στον τρόπο εισαγωγής του 

δείγµατος, τα φάσµατα είναι πανοµοιότυπα. 

Η κορυφή µε τη µέγιστη ένταση (βασική κορυφή), ελλείψει µεθυλενικών υδρογόνων 

δίπλα στην υδροξυλοµάδα, αντιστοιχεί σε λόγο m/z = 43 ([CH3CO]+), ενώ το µητρικό ιόν (m/z 

= 182, [(CF3)2C(CH3)(OH)]+) δεν ανιχνεύθηκε. Στον πίνακα Π – VΙI.2.6.2 φαίνονται τα κύρια 

θραύσµατα της ένωσης και οι σχετικές τους αναλογίες. 

 
m/z 

(Θραύσμα) 
15 
[CH3]+

43 
[CH3C=O]+

51 
[CHF2]+

63 
[CHF=CF]+

69 
[CF3]+

113 
[(CF3)C(CH3)OH]+

147 
[(CF3)(CF2)C=O]+

AIST (SDBS) 
70 eV  2  100  10  39  33  67  15 

Εργαστήριο (QMG–511) 
70 eV  7  100  12  30  36  48  5 
19 eV  2  100  12  80  6  25  3 

Π – VIΙ.2.6.2 Πίνακας µε τα βασικότερα θραύσµατα του φάσµατος µαζών της HEFISPA στα 19 και στα 70 eV και οι 
αντίστοιχες σχετικές αφθονίες τους  
 

Στη συνέχεια, ρυθµίζοντας το δυναµικό του θαλάµου ιονισµού στα 19 eV λαµβάνονται 

φάσµατα, τόσο υπό συνθήκες αποκλειστικής παροχής ατόµων χλωρίου, όσο και υπό συνθήκες 

αντίδρασης. Στο στάδιο αυτό διερευνάται το αντιδρόν σύστηµα, ως προς το µηχανι ό του και 

ων Cl και 

HEFIS

νύουν δευτερογένεια. Συνεπώς, µε βάση τη 

συγκεκ

 
Επειδή, ωστόσο, όπως αναλύθηκε στην §VΙI.2.1 και αποδεικνύεται ακολούθως 

§VΙI.2.7, τα υδροξυλικά υδρογόνα δεν συµµετέχουν στο κινητικό σχήµα της αντίδρασης, ο 

[A – VII.2.6.1] 

HCl    +   (CF3)2C(CH3)(O) 

σµ

την ύπαρξη δευτερογενών αντιδράσεων, σε όλο το εύρος συγκεντρώσεων ατόµ

PA, για τις οποίες διεξάγονται τα πειράµατα. Στη διαδικασία αυτή λαµβάνονται φάσµατα 

σε διάφορες ευαισθησίες του φασµατογράφου µαζών και για το λόγο αυτό η λειτουργία του 

οργάνου ελέγχεται χειροκίνητα. Το µοναδικό προϊόν που ανιχνεύθηκε κατά τη διαδικασία αυτή 

ήταν το HCl, του οποίου η κορυφή (m/z = 36) παρουσίασε καθαρή αύξηση, ενώ δεν 

ανιχνεύθηκαν προϊόντα που να υποδεικ

ριµένη παρατήρηση το συνολικό µηχανιστικό σχήµα της αντίδρασης είναι το ακόλουθο:  

Cl    +   (CF3)2C(CH3)(OH) 

HCl    +   (CF3)2C(CH2)(OH) k1

k2

ktot

 παράγραφο 
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συνολικός συντελεστής ταχύτητας θα ταυτίζεται µε  που αντιστοιχεί στ ώτο µονοπάτι, 

δηλαδή την απαγωγή του µεθυλικο

 συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης σδιορίστ  βάσει τ έκφραση  – 

V  (§ VII.1.1), η οποί ν προκε η περίπτωση λαµβάν  µορφή

αυτόν ο πρ

ύ υδρογόνου (k1).  

Ο προ ηκε ης ς Ε

ΙI.1.1.5 α στη ιµέν ει τη : 

 ( ) ( ) ( )( )[ ]R rtotescCl OHCHCCFkk
Cl 3231 =−   [Ε – VΙI.2.6.1] 

όπου RCl: ο λόγος των εντάσεων του χλωρίου απουσίας ( clI ) και παρουσίας ( clI ) της αλκοόλης, 

(§VII.1.1), ενώ η συγκέντρωση της HEFISPA προσδιορίζεται µέσω της έκφρασης: 

 [ ]

0 r

HEFISPAHEFISPA escRI

HEFISPA

kVa
I

HEFISPA =    [Ε – VΙI.2.6.2] 

Για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης της HEFISPA χρησιµοποιήθηκαν οι κορυφές I43 

([CH3CO]+) και I113 ([(CF3)C(CH3)(OH)]+), αλλά για την τελική επεξεργασία επιλέχθηκε η I113, 

η οποία περιέχει αµιγή τη µεθυλική οµάδα (–CH3) και µπορεί να προέρχονται αποκλειστικά από 

το µόριο και όχι από την παραγόµενη ρίζα. Ωστόσο, κατά τη χρήση και των δύο κορυφών δεν 

παρατηρήθηκα  παρεκκλίσεις στον προσδιοριζόµ νο συντελεστή ταχύτητας, γεγονός που 

σηµαίνει ότι ούτε η I

ν ε

αναλύθηκαν διασφαλίζοντας την πειραµατική συνθήκη  ψευδοπρώτης τάξης 

([HEFISPA]>>[Cl]), κατά την οποία συγκέντρωση της HEFISPA προσδιορίζεται απευθείας 

από το ρυθµό παροχής της ένωσης  έκφρασης Ε – VI.2.10, χωρίς να απαιτείται η 

καταγραφή κάποιας αντίστοιχης κορ Και σε αυτήν την περίπτωση, όπως φαίνεται στον 

ταχύτητας

 

βαθµονόµηση έντασης – ροής. Ακολούθως, παρατίθενται τα γραφήµατα προσδιορισµού του 

 ταχύτητας (∆ – VΙI.2.6.5 – ∆ – VΙI.2.6.8), για τις τέσσερις θερµ

ς,

ν απόλυτων 

 ταχύτητας της αντίδρασης προέκυψαν κατόπιν διεξαγωγής πλειάδας

συνάθροισης των σηµείων και προσαρµογής τους βάσει της έκφρασης Ε – VΙ.3.1.1.12. Οι τιµές 

43 περιέχει συνεισφορά από την παραγόµενη ρίζα. Επιπλέον, τα δεδοµένα 

 η 

, µέσω της

υφής της. 

πίνακα Π – VΙI.2.6.3 οι συντελεστές  που προσδιορίστηκαν για τις τέσσερις

θερµοκρασίες, που διεξήχθησαν τα πειράµατα βρίσκονται σε εξαιρετική συµφωνία µεταξύ τους, 

αποδεικνύοντας την εγκυρότητα χρήσης των συγκεκριµένων κορυφών για τη µέτρηση της 

συγκέντρωσης της HEFISPA.  

 

Στα διαγράµµατα (∆ – VΙI.2.6.3 και ∆ – VΙI.2.6.4) αναπαρίσταται ένα πλήρες πείραµα 

προσδιορισµού των παραµέτρων ροής της HEFISPA, που διεξάγεται συνδυαστικά µε τη 

συντελεστή οκρασίες που 

διεξήχθησαν τα πειράµατα, χρησιµοποιώντας για τη µέτρηση της συγκέντρωση  την I113.  

Οι παράµετροι ροής, που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη µέτρηση τω

συντελεστών  πειραµάτων, 

που µετρήθηκαν ήταν: 

BF,HEFISPA = (1.90 ± 0.19) × 1014 molecule s‐1 Torr‐2 , CF,HEFISPA = (1.51 ± 0.25) × 1014 molecule s‐1 Torr‐1  
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ενώ ο συντελεστής βαθµονόµησης έντασης – ροής, που προέκυψε από τη γραµµική προσαρµογή 

των σηµείων του διαγράµµατος ∆ – VΙI.2.6.4 ήταν: 

aI99 = (1.73 ± 0.08) × 10‐15

 

 
∆ – VIΙ µ µ
διεξήχθησαν τα

.2.6.3 Τυπικό διάγρα µα προσδιορισ ού των παραµέτρων ροής της HEFISPA στο εύρος των πιέσεων που 
  πειράµατα  

 

 
∆ – VIΙ.2.6.4 Συνδυαστικό τυπικό πείραµα προσδιορισµού του συντελεστή βαθµονόµησης έντασης ροής στην κορυφή 
I99 κατά τη διάρκεια του πειράµατος ροής  
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∆
εφ

 – VIΙ.2.6.5 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
αρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl, στη θερµοκρασία των 273 Κ  

 
 

 
∆ – VIΙ.2.6.6 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl, στη ρµοκρασία των 303 Κ 
 
 

θε
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∆ – VIΙ.2.6.7 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
αρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl, στη θερµοκρασία των 333 Κ 

 

εφ
 

  
∆
εφ

 – VIΙ.2.6.8 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
αρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τα άτοµα Cl στη θερµοκρασία των 363 Κ 
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∆ – VIΙ.2.5.8 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 

 συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης που προέκυψε για τη θερµοκρασία των 303 K ήταν: 

k303 = (3.91 ± 0.37) × 10‐16 cm3 molecule‐1 s‐1

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε όλη τη διάρκεια των πειραµάτων, εξασφαλίζονταν στη 

µικροκυµατική περιοχή συνθήκες πλήρους διάσπασης του Cl2, ώστε να αποφευχθούν 

δευτερογένεις αντιδράσεις της µορφής (Α – VII.1.1.1.1). Για τον έλεγχο του συστήµατος, 

διεξήχθη ανεξάρτητη ανάλυση των δεδοµένων, συµπεριλαµβάνοντας τη δευτερογένεια, µέσω 

της έκφρασης Ε – VII.1.1.1.7 ( ). Η πλήρης όµως ταύτιση των προκυπτουσών τιµών 

αποδεικνύει την απουσία δευτορεγενών  αντιδράσεων της συγκεκριµένης µορφής. 

  Επισηµαίνεται ότι για κάθε θερµοκρασία έχουν διεξαχθεί πολλά επαναληπτικά 

πειράµατα, µε τυχαία σειρά στη θερµοκρασιακή κλίµακα, ώστε να περιοριστούν ενδεχόµενα 

συστηµατικά σφάλµατα. Επιπλέον, σε κάθε πειραµατικό στάδιο ελέγχεται η επαναληψιµότητα 

(repeatability) των µετρήσεων, ενώ τα πειράµατα επαναλήφθηκαν κατόπιν παρόδου µεγάλης 

χρονικής διαρκείας, ώστε να ελεγχθεί και να διασφαλιστεί και η αναπαραγωγισιµότητά 

(reproducibility)† τους. Η ετερογενής κατανάλωση των ατόµων Cl στα τοιχώµατα ελέγχεται 

στην αρχή και στο τέλος κάθε πειράµατος (§VΙI.2.6.1.2) και εφόσον παρατηρηθεί, 

                                              

 
εφαρµόζοντας τη συνθήκη ψευδοπρώτης τάξης για την HEFISPA, στη θερµοκρασία των 303 Κ 
 

Ο

Cl
effectiveR

   
Η επαναληψιμότητα αναφέρεται στη συμφωνία των τιμών ενός μεγέθους που προσδιορίζονται από 
λλεπάλληλες μετρήσεις, ενώ η αναπαραγωγισιμότητα στη συμφωνία μετρήσεων του ίδιου μεγέθους, 
που διεξάγονται όμως σε διαφορετικές πειραματικές περιόδους 

† 
α
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ποσοτικοποιείται και συµπεριλαµβάνεται στην επεξεργασία. Στον πίνακα Π – VΙI.2.6.3 

συνοψίζονται τα αποτελέσµατα για τους τρόπους ανάλυσης των δεδοµένων και όλες τις 

θερµοκρασίες διεξαγωγής των πειραµάτων.  

 
Τ (K)  273  303  333  363 

k/10‐16 (RCl) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

1.60 ± 0.18  3.91 ± 0.37  8.97 ± 0.86  19.16 ± 0.84 

k/10‐16 (PFO) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

1.93 ± 0.72  4.18 ± 0.60  8.66 ± 0.84  20.43 ± 0.92 

[Cl]/1012
(atoms cm‐3) 

8.89 – 53.61  5.92 – 41.06  1.69 – 40.72  0.07 – 0.55 

[HEFISPA]/1014
(molecule cm‐3)  

0.91 – 29.31  0.31 – 18.90  0.20 – 16.40  0.24 – 15.34 

# Points  26  25  39  37 
Π – VIΙ.2.6.3 Συγκεντρωτικός πίνακας των πειραµατικών αποτελεσµάτων σε  όλες τις θερµοκρασίες. Το PFO 
(Pseudo–First Order) αναφέρεται στην επεξεργασία εφαρµόζοντας την ψευδο–πρώτης τάξης συνθήκη 
 

ρα

αρατίθενται ενδεικτικά στον πίνακα Π – VΙI.2.6.4.  

RCl I [HEFISPA]/1014

Ορισµένα πειραµατικά δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των διαγ µµάτων 

π
 

Cl,R [Cl]/1012 IM,R

Τ = 273 Κ 
1.05  24.00  53.61  1.03  0.92 
1.97  7.82  19.99  13.83  9.64 
2.645  6.09  15.47  20.54  14.32 
3.65  6.20  14.48  25.09  22.31 
4.40  3.62  8.89  42.06  29.31 

Τ = 303 Κ 
1.14  13.90  20.87  1.13  0.31 
2.11  7.71  11.22  13.95  3.87 
2.69  6.23  8.84  23.54  6.53 
3.44  7.97  15.08  26.06  9.38 
5.97  4.08  8.08  50.25  18.09 

Τ = 333 Κ 
1.27  16.56  39.93  0.26  0.20 
1.93  6.01  7.78  4.58  1.50 
3.84  3.10  3.67  14.95  4.88 
5.09  2.36  2.54  23.12  7.54 
7.06  1.70  1.69  33.72  11.00 
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Τ = 363 Κ (kXCL~0.1) 
1.34  8.04  8.32  1.24  0.31 
2.03  5.13  5.11  3.42  0.92 
3.30  3.24  3.18  10.28  2.77 
4.54  2.42  2.31  1 45.08  .06 
5.27  2.08  2.09  20.30  5.47 

Π – VIΙ.2.6.4 Ενδεικτικά πειραµατικά δεδοµένα που κατεγράφησαν κατά την εξέλιξη των πειραµάτων 
 

εστές ταχύτητας που προσδιορίστηκαν για την αντίδραση, στις τέσσερις 

θερ ∆ – VΙ σκευά α του σει του ου 

τ ς (∆ 0) και νται ο ι Arrh  

γρα µογή των είων του (Ε – VII.1.1.4).   

Από συντελ τους 

µοκρασίες ( I.2.6.9), κατα ζεται διάγραµµ  lnk συναρτή  αντιστρόφ

ης θερµοκρασία  – VΙI.2.6.1  προσδιορίζο ι παράµετρο enius από τη

µ αρµική προσ  σηµ

Η έκφραση Arrhenius που προέκυψε για τη συγκεκριµένη αντίδραση είναι: 

( ) 11312 3602726 ⎞⎛ ±exp1061.033.3 −−− ⎟⎜−×±= smoleculecmk  

ργοποίησης της αντίδρασης να λαµβάνουν 

ις τιµές: 

 = (3.33 ± 0.61) ‐12 cm3 molec  και     Εα = (  ± 2.99) k

⎠⎝ T

µε τον προεκθετικό παράγοντα και την ενέργεια ενε

τ

A  × 10 ule‐1 s‐1     22.66 J mol‐1

 
διορισ∆ – VI  Αναπαράσταση ρτησης των γραµ  προσαρµογών ραµµάτων προσ µού του 

συντελε ύτητας της αντίδρ  τη θερµοκρασ
 

 

Ι.2.6.9 της εξά µικών των διαγ
στή ταχ ασης από ία 
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∆ – VIΙ.2.6.10 ∆ιάγραµµα Arrhenius για τις τέσσερις θερµοκρασίες που διεξήχθησαν τα πειράµατ  

 και η επεξεργασία του συνόλου των δεδοµένων που παρουσιάζονται στην παρούσα 

παράγραφο έγινε µε ειδικά προγράµµατα εσωτερικής κατασκευής , ενώ για τη γραφική 

απεικόνιση των αποτελεσµάτων έχει χρησιµοποιηθεί το λογισµικό πακέτο της OriginLab 

Corporation OriginPro 7.5 SR0 v.7.5714(B714). 

 

VΙI.2.6.1 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

α
 

Η συλλογή

 
 

Η συγκεκριµένη αλκοόλη αποτελεί το τελικό στάδιο ελέγχου της ενεργοποίησης των 

µεθυλενικών υδρογόνων από την υδροξυλοµάδα, καθώς διαφοροποιείται δοµικά από τη HEFPA, 

µόνο ως προς το γεγονός ότι το µοναδικό µεθυλενικό υδρογόνο έχει αντικατασταθεί από ένα 

µεθύλιο. Όπως φαίνεται στον πίνακα Π – VΙI.2.6.1.1, παρά το γεγονός ότι ο αριθµός των 

διαθέσιµων προς απαγωγή υδρογόνων τριπλασιάζεται, ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης 

µειώνεται δραµατικά. Το συγκεκριµένο γεγονός, σε πλήρη συµφωνία µε το σύνολο των 

παρατηρήσεων της παρούσας διατριβής δηλώνει τον ευεργετικό ρόλο του οξυγόνου της 

υδροξυλοµάδας, ως προς την αύξηση της δραστικότητας των HFA, εξασθενίζοντας τους 

γειτονικούς C–H δεσµούς.  

ντίδραση που έχει µετρηθεί µέχρι σήµερα, χρησιµοποιώντας την VLPR τεχνική και για τους 

Πρέπει να επισηµανθεί επίσης ότι η συγκεκριµένη αντίδραση αποτελεί την πιο αργή 

α
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συνδυασµούς αντιδραστήρων – οπών διαφυγής που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή 

βρίσκεται πολύ κοντά στο κατώτερο όριο αξιόπιστης µέτρησης κινητικών παραµέτρων. Ωστόσο, 

το εξαιρετικό ισοζύγιο µάζας αντιδρώντων–προϊόντων, που διαπιστώθηκε εφαρµόζοντας την 

προσέγγιση στάσιµης κατάστασης για το σταθερό προϊόν της αντίδρασης (HCl) και τα αδιάκριτα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν, τόσο από τις δύο διαφορετικές αναλύσεις, όσο και από την 

εφαρµογή της πειραµατικής συνθήκης ψευδοπρώτης τάξης (§ VΙI.2.6) επικυρώνουν την 

αξιοπιστία των προκυπτόντων αποτελεσµάτων.  

 

Αντίδραση  kCl,298/10‐14
cm3 molecule‐1 s‐1

A/10‐11
cm3 molecule‐1 s‐1

Ea 
kJ mol‐1

Εργασία 

Cl + (CF3)2C(CH3)OH  0.039 ± 0.004  0.33 ± 0.06  22.92 ± 2.99  This Work†
Cl + (CF3)2C(H)OH  3.54 ± 0.79  0.74 ± 0.14  13.49 ± 1.48  This Work† 
Cl + CF3CH2OH  63 ± 9  0.85 ± 0.19  6.58 ± 0.62  VLPR7 

  65 ± 5  –  –  RR/FTIR   
  70 ± 10  –  –  R34R

Π
 

 – VIΙ.2.5.1.1 Κινητικά δεδοµένα σύγκρισης των αποτελεσµάτων 

VΙI.2.7 Κινητική Διερεύνηση της Αντίδρασης Cl + (CF3)3COH 
 

Ο στόχος της µελέτης της συγκεκριµένης αντίδρασης ήταν η διερεύνηση του αν και σε τι 

βαθµό µπορούν τα άτοµα χλωρίου να αντιδρούν µε τις HFA απάγοντας το υδρογόνο της 

δροξυλοµάδας. Η (CF3)3COH (PErFluoro–Tert–Butyl–Alcohol, PEFTBA) προµηθεύτηκε  από 

την εταιρεία Aldrich (CAS No 2378–02–1)†† και είναι αναγραφόµενης καθαρότητας 99 %. Σε 

υγρή, άχρωµη ένωση, µε σηµείο ζέσης  b.p. = 45°C. 

Για τη 

 κατά την εκκένωση

 main fold του συστήµατος παροχής. Στη συνέχεια, το δείγµα της 

αλκοόλ
           

υ

θερµοκρασία δωµατίου πρόκειται για µία 

διεξαγωγή των πειραµάτων η PEFTBA µεταφέρεται σε κατάλληλα σχεδιασµένη φιάλη, 

που προσαρτείται σε οποιαδήποτε από τις τρεις γραµµές παροχής αερίων του συστήµατος 

τροφοδοσίας της VLPR διάταξης. Πριν τη διεξαγωγή των πειραµάτων, το δείγµα της PEFTBA 

υποβάλλεται σε αλλεπάλληλους κύκλους ψύξης / εκκένωσης / θερµοκρασιακής επαναφοράς (η 

ψύξη γίνεται µε εµβάπτιση του φιαλιδίου σε υγρό άζωτο, 77 Κ). Κατά τη διαδικασία αυτή, όλος ο 

αέρας που υπάρχει στο φιαλίδιο (αέρια φάση), αλλά και ο µερικώς διαλυµένος στην αλκοόλη 

εκκενώνεται πλήρως. Το πέρας της διαδικασίας διαπιστώνεται    του 

φιαλιδίου, όταν πλέον το απότοµο άνοιγµα της βαλβίδας δεν προκαλεί αύξηση της πίεσης (Σ – 

VI.3.1.1, Pirani Gauge) στη

ης υπόκειται σε κλασµατική απόσταξη υπό κενό και εφόσον διαλυθεί σε κατάλληλο 
                                      

† Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αναφέρονται στους 303 K. 
†† Το CAS είναι το ακρωνύμιο του Chemical Abstract Service και αναγράφεται πάντα  (εφόσον υπάρχει), 
στην ετικέτα των χημικών ενώσεων 
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διαλύτη αναλύεται µε τη συνδυαστική τεχνική διαχωρισµού και ποσοτικής ταυτοποίησης Αέρια 

Χρωµατογραφία – Φασµατοµετρία Μαζών (GC/MS), ώστε να ελεγχθεί η καθαρότητα της. Η 

ολοκλήρωση της κορυφής του αέριου χρωµατογραφήµατος που αντιστοιχεί στην PEFTBA 

έδειξε ότι η καθαρότητα της ένωσης ήταν µεγαλύτερη του 99.9 %, ενώ δεν ταυτοποιήθηκε 

καµία πρόσµιξη, στο όριο ανίχνευσης του µηχανήµατος. Προκειµένου να µελετηθεί το αντιδρόν 

σύστηµα στις πλέον ακραίες συνθήκες που εφαρµόστηκαν κατά την παρούσα διατριβή, για τη 

διεξαγωγή των συγκεκριµένων πειραµάτων χρησιµοποιήθηκε αντιδραστήρας όγκου VR = 293 

cm3 κα οπή διαφυγής διαµετρήµατος d = 1 mm. Υπό αυτές τις συνθήκες η σταθερά διαφυγής 

των µορίων από τον αντιδ ) προσδιορίστηκε Aesc .049, ενώ οι ταχύτητες 

διαφυγής τους και οι ι ωτε  αντιδραστήρα, που 

προσδιορίζονται  την VI.2.5, αι στ  – V ως 

προ  συγκεκ  συνδυασ αστήρ αφυγής ούν 

εξαιρετικά  συνθήκες VLPR σύστηµα ι εφαρµόστηκα µέν εί 

l δηµιουργήθηκαν υποβάλλοντας µίγµα 

οριακού χλωρίου (Cl2), σε ήλιο (He) περιεκτικότητας 4.63 % (Cl2/He) σε µικροκυµατική 

ητες των συστατικών του 

εριγρά

ι 

ραστήρα (§VI.3.4.2  = 0

αντίστοιχοι χρόνο παραµονής στο εσ ρικό του

 από έ –κφραση Ε συνοψίζοντ ον πίνακα Π ΙI.2.7.1. Όπ

αναφέρθηκε, ο ριµένος µός αντιδρ α–οπής δι  αποτελ

 ακραίες  για το  κα ν προκει ου να ελεγχθ

αν συµβαίνει η πρωτογενής αντίδραση. Τα άτοµα C

µ

εκκένωση. Ο τρόπος παρασκευής του µίγµατος και οι καθαρότ

π φονται αναλυτικά στην παράγραφο (§VI.4).  

 
T  273  303  333  363 

kescCl  (s‐1)  0.139  0.147  0.154  0.161 
τrCl  (s)  7.194   6.803  6.494  6.223  

kescPEFTBA(s‐1)  0.053  0.056  0.058  0.061 
τrPEFTBA (s)  18.975  18.011  17.180  16.455 

Π – VIΙ.2.7.1 Πίνακας µε τις ταχύτητες διαφυγής και τους χρόνους παραµονής των βασικών µορίων του αντιδρώντος 
µίγµατος 
 

Στα διαγράµµατα ∆ – VΙ και ∆ – VΙI.2.7.2 παρατίθενται τα φάσµατα µάζας που 

ελήφθησαν στο εργαστήριο στα 19 και στα 70 eV και η αντιπαράστασή τους µε τα αντίστοιχα 

διαθέσιµα  την διαδικτυακή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του NIST, στα 70 eV. Και στα δύο 

δυναµικά που εφαρµόστηκαν, η βασική κορυφή αντιστοιχεί σε λόγο /z = 69 (

I.2.7.1 

από

   m [CF

 

ένος

καθώς, ακόµα και ίχνη προσµίξεων, που πιθανώς αντιδρούν τάξεις γρηγορότερα µε το ατοµικό 

ά το χηµικό σύστηµα και να 

µένα συµπεράσµατα. 

3]+), ενώ το 

µητρικό ιόν της ένωσης (m/z = 236, [(CF3)3COH]+), δεν ανιχνεύθηκε. Στον πίνακα Π –VΙI.2.7.2 

συνοψίζονται τα κυριότερα θραύσµατα της ένωσης και οι σχετικές τους αναλογίες. Ο 

συγκεκριµ  έλεγχος αποσκοπεί κυρίως στον εκ νέου έλεγχο της  καθαρότητας της ένωσης, 

χλώριο από ότι η PEFTBA, δύνανται να περιπλέξουν σηµαντικ

οδηγήσουν τον αναλυτή σε λανθασ
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∆ – VIΙ.2.7.1 Φάσµα µαζ ν της (CFώ 3)3COH που λήφθηκε στο εργαστήριο στα 19 eV 
 

 

QMG–511 , 70 eV, 1.0 mA 

QMG–511 
19 eV, 0.2 mA 

∆ – VIΙ.2.7.2 Συγκριτική αντιπαράσταση φασµάτος µαζών της (CF3)3COH που λήφθηκε στο εργαστήριο 
(απλοποιηµένο φάσµα) και διαθέσιµου από τη διαδικτυακή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΝIST στα 70 eV 
 

ΝIST, 70  eV
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Κεφάλαιο VIΙ .2 .7  –  Σχολιασμός Αποτελεσμάτων   Cl  +(CF3) 3COH  
 
 

Όπως φαίνεται από το συγκριτικό διάγραµµα ∆ – VΙI.2.7.2, δεν ανιχνεύθηκε καµία κορυφή που 

να δηλώνει την παρουσία πρόσµιξης στο δείγµα, στα όρια ανίχνευσης της τεχνικής. 

 

m/z 
(Θραύσμα) 

51 
[HCF3]+

69 
[CF3]+

78 
[CHF2]+

97 
[CF3CO]+

147 
[CF3CF2CO]+

167 
[(CF3)2COH]+

197 
[(CF3)2(CF2)C=O]+

ΝIST (Mass Spectrum Database) 
70 eV  9  100  11  63  30  34  45 

Εργαστήριο (QMG–511) 
70 eV  8  100  12  80  25  23  28 
19 eV  15  100  16  50  10  9  2 

Π – VIΙ.2.7.2 Πίνακας µε τα βασικότερα θραύσµατα του φάσµατος µαζών της HEFISPA στα 19 και στα 70 eV και οι 
αντίστοιχες σχετικές αφθονίες τους  
 

Στη συνέχεια, ρυθµίζοντας το δυναµικό του θαλάµου ιονισµού στα 19 eV λαµβάνονται φάσµατα 

, όσο και υπό συνθήκες 

αντίδρασής της µε το ατοµικό χλώριο. Κατά τη διαδικασία αυτή τα σηµεία εστίασης ήταν η 

κορυφή µε λόγο m/z = 35, που αντιστοιχεί στα άτοµα Cl και  η κορυφή µε λόγο m/z = 36, που 

αντιστοιχεί στο προσδοκόµενο προϊόν της, βάσει του µηχανιστικού σχήµατος Α – VΙI.2.7.1, το 

HCl. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τη συγκέντρωση της PEFTBA  που εισάγεται στον 

αντιδραστήρα, δεν παρατηρήθηκε καµία απολύτως µεταβολή στην έντασή τους.  

 

µαζών, τόσο υπό συνθήκες αποκλειστικής παροχής ατόµων χλωρίου

( ) ( ) COCFHClCOHCFCl k
3333 +⎯→⎯+   [A – VΙI.2.7.2] 

Με κριτήριο τη δυνατότητα εφαρµογής της στάσιµης κατάστασης στο εσωτερικό του 

αντιδραστήρα και διασφαλίζοντας την απουσία υδροδυναµικών φαινοµένων, που θα µπορούσαν 

να επηρεάσουν την καταγραφόµενη ένταση της κορυφής Ι35, προσδιορίστηκε η πρώτη 

συγκέντρωση που παρατηρήθηκε πτώση της κορυφής των ατόµων Cl, ώστε να προσδιοριστεί 

ένα ανώτατο όριο του συντελεστή ταχύτητας της συγκεκριµένης αντίδρασης. Στις συνθήκες 

αυτές, το ανώτατο όριο που προσδιορίστηκε για την αντίδραση στους 303 K ήταν:  

k< 1.59× 10‐17 cm3 molecule‐1 s‐1 

 

VΙI.2.7.1 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 
 

Με βάση το ανώτατο όριο του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης, προκύπτει ότι η 

απαγωγή του υδρογόνου της υδροξυλοµάδας δεν µπορεί να συµµετέχει στο κινητικό σχήµα 

δροξυλίου, 

καµίας από τις φθοριωµένες αλκοόλες (HFA) που µελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή. Βέβαια, 

η ύπαρξη τριών υπερφθοριωµένων µεθυλίων, σε α–θέση ως προς τον άνθρακα του υ
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Κεφάλαιο VIΙ .3  –  Προσδιορισμός Συντελεστών Ταχύτητας Αντιδράσεων Ριζών OH  
 
 

καθιστούν το συγκεκριµένο δεσµό (Ο–Η) πιο ισχυρό, από ότι σε οποιαδήποτε άλλη HFA και την 

απαγωγή του υδρογόνου, στην περίπτωση της PEFTBA σίγουρα πιο δυσχερή. Ωστόσο, πρέπει 

α επισηµανθεί ότι η τιµή που προσδιορίστηκε, ως ανώτατο όριο για το συντελεστή ταχύτητας 

της δρασης PEFTBA τα άτοµα  ενδέχετ α είναι υπερεκτιµηµέ αθώς η η 

που  στην κ  αλκοόλη, πιθ  

οφείλεται σε δρ τικότερε ς PEFTBA προσµίξ που βρίσκονται σε ιρετικά ρή 

αναλογία (10-4) στο δείγµα.  

υµπερα ατικά, τ  οτελέσµ  αποκλείουν τη µ θεση α ων 

υδρογόνου της οξυλοµ από το νητικό σ α των αντιδράσεων  χλωρίου  

ατριβή.   

3 2 2 2 2 2  (2,2,3,3–

etraFluoro–1–PropAnol, TEFPA), CF3CF2CH2OH (2,2,3,3,3–P taFluor

οιητικά) και 

στον επικείµενο ορίζοντα της περιβαλλοντική τους επίδραση 

χρήζει λεπτοµερούς µελέτης. Η κύρια διαδικασία αποικοδόµησης και καθορίζουσα για τον 

ν ατµόσφαιρα αναµένεται να είναι η χηµική τους 

ντίδραση µε τις ρίζες OH. Από την παρούσα µελέτη αναµένεται να προκύψουν αφενός 

δεδοµέ

ν

 αντί της  µε  Cl αι ν νη, κ  πτώσ

 παρατηρήθηκε ορυφή του χλωρίου, για τη συγκεκριµένη ανώς να

ασ ς τη εις,  εξα µικ

Σ σµ α παρόντα απ ατα ετά τόµ

υδρ άδας,  κι χήµ του , που

µελετήθηκαν στην παρούσα δι

 

VII.3 Προσδιορισμός Συντελεστών Ταχύτητας Αντιδράσεων Ριζών OH 
 

Στο τµήµα αυτό της διατριβής παρατίθενται οι συντελεστές απόλυτης ταχύτητας που 

προσδιορίστηκαν για τις αντιδράσεις των ριζών OH µε εννιά φθοριωµένες αλκοόλες (HFA). 

Συγκεκριµένα πρόκειται για τις: CF3CH2OH (2,2,2–TriFluoro–EthAnol, TFEA), CHF2CH2OH 

(2,2–DiFluoro–EthAnol, DFEA), CH2FCH2OH (2–MonoFluoro–EthAnol, MFEA), 

CF CH CH OH (3,3,3–TriFluoro–1–PropAnol, TRIFPA), CHF CF CH OH

T En o–1–PropAnol, 

PEFPA), CF3CHFCF2CH2OH (2,2,3,4,4,4–HExaFluoro–1–ButAnol, HEFBA),  (CF3)2C(H)OH 

(1,1,1,3,3,3–HExaFluoro–2–PropAnol, HEFPA), και (CF3)2C(OH)(CH3) (1,1,1,3,3,3–

HExaFluoro–2–methyl(ISo)–2–PropAnol, HEFISPA). Κριτήριο επιλογής για τη µελέτη των 

συγκεκριµένων αντιδράσεων αποτέλεσε, το γεγονός ότι οι φθοριωµένες αλκοόλες 

χρησιµοποιούνται ήδη σε ένα τεράστιο εύρος βιοτεχνολογικών εφαρµογών (χρώµατα, 

επιστρώµατα, πολυµερή, κολλήσεις, κεριά, γυαλιστικά, ηλεκτρονικά υλικά, στεγανοπ

παγκόσµιας διάδοσής τους, η 

ατµοσφαιρικό χρόνο ζωής των HFA στη

α

να που θα χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό της συµβολής των συγκεκριµένων 

ενώσεων στην υπερθέρµανση του πλανήτη (Κεφάλαιο V, §V.1) και τη γενικότερη επίδραση τους 

στο περιβάλλον και αφετέρου, σε συνδυασµό µε την αντίστοιχη µελέτη των αντιδράσεών τους 

µε τα άτοµα Cl, θα αποπειραθεί η εκτίµηση της σηµαντικότητας της χηµείας του χλωρίου στην 
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ατµόσφαιρα. Τέλος, σε πλήρη αντιστοιχία µε τη µελέτη των αντιδράσεων των ατόµων Cl, η 

διαφορετικότητα στη θέση και το βαθµό της φθορίωσης των HFA, αναµένεται να αποτελέσει 

τον οδηγό για τη σχεδίαση των ενώσεων µε τα βέλτιστα δοµικά χαρακτηριστικά και για τον 

έλεγχο χρήσης τους στην παγκόσµια βιοµηχανία, χρησιµοποιώντας ως γνώµονα την προστασία 

του περιβάλλοντος.  

Οι απόλυτοι συντελεστές ταχύτητας του συνόλου των αντιδράσεων ριζών OH, µε τις 

επιλεγµένες HFA, προσδιορίστηκαν στη θερµοκρασία των 298 Κ, ενώ οι συνθήκες διεξαγωγής 

των πε ε

κευή όλων των διαγραµµάτων, η επεξεργασία τους και η 

κριβής πειραµατική διαδικασία, περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο §VII.1.2. 

II.3.1 Κινητική Μελέτη της Αντίδρασης ΟΗ + CF3CΗ2OH 
 

 α

τ

ν σ δ

τ

ιραµάτων, για κάθ  αντίδραση που µελετήθηκε, αναφέρονται σε κάθε υποπαράγραφο 

παρουσίασης των αντίστοιχων αποτελεσµάτων. Ο τρόπος προσδιορισµού του συνόλου των 

µεγεθών που απαιτούνται για την κατασ

α

 

V

Για τον προσδιορισµό των κινητικών παραµέτρων της συγκεκριµένης αντίδρασης έχουν 

χρησιµοποιηθεί δύο διαφορετικές απόλυτες τεχνικές µέτρησης κινητικών παραµέτρων, 

προκειµένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία εφαρµογής της VLPR–LIF/QMS διάταξης, που 

κατασκευάστηκε στη διάρκεια της παρούσας διατριβής. Όπως ναφέρθηκε στην παράγραφο 

§VIΙ.1.2 η έτερη κινητική µέθοδος ης παλµικής φωτόλυσης µε ανίχνευση του χρονικώς 

αναλυόµενου σήµατος του συντονισµένου φθορισµού των ριζών OH (PLP/RF) έχει 

χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν µε επιτυχία για τη µέτρηση σωρείας αντιδράσεων ριζών OH35,36. 

Στο τµήµα αυτό θα παρατεθούν απλά τα αποτελέσµατα που προέκυψαν κατά τη συγκεκριµένη 

µελέτη, χωρίς α γίνει ξεχωριστή µνεία τις λεπτοµέρειες ιεξαγωγής των πειραµάτων. 

Αναφορικά, για τα πειράµατα ης PLP/RF τεχνικής οι ρίζες OH δηµιουργήθηκαν µε 

φωτοδιάσπαση νιτρικού οξέως κατά το σχήµα: 

 2
248

3 NOOHHNO nm +⎯⎯ →⎯   [Α – VII.3.1.1] 

χρησιµοποιώντας ως πηγή φωτός ένα παλµικό exciplex laser (248 nm, 15 W p-1, 10 Hz). Για την 

ανίχνευση των ριζών OH, χρησιµοποιήθηκε µία µικροκυµατική λάµπα OH, ενώ ο επαγόµενος 

φθορισµός Α–Χ (0,0) ανιχνεύετο διαµέσω κατάλληλου φίλτρου συµβολής από έναν 

φωτοπολλαπλασιαστή. Τα πειράµατα διεξήχθησαν στους 300 ± 2 Κ και η συνολική πίεση στο 

εσωτερικό των εκάστοτε αντιδραστήρων που χρησιµοποιήθηκαν (stainless steel ή quartz) ήταν 

105 ± 5 mbar22. Ο διµοριακός συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης προσδιορίστηκε 

διασφαλίζοντας συνθήκες ψευδοπρώτης τάξης ([CF3CH2OH] >> [OH], [CF3CH2OH]0 ≈ 
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[CF3CH2OH]r) και απουσία δευτερογενούς κατανάλωσης των ριζών OH προσδιορίζεται µέσω 

των εκφράσεων: 

 [ ]
[ ] ( )0

00

exp ttk
S
S

OH
OH

tOH

OH
tt −′−==   [Ε – VII.3.1.1] 

 [ ] dii kTFEAkk +=′   [Ε – VII.3.1.2] 

όπου [ΟΗ]t και [OH]0: οι συγκεντρώσεις των ριζών ΟΗ τις χρονικές στιγµές t και t0 και St και S0 

τα αντίστοιχα σήµατα φθορισµού. ik ′ : η µετρούµενη ψευδοπρώτης τάξης σταθερά µείωσης του 

σήµατος φθορισµού και kd: η πρώτης τάξης σταθερά κατανάλωσης των ριζών OH απουσία της 

TFEA, η οποία οφείλεται στη διάχυσή τους, εξωτερικά του όγκου ανίχνευσης και στην 

κατανάλωσή τους από το HNO3. Στο διάγραµµα ∆ – VII.3.1.1 φαίνεται ένα τυπικό πείραµα για 

τη συγκεκριµένη αντίδραση, που διεξήχθη στο Ινστιτούτο Χηµείας και Έρευνας της Ουγγρικής 

Ακαδηµ  Επιστηµών, καθώς επίσης και το χρονικό profile του σήµατος των ριζών OH, για 

 

ίας

δεδοµένη συγκέντρωση του µορίου.  

 
∆ – VIΙ.3.1.1 Τυπικό  διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
χρησιµοποιώντας την PLP/RF τεχνική  

 

Ο συντελεστής ταχύτητας που προσδιορίστηκε βάσει της συγκεκριµένης µεθόδου ήταν: 

k300 = 1.06 ±0.30 cm3 molecule‐1 s‐1

 Στα πειρ µατα που διεξήχθησαν µε την τεχνική VLPR–LIF/QMS χρησιµοποιήθηκε 

αντιδραστήρας όγκου V

ά

τ

συνθήκες, η σταθερά διαφυγής των µορίων από τον αντιδραστήρα (§VI.3.4.2) προσδιορίστηκε 
R = 290 cm3 και οπή διαφυγής διαµετρήµα ος d = 2 mm. Υπό αυτές τις 
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Aesc = 0.2314, ενώ οι ταχύτητες διαφυγής τους και οι αντίστοιχοι χρόνοι παραµονής στο 

εσωτερικό του αντιδραστήρα, που προσδιορίζονται από την έκφραση Ε – VI.2.5, συνοψίζονται 

στον πίνακα Π – VII.3.1.1. Οι συγκεκριµένες συνθήκες επιλέχθησαν προκειµένου

παραµονής των µορίων στον αντιδραστήρα να επαρκεί για να αντιδράσουν πρωτογενώς

OH µε τη CF3CH2OH (TFEA), γεγονός που διαπιστώθη από  την πτώση

υστατικών του µίγµατος και του NO2 και οι ακριβείς 

υνθήκες παρασκευής και τροφοδοσίας τους αναφέρονται λεπτοµερώς στην παράγραφο 

§VI.5.1.1. Αξίζει ωστόσο να επισηµανθεί ότι καθόλη τη διάρκεια των πειραµάτων η παροχή των 

αντιδρώντων για την παραγωγή ριζών OH διατηρείται σταθερή, ενώ διασφαλίζεται η πλήρης 

κατανάλωση του NO2, ώστε να αποφευχθούν δευτερογενείς περιπλοκές (§VII.1.2). Η µικρή 

περίσσεια ατόµων H δεν επηρεάζει το κινητικό σχήµα της αντίδρασης, καθώς αφενός εκκινά 

πολύ αργές αντιδράσεις απαγωγής υδρογόνου ή φθορίου5 (που ωστόσο στην ανάλυση βάσει του 

σήµατος φθορισµού των ριζών OH δεν θα επηρέαζαν το κινητικό σχήµα) και αφετέρου, δεν 

αντιδρούν διµοριακά µε τις ρίζες OH.  

 Πριν τη διεξαγωγή των πειραµάτων, ελέγχεται η πιθανότητα φαινοµένων quenching 

εισάγοντας στον αντιδραστήρα από ανεξάρτητη είσοδο, µεγάλες πιέσεις, σε σχέση µε τις 

χρησιµοποιούµενες της TFEA στη διάρκεια  του πειράµατος, αποτελεσµατικών καταστολέων 

των ριζών OH (§VII.1.2) και παρατηρείται συγχρόνως το σήµα των ριζών OH. Η εξαιρετική 

σταθερότητα του σήµατος φθορισµού ανεξάρτητα της πίεσης του συνόλου των καταστολέων 

που χρησιµοποιήθηκαν, πιστοποιεί την έλλειψη του φαινοµένου, σε συµφωνία µε ό,τι 

εις που επικρατούν στο εσωτερικό του αντιδραστήρα (P < 5 

mTorr). Επιπλέον, ελέγχεται η αλληλεπίδραση ς TFEA µε την ακτινοβολία των 282 nm, που 

και την 

απορρόφηση του φωτός, πο της µεταβολής του σήµατος 

θορισ

 ο χρόνος 

 οι ρίζες 

 κε  του σήµατος 

φθορισµού των ριζών ΟΗ στον παλµογράφο και συγχρόνως να διασφαλίζεται η ταχεία διαφυγή 

τους, ώστε να αποφευχθούν δευτερογενείς διαδικασίες εσωτερικά του αντιδραστήρα. Οι ρίζες 

υδροξυλίου δηµιουργήθηκαν χηµικά µε την αντίδραση: 

 NOOHNOH +⎯→⎯+ 2   [Α – VII.3.1.2] 

ενώ τα άτοµα H, υποβάλλοντας 29/2 % µίγµα Η2/Ar/He, σε µικροκυµατική εκκένωση. Η 

προσθήκη µικρής ποσότητας Ar στο µίγµα έχει διαπιστωθεί ότι δρα ευεργετικά, τόσο στη 

διάσπαση του H2, όσο και στη σταθεροποίηση της λειτουργίας της µικροκυµατικής κοιλότητας 

(§VI.5.1.1). Οι καθαρότητες των σ

σ

αναµένεται για τις χαµηλές πιέσ

τη

εισάγεται στον αντιδραστήρα, τόσο όσον αφορά την πιθανή αποικοδόµησή της, όσο 

υ θα οδηγούσε σε υπερεκτίµηση 

φ µού και σε µεγαλύτερους συντελεστές ταχύτητας. Ωστόσο, η σταθερότητα των εντάσεων 

της TFEA στο φασµατογράφο µαζών ανεξάρτητα από την έκθεσή της ή όχι στην ακτινοβολία 
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των 282 nm, και η αντίστοιχη της ισχύος της ακτινοβολίας, µετά το παράθυρο εξόδου της από 

τον αντιδραστήρα ανεξάρτητα της παροχής ή όχι της TFEA αποδεικνύουν ότι το κινητικό σχήµα 

της αντίδρασης δεν επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση φωτός – TFEA, υπό τις παρούσες 

συνθήκες διεξαγωγής των πειραµάτων.  

Η CF3CH2OH (TFEA) προµηθεύτηκε από την εταιρεία Aldrich (CAS No 75–89–8)† και 

είναι αναγραφόµενης καθαρότητας 99.5 %. Σε θερµοκρασία δωµατίου πρόκειται για µία υγρή, 

άχρωµη ένωση µε µοριακό βάρος M.W. = 100 και σηµείο ζέσης  b.p. = 77–80°C. Για τη 

διεξαγωγή των πειραµάτων η TFEA µεταφέρεται σε κατάλληλα σχεδιασµένη φιάλη, που 

ροσαρτείται σε οποιαδήποτε από τις τρεις γραµµές παροχής αερίων το

νέου η καθαρότητα της. Η ολοκλήρωση της κορυφής του 

έριου

π υ συστήµατος 

τροφοδοσίας της VLPR διάταξης. Πριν τη διεξαγωγή των πειραµάτων, το δείγµα της TFEA 

υποβάλλεται σε αλλεπάλληλους κύκλους ψύξης / εκκένωσης / θερµοκρασιακής επαναφοράς (η 

ψύξη γίνεται µε εµβάπτιση του φιαλιδίου σε υγρό άζωτο, 77 Κ). Κατά τη διαδικασία αυτή, όλος ο 

αέρας που υπάρχει στο φιαλίδιο (αέρια φάση), αλλά και ο µερικώς διαλυµένος στην αλκοόλη 

εκκενώνεται πλήρως. Το πέρας της διαδικασίας διαπιστώνεται κατά την εκκένωση του 

φιαλιδίου, όταν πλέον το απότοµο άνοιγµα της βαλβίδας δεν προκαλεί αύξηση της πίεσης (Σ – 

VI.3.1.1, Pirani Gauge) στη main fold του συστήµατος παροχής. Παρά  τη σχετικά υψηλή 

καθαρότητά της, το δείγµα της TFEA υποβάλλεται σε κλασµατική απόσταξη υπό κενό, ώστε να 

αποµακρυνθούν πιθανές πτητικότερες προσµίξεις της ένωσης. Στη συνέχεια, µικρή ποσότητα 

της αποσταγµένης TFEA διαλύεται σε κατάλληλο διαλύτη και αναλύεται µε τη συνδυαστική 

τεχνική διαχωρισµού και ποσοτικής ταυτοποίησης Αέρια Χρωµατογραφία – Φασµατοµετρία 

Μαζών (GC/MS), ώστε να ελεγχθεί εκ 

α  χρωµατογραφήµατος που αντιστοιχεί στη TFEA έδειξε ότι η τελική καθαρότητα της 

ένωσης, ήταν µεγαλύτερη του 99.5 % και συνεπώς η ένωση χρησιµοποιήθηκε ως ήταν.  

 

T (K)  kescOH  (s‐1)  τrOH  (s)  kescTFEA  (s‐1)  τrTFEA (s) 
298  0.969  1.032  0.399  2.503 

Π – VIΙ.3.1.1 Πίνακας µε τις ταχύτητες διαφυγής και τους χρόνο ς παραµονής των βασικών ορίων του αντιδρώντος 
µίγµατος 
 
 Στη συνέχεια λαµβάνονται τα φάσµατα µαζών, υπό όλες τις επικρατούσες συνθήκες το 

εσωτερικό του αντιδραστήρα. Στην περίπτωση των αντιδράσεων των ριζών υδροξυλίου, όπου 

δεν παρακολουθείται το δραστικό συστατικό µε τη φασµατοµετρία µαζών και δεν ελλοχεύει 

κίνδυνος σύµπτωσης των κορυφών του, µε τις αντίστοιχες των προϊόντων της αντίδρασης, δεν 

                                                

υ  µ

σ

 
† Το CAS  είναι  το ακρωνύμιο  του Chemical Abstract Service  και αναγράφεται πάντα  (εφόσον υπάρχει), 
στην ετικέτα των χημικών ενώσεων 

303 
 



Κεφάλαιο VIΙ .3 .1  –  Κινητική Μελέτη της Αντίδρασης OH  +  CF3CH2OH  
 
 

υπάρχει άµεση δέσµευση για το δυναµικό που θα χρησιµοποιηθεί, κατά τον ιονισµό του 

αντιδρώντος µίγµατος. Η επιλογή του συνήθως γίνεται µε κριτήριο την αυξηµένη ευαισθησία 

των κορυφών µέτρησης, τη µονοσηµαντικότητα της κορυφής που επιλέγεται για την 

παρακολούθηση του σταθερού µορίου και τη µεγαλύτερη, σε µηχανιστικό περιεχόµενο, 

πληροφορία για την αντίδραση. Για το λόγο αυτό συνήθως επιλέγονται τα 70 eV. Ωστόσο, 

πρέπει να επισηµανθεί ότι διεξήχθησαν πειράµατα και στα 19 eV, µε κύριο στόχο τη σύγκριση 

των αποτελεσµάτων και τον έλεγχο του αντιδρώντος συστήµατος. Στο διάγραµµα ∆ – VII.3.1.2 

παρατίθενται συνδυαστικό φάσµα µαζών της TFEA υπό συνθήκες αντίδρασης και υπό συνθήκες 

απουσίας ριζών OH,  που ελήφθησαν, στα 19 eV, εστιάζοντας στην περιοχή ενδιαφέροντος.  

 

 

QMG–422 , 19 eV, 0.2 mA 

∆ .3.1.2 Συνδυαστικό ψηφιοποιηµένο φάσµα µαζών που λήφθηκε για την TFEA, κατά τη διάρκεια των mass 
spectral tests, απουσίας (κόκκινη γραµµή) και παρουσίας ριζών OH στη διάταξη του VLPR/B–101 µε το QMG-422 
 

Όπως φαίνεται στο ∆ – VII.3.1.2, στις συνθήκες που λήφθηκε το φάσµα µαζών, παρατηρήθηκε 

µείωση της χαρακτηριστικής κορυφής του µορίου µε λόγο m/z = 31 ([CH

 – VIΙ

φαινόµενα παρατηρήθηκαν και για το µητρικό ιόν του µορίου, σε mass spectral tests που 
2OH]+), ενώ ανάλογα 

διεξήχθηκαν στα 70 eV. Επιπλέον, η πλήρης κατανάλωση του NO2 επιβεβαιώνεται από την 
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εξαφάνιση της I46 ([NO2]+), ενώ η αύξηση της Ι30 δηλώνει την πραγµατοποίηση της αντίδρασης 

ατόµων H µε το NO2 προς παραγωγή ριζών OH. Τέλος, η κορυφή σε λόγο m/z = 40 της 

κλίµακας µαζών αντιστοιχεί στο Ar που περιέχει το µίγµα του H2. 

Η CF3CH2OH, διαθέτει δύο διαφορετικά είδη υδρογόνου και συνεπώς, το συνολικό 

σχήµα της αντίδρασης θα είναι το ακόλουθο: 

 
στόσο, µε βάση την ανάλυση για τις αντιδράσεις χλωρίου, αναµένεται και σε αυτήν την 

περίπτωση το κυρίαρχο µονοπάτι της αντίδρασης να είναι η απαγωγή των µεθυλενικών 

υδρογόνων, καθώς η απαγωγή του υδρογόνου του υδροξυλίου αποτελεί µία ισχυρά ενδόθερµη 

αντίδραση, που θα ήταν πρακτικά αδύνατο να παρατηρηθεί στη VLPR διάταξη.  

Η µέτρηση του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης έχει βασιστεί στην εφαρµογή της 

στάσιµης κατάστασης των ριζών OH (§ VII.1.2) και προσδιορίζεται µέσω της έκφρασης: 

 

[A – VII.3.1.3] ΟΗ    +   CF3CH2OH 

H2Ο    +   CF3CHOH 

H2Ο    +   CF3CH2O 

k1

k2

ktot

Ω

[ ]rtotescr
OH

OH OHCHCFkk
S
S

OH 23

0

1 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−   [Ε – VΙI.3.1.3] 

όπου : το σήµα φθορισµού των ριζών υδροξυλίου απουσία της TFEA και : το σήµα 

φθορισµού των ριζών υδροξυλίου για την τρέχουσα συγκέντρωση [TFEA]r (§ VII.1.2). 

 Η συγκέντρωση της TFEA προσδιορίστηκε µέσω της έκφρασης: 

 

0
OHS r

OHS

[ ]
TFEATFEA escRI

TFEA

kVa
ITFEA =    [Ε – VΙI.3.1.4] 

 

και χρησιµοποιήθηκαν οι κορυφές I31 ([CH2OH]+), I83 ([CF3CH2]+) και I100 ([CF3CH2OH]+), οι 

οποίες οδήγησαν σε ταυτόσηµα αποτελέσµατα. Το γεγονός αυτό συνάδει µε τον ισχυρισµό ότι η 

µετάθεση του υδρογόνου του υδροξυλίου δεν συµµετέχει στο κινητικό σχήµα της αντίδρασης, 

ε 

ελικά στην υποτίµηση του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης.  Στα περισσότερα των 

καθώς στην αντίθετη περίπτωση, η αφυδρογονωµένη ρίζα που θα παραγόταν, κατά τη

θραυσµατοποίησή της στο θάλαµο ιονισµού, θα προσαύξανε σταδιακά την I

 

83 και θα οδηγούσ

τ

πειραµάτων, ωστόσο χρησιµοποιήθηκε η Ι100, λόγω της αυστηρά µονοσήµαντης προέλευσής της 

και της ικανοποιητικής ευαισθησίας της.  
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 Στα διαγράµµατα (∆ – VII.3.1.3 και ∆ – VII.3.1.4) αναπαρίστανται ένα τυπικό πείραµα 

προσδιορισµού των παραµέτρων ροής της TFEA, και ένα πείραµα βαθµονόµησης έντασης – 

ροής (I100), που διεξάγεται καθηµερινά στη διάρκεια του κινητικού πειράµατος.  

 

 
∆ – VIΙ.3.1.3 Τυπικό διάγραµµα προσδιορισµού των παραµέτρων ροής της TFEA στο εύρος των πιέσεων που 
διεξήχθησαν τα πειράµατα  

 

 
∆ – VIΙ.3.1.4 Τυπικό πείραµα προσδιορισµού του συντελεστή βαθµονόµησης έντασης ροής, βάσει της κορυφής I100 
κατά τη διάρκεια του πειράµατος προσδιορισµού των κινητικών παραµέτρων της αντίδρασης 
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Οι παράµετροι ροής, που χρησιµοποιήθηκαν, κατά τη µέτρηση των απόλυτων 

συντελεστών ταχύτητας της αντίδρασης προέκυψαν κατόπιν διεξαγωγής πλειάδας πειραµάτων, 

συνάθροισης των σηµείων και προσαρµογής τους βάσει της έκφρασης Ε – VΙ.3.1.1.12. Οι τιµές 

που µετρήθηκαν ήταν: 

BF,TFEA = (8.61 ± 0.14) × 1013 molecule s‐1 Torr‐2 , CF,TFEA = (1.47 ± 0.15) × 1014 molecule s‐1 Torr‐1

ενώ ο συντελεστής βαθµονόµησης έντασης – ροής, που προέκυψε από τη γραµµική προσαρµογή 

των σηµείων του διαγράµµατος ∆ – VII.3.1.4 ήταν: 

aI100 = (1.12 ± 0.01) × 10‐15

Το ∆ – VII.3.1.5 αποτελεί το συγκεντρωτικό διάγραµµα όλων των πειραµάτων προσδιορισµού 

του συντελεστή ταχύτητας που διεξήχθησαν για τη συγκεκριµένη αντίδραση και ο λόγος των 

σηµάτων των ριζών OH απουσία και παρουσία της TFEA έχει προσδιοριστεί µε βάση τα 

αντίστοιχα πλάτη των σηµάτων φθορισµού τους (§VII.1.2, Σ – VII.1.2.4).  

Η τιµή του ktot που προσδιορίστηκε από τη γραµµική προσαρµογή των σηµείων του ∆ – 

VII.3.1.5, βάσει της έκφρασης E – VII.3.1.3, ήταν:  

k298 = (9.77 ± 1.07) × 10‐14 cm3 molecule‐1 s‐1 

ενώ τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µε όλους τους τρόπους ανάλυσης των δεδοµένων  και 

ορισµένες πειραµατικές συνθήκες συνοψίζονται στον πίνακα Π – VII.3.1.2. 

 

 
∆ – VIΙ.3.1.5 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης,  
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τις ρίζες OH, στη θερµοκρασία των 298 Κ 
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k/10‐ H (13 (SAR,O ) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

k/10‐14 (Sr,OH) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

k/10‐13 (SAR,OH/PFO) 
(cm3 molecule‐1 s‐1)  

k/10‐13  Sr,OH/PFO) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) Τ = 298 ± 2 K 

1.06 ± 0.54  9.77 ± 1.07  1.02 ± 0.62  1.04 ± 0.41 
[ΟΗ]/1012
(atoms cm‐3) 

0.84 – 1.94 

[
(molecule cm )   
TFEA]/1012

‐3
0.40 – 21.86 

# Points  21 
Π – VIΙ.3.1.2 Πίνακας παράθεσης συνθηκών και πειραµατικών αποτελεσµάτων για όλους τους τρόπους ανάλυσης 
των δεδοµένων. Το SAR αναφέρεται στο λόγο ών του σήµατος φθορισµού των ριζών OH, το 
Sr στο λόγο του πλάτους του σήµατος φθορισ στη συνθήκη ψευδο–πρώτης τάξης 

ετερογενής κατανάλωση τοιχώ

 αποτελεσµάτων.  

 

 Π – VII.3.1.3.  

 

 των εµβαδών των επιφανει
µού των ριζών OH και το PFO 

 

Πρέπει να επισηµανθεί, ότι στην αρχή και στο τέλος κάθε πειράµατος ποσοτικοποιείται η 

δυνητική   των ριζών υδροξυλίου, στα µατα του αντιδραστήρα και 

οποτεδήποτε παρατηρείται, συµπεριλαµβάνεται, κατά την επεξεργασία των

Ορισµένα πειραµατικά δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του 

διαγράµµατος ∆ – VII.3.1.5, παρατίθενται στον πίνακα

Sr Sr,on (Volt)  IM,R [TFEA]/1012

Τ = 298 Κ 
1.10  5.08  0.54  0.77 
1.15  4.79  1.13  1.62 
1.28  4.31  2.40  3.43 
1.64  3.37  4.87  6.97 
1.81  3.09  7.55  10.81 

Π – VIΙ.3.1.3 Ενδεικτικά πειραµατικά δεδοµένα που κατεγράφησαν κατά την εξέλιξη των πειραµάτων. Το Sr,on 
περιγράφει το πλάτος  του τρέχοντος σήµατος φθορισµού του υδροξυλίου 
 

Η συλλογή και η επεξεργασία του συνόλου των δεδοµένων που παρουσιάζονται στην 

παρούσα παράγραφο έγινε µε ειδικά προγράµµατα εσωτερικής κατασκευής (§VII.1.2, 

Παράρτηµα ΑΙΙΙ), ενώ για τη γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων έχει χρησιµοποιηθεί το 

λογισµικό πακέτο της OriginLab Corporation OriginPro 7.5 SR0 v.7.5714(B714). 

 

VII.3.1.1 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 

 
Η CF3CH2OH αποτελεί τη φθοριωµένη αλκοόλη, για της οποίας την αντίδραση, µε τις 

 φαίνεται

 βρίσκονται σε εξαιρετική 

ρίζες OH, υπάρχουν τα περισσότερα και συγκλίνοντα κινητικά δεδοµένα. Όπως  στον 

πίνακα Π – VII.3.1.1.1, τα αποτελέσµατα της παρούσας διατριβής
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συµφωνία, τόσο µε τ  Wallin , Tok  K

ο ποίη εχνι υ συ τα  

οµ Sellevåg et. al. Hurley et. al.  χρησι  τη µέθοδο  

µέ συντελεστή ταχύτητας (Relative Ra  αποδεικνύοντας την αξιοπιστία 

πρ  κινητικών παραµέτρων µε την τεχνι –QMS.  

ις οµάδες των gton et. al.37 uhashi et. al.38 και ovácz et. al.22, οι 

ποίες χρησιµο σαν απόλυτες τ κές µέτρησης το ντελεστή ταχύτη ς, όσο και µε τις

άδες των  και , οι οποίοι µοποίησαν  σχετικής

τρησης του te Method),

οσδιορισµού κή VLPR/LIF

 

Μόριο 
kOH,298/10‐13

cm3 molecule‐1 s‐1
kCl,298/1013

cm  molecule  s
Εργασία 

3 ‐1 ‐1

CΗ3CH2OH  3.42 ± 0.41  950 ± 190   This Work 
0.98 ± 0.11  6.3 ± 0.9† This Work 
0.96 ± 0.07  –  FP/RF   
1.03 ± 0.05  –  DF/LIF,LP/LIF,FP/LIF  
1.02 ± 0.10  6.5 ± 0.5  RR/FTIR 
1.23 ± 0.10  7.5 ± 0.2  RR/FTIR 

CF3CH2OH 

1.07 ± 0.30  –  LP/RF  
Π – VIΙ.3.1.1.1 Κινητικά δεδοµένα σύγκρισης των αποτελεσµάτων 
 

Επιπλέον, καθότι φαίνεται από τη σύγκριση της αντίδρασης της TFEA µε τις ρίζες OH 

και τα άτ α Cl, ο συντελεσ ς της αντίδρασης στην πρώτη περ ι 6.43 

φορές µικρότερος. Το γεγονός αυτό είναι σ τη γενική τάση που χαρακτηρίζει τα άτοµα 

Cl, να εκκινούν ταχύτερες αντιδράσεις απευθείας απαγωγής ατόµων υδρογό παρά το 

γεγονός ό αντιδράσεις των ρι Η είναι σηµαντικά ξώθερµες.  

Τ πρέπει να επισηµα ότι και στην περίπτ των αντιδράσεων τ ζών OH, 

η αντικατάσταση των τριών µεθυλικών υδρογόνων της TF πό φθόρια επιφέρει αµατική 

µείωση  της ης. Το γεγονός α κατά κύριο λόγο εται να 

ν τριών φθορίων και αφετέρου στη 

τερεοχηµική παρεµπόδιση που προκαλούν τα σηµαντικά πιο ογκώδη από τα υδρογόνα, άτοµα 

F, καθι

ροκειµένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της VLPR–LIF/QMS τεχνικής, η αντίδραση των 

ο δεύτερο χηµικό σύστηµα που µελετήθηκε µε τις δύο 

διαφορετικές απόλυτες τεχνικές. Εφαρµόζοντας τις ίδιες ακριβώς συνθήκες, όπως στην 

ερίπτω

οµ τής ταχύτητα ίπτωση είνα

υνεπές µε 

νου, 

τι οι ζών Ο  πιο ε

έλος, νθεί, ωση ων ρι

EA α  τη δρ

της δραστικότητας  ένωσ υτό, , φαίν

οφείλεται, αφενός στα προσθετικά επαγωγικά φαινόµενα τω

σ

στώντας την προσέγγιση και απόσπαση των µεθυλενικών υδρογόνων, δυσχερέστερη.  

 
VII.3.2 Κινητική Μελέτη της Αντίδρασης ΟΗ + CΗF2CΗ2OH 
 
Π

ριζών ΟΗ µε τη CHF2CH2OH αποτέλεσε τ

π ση της TFEA (§ VII.3.2), προσδιορίστηκε ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης 

χρησιµοποιώντας την PLP/RF τεχνική.  Τα πειράµατα και σε αυτήν την περίπτωση διεξήχθησαν 

                                                 
† Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αναφέρονται στους 303 K. 
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στους 300 ± 2 Κ και η συνολική πίεση στο εσωτερικό των εκάστοτε αντιδραστήρων, που 

χρησιµοποιήθηκαν ήταν 105 ± 5 mbar22. Ο διµοριακός συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης 

προσδιορίστηκε διασφαλίζοντας συνθήκες ψευδοπρώτης τάξης ([CΗF2CH2OH] >> [OH], 

[CΗF2CH2OH]0 ≈ [CΗF2CH2OH]r) και απουσία δευτερογενούς κατανάλωσης των ριζών OH, ο 

συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης προσδιορίζεται µέσω των εκφράσεων: 

[ ] [ ] (p ttt −′− )0
0

ex k
S
SOH

OH

OH
tt ==   [Ε – VII.3.2.1] 

0OH

 [ ] dkAii DFEkk +=′   [Ε – VII.3.2.2] 

όπου [ΟΗ]t και [OH]0: οι συγ των ριζών ΟΗ ικές στιγµές t κ  S0 

τα αντίστοιχα µατα φθορισ

κεντρώσεις  τις χρον αι t  και S  και0 t

 σή µού. ik ′ : η µετρούµενη ψευδοπρώτης τάξη

σήµατος φθορισµού και kd: η ης σταθεράς κατανάλωσης των ριζών ία της 

DFEA, η οποία οφείλεται σ ή τους εξωτερικ του όγκου ανίχνε  στην 

 

ς σταθερά µείωσης του 

πρώτης τάξ   απουσOH

τη διάχυσ ά υσης και

κατανάλωσή τους από το HNO3.  

 
∆ – VIΙ.3.2.1 Τυπικό  διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
χρησιµοποιώντας την PLP/RF τεχνική  
 

 Στο διάγραµµα  – VII.3.2.1 φαίνεται ένα τυπικό πείραµα για τη συγκεκριµένη 

αντίδραση, που διεξήχθη στο Ινστιτούτο Χηµείας και Έρευνας της Ουγγρικής Ακαδηµίας 

Επιστηµών, καθώς επίσης και το χρονικό profile του σήµατος των ριζών OH, για δεδοµένη 

∆

συγκέντρωση του µορίου.  

εκριµένης µεθόδου ήταν:  Ο συντελεστής ταχύτητας που προσδιορίστηκε βάσει της συγκ
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k300 = 2.52 ±0.44 cm3 molecule‐1 s‐1

 Στα πειράµατα που διεξήχθησαν µε την τεχνική VLPR–LIF/QMS χρησιµοποιήθηκε 

αντιδραστήρας όγκου VR = 290 cm3 και οπή διαφυγής διαµετρήµατος d = 5 mm. Υπ  αυτές τις 

συνθήκες η σταθερά διαφυγής των µορίων από τον αντιδραστήρα (§VI.3.4.2) προσδιορίστηκε 

A

ό

ι παραµονής τους 

στο εσωτερικό του αντιδραστήρα, που προσδιορίζονται από την έκφρασ

συνοψίζονται στον πίνακα Π – VII.3.2.1. Οι συγκεκριµένες συνθήκες επιλέχθηκαν προκειµένου 

ο χρόνος παραµονής των µορίων στον αντιδραστήρα  επαρκεί για να

+⎯→⎯+ 2   [Α – VII.3.2.2] 

νώ τα πρόδροµα άτοµα H και F υποβάλλοντας µίγµατα 29/2 %  Η2/Ar/He και 5 % F2/He, 

αντίστοιχα σε µικροκυµατική εκκένωση. Οι καθαρότητες των πρόδροµων ενώσεων και οι 

ακριβείς συνθήκες παρασκευής και τροφοδοσίας των µιγµάτων αναφέρονται λεπτοµερώς στην 

παράγραφο §VI.5.1.1. Στα πειράµατα που χρησιµοποιήθηκε η αντίδραση Α – VII.3.2.1, για τη 

δηµιουργία των ριζών OH, διασφαλίζετο η πλήρης κατανάλωση του NO2, χρησιµοποιώντας 

µικρή περίσσεια ατόµων H, ώστε να αποφευχθούν δευτερογενείς περιπλοκές (§VII.1.2.1), ενώ 

σε αυτά που οι ρίζες OH δηµιουργήθηκαν µέσω της αντίδρασης Α – VII.3.2.2, χρησιµοποιείτο 

περίσσεια υδρατµών, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης µετατροπή του F σε υδροξύλιο και να 

µην του επιτρέπεται η συµµετοχή σε άλλες χηµικές διαδικασίες. Πρέπει να επισηµανθεί, ότι 

καθόλη τη διάρκεια των πειραµάτων, οι συνθήκες παροχής των πρόδροµων ενώσεων και 

συνακόλουθα και των ριζών ΟΗ, διατηρούνταν σταθερές και ελέγχονταν παρακολουθώντας τη 

σταθερότητα (στάσιµη κατάσταση) του σήµατος του υδροξυλίου στον παλµογράφο. 

 Πριν τη διεξαγωγή των πειραµάτων, διασφαλίστηκε η απουσία φαινοµένων quenching 

ρούσες συνθήκες διεξαγωγής των πειραµάτων.  

(  
† θ

   

esc = 1.3094, ενώ οι ταχύτητες διαφυγής των µορίων και οι αντίστοιχοι χρόνο

 η Ε –VI.2.5, 

να  αντιδράσουν 

πρωτογενώς οι ρίζες OH µε τη CHF2CH2OH (DFEA) και να αποφευχθούν δευτερογενείς 

διαδικασίες εσωτερικά του αντιδραστήρα. Οι ρίζες υδροξυλίου δηµιουργήθηκαν χηµικά, µε δύο 

τρόπους: 

 NOOHNOH +⎯→⎯+ 2   [Α – VII.3.2.1] 

 F HFOHOH

ε

(§VII.1.2), ενώ ο έλεγχος αλληλεπίδρασης φωτός – DFEA έδειξε ότι δεν επηρεάζει το κινητικό 

σχήµα της αντίδρασης, υπό τις πα

Η CΗF2CH2OH DFEA) προµηθεύτηκε από την εταιρεία Fluorochem (CAS No 359–13–

7)  και είναι αναγραφόµενης κα αρότητας 95 %. Σε θερµοκρασία δωµατίου πρόκειται για µία 

υγρή, άχρωµη ένωση µε µοριακό βάρος M.W. = 82 και σηµείο ζέσης b.p. = 95–96°C. Για τη 

                                              
  του Chemical Abstract Service  και αναγράφεται πάντα  (εφόσον υπάρχει), 

την

† Το CAS  είναι  το ακρωνύμιο
σ  ετικέτα των χημικών ενώσεων 
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διεξαγωγή των πειραµάτων λα σχεδιασµένη φιάλη, που 

ς

ιαχωρισµού και ποσοτικής ταυτοποίησης Αέρια Χρωµατογραφία – Φασµατοµετρία 

αζών (GC/MS), ώστε να ελεγχθεί εκ νέου η καθαρότητα της.  ολοκλήρωση τη

 χρωµατογραφήµατος που αντιστοιχεί στη DFEA έδειξ  ότι η τελική καθαρότητα

ένωσης, ήταν ~98 %, ενώ ταυτοποιήθηκε ως πρόσµιξη αιθανόλη σε ποσοστό 0.1 %, της οποίας 

 της επίδρασή

Και στην ωση ως ενος

η DFEA µεταφέρεται σε κατάλλη

προσαρτείται σε οποιαδήποτε από τις τρεις γραµµές παροχής αερίων του συστήµατος 

τροφοδοσίας της VLPR διάταξης. Πριν τη διεξαγωγή των πειραµάτων, το δείγµα της DFEA 

υποβάλλεται σε αλλεπάλληλους κύκλους ψύξης / εκκένωσης / θερµοκρασιακής επαναφοράς (η 

ψύξη γίνεται µε εµβάπτιση του φιαλιδίου σε υγρό άζωτο, 77 Κ). Κατά τη διαδικασία αυτή, όλος ο 

αέρας που υπάρχει στο φιαλίδιο (αέρια φάση), αλλά και ο µερικώς διαλυµένος στην αλκοόλη 

εκκενώνεται πλήρως. Το πέρας της διαδικασίας διαπιστώνεται κατά την εκκένωση του 

φιαλιδίου, όταν πλέον το απότοµο άνοιγµα της βαλβίδας δεν προκαλεί αύξηση τη  πίεσης (Σ – 

VI.3.1.1, Pirani Gauge) στη main fold του συστήµατος παροχής. Στη συνέχεια, µικρή ποσότητα 

της αποσταγµένης DFEA διαλύεται σε κατάλληλο διαλύτη και αναλύεται µε τη συνδυαστική 

τεχνική δ

Μ Η ς κορυφής του 

αέριου ε  της 

η αποµάκρυνση δεν κατέστη δυνατή. Ωστόσο, µε βάση το συντελεστή ταχύτητας που µετρήθηκε 

στην παρούσα διατριβή για την αντίδρασή  µε τις ρίζες OH, η  της στο µετρούµενο 

συντελεστή ταχύτητας της πρωτογενούς αντίδρασης αναµένεται να είναι αµελητέα. Επιπλέον, 

προσδιορίστηκε µία ακόµη πρόσµιξη, σε ποσοστό ~0.15 % της οποίας ο χαρακτηρισµός δεν 

επιτεύχθει.   περίπτ  αυτή, όµ , για να επηρεαστεί ο µετρούµ  συντελεστής 

ταχύτητας, θα πρέπει η αντίδραση της πρόσµιξης µε το OH  να χαρακτηρίζεται από k > 1 × 1011 

cm3 molecule-1 s-1,  πράγµα σχετικά σπάνιο για κορεσµένες ενώσεις.  

 

T (K)  kescOH  (s‐1)  τrOH  (ms)  kescDFEA  (s‐1)  τrDFEA (ms) 
298  5.482  182  2.496  401 

Π – VIΙ.2.5.1 Πίνακας µε τις ταχύτητες διαφυγής και τους χρόνους παραµονής των βασικών µορίων του αντιδρώντος 
µίγµατος 
 
 Στη συνέχεια λαµβάνονται τα φάσµατα µαζών υπό όλες τις επικρατούσες συνθήκες στο 

εσωτερικό του αντιδραστήρα. Στο διάγραµµα ∆ – VII.3.2.1 παρατίθεται το συνδυαστικό φάσµα 

µαζών που λήφθηκε υπό συνθήκες απουσίας ριζών OH και αντίδρασής τους µε την DFEA, στα 

19 eV, 

βασικό µηχανισµό της αντίδρασης, που είναι η απόσπαση υδρογόνου προς σχηµατισµό νερού 

εστιάζοντας στη σηµαντικότερη περιοχή του. Όπως φαίνεται στο φάσµα, παρατηρήθηκε 

αύξηση της κορυφής του νερού (Ι18: [H2O]+), µε σύγχρονη µείωση των εντάσεων του µορίου 

(Ι82: [CHF2CH2OH]+ και I31: [CH2OH]+), υπό συνθήκες παρουσίας ριζών OH, δηλώνοντας το 

και της αντίστοιχης ρίζας. Η κορυφή σε λόγο m/z = 40 αντιστοιχεί στο Ar, που περιέχει το µίγµα 
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του υδρογόνου, ενώ οι m/z = 30 και 46, στο ΝΟ (προϊόν της αντίδρασης παραγωγής ριζών OH A 

– VII.3.2.3) και στο ΝΟ2 ([ΝΟ]+ και [ΝΟ2]+). Η µικρή κορυφή σε λόγο m/z = 82 αντιστοιχεί στο 

µητρικό ιόν του µορίου, ενώ οι κορυφές στα m/z = 28, 32 σε ενυπάρχον αέρα στο εσωτερικό του 

αντιδραστήρα, από µικροδιαρροές στα σηµεία προσάρτησης. Πρέπει να επισηµανθεί ωστόσο, 

ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, η συγκέντρωση του Ο  ήταν πάντα µικρότερη από [Ο ] < 102 2
9 

molecule cm-3 και συνεπώς δεν µπορεί να επηρεάσει το κινητικό σχήµα της αντίδρασης. 

 

 

QMG–422 , 19 eV, 0.2 mA

∆ – VIΙ.3.2.2 Συνδυαστικό ψηφιοποιηµένο φάσµα µαζών που λήφθηκε για την DFEA, κατά τη διάρκεια των mass 
ectral tsp ests, απουσίας (µπλε γραµµή) και παρουσίας ριζών OH (κόκκινη γραµµή) στη διάταξη του VLPR/B–101 µε 
 QMGτο -422 

 

Η CHF2CH2OH, διαθέτει τρία διαφορετικά είδη υδρογόνου και συνεπώς, το συνολικό 

σχήµα της αντίδρασης θα είναι το ακόλουθο: 

 

[A – VII.3.2.3] ΟΗ    +   HCF2CH2OH 

H2Ο    +   HCF2CHOH 

H2Ο    +   HCF2CH2O 

k1

k3

ktot H2Ο   +   CF2CH2OΗ 
k2
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Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται δεν συµµετέχει στο κινητικό σχήµα της αντίδρασης και συνεπώς ο 

συνολικός συντελεστής ταχύτητας της αντίδραση που προσδιορίζεται αντιστοιχεί στο άθροισµα 

των άλλων δύο (k1 + k2).  

Η µέτρηση του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης έχει βασιστεί στην εφαρµογή της 

στάσιµης κατάστασης των ριζών OH (§ VII.1.2) και προσδιορίζεται µέσω της έκφρασης: 

 [ ]OH OHCHCHFkk
S 0

1 =⎟
⎞

⎜
⎛

−   [Ε – Vrtotescr
OHS OH 22⎟

⎠
⎜
⎝

ΙI.3.2.3] 

όπου : το σήµα φθορισµού των ριζών υδροξυλίου απουσία της DFEA, το σήµα 

φθορισµού των ριζών υδροξυλίου για την τρέχουσα συγκέντρωση [DFEA]r και όπως φαίνεται 

όλα τα µεγέθη είναι άµεσα µετρήσιµα. 

 Η συγκέντρωση της DFEA προσδιορίστηκε µέσω της έκφρασης: 

 

0
OHS r

OHS : 

[ ]
DFEADFEA escRI

DFEA

kVa
I

DFEA =    [Ε – VΙI.3.2.4] 

και χρησιµοποιήθηκε η µονοσήµαντη κορυφή του µητρικού ιόντος της I82 ([HCF2CH2OH]+).  

 Στα διαγράµµατα (∆ – VII.3.2.3 και ∆ – VII.3.2.4) αναπαρίσταται ένα τυπικό πείραµα 

προσδιορισµού των παραµέτρων ροής της DFEA και ένα πείραµα βαθµονόµησης έντασης – 

ροής (I82), που διεξάγεται καθηµερινά στη διάρκεια του κινητικού πειράµατος.  

 

 
∆ – VIΙ.3.2.3 Τυπικό διάγραµµα προσδιορισµού των παραµέτρων ροής της DFEA στο εύρος των πιέσεων που 
διεξήχθησαν τα πειράµατα  
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∆ – VIΙ.3.2.4 Συνδυαστικό πείραµα προσδιορισµού του συντελεστή βαθµονόµησης έντασης – ροής καταγράφοντ
την κορυφή I . Το πείραµα περιέχει 859 σηµεία και διήρκησε ~6 ώρες  

ας  

ν, συνάθροισης 

ων σηµείων και προσαρµογής τους βάσει της έκφρασης Ε – VΙ.3.1.1.12. Οι τιµές που 

µετρήθηκαν ήταν: 

BF,DFEA = (9.74 ± 0.26) × 1013 molecule s‐1 Torr‐2 , CF,DFEA = (1.54 ± 0.15) × 1014 molecule s‐1 Torr‐1

ενώ ο συντελεστής βαθµονόµησης έντασης – ροής, που προέκυψε από τη γραµµική προσαρµογή 

των σηµείων του διαγράµµατος ∆ – VII.3.2.4 (19 eV) ήταν: 

aI82 = (1.52 ± 0.02) × 10‐16

Το ∆ – VII.3.2.5 αποτελεί το συγκεντρωτικό διάγραµµα όλων των πειραµάτων προσδιορισµού 

του συντελεστή ταχύτητας που διεξήχθησαν για τη συγκεκριµένη αντίδραση και ο λόγος των 

σηµάτων των ριζών OH απουσία και παρουσία της DFEA έχει προσδιοριστεί µε βάση τα 

αντίστοιχα εµβαδά των σηµάτων φθορισµού τους (SAR, §VII.1.2, Σ – VII.1.2.4).  

Η τιµή του ktot που προσδιορίστηκε από τη γραµµική προσαρµογή των σηµείων του ∆ – 

VII.3.1.5, βάσει της έκφρασης E – VII.3.1.3, ήταν:  

k298 = (3.12 ± 0.48) × 10‐13 cm3 molecule‐1 s‐1 

ενώ τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µε όλους τους τρόπους ανάλυσης των δεδοµ ων  και 

 

82

 

Οι παράµετροι ροής, που χρησιµοποιήθηκαν, κατά τη µέτρηση των απόλυτων συντελεστών 

ταχύτητας της αντίδρασης προέκυψαν κατόπιν διεξαγωγής πλειάδας πειραµάτω

τ

έν

ορισµένες πειραµατικές συνθήκες συνοψίζονται στον πίνακα Π – VII.3.2.2 
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∆ – VIΙ.3.2.5 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τις ρίζες OH, στη θερµοκρασ
ήµατος των ριζών OH από τα αντίστοιχα ολοκληρώµατα της επιφάνειας

ία των 298 Κ, προσδιορίζοντας το λόγο του 
 του σήµατος φθορισµού (SAR) 

 

‐

σ

 

k/10‐13 (SAR,OH) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

k/10‐13 (Sr,OH) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

k/10 13 (SAR,OH/PFO) 
(cm3 molecule‐1 s‐1)  

k/10‐13 (Sr,OH/PFO) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) Τ = 298 ± 2 K 

3.12 ± 0.48  3.13 ± 0.57  2.49 ± 0.56  2.54 ± 0.64 
[ΟΗ]/1012
(atoms cm ) ‐3

0.95 – 1.45 

[DFEA]/1012
(molecule cm‐3)   

0.35 – 35.99 

# Points  26 
Π – VIΙ.3.2.2 Πίνακας παράθεσης συνθηκών ι πειραµάτικών αποτελεσµάτων για όλους τους τρόπους ανάλυσης 

ώτη

 διαγράµµατος 

∆ – VI

 ετερογενής κατανάλωση των ριζών 

υδροξυλίου, στα τοιχώ τεδήποτε παρατηρείται, 

 κα
των δεδοµένων. Το SAR αναφέρεται στο λόγο των εµβαδών των επιφανειών του σήµατος φθορισµού των ριζών OH, το 
Sr στο λόγο του πλάτους του σήµατος φθορισµού των ριζών OH και το PFO στη συνθήκη ψευδο–πρ ς τάξης 
 

 

Ορισµένα πειραµατικά δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του

I.3.2.5, παρατίθενται στον πίνακα Π – VII.3.2.3. Πρέπει να επισηµανθεί, ότι στην αρχή 

και στο τέλος κάθε πειράµατος ποσοτικοποιείται η δυνητική

µατα του αντιδραστήρα και οπο

συµπεριλαµβάνεται, κατά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων.  
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SAR SAR,on/10‐4 IM,R [DFEA]/1012

Τ = 298 Κ 
1.04  ‐3.08  2.94  0.80 
1.17  ‐2.84  12.74  3.45 
1.26  ‐2.76  16.03  4.34 
1.32  ‐2.62  22.57  6.11 
1.36  ‐42.54  28.68  7.76 

Π – VIΙ.3.2.3 Ενδεικτικά πειραµατικά δεδοµένα που κατεγράφησαν κατά την εξέλιξη των πειραµάτων. Το SAR,on 
περιγράφει το εµβαδόν του τρέχοντος σήµατος φθορισµού του υδροξυλίου  
 

Η συλλογή και η επεξεργασία του συνόλου των δεδοµένων που παρουσιάζονται στην 

παρούσα παράγραφο έγινε µε ειδικά προγράµµατα εσωτερικής κατασκευής (§VII.1.2, 

Παράρτηµα ΑΙΙΙ), ενώ για τη γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων έχει χρησιµοποιηθεί το 

λογισµικό πακέτο της OriginLab Corporation OriginPro 7.5 SR0 v.7.5714(B714). 

 
VII.3.2.1 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 
 

Η παρούσα µελέτη σε συνδυασµό µε την αντίστοιχη που προέρχεται από την ερευνητική 

οµάδα του Ινστιτούτου Ουγγρικής Ακαδηµίας αποτελούν τις δύο πρώτες, απόλυτες,  µετρήσεις 

του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης των ριζών OH, µε τη CHF2CH2OH.  Η µοναδική 

δ ιογρ έρχε l.  

προσδιορίσει το σχε λεστή τ  αντίδ lative R ), 

χρ ντας σαν πρότυπη, την αντίδραση τω  µε το αιθάνιο (C2H6). Ωστόσο, 

υ επιπλέον, εξαιρετικά πρόσφατη, σχετική κινητική µελέτη της συγκεκριµένης 

α έχει συντελεστεί και παρουσιαστ ια του προγράµµατος IAFAEE, 

από νητική οµάδα των Sidebottom et. al.39, οποίας τα αποτελέσµατα δεν έχουν 

 
k /10‐13 k /1013

ιαθέσιµη βιβλ αφική τιµή, προ ται από την οµάδα aτων Sellevåg et. , οι οποίοι έχουν

τικό συντε αχύτητας της ρασης (Re ate Method

ησιµοποιώ ν ριζών OH

πάρχει µία 

ντίδρασης, που εί στα πλαίσ

 την ερευ της 

δηµοσιευτεί ακόµα. Το σύνολο των αποτελεσµάτων παρατίθενται στο συγκριτικό πίνακα Π – 

II.3.2.1.1.  V

Μόριο 
OH,298

cm3 molecule‐1 s‐1
Cl,298

cm3 molecule‐1 s‐1
Εργασία 

CF3CH2OH  0.98 ± 0.11  6.3 ± 0.9† This Work 
3.12 ± 0.48  29.5 ± 3.9† This Work 
2.52 ± 0.44  –  LP/RF  
4.51  0.04 31  ± 0.6 R/FTIR  ±   .2   R

CΗF2CH H 

3.50 ± 0.10  27.0 ± 4.0 

2O

RR/FTIR 
Π – VIΙ.3.2.1.1 Κινητικά δεδοµένα σύγκρισης των αποτελεσµάτων 
                                                 
† Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αναφέρονται στους 303 K. 
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Όπως φαίνεται από τα δεδοµένα, µε εξαίρεση τη δουλειά τω t. al., 

η παρούσα εργασία βρίσκεται οριακά σ ία (στο εύρος ανοχής των πειραµατικών 

σφαλµάτω ε τις άλλες δύο διεξαχθείσες µετρήσεις. Ω ο, για τη σχετική ιση των 

τιµών, πο ατηρείται και ιδια αυτή της οµάδας τ levåg et. al. (σχεδό λάσιο k), 

δεν µπορ  αποδοθεί κάποια εία, καθώς τα πει  σε όλες τις περι ις έχουν 

διεξαχθεί  επισταµένα προσδιορίζοντας συµπεριλαµβάνοντα  πιθανά 

ν πειράµατα που βασίστηκαν στη 

στάσιµ

ς

ης των ριζών 

δροξυλίου, και σε συνδυασµό µε το σύνολο των πειραµάτων και των διαφορετικών αναλύσεων 

χύουν την εγκυρότητα των αναφερόµενων, στην 

αρούσα εργασία, τιµών. 

 µ τον

 

 α

 διεξαγωγή των συγκεκριµένων πειραµάτων χρησιµοποιήθηκε αντιδραστήρας 

όγκου R = 290 cm3 και οπή διαφυγής διαµετρήµατος d = 5 mm. Υπό αυτές τις συνθήκες η 

σταθερά διαφυγής των µορίων τιδραστήρα ( προσδιορίστηκε A  = 1.3094, 

ενώ οι ταχύτητες διαφυγής ι αντίσ µονής τους  

του αντιδραστήρα, που προσδ πό την έκφρα .2.5, συνοψίζον νακα 

Π – VII.3.3.1. Οι συγκεκριµέν ς επιλέχθηκαν προκειµένου ο χρόνος ς των 

µορί ραστήρα ν για να αντιδρ ωτογενώς οι ε τη 

CΗ2FCH2OH (ΜFEA) και σ να διασφαλίζ χεία διαφυγή ε να 

 διαθέσιµα ν Sellevåg e

ε συµφων

ν), µ στόσ απόκλ

υ παρ ίτερα ων Sel ν διπ

εί να ερµην ράµατα πτώσε

 εξαιρετικά  και και ς τα

συστηµατικά σφάλµατα. Όσον αφορά την παρούσα εργασία, εξαιτίας της παρατηρούµενης 

διασποράς των συντελεστών ταχύτητας διεξήχθησαν επιπλέο

η κατάσταση του σταθερού µορίου, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόµενο της 

δευτερογενούς περιπλοκής του συστήµατο , από την απροσδιόριστη πρόσµιξη, η οποία µπορεί 

να αποτελεί την πηγή των προβληµάτων.  Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν όµως, και µε αυτή 

την επεξεργασία, ήταν ταυτόσηµα µε τα αντίστοιχα, βάσει της στάσιµης κατάστασ

υ

που επεξεργάστηκαν τα δεδοµένα, ενισ

π

  Σχετικά µε την επίδραση της φθορίωσης στη δραστικότητα του µορίου, όπως προκύπτει 

συγκρίνοντας τον συντελεστή ταχύτητας της συγκεκριµένης αντίδρασης ε  αντίστοιχο για 

την TFEA, φαίνεται ότι η αντικατάσταση ενός φθορίου του µεθυλίου, από ένα υδρογόνο 

επιφέρει 3.18 φορές αύξηση στο συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης. Η συγκεκριµένη 

παρατήρηση, σε συνδυασµό µε την αντίστοιχη τάση που π ρατηρείται στις αντιδράσεις του Cl 

(4.65 φορές),  πιστοποιεί τον αδρανοποιητικό ρόλο των ατόµων φθορίου.  

 

VII.3.3 Κινητική Μελέτη της Αντίδρασης ΟΗ + CH2FCΗ2OH 
 

 Για τη

V

 από τον αν §VI.3.4.2) esc

 των µορίων και ο τοιχοι χρόνοι παρα  στο εσωτερικό

ιορίζονται α ση Ε –VI ται στον πί

ες συνθήκε παραµονή

ων στον αντιδ α επαρκεί άσουν πρ ρίζες OH µ

υγχρόνως εται η τα  τους, ώστ
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αποφευ

 µ

και αναφέρονται λεπτο

αντίδραση

των παροχής  

 ΟΗ, διατηρούνταν σταθερές και ελέγχονταν παρακολουθώντας τη 

η

αλληλεπίδ

 για µία υγρή, 

χρωµη ένωση µε µοριακό βάρος M.W. = 64 και σηµείο ζέσης  b.p. = 103°C. Για τη διεξαγωγή 

φιάλη, που προσαρτείται σε 

 από τις τρεις γραµµές παροχής αερίων του συστήµατος τροφοδοσίας της VLPR 

                                                

χθούν δευτερογενείς διαδικασίες εσωτερικά του αντιδραστήρα. Οι ρίζες υδροξυλίου 

δηµιουργήθηκαν χηµικά, µε δύο τρόπους: 

 NOOHNOH +⎯→⎯+ 2   [Α – VII.3.3.1] 

 HFOHOHF +⎯→⎯+ 2   [Α – VII.3.3.2] 

Ενώ τα πρόδροµα άτοµα H και F υποβάλλοντας ίγµατα 29/2 %  Η2/Ar/He και 5 % F2/He, 

αντίστοιχα σε µικροκυµατική εκκένωση. Οι καθαρότητες των πρόδροµων ενώσεων και οι 

ακριβείς συνθήκες παρασκευής  τροφοδοσίας των µιγµάτων  µερώς στην 

παράγραφο §VI.5.1.1. Στα πειράµατα που χρησιµοποιήθηκε η  Α – VII.3.3.1, για τη 

δηµιουργία των ριζών OH, διασφαλίζετο η πλήρης κατανάλωση του NO2, χρησιµοποιώντας 

µικρή περίσσεια ατόµων H, ώστε να αποφευχθούν δευτερογενείς περιπλοκές (§VII.1.2.1), ενώ 

σε αυτά που οι ρίζες OH δηµιουργήθηκαν µέσω της αντίδρασης Α – VII.3.3.2, χρησιµοποιείτο 

περίσσεια υδρατµών, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης µετατροπή του F σε υδροξύλιο και να 

µην του επιτρέπεται η συµµετοχή σε άλλες χηµικές διαδικασίες. Πρέπει να επισηµανθεί, ότι 

καθόλη τη διάρκεια πειραµάτων οι συνθήκες  των πρόδροµων ενώσεων και 

συνακόλουθα και των ριζών

σταθερότητα (στάσιµη κατάσταση) του σήµατος του υδροξυλίου στον παλµογράφο. 

 Πριν τη διεξαγωγή των πειραµάτων, διασφαλίστηκε  απουσία φαινοµένων quenching 

(§VII.1.2), ενώ ο έλεγχος ρασης φωτός – MFEA έδειξε ότι δεν επηρεάζει το κινητικό 

σχήµα της αντίδρασης, υπό τις παρούσες συνθήκες διεξαγωγής των πειραµάτων.  

Η CΗ2FCH2OH (MFEA) προµηθεύτηκε από την εταιρεία Aldrich (CAS No 75–89–8)† 

και είναι αναγραφόµενης καθαρότητας 95 %. Σε θερµοκρασία δωµατίου πρόκειται

ά

των πειραµάτων η MFEA µεταφέρεται σε κατάλληλα σχεδιασµένη 

οποιαδήποτε

διάταξης. Πριν τη διεξαγωγή των πειραµάτων, το δείγµα της MFEA υποβάλλεται σε 

αλλεπάλληλους κύκλους ψύξης / εκκένωσης / θερµοκρασιακής επαναφοράς (η ψύξη γίνεται µε 

εµβάπτιση του φιαλιδίου σε υγρό άζωτο, 77 Κ). Κατά τη διαδικασία αυτή, όλος ο αέρας που 

υπάρχει στο φιαλίδιο (αέρια φάση), αλλά και ο µερικώς διαλυµένος στην αλκοόλη εκκενώνεται 

πλήρως. Το πέρας της διαδικασίας διαπιστώνεται κατά την εκκένωση του φιαλιδίου, όταν πλέον 

το απότοµο άνοιγµα της βαλβίδας δεν προκαλεί αύξηση της πίεσης (Σ – VI.3.1.1, Pirani Gauge) 

στη main fold του συστήµατος παροχής. Στη συνέχεια, µικρή ποσότητα της αποσταγµένης 

 
† Το CAS  είναι  το ακρωνύμιο  του Chemical Abstract Service  και αναγράφεται πάντα  (εφόσον υπάρχει), 
στην ετικέτα των χημικών ενώσεων 
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MFEA διαλύεται σε διαλύτη δεκάνιο και αναλύεται µε τη συνδυαστική τεχνική διαχωρισµού και 

ποσοτικής ταυτοποίησης Αέρια Χρωµατογραφία – Φασµατοµετρία Μαζών (GC/MS), ώστε να 

λεγχθεί εκ νέου η καθαρότητα της. Η ολοκλήρωσ της κορυφής

ρωµατογραφήµατος, που αντιστοιχεί στη MFEA έδειξε ότι η λική καθαρότη

µ

ε η  του αέριου 

χ  τε τα της ένωσης, 

ήταν 95 %, χωρίς ό ως να καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση των προσµίξεων.  

 
T (K)  kescOH  (s‐1)  τrOH  (ms)  kescMFEA  (s‐1)  τrMFEA (ms) 
298  5.482  182  2.825  354 

Π – VIΙ.2.5.1 Πίνακας µε τις ταχύτητες διαφυγής και τους χρόνους παραµονής των βασικών µορίων του αντιδρώντος 
µίγµατος 
 
 Στη συνέχεια λαµβάνονται τα φάσµατα µαζών υπό όλες τις επικρατούσες συνθήκες στο 

εσωτερικό του αντιδραστήρα. Στο διάγραµµα ∆ – VII.3.3.1 παρατίθενται συνδυαστικά φάσµα 

µαζών που λήφθηκε υπό συνθήκες παροχής όλων των συστατικών του αντιδρώντος µίγµατος, 

αλλά χωρίς την εφαρµογή µικροκυµατικής ακτινοβολίας στο µίγµα υδρογόνου (απουσία ριζών 

OH, µπλε γραµµή) και υπό συνθήκες εφαρµογής µικροκυµάτων στο µίγµα (παρουσία ριζών ΟΗ, 

κόκκινη γραµµη), στα 19 eV.  
 

 
∆ – VIΙ.3.3.1 Συνδυαστικό ψηφιοποιηµένο φάσµα µαζών που λήφθηκε για την MFEA, κατά τη διάρκεια των mass 
spectral tests, απουσίας (µπλε γραµµή) και παρουσίας ριζών OH (κόκκινη γραµµή) στη διάταξη του VLPR/B–101 µε 
το QMG-422 
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Κατά τη διάρκεια λήψης των mass spectral tests παρατηρήθηκε µείωση της κορυφής µε 

λόγο m/z = 2, που αντιστοιχεί στο µοριακό υδρογόνο, και όπως φαίνεται στο διάγραµµα ∆ – 

VII.3.3.1, εµφανίστηκε κορυφή µε λόγ  m/z = 1 άτοµα H), λόγω τη  µικρής περίσσειας των 

ατόµων H. To γεγονός αυτό επαληθεύεται και από την πλήρη εξαφάνιση της κορυφής σε λόγο  

m/z = 46 της κλίµακας µαζών, που αντιστοιχεί στο NO

ο ( ς

ατηρείται αύξηση 

στην κορυφή του NO m/z = 30, υποδεικνύοντας την πραγµατοποίηση της αντίδρασης των 

ατόµω ε το ΝΟ2 κ ραγωγή  ΟΗ. Ε τηρείτα  

νύοντας ότι η αντίδραση των ριζών υδροξυλίου µε την MFEA  συντελείται µέσω 

Η CH2FCH2OH, διαθέτει τρία διαφορετικά είδη υδρογόνου και συνεπώς, τα πιθανά 

µονοπάτια της αντίδρασης είναι τα ακόλουθα: 

 
Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται για τις αντιδράσεις των ατόµων χλωρίου (§VΙI.2.7), που είναι και 

πιο δραστικά, και επιπλέον αναµένεται λόγω της µέγάλης του ενδοθερµικότητας, το κανάλι 

απαγωγής του υδρογόνου του υδροξυλίου δεν συµµετέχει στο κινητικό σχήµα της αντίδρασης 

και συνεπώς ο συνολικός συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης, που προσδιορίζεται, 

αντιστοιχεί στο άθροισµα των άλλων δύο (k1 + k2).  

Η µέτρηση του ktot της αντίδρασης έχει βασιστεί στην εφαρµογή της στάσιµης 

κατάστασης των ριζών OH (§ VII.1.2) και προσδιορίζεται µέσω της έκφρασης: 

 

2, ενώ συγχρόνως παρ

ν Η  µ αι την πα των ριζών πίσης, παρα ι αύξηση της

Ο]+) και18 ([Η2  σύγχρονη ση των εντά  µορίου (Ικορυφή νερού Ι  µείω σεων του του 64 και I31), 

καταδεικ

απόσπασης ατόµων υδρογόνου προς σχηµατισµό νερού και της αντίστοιχης αφυδρογονωµένης 

ρίζας. Οι µικρές κορυφές σε λόγους m/z = 28 και 32, που εµφανίζοντα στο φάσµα οφείλονται σε 

αναποφευκτες µικροδιαρροές του συστήµατος. Πρέπει να επισηµανθεί ωστόσο, ότι από πείραµα 

βαθµονόµησης έντασης – ροής που έχει γίνει για το οξυγόνο, η συγκέντρωσή του είναι 

µικρότερη του [Ο2] < 1 × 109 molecule cm-3 και συνεπώς δεν µπορεί να επηρεάσει το κινητικό 

σχήµα της αντίδρασης. 

[ ]rtotescr
OH

OH OHFCHCHkk
S
S

OH 22

0

1 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−   [Ε – VΙI.3.3.3] 

όπου : το σήµα φθορισµού των ριζών υδροξυλίου απουσία της MFEA και : το σ µα 

[A – VII.3.3.2] ΟΗ    +   H2CFCH2OH 

H2Ο    +   H2CFCHOH 

H2Ο    +   H2CFCH2O 

k1

k3

ktot H2Ο   +   CΗFCH2OΗ 
k2

0
OHS  r

OHS ή

φθορισµού των ριζών υδροξυλίου για την τρέχουσα συγκέντρωση [MFEA]r (§ VII.1.2) 
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 Το σύνολο των πειραµάτων διεξήχθηκε ρυθµίζοντας το δυναµικό στο θάλαµο ιονισµού 

του φασµατογράφου µαζών στα 19 eV. Η συγκέντρωση της MFEA προσδιορίστηκε µέσω της 

έκφρασης: 

 [ ]
MFEAMFEA escRI

MFEA

kVa
I

MFEA =    [Ε – VΙI.3.3.4] 

και χρησιµοποιήθηκαν οι κορυφές I31 ([CH2OH]+) και I64 ([H2CFCH2OH]+, µητρικό ιόν), οι 

οποίες οδήγησαν σε ταυτόσηµα αποτελέσµατα. Το γεγονός αυτό δηλώνει ότι παρά την ύπαρξη 

ισάριθµων ατόµων υδρογόνου στς δύο θέσεις, το κυρίαρχο µονοπάτι της αντίδρασης, και σε 

αυτήν την περίπτωση, είναι η µετάθεση των µεθυλενικών υδρογόνων που γειτνιάζουν µε την 

υδροξυλοµάδα.  Σε αντίθετη περίπτωση, η αφυδρογονωµένη ρίζα που θα παραγόταν στο από το 

δεύτερο µονοπάτι (k2), θραυσµατοποίoύµενη στο θάλαµο ιονισµού, θα προσαύξανε σταδιακά 

την I31 και θα οδηγούσε τελικά στην υποτίµηση του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης.   

 Στο διάγραµµα ∆ – VII.3.3.2 φαίνονται τα σήµατα του υδροξυλίου, χωρίς αντίδραση και 

για τις δίαφορες συγκεντρώσεις της MFEA, που χρησιµοποιήθηκαν σε ένα τυπικό πείραµα, όπου 

χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση της συγκέντρωσης η κορυφή I31 ([CH2OH]+). 

 

 
∆ ε  εντάσεις (Ι – VIΙ.3.3.2 Συνδυαστικό διάγραµµα σηµάτων φθορισµού των ριζών OH µ τις αντίστοιχες
έχουσες συγκεντρώσεις της MFEA σε ένα τυπικό πείραµα 

 

Στ

ντασης – 

ροής (I64), που διεξάγεται καθηµερινά στη διάρκεια του κινητικού πειράµατος.  

64) – 
τρ

 
 α διαγράµµατα (∆ – VII.3.3.3 και ∆ – VII.3.3.4) αναπαρίσταται ένα τυπικό πείραµα 

προσδιορισµού των παραµέτρων ροής της ΜFEA και ένα πείραµα βαθµονόµησης έ

322 
 



Κεφάλαιο VIΙ .3 .3  –  Κινητική Μελέτη της Αντίδρασης OH  +  CH2FCH2OH  
 
 

 

 
∆ – VIΙ.3.3.3 Τυπικό διάγραµµα προσδιορισµού των παραµέτρων ροής τη FEA στο εύρο
διεξήχθησαν τα πειράµατα  

ς M  ς των πιέσεων που 

 

 
∆ – VIΙ.3.3.4 Τυπικό πείραµα προσδιορισµού του συντελεστή βαθµονόµησης έντασης ροής, βάσει της κορυφής I64 
ατά τη διάρκεια του πειράµατος προσδιορισµού των κινητικών παραµέτρων της αντίδρασης 

 
κ

Οι παράµετροι ροής, που χρησιµοποιήθηκαν, κατά τη µέτρηση των απόλυτων 

συντελεστών ταχύτητας της αντίδρασης προέκυψαν κατόπιν διεξαγωγής πλειάδας πειραµάτων, 
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συνάθροισης των σηµείων και προσαρµογής τους βάσει της έκφρασης Ε – VΙ.3.1.1.12. Οι τιµές 

που µετρήθηκαν ήταν: 

BF,MFEA = (1.02 ± 0.03) × 1014 molecule s‐1 Torr‐2 , CF,MFEA = (1.55 ± 0.08) × 1014 molecule s‐1 Torr‐1

ενώ ο συντελεστής βαθµονόµησης έντασης – ροής, που προέκυψε από τη γραµµική προσαρµογή 

των σηµείων του διαγράµµατος ∆ – VII.3.3.4 ήταν: 

aI64 = (1.37 ± 0.07) × 10‐16

Στο διάγραµµα ∆ – VII.3.3.5 φαίνεται το σήµα φθορισµού των ριζών υδροξυλίου σε 

αντιπαράσταση µε τη µετρούµενη ένταση της MFEA, από την οποία προσδιορίζεται η 

συγκέντρωσή της. Το σήµα φθορισµού των ριζών OH και οι εντάσεις των επιλεγµένων κορυφών 

του φασµατογράφου µαζών συλλέγονται ταυτόχρονα από την κάρτα πρόσκτησης και οι τιµές 

τους αποτελούν το στατιστικό µέσο όρο µερικών χιλιάδων µετρήσεων. Η επεξεργασία του 

συνόλου των δεδοµένων µέσω του προγράµµατος vcr (Παράρτηµα AIII) οδηγεί στην κατασκευή 

του συγκεντρωτικού διαγράµµατος ∆ – VII.3.3.6 µε το λόγο των σηµάτων των ριζών OH 

υς (Sr, §VII.1.2, Σ – VII.1.2.4).  

απουσία και παρουσία της MFEA να έχει προσδιοριστεί µε βάση τα αντίστοιχα  των 

σηµάτων φθορισµού το

πλάτη

 
∆ – VIΙ.3.3.6 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 

Η τιµή τ

 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τις ρίζες OH, στη θερµοκρασία των 298 Κ, προσδιορίζοντας το λόγο του 
σήµατος των ριζών OH από τα αντίστοιχα ολοκληρώµατα της επιφάνειας του σήµατος φθορισµού (Sr) 

 

 του συντελεστή αχύτητας της αντίδρασης (ktot), που προσδιορίστηκε από τη γραµµική 

προσαρµογή των σηµείων του ∆ – VII.3.3.6, βάσει της έκφρασης E – VII.3.3.3, ήταν:  
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k298 = (1.55 ± 0.48) × 10‐12 cm3 molecule‐1 s‐1 

ενώ τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µε όλους τους τρόπους ανάλυσης των δεδοµένων  και 

ορ

(cm3 molecule‐1 s‐1) 
)  k/10‐12 (SAR,OH/PFO) 

cm3 molecule‐1 s‐1)  
k/10‐12 (Sr,OH/PFO) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

ισµένες πειραµατικές συνθήκες συνοψίζονται στον πίνακα Π – VII.3.3.2 

 

k/10‐12 (SAR,OH)  k/10‐12 (Sr,OH
(cm3 molecule‐1 s‐1)  (Τ = 298 ± 2 K 

1.55 ± 0.48  1.96 ± 0.39  1.44 ± 0.30  1.82 ± 0.42 
[ΟΗ]/1012
(atoms cm‐3) 

0.85 – 6.  35

[MFEA]/1012
(molecule cm‐3)   

0.1 – 7.88 

# Points  39 
Π – VIΙ.3.3.2 Πίνακας παράθεσης συνθηκών και πειραµάτικών αποτελεσµάτων για όλους τους τρόπους ανάλυσης 
των δεδοµένων. Το SAR αναφέρεται στο λόγο των εµβαδών των επιφανειών του σήµατος φθορισµού των ριζών OH, το 
Sr στο λόγο του πλάτους του σήµατος φθορισµού των ριζών OH και το PFO στη συνθήκη ψευδο–πρώτης τάξης 
 

Ορισµένα πειραµατικά δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του διαγράµµατος 

∆ – VII.3.3.6, παρατίθενται στον πίνακα Π – VII.3.3.3. Πρέπει να επισηµανθεί, ότι στην αρχή 

και στο τέλος κάθε πειράµατος ποσοτικοποιείται η δυνητική ετερογενής κατανάλωση των ριζών 

υδροξυλίου, στα τοιχώµατα του αντιδραστήρα και οποτεδήποτε παρατηρείται, 

συµπεριλαµβάνεται, κατά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων.  

 

Sr Sr,on  IM,R [MFEA]/1012

Τ = 298 Κ 
1.26  1.09  0.07  0.96 
1.56  0.91  0.16  1.79 
1.80  1.00  0.53  3.11 
2.09  0.65  0.56  3.72 
2.67  0.89  1.24  6.07 

Π – VIΙ.3.3.3 Ενδεικτικά πειραµατικά δεδοµένα που κατεγράφησαν κατά την εξέλιξη των πειραµάτων. Το Sr,on 
περιγράφει το πλάτος  του τρέχοντος σήµατος φθορισµού του υδροξυλίου  
 

Η συλλογή και η επεξεργασία του συνόλου των δεδοµένων που παρουσιάζονται στην 

οποιηθεί το 

λογισµικό πακέτο της OriginLab Corporation O iginPro 7.5 SR0 v.7.5714(B714). 

παρούσα παράγραφο έγινε µε ειδικά προγράµµατα εσωτερικής κατασκευής (§VII.1.2, 

Παράρτηµα AIII), ενώ για τη γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων έχει χρησιµ

r

 
 

325 
 



Κεφάλαιο VIΙ .3 .3.1  –  Σχολιασμός Αποτελεσμάτων  OH  +  CH2FCH2OH  
 
 

VII.3.3.1 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 
 

Η αντίδραση των ριζών OH µε τη CH2FCH2OH έχει µελετηθεί εξαιρετικά πρόσφατα και 

χεδόν ταυτόχρονα από τέσσερις ερευνητικές οµάδες, συµπεριλαµβανοµένης της παρούσας 

εργασίας, εφαρµόζο ο σχετικές, α λυτε ς µ ς

τ αντί αίνε  Π  εύ  

πειραµατικών σφαλ  των σ ν λαθώ άστοτε τα 

απ  βρίσκονται σε ικανοποιητική συµ ξύ τους. Το γεγονός αυτό, σε 

σ  τα υπόλοιπα δεδοµένα που προέκυψα ν παρούσα διατριβή καταδεικνύει 

τ  συστηµατικών σφαλµάτων της VLPR/LIF–QMS διάταξης, τουλάχιστον 

l. , τα παρόντα αποτελέσµατα ενδεικνύουν την ισχυρή προτίµηση των ριζών υδροξυλίου, ως 

29

 s‐1
Εργασία 

σ

ντας τόσ όσο και πό ς τεχνικέ έτρηση  του συντελεστή   

αχύτητας της δρασης. Όπως φ ται στον πίνακα – VII.3.3.1.1, στο ρος ανοχής των

µάτων και υστηµατικώ ν της εκ τεχνικής, 

οτελέσµατα φωνία µετα

υνδυασµό µε ν, κατά τη

ην έλλειψη σηµαντικών

όσον αφορά τη µελέτη ταχέων διµοριακών αντιδράσεων ριζών OH, µε οργανικές πτητικές 

ενώσεις, στην αέρια φάση.  Επίσης, σε συµφωνία µε την ερευνητική οµάδα των Rajakumar et. 

a

προς τα γειτνιάζοντα µε την υδροξυλοµάδα, µεθυλενικά υδρογόνα, χωρίς ωστόσο να 

αποκλείεται η πιθανότητα του εναλλακτικού µηχανισµού απαγωγής των µεθυλικών υδρογόνων.  

 

Μόριο 
kOH, 8/10‐13

cm3 molecule‐1 s‐1

k /10Cl,298 ‐13

cm3 molecule‐1

CF3CH2OH  0.98 ± 0.11  6.3 ± 0.9† This Work 

CΗF2 2OH   3.1   29 9†CH 2 ± 0.48 .5 ± 3. This Work 

15.5 8  196 † This   ± 4.  ± 29  Work

17 .2  PLP/LIF40.0 ± 2 – 

13 .5  2   R R .9 ± 0 67 ± 6 R/FTI
CΗ2FCH OH 

11.3 9  244   RR  

2

 ± 0.  ± 25 /FTIR

Π – VIΙ.3.3.1.1 Κινητικά δεδοµένα σύγκρισης των αποτελεσµάτων 

 

Τέλος, συγκρίνοντας τους συντελεστές ταχύτητας που µετρήθηκαν για τις αντιδράσεις 

των τριών αλκοολών µ  τις ρίζες  φαίνεται ότι η δραστικότητα των HFA µειώνεται, καθώς 

αυξάνει σταδιακά ο βαθµός φθορίωσης της οµάδας του µεθυλίου. Μάλιστα, η αύξηση του 

συντελεστή ταχύτητας των αντιδράσεων, καθώς µειώνεται η φθοροϋποκατάσταση

 ε OH  

 του µεθυλίου 

 δυσανάλογη του αύξοντα αριθµού των µεθυλικών υδρογόνων. Το γεγονός αυτό,  σε 

                                              

είναι

   
† Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αναφέρονται στους 303 K. 
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συνδυασµό µε το ανάλογο φαινόµενο που παρατηρείται στις αντίστοιχες αντιδράσεις των 

τόµων Cl, οι οποίες, όπως υποδεικνύεται στην παρούσα διατριβή, συντελούνται κυρίως µέσω 

απαγωγ

C

ατος 

 [Α – VII.3.4.1] 

ενώ τα  H, υποβάλλοντας 29/2 % µίγµα Η /Ar/He σε µικροκυµα νωση 

(§VI.5.1.1). Οι καθαρότητες  του και του NO2 και οι ακριβείς 

συνθή ευής και  τους αναφ λεπτοµερώς σ ραφο 

§VI. στόσο να ε ότι καθόλη τη των πειραµάτ  των 

αντιδρώντων παραγωγής των  διατηρείται ενώ διασφαλ ήρης 

κατανάλωση του NO2, ώστε χθούν δευτερογενείς περιπλοκές (§VI ικρή 

περί H δεν επηρ ινητικό σχήµα ίδρασης, καθώ κινά 

πολύ αργές αντιδράσεις απαγωγής υδρογόνου ή φθορίου5 (που ωστόσο στην ανάλυση βάσει του 

σήµατος φθορισµού των ριζών OH δεν θα επηρέαζαν το κινητικό σχήµα) και αφετέρου, δεν 

 των πειραµάτων, διασφαλίστηκε η 

απουσία §

α

ής των µεθυλενικών ατόµων υδρογόνου, που γειτνιάζουν µε την υδροξυλοµάδα, 

αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι και οι αντιδράσεις των ριζών υδροξυλίου ακολουθούν τον ίδιο 

µηχανισµό.   

 
VII.3.4 Κινητική Μελέτη της Αντίδρασης ΟΗ + CF3 Η2CΗ2OH 
 

 Για τη διεξαγωγή των συγκεκριµένων πειραµάτων χρησιµοποιήθηκε 

αντιδραστήρας όγκου VR = 290 cm  και δύο διαφορετικές οπές διαφυγής διαµετρήµατος d = 5 

και 2 mm, µε σταθερές διαφυγής των µορίων από τον αντιδραστήρα (§VI.3.4.2) A

3

esc,5 = 1.3094 

και  Aesc,2 = 0.2134 αντίστοιχα. Οι ταχύτητες διαφυγής των µορίων και οι αντίστοιχοι χρόνοι 

παραµονής τους στο εσωτερικό του αντιδραστήρα, που προσδιορίζονται από την έκφραση Ε –

VI.2.5, συνοψίζονται στον πίνακα Π – VII.3.4.1. Η καθαρότητα και η προετοιµασία του 

δείγµ της CF3CH2CH2OH (TRIFPA) περιγράφεται αναλυτικά στην παράγρασφο § VΙI.2.1. 

Οι ρίζες υδροξυλίου δηµιουργήθηκαν χηµικά µε την αντίδραση: 

NOOHNOH +⎯→⎯+ 2   

 άτοµα 2

 µίγµατος 

τική εκκέ

 των συστατικών

κες παρασκ τροφοδοσίας έρονται την παράγ

5.1.1. Αξίζει ω πισηµανθεί  διάρκεια ων η παροχή

ριζών OH σταθερή, ίζεται η πλ

να αποφευ I.1.2). Η µ

σσεια ατόµων εάζει το κ της αντ ς αφενός εκ

 διµοριακά µε τις ρίζες OH. Πριν τη διεξαγωγήαντιδρούν

 φαινοµένων quenching ( VII.1.2), ενώ ο έλεγχος αλληλεπίδρασης φωτός – TRIFPA 

έδειξε ότι δεν επηρεάζει το κινητικό σχήµα της αντίδρασης, υπό τις παρούσες συνθήκες 

διεξαγωγής των πειραµάτων.  

 
T = 298 K  kescOH  (s‐1)  τrOH  (ms)  kescTRIFPA  (s‐1)  τrTRIFPA (ms) 

Οπή d = 2 mm  0.893  1119  0.345  2898 
Οπή d = 5 mm  5.482  182  2.826  354 

Π – VIΙ.3.4.1 Πίνακας µε τις ταχύτητες διαφυγής και τους χρόνους παραµονής των µορίων του αντιδρώντος µίγµατος 
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 Στη συνέχεια λαµβάνονται τα φάσµατα µαζών υπό όλες τις επικρατούσες συνθήκες στο 

εσωτερικό του αντιδραστήρα. Στα συγκεκριµένα φάσµατα παρατηρήθηκε µείωση των κορυφών 

Ι31 ([CH2OH]+) και I114 ([CF3CH2CH2OH]+) της TRIFPA µε σύγχρονη αύξηση της κορυφής του 

H2O (I18). Επιπλέον, παρατηρήθηκε µικρότερη µείωση και για δεδοµένες συνθήκες αύξηση της 

κορυφής Ι83 ([CF3CH2]+), γεγονός που επαληθεύτηκε και κατά τη διάρκεια τν πειραµάτων. Η 

υγκεκριµένη παρατήρηση οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η I83 δεν είναι ασφαλής κορυφή για τη 

πό τις παραγόµενες ρίζες. 

στόσ αποτε ό

τά

ι συνεπώς, το συνολικό σχήµα 

 αντίδρασης θα είναι το ακόλουθο: 

σ

µέτρηση της συγκέντρωσης του µορίου, καθώς περιέχει συνεισφορές α

Ω ο, λεί σηµαντικότατη πληροφορία για το µηχανισµ  της αντίδρασης, καθώς σε λόγο 

m/z = 83 µπορεί να δώσει κορυφή, µόνο η CF3CH2CHOH ρίζα, που παράγεται από το πρώτο 

µονοπάτι της A – VII.3.4.2. Όσον αφορά την έτερη ρίζας, δεν ανιχνεύθηκε καµία ση που να 

πιστοποιεί την ύπαρξή της, παρά το γεγονός ότι η θρυσµατοποίησή της στο θάλαµο ιονισµού θα 

παρήγαγε θραύσµα µε λόγο m/z = 31 που αποτελεί εξαιρετικά ευαίσθητη κορυφή και θα 

αναµένετο να παρατηρηθεί. Το γεγονός αυτό δηλώνει ότι το κυρίαρχο µονοπάτι αντίδρασης 

είναι το k1. 

Η TRIFPA διαθέτει τρία διαφορετικά είδη υδρογόνου κα

της

 
Ωστόσο, σε πλήρη αντιστοιχία µε τις αντιδράσεις χλωρίου, η µετάθεση του υδρογόνου 

της υδροξυλοµάδας αναµένεται να µην συµµετέχει στο συνολικό κινητικό σχήµα της 

αντίδρασης και συνεπώς ο συνολικός συντελεστής ταχύτητας της αντίδραση που προσδιορίζεται 

να αντιστοιχεί στο άθροισµα των άλλων δύο (k1 + k2).  

Η µέτρηση του ktot της αντίδρασης έχει βασιστεί στην εφαρµογή της στάσιµης 

κατάστασης των ριζών OH (§ VII.1.2) και προσδιορίζεται µέσω της έκφρασης: 

 [ ]rtotescr
OH

OH OHCHCHCFkk
S
S

OH 223

0

1 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−   [Ε – VΙI.3.4.1] 

όπου 0
OHS : το σήµα φθορισµού

[A – VII.3.4.2] ΟΗ    +   CF3CH2CH2OH 

H2Ο    +   CF3CH2CHOH 

H2Ο    +   CF3CH2CH2O 

k1

k3

ktot H2Ο   +   CF3CHCH2OΗ 
k2

 των ριζών υδροξυλίου απουσία της TRIFPA και το σήµα 

φθορισ ού των ριζών υδροξυλίου για την τρέχουσα συγκέντρωση [TRIFPA]r (§ VII.1.2). 

  των πειρα  διεξήχθηκε οντας το δυ στο θάλα ού 

του ου µαζών 0 eV, ενώ η ωση της  προσδιορίσ έσω 

 r
OHS : 

µ

Το σύνολο µάτων  ρυθµίζ   ναµικό µ µο ιονισ

 φασµατογράφ  στα 7 συγκέντρ TRIFPA τηκε µ

της έκφρασης: 

328 
 



Κεφάλαιο VIΙ .3 .4  –  Κινητική Μελέτη της Αντίδρασης OH  +  CF3CH2CH2OH  
 
 

 [ ]
TRIFPATRIFPA escRI

TRIFPA

kVa
I

TRIFPA =    [Ε – VΙI.3.4.2] 

και χρησιµοποιήθηκαν οι κορυφές I45 ([CH2CH2OH]+), I94 ([CF2=CHCH2OH]+) και I114 

([CF3CH2CH2OH]+, µητρικό ιόν), οι οποίες οδήγησαν σε απόλυτα ταυτόσηµα αποτελέσµατα. Η 

µεγαλύτερη πλειοψηφία των πειραµάτων ωστόσο, διεξήχθηκε χρησιµοποιώντας την κορυφή του 

µητρικού ιόντος του µορίου Ι114.  

 Στα διαγράµµατα (∆ – VII.3.4.3 και ∆ – VII.3.4.4) αναπαρίσταται ένα τυπικό 

πείραµα προσδιορισµού των παραµέτρων ροής της TRIFPA και ένα πείραµα βαθµονόµησης 

έντασης – ροής (I114), που διεξάγεται καθηµερινά, στη διάρκεια του κινητικού πειράµατος. 

 Οι παράµετροι ροής, που χρησιµοποιήθηκαν, κατά τη µέτρηση των απόλυτων 

συντελεστών ταχύτητας της αντίδρασης προέκυψαν κατόπιν διεξαγωγής πλειάδας πειραµάτων, 

συνάθροισης των σηµείων και προσαρµογής τους βάσει της έκφρασης Ε – VΙ.3.1.1.12. Οι τιµές 

που µετρήθηκαν ήταν: 

BF,TRIFPA = (9.39 ± 0.12) × 1013 molecule s‐1 Torr‐2 , CF,TRIFPA = (1.46 ± 0.34) × 1014 molecule s‐1 Torr‐1

ενώ ο σ

.3.3.4 ήταν: 

aI114 = (1.61 ± 0.04) × 10‐14

 

υντελεστής βαθµονόµησης έντασης – ροής, που προέκυψε από τη γραµµική προσαρµογή 

των σηµείων του διαγράµµατος ∆ – VII

 
∆ – VIΙ.3.4.3 Τυπικό διάγραµµα προσδιορισµού των παραµέτρων ροής της TRIFPA στο εύρος των πιέσεων που 
διεξήχθησαν τα πειράµατα  
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∆ 14 
κατά  

µµα όλων των πειραµάτων προσδιορισµού 

του συντελεστή ταχύτητας που διε χθ ριµένη αντίδραση και ο λόγος των 

σηµάτων των ριζών OH απουσία και παρουσία της TRIFPA έχει προσδιοριστεί έχει 

εί µε βάση τα αντίστοιχα εµβαδά των σηµάτων φθορισµού τους (SAR, §VII.1.2, Σ – 

VII.1.2.4). 

 – VIΙ.3.4.4 Τυπικό πείραµα προσδιορισµού του συντελεστή βαθµονόµησης έντασης ροής, βάσει της κορυφής I1
 τη διάρκεια του πειράµατος προσδιορισµού των κινητικών παραµέτρων της αντίδρασης

 
Το ∆ – VII.3.4.5 αποτελεί το συγκεντρωτικό διάγρα

ξή ησαν για τη συγκεκ

προσδιοριστ

 
∆ – VIΙ.3.4.5 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τις ρίζες OH, στη ερµοκρασία των 298 Κ  θ
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Η τιµή του ktot που προσδιορίστηκε από τη γραµµική προσαρµογή των σηµείων του ∆ – 

VII.3.4.5, βάσει της έκφρασης E – VII.3.4.3, ήταν:  

k298 = (7.03 ± 0.72) × 10‐13 cm3 molecule‐1 s‐1

ενώ τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µε όλους τους τρόπους ανάλυσης των δεδοµένων  και 

ορισµένες πειραµατικές συνθήκες συνοψίζονται στον πίνακα Π – VII.3.4.2 

 

k/10‐13 (SAR,OH) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

k/10‐13 (Sr,OH) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

k/10‐13 (SAR,OH/PFO) 
(cm3 molecule‐1 s‐1)  

k/10‐13 (Sr,OH/PFO) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) Τ = 298 ± 2 K 

6.99 ± 0.63  7.03 ± 0.72  6.91 ± 0.69  7.00 ± 0.88 
[ΟΗ]/1012
(atoms cm‐3) 

0.27 – 1.13 

[TRIFPA]/1012
(molecule cm‐3)   

0.45 – 12.58 

# Points  23 
Π – VIΙ.3.4.2 Πίνακας παράθεσης συνθηκών και πειραµατικών αποτελεσµάτων για όλους τους τρόπ ς ανάλυσης 

η

βάνεται, κατά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων.  

 

Sr Sr,on  IM,R [TRIFPA]/1012

ου
των δεδοµένων. Το SAR αναφέρεται στο λόγο των εµβαδών των επιφανειών του σήµατος φθορισµού των ριζών OH, το 
Sr στο λόγο του πλάτους του σήµατος φθορισµού των ριζών OH και το PFO στη συνθήκη ψευδο–πρώτης τάξης 
 

Ορισµένα πειραµατικά δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του διαγράµµατος 

∆ – VII.3.4.5, παρατίθενται στον πίνακα Π – VII.3.4.3. Πρέπει να επισηµανθεί, ότι στην αρχή 

και στο τέλος κάθε πειράµατος ποσοτικοποιείται η δυν τική ετερογενής κατανάλωση των ριζών 

υδροξυλίου, στα τοιχώµατα του αντιδραστήρα και οποτεδήποτε παρατηρείται, 

συµπεριλαµ

Τ = 298 Κ 
1.51  1.16  19.42  4.23 
1.81  1.20  39.74  5.94 
2.08  1.10  64.36  8.74 
2.27  1.00  67.96  10.16 
2.61  0.91  82.66  12.35 

Π – VIΙ.3.4.3 Ενδεικτικά πειραµατικά δεδοµένα που κατεγράφησαν κατά την εξέλιξη των πειραµάτων. Το Sr,on 
περιγράφει το πλάτος  του τρέχοντος σήµατος φθορισµού του υδροξυλίου  
 

Η συλλογή και η επεξεργασία του συνόλου των δεδοµένων που παρουσιάζονται στην 

παρούσα παράγραφο έγινε µε ειδικά προγράµµατα εσωτερικής κατασκευής (§VII.1.2, 

Παράρτηµα), ενώ για τη γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων έχει χρησι οποιηθεί το µ

λογισµικό πακέτο της OriginLab Corporation OriginPro 7.5 SR0 v.7.5714(B714). 
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VII.3.4.1 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 
 

Η αντίδραση των ριζών  ιδιαίτερου ατµοσφαιρικού 

ενδιαφέροντος, καθώς προτάθηκε πρόσφατα ως δυνητική πρόδροµη αντίδραση προς την τελική 

I.2.1.1

δηµοσιευµένες τιµές 

(2005) να εµφανίζουν σηµαντική διασπορά. Το µεγαλύτερο ενδιαφέρον το εµφανίζει η 

δυσερ  διαφοροποίηση ά ~3 εσ  

από τις ερευνητικές  Hurley ι Kelly e σιµοποι όν 

πα ες σχετικές τεχνικές µέτρησης. Η µο λυτη µέτρηση του συντελεστή 

τ αντίδρασης προέρχεται επίσης από τους Kelly et. al. και αποκλίνει από τις άλλες 

δ  

οτελέσµατα που προέκυψαν από την παρούσα µελέτη, πρακτικά συµπίπτουν µε τα 

. Στο 

   αποτελεσ §VII.3.4   

, το κυρίαρχο µονοπάτι της 

 το αποτελεί η απαγωγή των µεθυλενικών υδρογόνων, που γειτνιάζουν µε την 

υδροξυλοµάδα. 

Τέλος, όσον αφορά την  επίδραση των ατόµων φθορίου  των 

επαγωγικ αινοµένων, στα δραστικά υδρογόνα της C CHOH–Η, παρά τ ονός ότι 

είναι εµφ φαίνεται να µην µ  να ερµηνεύσει πλ αι ποσοτικά τις παρατηρούµενες 

µεταβολέ  γεγονός αυτό δηλ ότι πιθανώς, ο ρόλ  φθορίων να είναι  

από την  ενίσχυση του C–H µού και ότι επηρε λύ πιο άµεσα τη τική της 

αντίδρασ υγκεκριµένα, ο ηλεκτρονιακός διαχωρισµό επάγουν τα άτοµ  των 

ειώνοντας την ηλεκτρονιακή πυκνότητα, του προς απαγωγή υδρογόνου και καθιστώντας πιο 

ασταθέ

 OH µε τη CF3CH2CH2OH χρήζει

παραγωγή υπερφθοριωµένων καρβοξυλικών οξέων (PFCA, §VΙ )27. Παρά ταύτα, υπάρχει 

σηµαντική έλλειψη κινητικών δεδοµένων, µε τις εξαιρετικά πρόσφατα 

µήνευτη  κατ 0 υ ελ % των σ ντ τών αχύ τας πουτ τη προσ ιορ τηκαν δ ίσ

οµάδες των et. al.27 κα t. al.26, χρη ώντας σχεδ

νοµοιότυπ ναδική από

αχύτητας της 

ύο κατά ~15%. 

Τα απ

αντίστοιχα της ερευνητικής οµάδας των Hurley et. al., χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η 

ερµηνεία της φαινοµενικής υπερεκτίµησης του συντελεστή ταχύτητας από τους Kelly et. al.

συγκριτικό πίνακα Π – VII.3.3.1.1, παρατίθενται συγκεντρωτικά, όλα τα διαθέσιµα 

βιβλιογραφικά δεδοµένα.  

Σχετικά µε το µηχανιστικό σχήµα της διαδικασίας και βάσει της ανάλυσης που έγινε 

στην υποπαράγραφο παρουσίασης των µάτων ( ), προκύπτει ότι σε πλήρη 

αντιστοιχία µε την περίπτωση των αντιδράσεων του χλωρίου

αντίδρασης

αδρανοποιητική , µέσω

ών φ F3CH2 ο γεγ

ανής, πορεί ήρως κ

ς. Το ώνει, ος των  πιο σύνθετος

απλή  δεσ άζει πο ν κινη

ης. Σ ς που α F, µέσω

επαγωγικών τους φαινοµένων, φαίνεται να γίνεται αισθητός και στη µεταβατική κατάσταση 

µ

ς το ενεργοποιηµένο σύµπλοκο. Η τελευταία υπόθεση ενισχύεται από το αξίωµα του 

Hammond, που σε µία γενική θεώρησή του, πρεσβεύει ότι για ισχυρά εξώθερµες αντιδράσεις, 

όπως αυτές των ριζών OH, το σύµπλοκο της µεταβατικής κατάστασης οµοιάζει δοµικά και 
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ενεργειακά µε τα αντιδρώντα. Είναι ωστόσο προφανές ότι τόσο ο βαθµός, όσο και η θέση της 

θορίωσης, αποτελούν καθοριστικές παραµέτρους για τη δραστικότητα των HFA. φ

 

Μόριο 
kOH,298/10‐13

cm3 molecule‐1 s‐1

kCl,298/1013

cm  molecule  s
Εργασία 

3 ‐1 ‐1

CF3CH2OH  0.98 ± 0.11  6.3 ± 0.9 This Work †

CΗF2CH2OH   3.12 ± 0.48  29.5 ± 3.9 This Work †

CΗ2FCH2OH  15.5 ± 4.8  196 ± 29 This Work †

7.03 ± 0.72  170 ± 0.13 This Work †

8.9 ± 0.3  –  PLP/LIF  

10.8 ± 0.5  224 ± 4  RR/FTIR  
CF3CH2CH2OH 

6.91 ± 0.91  159 ± 20  RR/FTIR  

Π – VIΙ.3.4.1.1 Κινητικά δεδοµένα σύγκρισης των αποτελεσµάτων 

   

VII.3.5 Κινητική Μελέτη της Αντίδρασης ΟΗ + CF3CF2CΗ2OH 
 

3

ς διαφυγής και οι αντίστοιχοι χρόνοι παραµονής τους στο εσωτερικό του 

αντιδρα

                                                

 Για τη διεξαγωγή των συγκεκριµένων πειραµάτων χρησιµοποιήθηκε αντιδραστήρας 

όγκου VR = 290 cm  και οπή διαφυγής διαµετρήµατος d = 2 mm. Υπό αυτές τις συνθήκες η 

σταθερά διαφυγής των µορίων από τον αντιδραστήρα (§VI.3.4.2) προσδιορίστηκε Aesc = 0.2134, 

ενώ οι ταχύτητε

στήρα, που προσδιορίζονται από την έκφραση Ε –VI.2.5, συνοψίζονται στον πίνακα Π – 

VII.3.5.1. Οι συγκεκριµένες συνθήκες επιλέχθηκαν προκειµένου ο χρόνος παραµονής των 

µορίων στον αντιδραστήρα να επαρκεί για να αντιδράσουν πρωτογενώς οι ρίζες OH µε τη 

CF3CF2CH2OH (PEFPA) και συγχρόνως να διασφαλίζεται η ταχεία διαφυγή τους, ώστε να 

αποφευχθούν δευτερογενείς διαδικασίες εσωτερικά του αντιδραστήρα. Η καθαρότητα και η 

προετοιµασία του δείγµατος της PEFPA περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο § VΙI.2.2. Οι 

ρίζες υδροξυλίου δηµιουργήθηκαν χηµικά µε την αντίδραση: 

 NOOHNOH +⎯→⎯+ 2   [Α – VII.3.5.1] 

ενώ τα άτοµα H, υποβάλλοντας 29/2 % µίγµα Η2/Ar/He σε µικροκυµατική εκκένωση 

(§VI.5.1.1). Οι καθαρότητες των συστατικών του µίγµατος και του NO2 και οι ακριβείς 

συνθήκες παρασκευής και τροφοδοσίας τους αναφέρονται λεπτοµερώς στην παράγραφο 
 

† Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αναφέρονται στους 303 K. 
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§VI.5.1.1. Αξίζει ωστόσο να επισηµανθεί ότι καθόλη τη διάρκεια των πειραµάτων η παροχή των 

αντιδρώντων παραγωγής των ριζών OH διατηρείται σταθερή, ενώ διασφαλίζεται η πλήρης 

κατανάλωση του NO2, ώστε να αποφευχθούν δευτερογενείς περιπλοκές (§VII.1.2). Η µικρή 

περίσσεια ατόµων H δεν επηρεάζει ινητικό σχήµα δρασης, καθώς αφενός εκκινά 

πολύ αρ ιδράσεις απ υ ή φθ σο στην αν ει του 

σήµα  των ριζώ θα επηρέαζαν ικό σχήµα) κα δεν 

αντιδρούν  µε τις ρίζες

 Πριν τη διεξαγωγή των πειραµάτων, διασφαλίστηκε η απουσία φαινοµένων quenching 

(§VII.1.2  αλληλεπίδ  φωτός – PEFPA  ότι δεν επηρεάζει  

σχήµα της αντίδρασης, υπό τις συνθήκες διεξαγωγής  πειραµάτων.  

kescOH   τrOH  (s)  PEFPA  (s‐1)   

 το κ  της αντί

γές αντ αγωγής υδρογόνο ορίου5 (που ωστό άλυση βάσ

τος φθορισµού ν OH δεν  το κινητ ι αφετέρου, 

 διµοριακά  OH.  

), ενώ ο έλεγχος ρασης έδειξε  το κινητικό

 παρούσες  των

 
T (K)  (s‐1)  kesc τrPEFPA (s)
298  0.893  1.119  0.301  3.325 

Π – VIΙ.2.5.1 Πίνακας µε τις ταχύτη αι τους χρόνους π  βασικών µορ ώντος 

 η συνέχεια λαµβάνονται τα φάσµατα µαζών υπό όλες τις επικρατούσες συνθήκες στο 

κε µείωση των κορυφών 

ου µορίου (I81: [CF2CH2OH]+ και Ι31: [CH2OH]+), µε σύγχρονη αύξηση της κορυφής Ι18 : 

Η2Ο]+

 
Ωστόσο, σε πλήρη αντιστοιχία µε τις αντιδράσεις χλωρίου, η µετάθεση 

F3CF2CH2O 

τες διαφυγής κ αραµονής των ίων του αντιδρ
µίγµατος 
 

Στ

εσωτερικό του αντιδραστήρα. Κατά τη διαδικασία αυτή παρατηρήθη

τ

[ , που αντιστοιχεί στο σταθερό προϊόν της αντίδρασης και της Ι  : [CF ]69 3
+

, που 

προέρχεται από τη θραυσµατοποίηση της παραγόµενης ρίζας, στο θάλαµο ιονισµού. Οι 

συγκεκριµένες παρατηρήσεις υποδεικνύουν ότι η αντίδραση συντελείται µέσω µηχανισµού 

µετάθεσης ατόµων υδρογόνων, προς σχηµατισµό υδρατµών και της αντίστοιχης 

αφυδρογονωµένης ρίζας.  

Η PEFPA διαθέτει δύο διαφορετικά είδη υδρογόνου και συνεπώς, το συνολικό σχήµα 

της αντίδρασης είναι το ακόλουθο: 

[A – VII.3.5.2] ΟΗ    +   CF CF CH OH 

H Ο    +   CF3 2

2

3 2 2

2 CF CHOH 

H Ο    +   C

k1

k2

ktot

του υδρογόνου 

της υδροξυλοµάδας αναµένεται να µην συµµετέχει στο συνολικό κινητικό σχήµα της 

αντίδρασης. Η µέτρηση του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης έχει βασιστεί στην εφαρµογή 

της στάσιµης κατάστασης των ριζών OH (§ VII.1.2) και προσδιορίζεται µέσω της έκφρασης: 
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[ ] rtotescr
OH

OH OHCHCFCFkk
S
S

OH 223

0

1 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−   [Ε – VΙI.3.5.1] 

όπου 0
OHS : το σήµα φθορισµού των ριζών υδροξυλίου απουσία της PEFPA και r

OHS : το σήµα 

φθορισµού των ριζών υδροξυλίου για την τρέχουσα συγκέντρωση [PEFPA]r (§ VII.1.2). 

Το σύνολο των πειραµάτων διεξήχθηκε ρυθµίζοντας το δυναµικό στο θάλαµο ιονισµού 

του φασµατογράφου µαζ  στα 70 eV, ενώ η συγκέντρωση της PEFPA προσδιορίστηκε µ  

της έκφρασης: 

ών έσω

 [ ]
PEFPAPEFPA escRI

PEFPA

kVa
I

PEFPA =    [Ε – VΙI.3.5.2] 

+και χρη ιµοποιήθηκε η κορυφή I81 ([CF2CH2OH] ), καθώς η κορυφή του µητρικού ιόντος (Ι150), 

ήταν π θενής (χαµηλή ευαισθησία).  

 µµατα ( I.3.5.3 και ∆ .3.5.4) αναπαρίσταται ένα τυπι αµα 

οής (I81), που διεξάγεται καθηµερινά στη διάρκεια του κινητικού πειράµατος και είναι 

σ

ολύ ασ

Στα διαγρά ∆ – VI  – VII κό πείρ

προσδιορισµού των παραµέτρων ροής της PEFPA και ένα πείραµα βαθµονόµησης έντασης – 

ρ

απαραίτητο για τη µέτρηση της συγκέντρωσης του σταθερού µορίου.  

 
 

 
∆ – VIΙ.3.5.3 Τυπικό διά ραµµα προσδιορισµού των παραµέτρων  της PEFPA στο εύρος των πιέσεων που 
διεξήχθησαν τα πειράµατα  

 

γ ροής  
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∆ – VIΙ.3.5.4 Συνδυαστικό πείραµα προσδιορισµού του συντελεστή βαθµονόµησης έντασης ροής, βάσει της κορυφής 
I81 στη διάρκεια εξέλιξης του πειράµατος προσδιορισµού των παραµέτρων ροής (289 σηµεία) 

 

Οι παράµετροι ροής, που χρησιµοποιήθηκαν, κατά τη µέτρηση των απόλυτων 

συντελεστών ταχύτητας της αντίδρασης προέκυψαν κατόπιν διεξαγωγής πλειάδας πειραµάτων, 

συνάθροισης των σηµείων και προσαρµογής τους βάσει της έκφρασης Ε – VΙ.3.1.1.12. Οι τιµές 

που µετρήθηκαν ήταν: 

BF,PEFPA = (8.10 ± 0.13) × 1013 molecule s‐1 Torr‐2 , CF,PEFPA = (1.16 ± 0.33) × 1014 molecule s‐1 Torr‐1

ενώ ο συντελεστής βαθµονόµησης έντασης – ροής, που προέκυψε από τη γραµµική προσαρµογή 

των σηµείων του διαγράµµατος ∆ – VII.3.5.4 ήταν: 

aI81 = (1.43 ± 0.01) × 10‐15

Το ∆ – VII.3.5.5 αποτελεί το συγκεντρωτικό διάγραµµα όλων των πειραµάτων 

προσδιορισµού του συντελεστή ταχύτητας που διεξήχθησαν για τη συγκεκριµένη αντίδραση και 

επεξεργάστηκαν µε το πρόγραµµα vcr (Παράρτηµα ΑΙΙΙ). O λόγος των σηµάτων των ριζών OH 

απουσία και παρουσία της PEFPA έχει προσδιοριστεί µε βάση τα αντίστοιχα πλάτη των 

σηµάτων φθορισµού τους (Sr, §VII.1.2, Σ – VII.1.2.4). 

 Η τιµή του ktot που προσδιορίστηκε από τη γραµµική προσαρµογή των σηµείων του ∆ – 

 k298 = (1.03 ± 0.26) × 10‐13 cm3 molecule‐1 s‐1

ενώ τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µε όλους τους τρόπους ανάλυσης των δεδοµένων  και 

ορισµένες πειραµατικές συνθήκες συνοψίζονται στον πίνακα Π – VII.3.5.2 

VII.3.5.5, βάσει της έκφρασης E – VII.3.5.3, ήταν: 
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 – VI χύτη∆ Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης τα τας της αντίδρασης, 
εφαρµόζ τας τη στάσιµη κατάσταση για τις ρίζες OH, στη θερµοκρασία των 298 Κ 
 

molecule‐1 s‐1)  (cm3 molecule‐1 s‐1)  (cm3 molecule‐1 s‐1)   (cm3 molecule‐1 s‐1) 

Ι.3.5.5 
ον

 

k/10‐13 (SAR,OH) 
(cm3 

k/10‐13 (Sr,OH)  k/10‐13 (SAR,OH/PFO)  k/10‐13 (Sr,OH/PFO) 
Τ = 298 ± 2 K 

9.94 ±  44  1.03  0.26 1.04 ± 0.12  1.09   0.200.  ±   ±  
[ 12ΟΗ]/10
(atoms cm‐3) 

1.55 – 3.95 

[PEFPA]/1012
(molecule cm )   

 – 13.58 
‐3

0.41

# Points  34 
Π – VIΙ
των δεδο βαδών ών µ

3. Πρέπει να επισηµανθεί, ότι στην αρχή 

αι στο

τήρα και οποτεδήποτε παρατηρείται, 

συµπεριλαµβάνεται, κατά τ

.3.5.2 Πίνακας παράθεσης συνθηκών και πειραµατικών αποτελεσµάτων για όλους τους τρόπους ανάλυσης 
µένων. Το SAR αναφέρεται στο λόγο των εµ  των επιφανει  του σήµατος φθορισ ού των ριζών OH, το 

Sr στο λόγο του πλάτους του σήµατος φθορισµού των ριζών OH και το PFO στη συνθήκη ψευδο–πρώτης τάξης 
 

Ορισµένα πειραµατικά δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του διαγράµµατος 

∆ – VII.3.5.5, παρατίθενται στον πίνακα Π – VII.3.5.

κ  τέλος κάθε πειράµατος ποσοτικοποιείται η δυνητική ετερογενής κατανάλωση των ριζών 

υδροξυλίου, στα τοιχώµατα του αντιδρασ

ην επεξεργασία των αποτελεσµάτων.  
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Sr Sr,on  IM,R [PEFPA]/1012

Τ = 298 Κ 
1.74  1.24  3.03  8.95 
2.07  1.08  3.72  11.17 
2.33  0.90  5.01  14.82 
3.15  1.11  7.33  23.38 
3.41  1.02  8.24  26.29 

Π – VIΙ.3.5.3 Ενδεικτικά πειραµατικά δεδοµένα που κατεγράφησαν κατά την εξέλιξη των πειραµάτων. Το Sr,on 
περιγράφει το πλάτος  του τρέχοντος σήµατος φθορισµού του υδροξυλίου  
 

Η συλλογή και η επεξεργασία του συνόλου των δεδοµένων που παρουσιάζονται στην 

παρούσα παράγραφο έγινε µε ειδικά προγράµµατα εσωτερικής κατασκευής (§VII.1.2, 

Παράρτηµα ΑΙΙΙ), ενώ για τη γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων έχει χρησιµοποιηθεί το 

λογισµικό πακέτο της OriginLab Corporation OriginPro 7.5 SR0 v.7.5714(B714). 

 

VII.3.5.1 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 

Η τροποσφαιρική αποικοδόµηση της φθοροτελοµερούς αλκοόλης CF3CF2CH2OH, όπως 

ροτείνεται από τους Hurley et. al.  συντελείται, κατά κύριο λόγο, µέσω της αντίδρασής της µε 

της ρίζες υδροξυλίο η υγρή και α θεση δρ ς 

δ ατικ ρας ή τ δε  

σηµαντικές διαδικασί αθορισµό σφαιρικο ής της. ως 

πρ  τους συντελεστές ταχύτητας που ν στην παρούσα διατριβή και 

β εξαιρετική συµφωνία, τόσο µε τους  που προσδιορίστηκαν από τους  

H  Tokuhashi et. al. (Π – VII.3.5.1.1) φαίνεται ότι η χηµεία των ατόµων χλωρίου, 

πό ότι οι ρίζες OH και συνεπώς, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο παγκόσµιος ατµοσφαιρικός λόγος 

ό πε ν χή α

τούτοις, οι ρίζες υδροξυλίου, 

υρίως λόγο της µεγάλης σχετικής ατµοσφαιρικής τους αφθονίας  αποτελούν το βασικό 

µονοπάτι αποµάκρυνσης της PEFPA από την τροπόσφαιρα. Όσον αφορά το µηχανιστικό σχήµα 

 

π

υ, ενώ  ξηρή εν πό , η αντί ασή τη µε τα υπόλοιπα 

ραστικά συστ ά της ατµόσφαι  και η φωτόλυσ ης εκτιµάται ότι ν θα αποτελούν

ες για τον κ  του τροπο ύ χρόνου ζω Ωστόσο, όπ

οκύπτει από  µετρήθηκα

ρίσκονται σε αντίστοιχους

urley et. al.  και

πιθανώς, θα πρέπει να συµπεριληφθεί στο φωτοχηµικό µοντέλο µελέτης του ατµοσφαιρικού 

γίγνεσθαι της PEFPA. Συγκεκριµένα, τα άτοµα Cl αντιδρούν ~6 φορές ταχύτερα µε την PEFPA 

α

ανάµιξης [OH]/[Cl] είναι περίπου ~100, µπορούν να προκαλέσουν µέχρι και ~10% µείωση στον 

τροποσφαιρικό χρόνο ζωής της. Βέβαια, πρέπει να επισηµανθεί, ότι η χρονική και κυρίως η 

χωρική εξάρτηση των συγκεντρώσεων των δύο δραστικών συστατικών, οι οποίες εξαρτώνται 
41σηµαντικά απ  την ριοχή και τη  επο , µπορεί να διαδραµ τίσουν σηµαίνοντα ρόλο στον 

προσδιορισµό της σχετικής τους ατµοσφαιρικής επίδρασης. Εν

κ
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της αντίδρασης, τα µοναδικά σιµα προς απαγωγή υδρογόνα φαίν ι τα 

µεθυλενικά, καθώς το µονοπάτι απαγωγής γόνου του υδροξυλίου, όπως προβλέπεται 

από τους ητικούς υπολογισµ  εξαιρετικά θερµο κανάλι και δ αµένεται 

να συµµε  σηµαντικά στο συνολικό συντελεστή ταχύτ της αντίδρασης.  

 

Μόριο 
kO ‐13 kC 13

Εργασία 

διαθέ  εται να είνα

 του υδρο

 θεωρ ούς, αποτελεί  ενδό εν αν

τέχει ητας 

H,298/10 l,298/10

cm3 molecule‐1 s‐1 cm3 molecule‐1 s‐1

CF3CH2OH  0.98 ± 0.11  6.3 ± 0.9† This Work 

CF3CH2CH2OH  7.03 ± 0.72  170 ± 0.13 This Work †

1.03 ± 0.26  6.49 ± 0.56 This Work    †

1.02 ± 0.10  6.50 ± 0.50  RR/FTIR  CF3CF2CH2OH 

1.05 ± 0.50  –  DF/LIF  

Π – VIΙ.3.5.1.1 Κινητικά δεδοµένα σύγκρισης των αποτελεσµάτων 

Τέλος όσον αφορά την επίδραση της φθορίωσης και σε πλήρη συµφωνία µε τα 

αποτελέσ

ετα

από  

 

µατα που προέκυψαν για τα πειράµατα του Cl, φαίνεται από την αντιπαράσταση των 

τριών µορίων του πίνακα Π – VII.3.5.1.1, ότι η αντικατάσταση ενός ατόµου F του µεθυλίου 

(TFEA) από µία –CF3 οµάδα (PEFPA), πρακτικά, δεν επιφέρει καµία µ βολή στη 

δραστικότητα των µορίων. Το γεγονός αυτό δηλώνει ότι η διαφοροποίηση των εντροπικών 

µεταβολών των δύο συστηµάτων, δεν είναι σηµαντική, ώστε να επιδράσει στη δραστικότητα 

των µορίων ή ότι αντισταθµίζεται  ηλεκτρονιακά φαινόµενα που υπεισέρχονται στη δοµή 

του µεταβατικού συµπλόκου και την καθιστούν πιο χαλαρή (loose complex), προκαλώντας 

σύγχρονη αύξηση της ενέργειας ενεργοποίησης της αντίδρασης. Ωστόσο, απαιτείται 

διεξοδικότερη κινητική µελέτη, για τη συγκεκριµένη αντίδραση, ώστε να προσδιοριστούν οι 

κινητικές παράµετροι Arrhenius και να εκτιµηθεί πλήρως η σχετική επίδραση όλων των 

φαινοµένων.  

 
VII.3.6 Κινητική Μελέτη της Αντίδρασης ΟΗ + HCF2CF2CΗ2OH 
 
 Για τη διεξαγωγή των συγκεκριµένων πειραµάτων χρησιµοποιήθηκε αντιδραστήρας 

όγκου VR = 290 cm  και οπή διαφυγής διαµετρήµατος d = 2 mm. Υπό αυτές τις συνθήκες η 

σταθερά διαφυγής των µορίων από τον αντιδραστήρα (§VI.3.4.2) προσδιορίστηκε A

3

esc = 0.2134, 

                                                 
† Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αναφέρονται στους 303 K. 
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ενώ οι ταχύτητες διαφυγής των µορίων και οι αντίστοιχοι χρόνοι παραµονής τους στο εσωτερικό 

του αντιδραστήρα, που προσδιορίζονται από την έκφραση Ε –VI.2.5, συνοψίζονται στον πίνακα 

Π – VII.3.6.1. Οι συγκεκριµένες συνθήκες επιλέχθηκαν προκειµένου ο χρόνος παραµονής των 

µορίων στον αντιδραστήρα να επαρκεί για να αντιδράσουν πρωτογενώς οι ρίζες OH µε τη 

CF3CF 2OH (TEFPA) και συγχρόνως να διασφαλίζεται η ταχεία διαφυγή τους, ώστε να 

αποφευχθούν δευτερογενείς δ εσωτερικά το στήρα. Η καθαρότητα και η 

προετοι ου δείγµατο ιγράφε ν παράγρα .3. Οι 

ρίζες δηµιουργήθη  µε την αντίδρ

 ⎯→⎯2 .6.1] 

ενώ τα άτοµα H, υποβάλλ  % µίγµα  µικροκυµα νωση 

(§VI.5.1.1). Οι καθαρότητες των συστατικών του µίγµατος και του NO2 και οι ακριβείς 

συνθήκες παρασκευής και τροφοδοσίας τους αναφέρονται µερώς στην  

§VI.5.1.1. Αξίζει ωστόσο να ε ότι καθόλη τη διάρκεια των πειραµάτω ή των 

σταθερή, ενώ διασφαλίζεται η πλήρης 

ατανάλωση του NO2, ώστε να αποφευχθούν δευτερογενείς περιπλοκές (§VII.1.2). Η µικρή 

περίσσ

E

2CH

ιαδικασίες υ αντιδρα

µασία τ ς της TEFPA περ ται αναλυτικά στη φο § VΙI.2

υδροξυλίου καν χηµικά αση: 

NO+   OHNOH + [Α – VII.3

οντας 29/2 Η2/Ar/He σε τική εκκέ

 λεπτο  παράγραφο

πισηµανθεί ν η παροχ

αντιδρώντων παραγωγής των ριζών OH διατηρείται 

κ

εια ατόµων H δεν επηρεάζει το κινητικό σχήµα της αντίδρασης, καθώς αφενός εκκινά 

πολύ αργές αντιδράσεις απαγωγής υδρογόνου ή φθορίου5 (που ωστόσο στην ανάλυση βάσει του 

σήµατος φθορισµού των ριζών OH δεν θα επηρέαζαν το κινητικό σχήµα) και αφετέρου, δεν 

αντιδρούν διµοριακά µε τις ρίζες OH.  

 Πριν τη διεξαγωγή των πειραµάτων, διασφαλίστηκε η απουσία φαινοµένων quenching 

(§VII.1.2), ενώ ο έλεγχος αλληλεπίδρασης φωτός – TEFPA έδειξε ότι δεν επηρεάζει το κινητικό 

σχήµα της αντίδρασης, υπό τις παρούσες συνθήκες διεξαγωγής των πειραµάτων.  

 
T (K)  kescOH  (s )  τ‐1 rOH  (ms)  kescTEFPA  (s )  τ‐1 rT FPA (ms) 
298  0.893  1.119  0.321  3.119 

Π – VIΙ.3.6.1 Πίνακας µε τις ταχύτητες διαφυγής και τους χρόνους παραµονής των βασικών µορίων του αντιδρώντος 
µίγµατος 
 
 Στη συνέχεια λαµβάνονται τα φάσµατα µαζών υπό όλες τις επικρατούσες συνθήκες στο 

ρίπτωση, έδειξε µείωση 

ων εντάσεων των χαρακτηριστικών κορυφών του µορίου (I132: [CHF2CF2CH2OH]+, I112: 

CF2=C

αφυδρογονωµένης ρίζας, που ωστόσο δεν προέκυψαν στοιχεία για το χαρακτηρισµό της.  

εσωτερικό του αντιδραστήρα. Η φασµατική ανάλυση και σε αυτή την πε

τ

[ FCH2OH]+ ή [ΗCF2CF=CHOH]+ και Ι82: [CHF=CF2]+), παρουσία ριζών OH, µε 

σύγχρονη αύξηση της κορυφής του H2O (I18). Οι συγκεκριµένες παρατηρήσεις συνάδουν στο 

µηχανισµό απαγωγής ατόµων υδρογόνου, προς παραγωγή υδρατµών και της αντίστοιχης 
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Η TEFPA διαθέτει τρία διαφορετικά είδη υδρογόνου και συνεπώς, το συνολικό σχήµα 

της αντίδρασης είναι το ακόλουθο: 

 
Ωστόσο, σε πλήρη αντιστοιχία µε τις αντιδράσεις χλωρίου, το κυρίαρχο µονοπάτι και σε 

αυτήν την περίπτωση αναµένεται να είναι η απαγωγή των

[A – VII.3.6.2] ΟΗ    +   CΗF2CF2CH2OH 

H2Ο    +   CHF2CF2CHOH 

H2Ο    +   CHF2CF2CH2O 

k1

k3

ktot H2Ο   +   CF2CF2CH2OΗ 
k2

 µεθυλενικών υδρογόνων που 

ειτνιάζουν της υδροξυλοµάδας.  γ

 Η µέτρηση του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης έχει βασιστεί στην εφαρµογή της 

στάσιµης κατάστασης των ριζών OH (§ VII.1.2) και προσδιορίζεται µέσω της έκφρασης: 

 [ ]rtotescr
OH

OH OHCHCFCHFkk
S
S

OH 222

0

1 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−   [Ε – VΙI.3.6.1] 

όπου 0
OHS : το σήµα φθορισµού των ριζών υδροξυλίου απουσία της ΤEFPA και r

OHS : το σήµα 

φθορισµού των ριζών υδροξυλίου για την τρέχουσα συγκέντρωση [ΤEFPA]

 

r (§ VII.1.2). 

Το σύνολο των πειραµάτων διεξήχθηκε ρυθµίζοντας το δυναµικό στο θάλαµο ιονισµού 

του φασµατογράφου µαζών στα 70 eV, ενώ η συγκέντρωση της TEFPA προσδιορίστηκε µέσω 

της έκφρασης: 

 [ ]
TEFPATEFPA escRI

TEFPA

kVa
ITEFPA =    [Ε – VΙI.3.6.2] 

και χρησιµοποιήθηκε κυρίως η κορυφή I112, λόγω της µεγαλύτερης σχετικής ευαισθησίας της. 

Πρέπει  επισηµανθεί όµως, ότι όλα τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µε όλες τις κορυφές που 

χρησιµ ηκαν ήταν τ .  

 µµατα ( I.3.6.3 και ∆ .3.6.4) αναπαρίσταται ένα τυπι αµα 

οής (I ), που διεξάγεται καθηµερινά στη διάρκεια του κινητικού πειράµατος και είναι 

µ µ αν  

κατόπιν  

µ

13

 να

οποιήθ αυτόσηµα

Στα διαγρά ∆ – VI  – VII κό πείρ

προσδιορισµού των παραµέτρων ροής της ΤEFPA και ένα πείραµα βαθµονόµησης έντασης – 

ρ 112

απαραίτητο για τη µέτρηση της συγκέντρωσης του σταθερού µορίου.  

Οι παρά ετροι ροής, που χρησι οποιήθηκ , στη µέτρηση των απόλυτων συντελεστών 

ταχύτητας της αντίδρασης προέκυψαν  διεξαγωγής πλειάδας πειραµάτων, συνάθροισης 

των σηµείων και προσαρµογής τους βάσει της έκφρασης Ε – VΙ.3.1.1.12. Οι τι ές που 

µετρήθηκαν ήταν: 

BF,ΤEFPA = (9.61 ± 0.55) × 1013 molecule s‐1 Torr‐2 , CF,ΤEFPA = (8.23 ± 1.36) × 10  molecule s‐1 Torr‐1
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ενώ ο σ

VII.3.6.4 ήταν: 

aI112 = (1.23 ± 0.01) × 10‐14

 

υντελεστής βαθµονόµησης έντασης – ροής, που προέκυψε από τη γραµµική προσαρµογή 

των σηµείων του διαγράµµατος ∆ – 

 
∆ – VIΙ.3.6.3 Τυπικό διάγραµµα προσδιορισµού των παραµέτρων ροής της TEFPA στο εύρος των πιέσεων που 
διεξήχθησαν τα πειράµατα  

 

 
∆ ο υ 112 
κατά τη διάρκεια του πειράµατος προσδιορισµού των κινητικών παραµέτρων της αντίδρασης 

– VIΙ.3.6.4 Τυπικό πείραµα πρ σδιορισµού το  συντελεστή βαθµονόµησης έντασης ροής, βάσει της κορυφής I

342 
 



Κεφάλαιο VIΙ .3 .6  –  Κινητική Μελέτη της Αντίδρασης OH  +  HCF2CF2CH2OH  
 
 

Το ∆ – VII.3.6.5 αποτελεί το συγκεντρωτικό διάγραµµα όλων των πειραµάτων 

προσδιορισµού του συντελεστή ταχύτητας που διεξήχθησαν για τη συγκεκριµένη αντίδραση. O 

λόγος των σηµάτων των ριζών OH της PEFPA έχει προσδιοριστεί µε 

βάση τ αντίστοιχα πλάτη των σηµάτων φθορισµού τους (Sr, §VII.1.2, Σ – VII.1.2.4). 

 

 απουσία και παρουσία 

α 

 
∆ – VIΙ.3.6.5 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τις ρίζες OH, στη θερµοκρασία των 298 Κ 

 
Η τιµή του ktot που προσδιορίστηκε από τη γραµµική προσαρµογή των σηµείων του ∆ – 

VII.3.6.5, βάσει της έκφρασης E – VII.3.6.3, ήταν: 

 k298 = (1.25 ± 0.16) × 10‐13 cm3 molecule‐1 s‐1

ενώ τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µε όλους τους τρόπους ανάλυσης των δεδοµένων  και 

ορισµένες πειραµατικές συνθήκες συνοψίζονται στον πίνακα Π – VII.3.6.2. 

 
k/10‐13 (SAR,OH) 

(cm3 molecule‐1 s‐1) 
k/10‐13 (Sr,OH) 

(cm3 molecule‐1 s‐1) 
k/10‐13 (SAR,OH/PFO) 
(cm3 molecule‐1 s‐1)  

k/10‐13 (Sr,OH/PFO) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) Τ = 298 ± 2 K 

1.18 ± 0.50  1.25 ± 0.16  1.04 ± 0.12  1.03 ± 0.20 
[ΟΗ]/1012
(atoms cm‐3) 

1.46 – 5.135 

[ΤEFPA]/1012
(molecule cm‐3)   

0.30 – 24.18 

# Points  29 
Π – VIΙ.3.6.2 Πίνακας παράθεσης συνθηκών και πειραµατικών αποτελεσµάτων για όλους τους τρόπ ς ανάλυσης 

ο–πρώτης τάξης 

ου
των δεδοµένων. Το SAR αναφέρεται στο λόγο των εµβαδών των επιφανειών του σήµατος φθορισµού των ριζών OH, το 
Sr στο λόγο του πλάτους του σήµατος φθορισµού των ριζών OH και το PFO στη συνθήκη ψευδ
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Ορισµέ

]/1012

να πειραµατικά δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του διαγράµµατος 

∆ – VII.3.6.5, παρατίθενται στον πίνακα Π – VII.3.6.3.  

 

Sr Sr,on  IM,R [TEFPA

Τ = 298 Κ 
1.14  2.99  11.07  1.20 
1.30  2.54  22.49  2.75 
1.55  4.17  11.25  4.73 
1.94  1.66  76.84  8.52 
2.76  2.36  45.61  19.19 

Π – VIΙ.3.6.3 Ενδεικτικά πειραµατικά δεδοµένα που κατεγράφησαν κατά την εξέλιξη των πειραµάτων. Το Sr,on 
περιγράφει το πλάτος  του τρέχοντος σήµατος φθορισµού του υδροξυλίου  
 

Πρέπει να επισηµανθεί, ότι στην αρχή και στο τέλος κάθε πειράµατος ποσοτικοποιείται η 

δυνητική ετερογενής κατανάλωση των ριζών υδροξυλίου, στα τοιχώµατα του αντιδραστήρα και 

οποτεδήποτε παρατηρείται, συµπεριλαµβάνεται, κατά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων.  

Η συλλογή και η επεξεργασία του συνόλου των δεδοµένων που παρουσιάζονται στην 

παρούσα παράγραφο έγινε µε ειδικά προγράµµατα εσωτερικής κατασκευής (§VII.1.2, 

Παράρτηµα), ενώ για τη γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων έχει χρησιµοποιηθεί το 

λογισµικό πακέτο της OriginLab Corporation OriginPro 7.5 SR0 v.7.5714(B714). 

 

VII.3.6.1 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 
 

Η µελέτη της αντίδρασης των ριζών OH µε την HCF2CF2CH2OH αποτελεί την πρώτη 

κινητική διερεύνηση του υν αντίστοιχα δεδοµένα 

πό ένα άτοµο Η, σε 

πόσταση δύο δεσµών από τα δραστικά µεθυλενικά υδρογόνα και η συσχέτισή της, µε τις 

α ρατη τιδ  ίν  

Π – VII.3.6.1.1, συ τα αποτ των αντ ων ριζώ τα 

αν ου προέκυψαν για τα άτοµα Cl παρα  στις δύο περιπτώσεις (TEFPA, 

P  ακριβώς τάση µικρής αύξησης του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης, στην 

π . Το γεγονός αυτό ενδεικ  οι δύο αντιδράσεις (OH, Cl) 

συν  µέσω του ίδιου µηχανισµού, που όπω αποδείχθηκε για την TEFPA στην 

 συστήµατος και συνεπώς δεν υπάρχο

προκειµένου να συγκριθούν τα αποτελέσµατά της. Το µοναδικό φαινόµενο που θα µπορούσε να 

σχολιαστεί είναι η σχετική επίδραση της αντικατάστασης ενός ατόµου F α

α

ντίστοιχες πα ρήσεις για τις αν ράσεις των ατόµων χλωρίου. Όπως φα εται στον πίνακα

γκρίνοντας ελέσµατα ιδράσεων τ ν OH µε 

τίστοιχα π τηρείται και

EFPA) η ίδια

ερίπτωση της TEFPA νύει ότι και

τελούνται ς 

περίπτωση των ατόµων Cl, πρόκειται για απευθείας απόσπαση των µεθυλενικών, κυρίως, 

υδρογόνων.  
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Μόριο 
kOH,298/10‐13

cm3 molecule‐1 s‐1

kCl,298/1013

cm  mole3 cule‐1 s‐1
Εργασία 

CΗF2CF2CH2OH  1.25 ± 0.16  8.83 ± 0.74† This Work 

CF3CF H2OH  1.0   6.49 6†2C 3 ± 0.26   ± 0.5 This Work 

Π – VIΙ.3.6  δεδοµένα σύγκρισης των απ  

 

Επιπλέον, και στην περίπτωση αυτή, παρατηρείτ νική τάση που χαρακτηρίζει τις 

αντιδράσ λωρίου να είναι ταχύτερες από τις αντίσ των ριζών υδροξ , όταν ο 

µηχανισµ ς αντίδρασης είνα ευθείας απόσπασ ων υδρογόνου. Ω νή αιτία 

 συγγένεια, electron affinity, e.a.) των ατόµων  Cl (e.a. = 3.61 eV), σε σχέση µε την 

ου 

απαιτεί

τάστασης και 

σε ορισ ένες περιπτώσεις να αναστρέψει την παρατηρούµενη γενική τάση των αντιδράσεων των 

τοιχες των ριζών OH.  

VII.3.7

.1.1 Κινητικά  οτελεσµάτων

αι η γε

εις χ τοιχες υλίου

ός τη ι η απ η ατόµ ς πιθα

για την παρατηρούµενη τάση φαίνεται να είναι η µεγαλύτερη ηλεκτροφιλικότητα42  

(ηλεκτρονική

αντίστοιχη των ριζών OH (e.a. = 1.83 eV)43, η οποία ευνοεί τη δηµιουργία πιο ισχυρών 

συµπλόκων µεταβατικής κατάστασης (tight complex) και χαµηλώνει τα ενεργειακά φράγµατα 

των αντιδράσεων. Ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί ότι η πλήρης ερµηνεία του φαινοµέν

 τη λεπτοµερέστερη διερεύνηση της επίδρασης της φθορίωσης στο σύµπλοκο της 

µεταβατικής κατάστασης, καθώς όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο §VII.3.5.1, η µετατόπιση 

της ηλεκτρονικής πυκνότητας προς τα άτοµα φθορίου, λόγω των ισχυρών επαγωγικών τους 

φαινοµένων, ενδέχεται να επιφέρει χαλάρωση των συµπλόκων της µεταβατικής κα

µ

ατόµων Cl να είναι ταχύτερες από τις αντίσ

 
 Κινητική Μελέτη της Αντίδρασης ΟΗ + CF3CΗFCF2CΗ2OH 

 
 Για τη διεξαγωγή των συγκεκριµένων πειραµάτων χρησιµοποιήθηκε αντιδραστήρας 

όγκου VR = 290 cm3 και οπή διαφυγής διαµετρήµατος d = 2 mm. Υπό αυτές τις συνθήκες η 

σταθερά διαφυγής των µορίων από τον αντιδραστήρα (§VI.3.4.2) προσδιορίστηκε Aesc = 0.2134, 

ενώ οι ταχύτητες διαφυγής των µορίων και οι αντίστοιχοι χρόνοι παραµονής τους στο εσωτερικό 

του αντιδραστήρα, που προσδιορίζονται από την έκφραση Ε –VI.2.5, συνοψίζονται στον πίνακα 

Π – VII.3.7.1. Η καθαρότητα και η προετοιµασία του δείγµατος της HEFBA περιγράφεται 

αναλυτικά στην παράγραφο § VΙI.2.4. Οι ρίζες υδροξυλίου δηµιουργήθηκαν χηµικά µε την 

αντίδραση: 

 NOOHNOH +⎯→⎯+ 2  [Α – VII.3.7.1]  

                                                 
† Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αναφέρονται στους 303 K. 
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ενώ τα άτοµα H, υποβάλλοντας ίγµα Η σε µικροκυµατική εκκένωση 

(§VI.5.1  καθαρότητ ών το του NO2 ριβείς 

συ ής και  τους ανα µερώς σ αφο 

§VI.5.1.1 Αξίζει ο να επιση ότι καθόλη τη των πειραµάτων  των 

αντιδρώντων παραγωγής των ριζών OH διατηρείται σταθερή, ενώ διασφαλίζεται η πλήρης 

η του NO2, ώστε να αποφευχθούν δευτερογενείς περιπλοκές (§VII.1.2.2). Η µικρή 

περίσσ

 

 ρίζες

ότι δε

 29/2 % µ 2/Ar/He 

.1). Οι ες των συστατικ υ µίγµατος και και οι ακ

νθήκες παρασκευ τροφοδοσίας φέρονται λεπτο την παράγρ

.  ωστόσ µανθεί  διάρκεια  η παροχή

κατανάλωσ

εια ατόµων H δεν επηρεάζει το κινητικό σχήµα της αντίδρασης, καθώς αφενός εκκινά 

πολύ αργές αντιδράσεις απαγωγής υδρογόνου ή φθορίου5 (που ωστόσο στην ανάλυση βάσει του 

σήµατος φθορισµού των ριζών OH δεν θα επηρέαζαν το κινητικό σχήµα) και αφετέρου, δεν 

αντιδρούν διµοριακά µε τις  OH.  

 Πριν τη διεξαγωγή των πειραµάτων, διασφαλίστηκε η απουσία φαινοµένων quenching 

(§VII.1.2), ενώ ο έλεγχος αλληλεπίδρασης φωτός – HEFBA έδειξε  ν επηρεάζει το κινητικό 

σχήµα της αντίδρασης, υπό τις παρούσες συνθήκες διεξαγωγής των πειραµάτων.  

 
T (K)  kescOH  (s‐1)  τrOH  (s)  kescHEFBA  (s‐1)  τrHEFBA (s) 
298  0.893  1.119  0.273  3.662 

Π – VIΙ.3.7.1 Πίνακας µε τις ταχύτητες διαφυγής και τους χρόνους παραµονής των βασικών µορίων του αντιδρώντος 
µίγµατος 
 
 Στη συνέχεια λαµβάνονται τα φάσµατα µαζών υπό όλες τις επικρατούσες συνθήκες στο 

εσωτερικό του αντιδραστήρα, στα οποία παρατηρήθηκε αύξηση της κορυφής των υδρατµών 

(I18) και σύγχρονη µείωση των χαρακτηριστικών κορυφών της HEFBA (I113, 

CHFCF2CH2OH]+), καταδεικνύοντας ότι και σε αυτήν την περίπτωση η αντίδραση συντελείται 

Η HEFBA διαθέτει τρία διαφορετικά είδη υδρογόνου και συνεπώς, το συνολικό σχήµα 

 αντίδρασης 

περίπτωση αναµένεται να είναι η απαγωγή των µεθυλενικών υδρογόνων που 

ειτνιάζουν της υδροξυλοµάδας.  

 Η µέτρηση του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης έχει βασιστεί στην εφαρµογή της 

 µέσω της έκφρασης: 

2

[

µέσω απαγωγής ατόµων υδρογόνου.  

της είναι το ακόλουθο: 

 
Ωστόσο, σε πλήρη αντιστοιχία µε τις αντιδράσεις χλωρίου, το κυρίαρχο µονοπάτι και σε 

αυτήν την 

[A – VII.3.7.2] ΟΗ    +   CF3CΗFCF2CH2OH 

H2Ο    +   CF3CHFCF2CHOH 

H2Ο    +   CF3CHFCF2CH O 

k1

k3

ktot H2Ο   +   CF3CFCF2CH2OΗ 
k2

γ

στάσιµης κατάστασης των ριζών OH (§ VII.1.2) και προσδιορίζεται
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[ ] rtotescr
OH

OH OHCHCHFCFCFkk
S
S

OH 223

0

1 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−   [Ε ΙI.3.7.1] 

όπου 0
OHS : το σήµα φθορισµού των ριζών υδροξ λίου απουσία της HEFBA και r

OHS : το σήµα 

φθορισµού των ριζών υδροξυλίου για την τρέχουσα συγκέντρωση [HEFBA]

 – V

υ

ικό

συ

r (§ VII.1.2). 

Το σύνολο των πειραµάτων διεξήχθηκε ρυθµίζοντας το δυναµ  στο θάλαµο ιονισµού 

του φασµατογράφου µαζών στα 70 eV, ενώ η γκέντρωση της HEFBA προσδιορίστηκε µέσω 

της έκφρασης: 

 [ ]
HEFBAHEFBA escRI

HEFBA

kVa
I

HEFBA =    [Ε – VΙI.3.7.2] 

και µοποιήθηκε η κορυφή I χρησι +

  διαγράµµατα (∆ – VII.3.7.3 και ∆ – VII.3.7.4) αναπαρίσταται ένα τυπικό πείραµα 

προσδ  των παρα τ ής της H αι ένα πείραµα ονόµηση έντασης – 

ροής (I που διεξάγετα ηµερινά στη εια του κινητικού πειράµατο είναι 

 

113 ([CHFCF2CH2OH] ), που µπορεί να προέρχεται 

αποκλειστικά από τη HEFBA και καµία από τις παραγόµενες ρίζες δεν µπορεί να επηρεάσει την 

έντασή του, καθώς περιέχει όλα τα υδρογόνα του µορίου.  

Στα

ιορισµού µέ ρων ρο EFBA κ  βαθµ ς 

113), ι καθ  διάρκ ς και 

απαραίτητο για τη µέτρηση της συγκέντρωσης του σταθερού µορίου.  

 
∆ – VIΙ.3.7.3 Τυπικό διάγραµµα προσδιορισµού των παραµέτρων ροής της HEFBA στο εύρος των πιέσεων που 
διεξήχθησαν τα πειράµατα  
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∆ – VIΙ.3.7.4 Τυπικό πείραµα προσδιορισµού του συντελεστή βαθµονόµησης έντασης ροής, βάσει της κορυφής I113 
κατά τη διάρκεια του πειράµατος προσδιορισµού των κινητικών παραµέτρων της αντίδρασης 

 

Οι παράµετροι ροής, που χρησιµοποιήθηκαν, κατά τη µέτρηση των απόλυτων 

συντελεστών ταχύτητας της αντίδρασης προέκυψαν κατόπιν διεξαγωγής πλειάδας πειραµάτων, 

συνάθροισης των σηµείων και προσαρµογής τους βάσει της έκφρασης Ε – VΙ.3.1.1.12. Οι τιµές 

που µετρήθηκαν ήταν: 

BF,HEFBA = (9.32 ± 0.38) × 1013 molecule s‐1 Torr‐2 , CF,HEFBA = (7.99 ± 1.00) × 1013 molecule s‐1 Torr‐1

ενώ ο συντελεστής βαθµονόµησης έντασης – ροής, που προέκυψε από τη γραµµική προσαρµογή 

των σηµείων του διαγράµµατος ∆ – VII.3.7.4 ήταν: 

aI113 = (1.74 ± 0.03) × 10‐14

Το ∆ – VII.3.7.5 αποτελεί το συγκεντρωτικό διάγραµµα όλων των πειραµάτων 

προσδιορισµού του συντελεστή ταχύτητας που διεξήχθησαν για τη συγκεκριµένη αντίδραση. O 

λόγος των σηµάτων των ριζών OH απουσία και παρουσία της HEFBA έχει προσδιοριστεί µε 

βάση τα αντίστοιχα πλάτη των σηµάτων φθορισµού τους (Sr, §VII.1.2, Σ – VII.1.2.4). 

 Η τιµή του ktot που προσδιορίστηκε από τη γραµµική προσαρµογή των σηµείων του ∆ – 

VII.3.7.5, βάσει της έκφρασης E – VII.3.7.3, ήταν: 

που προέκυψαν µε όλους τους τρόπους ανάλυσης των δεδοµένων  και 

ορισµένες πειραµατικές συνθήκες συνοψίζονται στον πίνακα Π – VII.3.7.2 

 

 k298 = (1.47 ± 0.23) × 10‐13 cm3 molecule‐1 s‐1

ενώ τα αποτελέσµατα 
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∆ – VI Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης τα τας της αντίδρασης, 
εφαρµόζ τας τη στάσιµη κατάσταση για τις ρίζες OH, στη θερµοκρασία των 298 Κ 

‐13 (SAR,OH) 
molecule‐1 s‐1) 

k/10‐13 (Sr,OH) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

k/10‐13 (SAR,OH/PFO) 
(cm3 molecule‐1 s‐1)  

k/10‐13 (Sr,OH/PFO) 
(cm3 molecule‐1 s‐1) 

Ι.3.7.5 
ον

χύτη

 

 

k/10
(cm3 Τ = 298 ± 2 K 
1.24 ± 0.46  1.47 ± 0.23  1.20 ± 0.36  1.37 ± 0.34 

[ΟΗ]/1012
(atoms cm‐3) 

1.55 – 3. 35 

[HEFBA]/1012
(molecule cm‐3)   

0.29 – 14.09 

# Points  36 
Π – VIΙ

γράµµατος 

 – VI

δυνητική ετερογενής κατανάλωση των ριζών 

υδροξυλίου, στα τοιχώ τεδήποτε παρατηρείται, 

.3.7.2 Πίνακας παράθεσης συνθηκών και πειραµάτικών αποτελεσµάτων για όλους τους τρόπους ανάλυσης 
των δεδοµένων. Το SAR αναφέρεται στο λόγο των εµβαδών των επιφανειών του σήµατος φθορισµού των ριζών OH, το 
Sr στο λόγο του πλάτους του σήµατος φθορισµού των ριζών OH και το PFO στη συνθήκη ψευδο–πρώτης τάξης 
 

Ορισµένα πειραµατικά δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του δια

∆ I.3.7.5, παρατίθενται στον πίνακα Π – VII.3.7.3. Πρέπει να επισηµανθεί, ότι στην αρχή 

και στο τέλος κάθε πειράµατος ποσοτικοποιείται η 

µατα του αντιδραστήρα και οπο

συµπεριλαµβάνεται, κατά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων.  
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Κεφάλαιο VIΙ .3 .7  –  Κινητική Μελέτη της Αντίδρασης OH  +  CF3CHFCF2CH2OH  
 
 

Sr Sr,on  IM,R [ΗEFΒA]/1012

Τ = 298 Κ 
1.06  2.66  0.79  0.29 
1.45  2.05  8.72  3.23 
1.50  2.18  11.98  4.67 
1.75  1.72  15.65  5.80 
1.95  1.54  24.95  9.24 

Π – VIΙ.3.7.3 Ενδεικτικά πειραµατικά δεδοµένα που κατεγράφησαν κατά την εξέλιξη των πειραµάτων. Το Sr,on 
περιγράφει το πλάτος  του τρέχοντος σήµατος φθορισµού του υδροξυλίου  
 

Η συλλογή και η επεξεργασία του συνόλου των δεδοµένων που παρουσιάζονται στην 

παρούσα παράγραφο έγινε µε ειδικά προγράµµατα εσωτερικής κατασκευής (§VII.1.2, 

Παράρτηµα), ενώ για τη γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων έχει χρησιµοποιηθεί το 

λογισµικό πακέτο της OriginLab Corporation OriginPro 7.5 SR0 v.7.5714(B714). 

 
VII.3.7.1 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 

3CΗFCF2CH2OH αποτελεί 

την πρώτη κινητική διερεύνηση του συστήµατος  συνεπώς δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα 

ύγκρισης των αποτελεσµάτων. Φαίνεται ωστόσο, για τις αντιδράσεις των ριζών OH, ότι η 

αντικατάσταση ενός ην περ EFP µά

σ αβο ότη  πο ι  

επαγωγικού φαινοµέν καλείται οµο φθο αστικότ H 

δε µφερής µε τα αντίστοιχα προσθε ικά φαινόµενα τριών ατόµων F, 

π ι µία θέση πιο αποµακρυσµένα. Στ  – VII.3.7.1.1, παρατίθενται τα 

αποτελέσ  αντιδράσεων της HEFBA µε τις ρίζες σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα για 

Μόριο 
kOH,298/10‐13 kCl,298/1013

Εργασία 

 
Η παρούσα µελέτη της αντίδρασης των ριζών OH µε την CF

 και

σ

 ατόµου F, στ ίπτωση της T A από µία –CF3 ο δα, δεν επιφέρει 

ηµαντική µετ λή στη δραστικ τα της, γεγονός υ ενδεικνύει ότ η επίδραση του

ου που προ από κάθε άτ ρίου, στη δρ ητα ενός C–

σµού είναι παρε τικά επαγωγ

ου βρίσκοντα ον πίνακα Π

µατα των  OH 

τις PEFPA και TEFPA.  

 

cm3 molecule‐1 s‐1 cm3 molecule‐1 s‐1

CF3CΗFCF2CH2OH  1.47 ± 0.16  5.40 ± 0.58† This Work 

CΗF2CF2CH2OH  1.25 ± 0.16  8.83 ± 0.74  This Work 

CF3CF2CH OH  1.03  0.26 6.49 ± 0.52  ±      6† This Work 

Π – VIΙ.3.7.1.1 Κινητικά δεδοµένα σύγκρισης των αποτελεσµάτων 

                                                 
† Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αναφέρονται στους 303 K. 
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Κεφάλαιο VIΙ .3 .8  –  Κινητική Μελέτη της Αντίδρασης OH  +  (CF3)2C(H)OH  
 
 

Η αφοροποίηση που παρατηρείται στην ακολουθία των συντελεστ  των 

ατόµων Cl σε σχέση µε αυτή των ριζών ΟΗ ιρετικά δύσκολο να ερµηνευθεί, χωρίς την 

περαιτέρ τοµερέστερη µηχανιστική διερεύνηση των µάτων. Ωστόσ  πιθανή 

ερµηνεία προτείνεται, είναι αλάρωση του συµ υ της µεταβατική άστασης 

(§VII.3.5 λόγω του αυξηµ βαθµού φθορίωσ ου αναµένεται ν ηρεάσει 

ισχυρότερα  σηµαντικά πιο ηλεκτ  άτοµα χλωρίου

3 2 Η)OH 
 

Aesc = 0.2134, 

 οι ταχύτητες διαφυγής των µορίων και οι αντίστοιχοι χρόνοι παραµονής τους στο εσωτερικό 

ό την έκφραση Ε –VI.2.5, συνοψίζονται στον πίνακα 

 – VII.3.8.1. Η καθαρότητα και η προετοιµασία του δείγµατος της HEFPA περιγράφεται 

αναλυτ

α  ( ). 

και λεπτο

οιώντας µεγάλη περίσσεια H2O, το οποίο δεν επηρεάζει σε καµία 

περίπτωση το κινητικό σχήµα της αντίδρασης. Επιπλέον, το HF, που αποτελεί το έτερο προϊόν 

της αντίδρασης, είναι εξαιρετικό ερό και για το σύστηµα πρακτ ές. Η 

µεγάλη σταθερότητα των π ντίδρασ . ) καθιστά το συγκεκριµένο 

σ ίτερα για  αργών αντιδ ού η δευτερογ εί να 

απ ό πρόβλη

 αγωγή τω ν, διασφαλ ουσία φαινοµ ching 

PA έδειξε ότι δεν επηρεάζει το κινητικό 

σχήµα της αντίδρασης, υπό τις παρούσες συνθήκες διεξαγωγής των πειραµάτων.  

δι ών ταχύτητας

 είναι εξα

ω λεπ δύο συστη ο, µία

 που  η χ πλόκο ς κατ

.1), ένου ης, π α επ

, τα ρόφιλα .  

 

II.3.8 Κινητική Μελέτη της Αντίδρασης ΟΗ + (CF ) C(V

 Για τη διεξαγωγή των συγκεκριµένων πειραµάτων χρησιµοποιήθηκε αντιδραστήρας 

όγκου VR = 290 cm3 και οπή διαφυγής διαµετρήµατος d = 2 mm. Υπό αυτές τις συνθήκες η 

σταθερά διαφυγής των µορίων από τον αντιδραστήρα (§VI.3.4.2) προσδιορίστηκε 

ενώ

του αντιδραστήρα, που προσδιορίζονται απ

Π

ικά στην παράγραφο § VΙI.2.5. Οι ρίζες υδροξυλίου δηµιουργήθηκαν χηµικά µε την 

αντίδραση: 

 HFOHOHF +⎯→⎯+ 2   [Α – VII.3.8.1] 

ενώ τα άτοµα F, υποβάλλοντας 5 % µίγµ  F2/He σε µικροκυµατική εκκένωση §VI.5.1.1 Η 

καθαρότητα του µίγµατος  οι συνθήκες τροφοδοσίας του, αναφέρονται µερώς στην 

παράγραφο §VI.5.1.1. Αξίζει ωστόσο να επισηµανθεί ότι καθόλη τη διάρκεια των πειραµάτων η 

παροχή των αντιδρώντων παραγωγής των ριζών OH διατηρείται σταθερή, ενώ διασφαλίζεται η 

πλήρης κατανάλωση των ατόµων F, ώστε να αποφευχθούν δευτερογενείς περιπλοκές που 

µπορεί να εκκινήσουν τα εξαιρετικά δραστικά άτοµα F (§VI.5.1.1). Η συγκεκριµένη συνθήκη 

εξασφαλίζεται χρησιµοπ

 σταθ  χηµικό ικά αδραν

ροϊόντων της α ης (Α – VII.3 8.1

ύστηµα ιδανικό, ιδια  τη µελέτη ράσεων, οπ ένεια µπορ

οτελέσει σηµαντικ µα.  

Πριν τη διεξ ν πειραµάτω ίστηκε η απ ένων quen

(§VII.1.2), ενώ ο έλεγχος αλληλεπίδρασης φωτός – HEF
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Κεφάλαιο VIΙ .3 .8  –  Κινητική Μελέτη της Αντίδρασης OH  +  (CF3)2C(H)OH  
 
 

 
T (K)  kescOH  (s‐1)  τrOH  (s)  kescHEFPA  (s‐1)  τrHEFPA (s) 
298  0.893  1.119  0.284  3.518 

Π – VIΙ.3.8.1 Πίνακας µε τις ταχύτητες διαφυγής και τους χρόνους παραµονής των βασικών µορίων του αντιδρώντος 
µίγµατος 
 
 Στη σ νέχεια λαµβάνονται τα φάσµατα µαζών υπό όλες τις επικρατούσε  συνθήκες στο 

εσωτερικό του αντιδραστήρα, προκειµένου να διερευνη

υ  ς

θεί το µηχανιστικό σχήµα της 

αντίδρασης. Στη διαδικασία αυτή παρατηρήθηκε αύξηση της κορυφής I18, αλλά µόνο για 

 κινητική της αντίδρασης 

πορεί να µελετηθεί εφαρµόζοντας τη συνθήκη ψευδοπρώτης τάξης ([HEFPA] >> [OH], 

 
Ωστόσο, σε πλήρη αντιστοιχία µε τις αντιδράσεις χλωρίου και λόγω της µεγάλης 

µικότητας του δεύτερου καναλιού, η µετάθεση του  της υδροξυλο

µεγάλες συγκεντρώσεις της αλκοόλης, γεγονός που ενδεικνύει ότι η

µ

[HEFPA]0 ≈ [HEFPA]r).   

Με βάση τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από τα φάσµατα µαζών, το συνολικό σχήµα 

της αντίδρασης είναι το ακόλουθο: 

[A – VII.3.8.2] ΟΗ    +   (CF3)2C(H)OH 

H2Ο    +   (CF3)2COH 

H2Ο    +   (CF3)2CHO 

k1

k2

ktot

ενδοθερ υδρογόνου µάδας 

αναµένεται να µην συµµετέχει στο µηχανισµό της αντίδρασης.  

Όπως προαναφέρθηκε η συγκεκριµένη αντίδραση, µελετήθηκε, διασφαλίζοντας αρχικά 

µεγάλη περίσσεια της αλκοόλης. Υπό αυτές τις συνθήκες, η κινητική µελέτη απλοποιείται και 

δεν απαιτείται η καταγραφή καµίας κορυφής του µορίου, για τον προσδιορισµό της 

συγκέντρωσής του, αλλά προσδιορίζεται άµεσα από τα χαρακτηριστικά της ροής του. Η 

έκφραση που χρησιµοποιήθηκε για τον προσδιορισµό του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης 

εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τις ρίζες OH (§ VII.1.2) ήταν η ακόλουθη:  

 [ ]023

0

)(1 CHOHCFkk
S
S

totescr
OH

OH
OH

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−   [Ε – VΙI.3.8.1] 

όπου 0
OHS : το σήµα φθορισµού των ριζών υδροξυλίου απουσία της HEFPA και r

OHS : το σήµα 

φθορισµού των ριζών υδροξυλίου για δεδοµένη συγκέντρωση [HEFPA]0 (§ VII.1.2). 

Στην Ε – VΙI.3.8.1, η συγκέντρωση της HEFPA προσδιορίζεται µέσω της έκφρασης: 

 [ ]
HEFPAescR

HEFPA

kV
FHEFPA =0    [Ε – VΙI.3.8.2] 
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Κεφάλαιο VIΙ .3 .8  –  Κινητική Μελέτη της Αντίδρασης OH  +  (CF3)2C(H)OH  
 
 

και για  µέτρηση των παραµέτρων της ροής διεξάγεται ανεξάρτητο πείραµα στο εύρος των 

πιέσεω EFPA, που  σ δραση (∆ .  

 τη

ν της H  χρησιµοποιούνται την αντί  – VII.3.8.1)

 

 
∆ – VIΙ.3.8.1 Τυπικό διάγραµµα προσδιορισµού των παραµέτρων ροής της HEFPA στο εύρος των πιέσεων που
διεξήχθη

ξαγωγής πλειάδας πειραµάτων, 

συνάθρ

  r

των ριζών 

H απουσία και παρουσία της HEFPA έχει προσδιοριστεί µε βά  τα αντίστο

σηµάτων φθορισµού τους (Sr, §VII.1.2, Σ – VII.1.2.4). 

 το είων

νώ οι συγκεντρώσεις των ριζών OH και της HEFPA κυµάνθηκαν (0.85  > [ΟΗ] 12

molecule cm-3 και (4.9  > [HEFPA] > 18.9) × 1013 molecule cm-3, αντίστοιχα. 

 
σαν τα πειράµατα  
 

Οι παράµετροι ροής, που χρησιµοποιήθηκαν, κατά τη µέτρηση των απόλυτων 

συντελεστών ταχύτητας της αντίδρασης προέκυψαν κατόπιν διε

οισης των σηµείων και προσαρµογής τους βάσει της έκφρασης Ε – VΙ.3.1.1.12. Οι τιµές 

που µετρήθηκαν ήταν: 

BF,HEFPA = (8.82 ± 0.20) × 1013 molecule s‐1 Torr‐2 , CF,HEFPA = (6.44 ± 0.42) × 1013 molecule s‐1 Tor ‐1

Με γνώµονα την έκφραση Ε – VII.3.8.1 και έχοντας προσδιορίσει πλέον όλα τα 

απαιτούµενα µεγέθη κατασκευάζεται το συγκεντρωτικό διάγραµµα ∆ – VII.3.8.2, όλων των 

πειραµάτων που διεξήχθησαν για τη συγκεκριµένη αλκοόλη. O λόγος των σηµάτων 

O ση ιχα πλάτη των 

Η τιµή υ ktot που προσδιορίστηκε από τη γραµµική προσαρµογή των 10 σηµ  του ∆ – 

VII.3.8.2, βάσει της έκφρασης E – VII.3.8.1, ήταν: 

 k298 = (1.26 ± 0.83) × 10‐14 cm3 molecule‐1 s‐1

ε  > 1.35) × 10  
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Κεφάλαιο VIΙ .3 .8.1  –  Σχολιασμός Αποτελεσμάτων  OH  +  (CF3) 2CHOH  
 
 

 
∆ – VIΙ.3.8.2 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τις ρίζες OH, στη θερµοκρασία των 298 Κ 
 

δικά προγράµµατα εσωτερικής κατασκευής (§VII.1.2, Παράρτηµα), ενώ 

για τη 

Η συλλογή και η επεξεργασία του συνόλου των δεδοµένων που παρουσιάζονται στην παρούσα 

παράγραφο έγινε µε ει

γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων έχει χρησιµοποιηθεί το λογισµικό πακέτο της 

OriginLab Corporation OriginPro 7.5 SR0 v.7.5714(B714). 

 

 
VII.3.8.1 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 
 

ότι και στις δύο περιπτώσεις έχει γίνει 

φθεί στην ανάλυση, όποτε χρειάστηκε. Μία 

πιθανή ερµηνεία για την ε να είναι η ενδεχόµενη 

µ

Για τη µελέτη της αντίδρασης των ριζών OH µε την (CF3)2C(Η)OH υπάρχει µόνο µία 

βιβλιογραφική αναφορά και προέρχεται από την οµάδα των Tokuhashi et. al. . Όπως φαίνεται 

στον πίνακα Π – VII.3.8.1.1, η τιµή τους είναι σχεδόν 2 φόρες µεγαλύτερη από αυτή που 

µετρήθηκε στην παρούσα διατριβή. Η αιτία της σχετικά µεγάλης απόκλισης που παρατηρείται 

είναι δύσκολο να ερµηνευθεί, λαµβανοµένου υπόψη 

ενδελεχής έλεγχος για συστηµατικά ή πειραµατικά σφάλµατα, ενώ η ετερογενής κατανάλωση 

των ριζών OH έχει ποσοτικοποιηθεί και συµπεριλη

 παρατηρούµενη απόκλιση θα µπορούσ

δευτερογενής κατανάλωση των ριζών OH, από προϊόντα οξείδωσης που δηµιουργούνται λόγω 

της ύπαρξης µοριακού O2 στο σύστηµα από ικροδιαρροές, τα οποία αναµένεται να αντιδρούν 
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Κεφάλαιο VIΙ .3 .9  –  Κινητική Μελέτη της Αντίδρασης   OH  +  (CF3) 2C(CH3)OH  
 
 

εξαιρετικά ταχύτερα από την πρωτογενή αντίδραση µε το υδροξύλιο. Το γεγονός αυτό θα 

ερµήνευε την υπερεκτίµηση του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης αλλά όχι την υποτίµησή 

του. Το πρόβληµα θα µπορούσε να διελευκανθεί πλήρως, συνθηκοποιώντας το σύστηµα, ώστε 

να προσδιοριστεί ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης, βάσει της στάσιµης κατάστασης για 

το µόριο και να  µην επηρεάζεται από δευτερογενείς ή ετερογενείς διαδικασίες. Ωστόσο, λόγω 

εξάντλησης του δείγµατος η περαιτέρω διερεύνηση του συστήµατος δεν κατέστη δυνατή στην 

παρούσα φάση.  

 

Μόριο 
kOH,298/10‐14

cm3 molecule‐1 s‐1

kCl,298/1014

cm3 molecule‐1 s‐1
Εργασία 

(CF3) 2CHOH  1.26 ± 0.83  3.54 ± 0.77† This Work 

  2.58 ± 0.12  –  DF/LIF  

CF3CF2CH2OH  12.5 ± 1.60  64.9  ± 5.6  This Work 

Π – VIΙ.3.8.1.1 Κινητικά δεδοµένα σύγκρισης των αποτελεσµάτων 

 

 Όσον αφορά την επίδραση των επαγωγικών φαινοµένων και το µηχανισµό της 

αντίδρασης, φαίνεται, ότι όπως ακριβώς στην περίπτωση της αντίδρασης της HEFPA µε τα 

άτοµα Cl έτσι και σε αυτή µε τις ρίζες OH, η αντικατάσταση ενός µεθυλενικού υδρογόνου 

(PEFPA, 5 –F) από µία –CF3 οµάδα (HEFPA, 6 –F) επιφέρει σηµαντική µείωση στη 

δραστικότητα του µορίου, αποδεικνύοντας  τον  ρόλο, πέρα από το βαθµό, και της 

έσης της φθορίωσης. Τέλος, η σηµαντική µείωση του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης 

 µεγαλύτερη επίδραση του βαθµού φθορίωσης στην 

ερίπτωση της αντίδρασης των ατόµων χλωρίου, σε σχέση µε αυτή των ριζών OH φαίνεται να 

συµφω

esc

 καθοριστικό

θ

από την PEFPA στη HEFPA, αλλά και η

π

νούν µε την πρόταση της επίδρασης του βαθµού φθορίωσης στην ηλεκτρονιακή 

κατανοµή του συµπλόκου της µεταβατικής κατάστασης (§VII.3.5.1).  

 

VII.3.9 Κινητική Μελέτη της Αντίδρασης ΟΗ + (CF3)2C(CΗ3)OH 
 

 Για τη διεξαγωγή των συγκεκριµένων πειραµάτων χρησιµοποιήθηκε αντιδραστήρας 

όγκου VR = 290 cm3 και οπή διαφυγής διαµετρήµατος d = 2 mm. Υπό αυτές τις συνθήκες η 

σταθερά διαφυγής των µορίων από τον αντιδραστήρα (§VI.3.4.2) προσδιορίστηκε A  = 0.2134, 

ενώ οι ταχύτητες διαφυγής των µορίων και οι αντίστοιχοι χρόνοι παραµονής τους στο εσωτερικό 
                                                 
† Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αναφέρονται στους 303 K. 
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Κεφάλαιο VIΙ .3 .9  –  Κινητική Μελέτη της Αντίδρασης   OH  +  (CF3) 2C(CH3)OH  
 
 

του αντιδραστήρα, που προσδιορίζονται από την έκφραση Ε –VI.2.5, συνοψίζονται στον πίνακα 

Π – VII.3.9.1. Η καθαρότητα και η προετοιµασία του δείγµατος της (CF3)2C(CH3)OH 

(HEFISPA) περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο § VΙI.2.6. Στα συγκεκριµένα πειράµατα, 

οι ρίζες υδροξυλίου δηµιουργήθηκαν χηµικά, µε την αντίδραση: 

 HFOHOHF +⎯→⎯+ 2   [Α – VII.3.9.1] 

ενώ τα άτοµα F, υποβάλλοντας 5 % µίγµα F2/He σε µικροκυµατική εκκένωση (§VI.5.1.1). Η 

καθαρότητα του µίγµατος και οι συνθήκες τροφοδοσίας του, αναφέρονται λεπτοµερώς στην 

παράγραφο §VI.5.1.1. Αξίζει ωστόσο να επισηµανθεί ότι καθόλη τη διάρκεια των πειραµάτων η 

παροχή των αντιδρώντων παρ  ριζών OH δι σταθερή, ενώ διασφαλίζεται η 

πλήρης κατανάλωση των  να α ερογενείς περιπλοκές που 

µπορ ουν τα εξα στικά άτοµα 1). Η συγκεκ θήκη 

εξασφαλίζεται χρησιµοποιώντ περίσσεια H2O,  οποίο δεν επηρ καµία 

περ ικό σχήµα σης. Επιπλέο που αποτελεί ροϊόν 

 χηµικό σύστηµα πρακτικά αδρανές. Η 

εγάλη σταθερότητα των προϊόντων της αντίδρασης (Α – VII.3.9.1) καθιστά το συγκεκριµένο 

ύστηµ

αγωγής των ατηρείται 

ατόµων F, ώστε ποφευχθούν δευτ

εί να εκκινήσ ιρετικά δρα  F (§VI.5.1. ριµένη συν

ας µεγάλη το εάζει σε 

ίπτωση το κινητ  της αντίδρα ν, το HF, το έτερο π

της αντίδρασης, είναι εξαιρετικό σταθερό και για το

µ

σ α ιδανικό, ιδιαίτερα για τη µελέτη αργών αντιδράσεων, οπού η δευτερογένεια µπορεί να 

αποτελέσει σηµαντικό πρόβληµα.  

 Πριν τη διεξαγωγή των πειραµάτων, διασφαλίστηκε η απουσία φαινοµένων quenching 

(§VII.1.2), ενώ ο έλεγχος αλληλεπίδρασης φωτός – HEFISPA έδειξε ότι δεν επηρεάζει το 

κινητικό σχήµα της αντίδρασης, υπό τις παρούσες συνθήκες διεξαγωγής των πειραµάτων.  

 
T (K)  kescOH  (s‐1)  τrOH  (s)  kescHEFISPA  (s‐1)  τrHEFISPA (s) 
298  0.893  1.119  0.273  3.662 

Π – VIΙ.3.9.1 Πίνακας µε τις ταχύτητες διαφυγής και τους χρόνους παραµονής των βασικών µορίων του αντιδρώντος 
µίγµατος 
 
 Στη συνέχεια λαµβάνονται τα φάσµατα µαζών υπό όλες τις επικρατούσες συνθήκες στο 

σωτερικό του αντιδραστήρα, προκειµένου να διερευνηθεί το µηχανιστικό σχήµα της 

 H2O δεν παρατηρήθηκε 

εταβολή στην κορυφή του, I18, για τις πιέσεις της HEFISPA που διεξήχθηκαν τα mass spectral 

sts. Τ

ταχύτητας της αντίδρασης εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τη HEFISPA. Υπό αυτές τις 

ε

αντίδρασης. Στη διαδικασία αυτή και λόγω της µεγάλης περίσσειας του

µ

te ο γεγονός αυτό ενδεικνύει ότι πρόκειται για µία εξαιρετικά αργή διαδικασία (σε 

συνδυασµό µε το µεγάλο σήµα υποβάθρου για το νερό) και προκειµένου να αποφευχθεί το 

ενδεχόµενο δευτερογενούς κατανάλωσης των ριζών ΟΗ, µε οποιαδήποτε πρόσµιξη, που θα 

οδηγήσει σε λανθασµένα αποτελέσµατα αποπειράθηκε ο προσδιορισµός του συντελεστή 
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συνθήκες και ελλείψει ατόµων F, ο µοναδικός τρόπος κατανάλωσης του µορίου είναι η 

αντίδραση του µε τις ρίζες OH και συνεπώς διασφαλίζεται η ορθή παρακολούθηση της 

πρωτογενούς διαδικασίας. Το πρόβληµα ωστόσο, όπως αναλύθηκε στην παράγραφο §VII.1.1, 

στα συγκεκριµένα πειράµατα, αφορά στην ευαισθησία µεταβολής των µετρούµενων σηµάτων 

ου µορίου, για τις µικρές σχετικά συγκεντρώσεις ριζών OH, υ συνήθως χρητ πο σιµοποιούνται. 

Ωστόσο, το εξαιρετικά χαµηλό σήµα υποβάθρου της προσαρτηµένης φασµατοµετρίας µαζών 

(θόρυβος), σε συνδυασµό µε την ταχύτατη συλλογή των χιλιάδων σηµείων για κάθε µέτρηση, 

την ψηφιοποίηση και την τελική στατιστική τους επεξεργασία µε το vcr (Παράρτηµα A – III), 

καθιστούν ικανή την ασφαλή και ποσοτική διάκριση εξαιρετικά µικρών µεταβολών των 

εντάσεων. Επιπλέον, για τις ανάγκες των συγκεκριµένων πειραµάτων, η συγκέντρωση των ριζών 

OH κυµάνθηκε σε µεγαλύτερες τιµές από ότι συνήθως. Ο προσδιορισµός της γίνεται απευθείας 

από το καταγραφόµενο σήµα φθορισµού τους, εφόσον αρχικά διεξαχθεί πείραµα βαθµονόµησης 

σήµατος φθορισµού – συγκέντρωσης (§VII.1.2), µέσω της έκφρασης E – VII.1.2.8.  

Η έκφραση που χρησιµοποιήθηκε για τον προσδιορισµό του συντελεστή ταχύτητας της 

αντίδρασης εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τη HEFISPA ήταν η ακόλουθη:  

 [ ]r
HEFISPA

HEFISPA OHkk
I
I

=⎟
⎞

⎜⎜
⎝

⎛
−1
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  [Ε – VΙI.3.9.1] rtotescHEFISPA⎟
⎠

που 

χήµα 

της αντίδρασης είναι το ακόλουθο: 

 

ΟΗ    +   (CF3)2C(H)OH 

Ο    +   (CF3) 2)OH 

ό 0
HEFISPAI : η ένταση που παρακολουθείται το µόριο απουσία ριζών OH και r

HEFISPAI : η 

ένταση του µορίου για δεδοµένη συγκέντρωση [ΟΗ]r (§ VII.1.2). 

Με βάση τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από τα φάσµατα µαζών, το συνολικό σ

k H2 2C(CH1

 
Ωστόσο, σε πλήρη αντιστοιχία µε τις αντιδράσεις χλωρίου και µε βάση τα αποτελέσµατα 

που προέκυψαν για τη δραστικότητα του υδρογόνου της υδροξυλοµάδας, αναµένεται το k1 να 

αποτελεί το κυρίαρχο µονοπάτι της αντίδρασης.  

 Η ένταση που επιλέχθηκε να παρακολουθείται η HEFISPA ήταν η Ι113 

([(CF3)C(CH3)OH]+), η οποία περιέχει όλα τα υδρογόνα του µορίου και συνεπώς είναι 

απαλλαγµένη από πιθανές συνεισφορές των παραγόµενων ριζών. Η ένταση I0 της HEFISPA 

µετράται µε δύο τρόπους, προκειµένου να ελέγχεται η αξιοπιστία της µέτρησής της. Στην µία 

περίπτωση προσδιορίζεται ακριβώς πριν τη µέτρηση της αντίδρασης διακόπτοντας την παροχή 

H

[A – VII.3.9.2] 

k2

ktot

2Ο    +   (CF3)2(CH3)O 

357 
 



Κεφάλαιο VIΙ .3 .9  –  Κινητική Μελέτη της Αντίδρασης   OH  +  (CF3) 2C(CH3)OH  
 
 

H2O ή εναλλακτικά την εφαρµογή της µικροκυµατικής ακτινοβολίας, ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση µετράται από τις παραµέτρους ροής της HEFISPA (E – VI.3.4.4.2) που 

προσδιορίζονται µέσω ανεξάρτητου πειράµατος (∆ – VII.3.9.1). Η συµφωνία των 

αποτελεσµάτων ήταν ικανοποιητική, µε τις µικρές διαφορές που παρατηρήθηκαν, πιθανώς να 

οφείλονται, είτε στον προσδιορισµό των παραµέτρων ροής, υπό διαφορετικές εσωτερικές 

συνθήκες του αντιδραστήρα, είτε σε τυχαίο θόρυβο των ηλεκτρονικών του συστήµατος 

ανίχνευσης. Ωστόσο, οι διαφορές αυτές µπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα, καθώς οι 

µεταβολές που απαιτείται να παρατηρηθούν σε τόσο αργές αντιδράσεις είναι εξαιρετικά µικρές 

και πολύ ευαίσθητες σε οποιαδήποτε διακύµανση. 

 

 
∆ – VIΙ.3.9.1 Τυπικό διάγραµµα προσδιορισµού έτρων ροής της HEFISPA  

Οι παράµετροι ροής, που χρησι αν, για τον προσδιορισµό του I0 προέκυψαν 

κατόπιν διεξαγωγής πλειάδας πειραµάτων, τα οποία εµφάνισαν εξαιρετική επαναληψιµότητα. Οι

τιµές που

F,HEFPA

και έχοντας προσδιορίσει πλέον όλα τα 

 το α  των

ογή

των παραµ
 

µοποιήθηκ

 

 µετρήθηκαν βάσει της έκφρασης Ε – VΙ.3.1.1.12 ήταν: 

BF,HEFISPA = (9.02 ± 0.06) × 1013 molecule s‐1 Torr‐2 , C  = (6.83 ± 0.36) × 1013 molecule s‐1 Torr‐1

Με γνώµονα την έκφραση Ε – VII.3.9.1 

απαιτούµενα µεγέθη κατασκευάζεται  συγκεντρωτικό διάγραµµ  ∆ – VII.3.9.2, όλων  

πειραµάτων που διεξήχθησαν για τη συγκεκριµένη αλκοόλη.  

Η τιµή του ktot που προσδιορίστηκε από τη γραµµική προσαρµ  των σηµείων του ∆ – 

VII.3.9.2, βάσει της έκφρασης E – VII.3.9.1, ήταν: 
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 k298 = (5.24 ± 1.04) × 10‐16 cm3 molecule‐1 s‐1

ενώ οι συγκεντρώσεις των ριζών OH και της HEFISPA κυ άνθηκαν (5.87  > [ΟΗ] > 21.85) × 

10

µ

α σ13 molecule cm-3 και (0.39  > [HEFISPA] > 15.52) × 1013 molecule cm-3, ντί τοιχα.  

 

 

 
∆ – VIΙ.3.9.2 Συγκεντρωτικό διάγραµµα προσδιορισµού του συντελεστή απόλυτης ταχύτητας της αντίδρασης, 
εφαρµόζοντας τη στάσιµη κατάσταση για τη HEFISPA, στη θερµοκρασία των 298 Κ 

 

Η συλλογή και η επεξεργασία του συνόλου των δεδοµένων που παρουσιάζονται στην 

παρούσα παράγραφο έγινε µε ειδικά προγράµµατα εσωτερικής κατασκευής (§VII.1.2, 

έχει χρησιµοποιηθεί το 

λογισµικό πακέτο της OriginLab Corporation O

 

Παράρτηµα), ενώ για τη γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων 

riginPro 7.5 SR0 v.7.5714(B714). 

VII.3.9.1 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 
 

Η συγκεκριµένη αντίδραση, σε πλήρη αντιστοιχία µε την περίπτωση των ατόµων Cl, 

αποτέλ

ταχύτητας που µετρήθηκαν στην 

ίπτωση, την περιέχει η δοµική ιδιαιτερότητα 

εσε και για τη µελέτη των αντιδράσεων των ριζών OH το τελευταίο στάδιο 

αποσαφήνισης της επίδρασης των δοµικών χαρακτηριστικών των HFA  στη δραστικότητα τους. 

Ελλείψει διαθέσιµων κινητικών δεδοµένων οι συντελεστές 

παρούσα διατριβή δεν µπορούν να συγκριθούν µε άλλων ερευνητικών οµάδων. Ωστόσο, την 

πλέον σηµαντική πληροφορία στην προκειµένη περ
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της συγκεκριµένης HFA, α γειτονικό άνθρακα της 

.3.9.1.1, 

παρά τ γεγονός ότι η HEFPA και η HEFISPA περιέχουν τον ίδιο αριθµό ατόµων φθορίου, και 

µάλιστ η HEFPA σε α-θέση  ως προς τα µεθυλενικά, ενώ η HEFISPA σε β, ως προς τα 

µεθυλικά ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης των ριζών OH  µε τη HEFPA είναι 24 φορές 

µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο µε τη HEFISPA. Το φαινόµενο αυτό, όπως αναλύθηκε στην 

υποπαράγραφο §VΙI.2.6 οφείλεται στην ικανότητα του πλούσιου ηλεκτρονιακά οξυγόνου, να 

µεταφέρει ηλεκτρονιακή πυκνότητα στα κενά τροχιακά του άνθρακα (π – τύπος δεσµού), 

πληρώνοντας µερικώς της ηλεκτρονιακές του απαιτήσεις και καθιστώντας τα ηλεκτρόνια  του 

υδρογόνου λιγότερο απαραίτητα. Άµεση συνέπεια του φαινοµένου είναι το υδρογόνο να 

δεσµεύεται  ασθενέστερα στον άνθρακα και η απαγωγή του από τις ρίζες υδροξυλίου ή από τα 

άτοµα Cl να είναι ευκολότερη.  

 

Μόριο 
kOH,298/10‐16

cm3 molecule‐1 s‐1

kCl,298/1016

cm3 molecule‐1 s‐1
Εργασία 

καθώς δεν περιέχει υδρογόνα στον άµεσ

υδροξυλοµάδας, που µπορεί να αποκαλύψει τον καθοριστικότατο ρόλο του οξυγόνου στην 

αύξηση της δραστικότητας των ενώσεων. Πράγµατι, όπως φαίνεται στον πίνακα Π – VII

ο 

α 

(CF3) 2C(CH3)OH  5.26 ± 1.04  3.91 ± 0.37† This Work 

(CF3) 2CHOH  126 ± 8.3  354 ± 7.7† This Work 

Π – VIΙ.3.9.1.1 Κινητικά δεδοµένα σύγκρισης των αποτελεσµάτων 

 

 

εναλλακτικού 

ηχανισµού (π. χ. µέσω ενδιαµέσων προϊόντων προσθήκης, adducts), που για τόσο αργές 

 απευθείας απαγωγής ατόµων υδρογόνου και ii) Την 

εγάλη ηλεκτρονιακή µεταφορά, µέσω σ–δεσµών, προς τις πλευρές που βρίσκονται τα φθόρια 

και το

Σχετικά µε τις τάσεις που παρατηρούνται στον πίνακα Π – VII.3.9.11 αξίζει επίσης να 

επισηµανθεί η αναστροφή της γενικά παρατηρούµενης τάσης των αντιδράσεων Cl, που συνήθως 

είναι ταχύτερες από τις αντίστοιχες των ριζών OH, γεγονός που µπορεί να έχει διττή, 

συνδυαστική ή ανεξάρτητη ερµηνεία: i) Τη διεξαγωγή της αντίδρασης µέσω 

µ

αντιδράσεις συναγωνίζεται το µονοπάτι της

µ

 οξυγόνο (ισχυρά –Ι επαγωγικά φαινόµενα), σε συνδυασµό µε την απουσία των 

αντισταθµιστικών φαινοµένων του οξυγόνου, καθώς πλέον βρίσκεται δύο δεσµούς µακριά, από 

τα δραστικά υδρογόνα και δεν µπορεί να µεταφέρει την ηλεκτρονιακή του περίσσεια στον 

άνθρακα, µέσω p–p συστήµατος. Υπό αυτές τις συνθήκες, το σύµπλοκο της µεταβατικής 

κατάστασης του OH µε τη HEFISPA αναµένεται να είναι σταθερότερο από το αντίστοιχο του 

                                                 
† Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αναφέρονται στους 303 K. 
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Cl, καθώς θα υποβοηθάται από το διπολικό του χαρακτήρα (Ο(δ-)–Η(δ+)) του υδροξυλίου και 

συνεπώς η αντίδραση σε αυτήν την περίπτωση θα είναι ταχύτερη.  

 

VII.4 Οξείδωση Πρωτογενώς Παραγόμενων Αφυδρογονωμένων αλκυλ–Ριζών 
 

Η διεξοδική µελέτη της επίδρασης των HFA στο περιβάλλον, πέρα από την κινητική και 

µηχανιστική διερεύνηση της πρωτογενούς αποικοδόµησής τους, απαιτεί τον ενδελεχή έλεγχο 

του συνολικού ατµοσφαιρικού τους κύκλου και το χαρακτηρισµό των προϊόντων, κάθε σταδίου 

οξείδωσης. Όπως αναµένεται και αποδεικνύεται στην παρούσα διατριβή, οι HFA, εφόσον 

εκλυθούν στην τροπόσφαιρα θα αντιδράσουν πρωτογενώς µε τα δραστικά της συστατικά (OH, 

Cl), µέσω µηχανισµού µετάθεσης ατοµικού υδρογόνου, προς σχηµατισµο  Η–ΟΗ(–Cl) και της 

αντίστοιχης αφυδρογονωµένης ρίζας. Εν συνεχεία, το άφθονο και δραστικό οξυγόνο της 

ατµόσφαιρας, θα οξειδώσει περαιτέρω τις πρωτογενώς παραγόµενες ρίζες, οδηγώντας σε νέα 

φθοριω ένα προϊόντα, ενώ παρουσία NOx, το χηµικό δίκτυο που εκκινά η έκλυση των HFA 

στην ατµόσφαιρα γίνεται ακό λοκο. Όπως ιληπτό, παρά το γεγονός ότι ο 

ατµοσφαιρικός χρόνος ζω µενων κών αποτελεί  

ση ο, καθώ ίσει το χρο υρο της διατ υ θα 

προκ φυσική παρ ς στην ατµόσ  ολοκληρωµέν  της 

ταυτοποίηση όλων των δευτερογενών 

ροϊόντων που συµµετέχουν στον ατµοσφαιρικό τους κύκλο. 

Εν συνεχεία, λήφθηκαν αρχικά τα φάσµατα µάζας, απουσίας και παρουσίας µοριακού οξυγόνου 

µ

µα πιο περίπ γίνεται αντ

ής των προτεινό  CFC εναλλακτι  εξαιρετικά

µαντική παράµετρ ς θα καθορ νικό παράθ αραχής πο

αλέσει η µη ουσία του φαιρα, η η εκτίµηση

επίδρασής τους στο περιβάλλον προϋποθέτει την 

π

Προκείµενου να διερευνηθεί το “γίγνεσθαι” των πρωτογενώς παραγόµενων προϊόντων 

των HFA, διεξήχθησαν πειράµατα οξείδωσης στα οποία, κατά την εξέλιξη της αντίδρασής τους 

µε τα άτοµα Cl, προστίθετο από  ανεξάρτητη είσοδο του αντιδραστήρα µοριακό οξυγόνο ( [Ο2] 

~ 1014 molecule cm-3). Πιο λεπτοµερειακά για τη διεξαγωγή των συγκεκριµένων πειραµάτων 

χρησιµοποιήθηκε αντιδραστήρας τριών εισόδων (VR = 168 ή 290 cm3), ώστε να καθίσταται 

δυνατή η ανεξάρτητη παροχή τριών διαφορετικών αντιδρώντων. Σε κάθε περίπτωση, επιλέχθηκε 

ο κατάλληλος συνδυασµός όγκου αντιδραστήρα – οπής διαφυγής, ώστε να διασφαλίζεται η 

χρονική επάρκεια, τόσο της πρωτογενούς αντίδρασης, όσο και της δευτερογενούς διαδικασίας 

οξείδωσής τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι για να παρατηρηθεί η σηµαντικά βραδύτερη αντίδραση 

O2 µε την παραγόµενη ρίζα χρησιµοποιήθηκαν εξαιρετικά ακραίες, για τη συσκευή, συνθήκες 

και µεγάλες σχετικά συγκεντρώσεις των τριών συστατικών. Το γεγονός αυτό αποτελεί µία 

επιπλέον απόδειξη ότι η συνθηκοποιηµένη VLPR συσκευή είναι απαλλαγµένη δευτερογένειας. 
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και επιλέχθηκαν οι κορυφές παρατήρησης των πιθανών προϊόντων της δευτερογενούς 

οξείδωσης. Ακολούθως, καταγράφηκε ψηφιακά η έντασή τους, για τις συνθήκες λήψης των 

ρχικών φασµάτων (Εισαγωγή – ∆ιακοπή παροχής Ο2) και παρατηρήθηκαν πιθανές µεταβολές. 

υ 

αζών, ενώ λήφθηκαν φάσµατα, τόσο στα 19, όσο και στα 70 eV. Για όλες τις πιέσεις των τριών 

α

Για τη µεγαλύτερη ευκρίνεια των αποτελεσµάτων, αυξήθηκε η ευαισθησία του φασµατογράφο

µ

συστατικών λαµβάνονταν επίσης τα πλήρη φάσµατα, προκείµενου να ελέγχεται διαρκώς η 

σύσταση του αντιδρώντος µίγµατος.  

Όπως προέκυψε από τα αποτελέσµατα, για το σύνολο των αλκοολών που περιέχουν 

µεθυλενικά υδρογόνα παρατηρήθηκαν νέες ή αύξηση υπάρχουσων κορυφών, που δηλώνουν ότι 

η οξείδωση των πρωτογενώς αφυδρογονωµένων ριζών οδηγεί στην απευθείας παραγωγή 

αντίστοιχων καρβονυλικών ενώσεων (αλδεΰδες ή κετόνες). Το γενικό µηχανιστικό σχήµα της 

διεργασίας φαίνεται στο σύστηµα αντιδράσεων Α – VII.4.1.  

1

 
 

Αντιδρώντα  Προϊόντα Οξείδωσης 
Cl,OH + (X)(Y)C(H)OH + 

Μόριο  Χ – Ομάδα  Υ – Ομάδα  m/z  Θραύσμα  Τελικ

CF3CH2OH  –Η  –CF3 98  [CF3C(O)H]+ CF

ΗCF2CH2OH  –H  –HCF2 80  [HCF2C(O)H]+ HCF

Η2CFCH2OH  –H  –H2CF  62  [H2CFC(O)H]+ H2C

CF3CH2CH2OH  –H  –CF3CH2 112  [CF3CH2C(O)H]+ CF3CH

CF3CF2CH2OH  –H  –CF3CF2 81  [CF2C(O)H]+ CF3C

HCF2CF2CH2OH  –H  –HCF2CF2 81  [CF2C(O)H]+ CF3C

CF3CHFCF2CH2OH  –H  –CF3CHFCF2 111  [CHFCF2C(O)H]+ CF3CH

(CF3)2C(H)OH  –CF3 –CF3 98  [(CF3)2C(O)H]+ (CF3

Π – VIΙ.4.1 Συγκεντρωτικός πίνακας των θραυσµάτων που παρατηρήθηκαν στα πειράµατα οξείδ
ενώσεων στα οποία αντιστοιχήθηκαν 
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ό Προϊόν 

3C(O)H 

2C(O)H 

FC(O)H 

2CH2C(O)H 

F2C(O)H 

F2C(O)H 

FCF2C(O)H 

)2C(O)H 
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις έχει υποτεθεί, ότι κατά την πρωτογενή 

διεργασία απάγεται το υδρογόνο που βρίσκεται σε α–θέση ως προς την υδροξυλοµάδα. Το 

γεγονός αυτό είναι συνεπές τόσο µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την παρούσα εργασία 

όσο και µε τα αντίστοιχα της ερευνητικής οµάδας των Ellis et. al.24, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι 

σε όλες τις HFA, η απαγωγή των µεθυλενικών υδρογόνων αποτελεί το κυρίαρχο µηχανιστικό 

µονοπάτι της αντίδρασης (> 90%).  Στον πίνακα Π – VII.4.1 συνοψίζονται τα θραύσµατα που 

ανιχνεύθηκαν και τα τελικά προϊόντα 

 

οξείδωσης στα οποία αντιστοιχήθηκαν. Επισηµαίνεται, ότι 

σε συνδυασµό µε τις κορυφές που αναγράφονται στον πίνακα παρατηρήθηκε σε όλες τις 

περιπτώσεις αύξηση της I29 ([CHO]+), που είναι χαρακτηριστική της καρβονυλοµάδας. 

 

VII.4.1 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 
 

Για όλες τις HFA που µελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή, διαπιστώθηκε ότι τα 

δευτερογενή προϊόντα οξείδωσης των πρωτογενώς παραγόµενων ριζών ήταν οι αντίστοιχες 

αλδεΰδες, εκτός από της περίπτωση της HEFPA ((CF3)2C(H)OH), όπου ελλείψει έτερου 

µεθυλενικού υδρογόνου, προέκυψε η αντίστοιχη κετόνη ((CF3)2C(Ο)). Στη µοναδική αλκοόλη 

που δεν επιτεύχθει ο χαρακτηρισµός των δευτερογενών προϊόντων οξείδωσής της, ήταν η 

HEFISPA ((CF3)2C(CH3)OH), η οποία αντιδρά εξαιρετικά αργ ε τα άτοµα Cl και η 

ευτερογενής οξείδωσης της αφυδρογονωµένης ρίζας δεν κατέστη δυνατόν να παρατηρηθεί.  

 Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι οι συγκεκριµένες  την 

πεποίθηση της α εθυλενικών υδρογόνων, κα απαγωγή 

συνέβα ό διαφο ρα 2C ), τό ένετο ς 

CF3 H ρίζας, οία θα σ οποιεί ε διά –C δεσµ τας 

τη η (CF3C(O)H). Ωστ ε καµί κοό ησαν ε να 

δηλ κεκριµέ ηχανισµ ικτικά ρατ  µάζα ης 

τη H, εκκ ενης α ντίδρ  τη . 

στο αζών αντιστοιχεί σε συνθήκες όπου το έχει O σε 

συνθήκες  των αντιδρώντων  την εφαρµογή  ακτινοβολίας  

µίγµα του υδρογόνου (απουσία ριζών OH). Πρέπει να επισηµανθεί ότι οι παρούσες συνθήκες δεν 

 πο  τον  µ

κα ου να ατηρηθεί  σχετικά ο τείται κά 

ντιδρώντων από τον αντιδραστήρα. Όπως φαίνεται στο φάσµα µαζών, παρατηρείται µία νέα 

ά µ

δ

 παρατηρήσεις ενισχύουν

παγωγής των µ θώς στην περίπτωση όπου η 

ινε απ ρετικό άνθ κα (CF3CH H2OH τε θα αναµ η παραγωγή τη

CH(O)CH2O  η οπ ταθερ το µ σπαση του C ού παράγον

φθόροαιθανάλ όσο, σ α αλ λη δεν παρήχθ νδείξεις που 

ώνουν το συγ νο µ ό. Ενδε , πα ίθεται το φάσµα ς της οξείδωσ

ς CF3CH2CH2O ινούµ πό την α ασή ς, µε τις ρίζες OH Η κόκκινη γραµµή 

 φάσµα µ ,  αντιδρόν µίγµα περι 2, ενώ η µπλε, 

 παροχής , χωρίς  µικροκυµατικής  στο

αφορούν τις συνήθεις υ επικρατούν, κατά  προσδιορισµό των κινητικών παρα έτρων, 

θώς προκειµέν  παρ  η αργή ξείδωση απαι µεγάλη σχετι

παραγωγή αλκυλ–ριζών (αυξηµένες συγκεντρώσεις ριζών OH) και βραδεία διαφυγή των 

α
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κορυφή σε λόγο m/z = 112, της κλίµακας µαζών, που αντιστοιχεί στο µοναδικό, όπως συνάγεται 

προϊόν οξείδωσης της φθορο–άλκυλ–ρίζας, την τριφθορο–προπανάλη (CF3CH2C(O)H). Το 

πλήρες φάσµα βεβαιώνει την ύπαρξή της, καθώς έχει όλα τα χαρακτηριστικά της 

θραυσµατοποίησης των αλδεϋδών. Τέλος, όπως φαίνεται στο άσµα ∆ – VII.4.1.1, δεν 

εµφανίζεται κορυφή µε λόγο m/z = 98 ([CF

φ

3C(O)H]+), γεγονός που αποδεικνύει, σε πλήρη 

συµφωνία µε όλες τις ενδείξεις από τα κινητικά πειράµατα, ότι o κυρίαρχος µηχανισµός είναι 

αυτός της απαγωγής των µεθυλενικών υδρογόνων που βρίσκονται α–θέση, ως προς την 

υδροξυλοµάδα.  

 

 
∆ – VIΙ.4.1.1 Ενδεικτικό φάσµα µαζών κατά τη διάρκεια πειραµάτων οξείδωσης της TRIFPA 
 

VII.5 Θερμοχημεία Φθοριωμένων Αλκοολών 
 

Όπως προαναφέρθηκε, το καθοριστικό στάδιο της περαιτέρω οξείδωσης, όλων των 

υδρογονούχων πτητικών οργανικών ενώσεων το αποτελεί η εκκινούσα διεργασία απόσπασης 

ατόµου υδρογόνου από τις ρίζες υδροξυλίου (ΟΗ) ή τα άτοµα χλωρίου (Cl). Ιδιαίτερα στην 

περίπτωση, κατά την οποία µελετώνται χηµικά συστήµατα που περιέχουν ετεροάτοµα (RC–O–

R’), η εκδήλωση διαφορετικών ή συνδυαστικών προτιµήσεων των δραστικών συστατικών 
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ενδέχεται να οδηγήσει σε εντελώς διαφορετικά τελικά προϊόντα οξείδωσης26. Η λεπτοµερής και 

ενοποιητική, συνεπώς διερεύνηση των χηµικών διεργασιών που εκκινούν οι ΗFA στην 

ατµόσφαιρα προϋποθέτει τη  ταυτοποίηση της χηµικής δοµής των πρωτογενώς παραγόµενων 

αφυδρογονωµένων ριζών, η οποία ακολούθως θα συνδράµει σηµαντικά στην αποσαφήνιση του 

συνολικού µηχανισµού της τροποσφαιρικής τους αποικοδόµησης.  

Στα πλαίσια αυτά, επικουρικά των πειραµάτων, διεξήχθησαν θερµοχηµικοί υπολογισµοί 

προκειµένου να διερευνηθεί αφενός η επίδραση του βαθµού και της θέσης της 

φθοροϋποκατάστ

ν

ασης, στις ενέργειες όλων των διαφορετικών ειδών  X–H (X: C ή O) δεσµών 

(Bond Dissociation Energy, BDE), και αφετέρου, η δυνητική συσχέτιση της δραστικότητας των 

µορίων (κινητική µελέτη), µε τις ενέργειες διάσπασης των πιο ασταθών Χ–Η δεσµών, οι οποίοι 

περιέχουν και τα ενεργειακά πιο ευνοούµενα προς απαγωγή άτοµα υδρογόνου (θερµοχηµική 

µελέτη). Η συσχέτιση ή ασυνάρτητη σχέση της πειραµατικά µετρηµένης δραστικότητας των 

HFA, µε αξιόπιστα, θεωρητικά υπολογισµένα θερµοχηµικά χαρακτηριστικά των µορίων, µπορεί 

να αποτελέσει µια εξεχούσης σηµασίας, σε περιεχόµενο, πληροφορία, καθώς µπορούν να 

εξαχθούν συµπεράσµατα, που αφορούν, τόσο στο µηχανισµό της τροποσφαιρικής 

αποικοδόµησής τους, όσο και στη γενικότερη επίδραση της θερµοχηµείας, στην κινητική των 

αντιδράσεων (δραστικότητα).  

 Ο υπολογισµός των ενεργειών διάσπασης όλων των C–H και O–H δεσµών των HFA 

διεξήχθη χρησιµοποιώντας το υπολογιστικό πρόγραµµα µοριακών κβαντοµηχανικών 

υπολογισµών Gaussian 98, για Linux, σε εσωτερικό σύστηµα Pentium PIII και PIV  

υπολογιστών, που είναι εφοδιασµένα µε ελεύθερης διακίνησης (freeware) λειτουργικά 

συστήµατα της RedHat (RedHat Linux v7.3 – v9.0). Ως ενέργεια διάσπασης δεσµού ορίζεται η 

ενθαλπία της αντίστοιχης αντίδρασης διάσπασης: 

 [A – VII.5.1] BDEHHRRH r ≡∆+⎯→⎯ ,   

και προσδιορίζεται µέσω της έκφρασης: 

( ) 0
,

0
,

0
, RHfRfHfHR HHHBDE ∆−∆+∆=−    [Ε – VII.5.1] 

τιδρώντος από τα συστατικά του. 

Ωστόσ

που 0H∆ : οι πρότυπες ενέργειες σχηµατισµού κάθε ανό f

ο, επειδή η ενθαλπία είναι καταστατικό µέγεθος και δεν εξαρτάται από την πορεία, αλλά 

µόνο από την αρχική και τελική κατάσταση, αντί των πρότυπων ενθαλπιών σχηµατισµού, 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι απόλυτες ενθαλπίες σχηµατισµού, που αντιστοιχούν στη 

σύνθεση των µορίων από τα πρωτογενή συστατικά τους – ηλεκτρόνια και πυρήνες – τα οποία 

αρχικά βρίσκονται σε άπειρη απόσταση µεταξύ τους. Υπό αυτές τις συνθήκες και εφαρµόζοντας 
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τη συνθήκη του ιδανικού αερίου, η απόλυτη ενθαλπία κάθε συστατικού υπολογίζεται µέσω της 

έκφρασης: 

 ( ) ( ) RTTETH += 00   [Ε – VII.5.2] 

όπου η ( )TE 0  περιγράφει το συνολικό εσωτερικό ενεργειακό περιεχόµενο του µορίου, σε 

θερµοκρασία  T  και αποτελεί το συνάθροισµα της ενεργειακής συνεισφοράς όλων των βαθµών 

ελευθε

+0

ν η τ ς )

τητας (Density Functional Theory, DFT) B3P86, η οποία όπως 

χει απ

ε  

ι δ

 απόλυτων ενεργειών των µορίων κλειστής 

τοιβάδας (σταθερά µόρια), χρησιµοποιήθηκαν περιορισµένου τύπου Hartree–Foc

HF – SCF) κυµατοσυναρτήσεις, ενώ για τα αντίστοιχα, 

 στοιβάδας (ρίζες), χρησιµοποιήθηκαν αντίστοιχες συναρτήσεις απεριόριστου

(UHF – SCF). Οι γεωµετρίες των µορίων προσδιορίστηκαν εφαρµόζοντας τη θεωρία 

ς 

συναρτήσεις βάσεων 6–311++G(2df,p) και 6–311++G(3df,2p). Οι τελικές ενέργειες διάσπασης 

ρίας του µορίου στη συγκεκριµένη θερµοκρασία:  

 elecvibrottrans EEEEETE +++= 0   [Ε – VII.5.3] 

Με την E

( )
0 να περιγράφει την εσωτερική ενέργεια του µορίου, στη θερµοκρασία του απόλυτου 

µηδενός (0 Κ) και προκύπτει από το άθροισµα της απόλυτης ηλεκτρονικής ενέργειας στον 

πυθµένα της καµπύλης του δυναµικού (V) και της ενέργειας µηδενικής στάθµης (ZPE): 

 ZPEVE +=0    [Ε – VII.5.4] 

Συνεπώς, προκειµένου να υπολογιστούν οι απόλυτες ενθαλπίες των αντιδρώντων απαιτείται η 

ακριβής γνώση των γεωµετρικών τους παραµέτρων (Etrans, Erot), των αρµονικών δονητικών τους 

συχνοτήτω  (Evib, ZPE) και τ ς απόλυτης ηλεκ ρονική  ενέργειας τους (V . 

Για τη διεξαγωγή των συγκεκριµένων υπολογισµών χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της 

θεωρίας συναρτησιακής πυκνό

έ οδειχθεί από τους Lazarou et. al.44 για εξαιρετικά εκτενές δείγµα παρεµφερών µορίων, 

κατά το συνδυασµό της µε σχ τικά επεκταµένες συναρτήσεις βάσεων, υπολογίζει συστηµατικά, 

αξιόπιστες ενέργειες δεσµών, µε ακρίβεια µερικών kJ mol-1. Στο πρώτο στάδιο των 

υπολογισµών προσδ ορίζονται οι βέλτιστες γεωµετρικές παράµετροι όλων των αντι ρώντων και 

των προϊόντων των αντιδράσεων διάσπασης. Καθόλη τη διάρκεια των υπολογισµών, για τον 

προσδιορισµό των γεωµετρικών παραµέτρων και των

σ k (Restricted 

Hartree – Fock –Self Consistent Field, R

ανοιχτής  τύπου 

διαταραχών δεύτερης τάξης (2nd Order Μöller–Plesset Theory, MP2), σε συνδυασµό µε βάσει

τριπλής ακρίβειας (6–311G(d)). Οι τελικές γεωµετρίες που προσδιορίστηκαν, ελέγχθηκαν, όσον 

αφορά στην υπόστασή τους, ως πραγµατικά ενεργειακά ελάχιστα και επιβεβαιώθηκαν από την 

απουσία φανταστικών συχνοτήτων δόνησης. Στη συνέχεια, για τις βελτιστοποιηµένες δοµές 

διεξήχθησαν µονού σηµείου υπολογισµοί προσδιορισµού της ενέργειας (Single Point Energy 

Calculations, SP), χρησιµοποιώντας τη µέθοδο B3P86, συνδυασµένη µε τις εκτεταµένες 
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των δεσµών στους 298.15 Κ, υπολογίστηκαν, προσθέτοντας τις ενέργειες µηδενικού σηµείου 

(ZPE) και τις θερµικές διορθώσεις (Thermal Correction), χρησιµοποιώντας τις προσεγγίσεις του 

ρµονικού ταλαντωτή και του συµπαγούς ρότορα. Όλε οι συχνότητες που υπ

καν µ 45

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα που προέκυψαν από τους διεξαχθέντες υπολογισ

 η σύγκριση των θεωρητικών αποτελεσµάτων µε αντίστοιχα διαθέσιµα 

α ς ολογίστηκαν, 

διορθώθη ε έναν παράγοντα (scaling factor) 0.9872 , προκειµένου να αντισταθµιστεί η 

υπερεκτίµηση των αρµονικών συχνοτήτων, που υπολογίστηκαν χρησιµοποιώντας το MP2/6–

311G(d) επίπεδο θεωρίας.  

 µούς 

και πειραµατικά  

συνοψίζονται στον πίνακα Π – VII.5.1.  

 

Ενέργεια Δεσμού (kJ mol‐1) 
Μόριο 

Experimental B3P86/6–311+  + G(2df,p) 
CH3OH  410 ± 4.0  401.1  

CH3OH  436.0 ± 4.0  430.0 

CF3OH  502.5 ± 15.8  494.6 

CH3CH2OH  –  390.8 

CH3CH2OH  419.7 ± 8.4  424.6 

CH3CH2OH  436.0 ± 4.2  436.0 

CF3CH2OH  –  397.2 

CF3CH2OH  –  465.6 

ΗCF2CH2OH  –  394.7 

ΗCF2CH2OH  –  422.5 

ΗCF2CH2OH  –  448.8 

Η2CFCH2OH  –  393.7 

Η2CFCH2OH  –  416.4 

Η2CFCH2OH  –  462.2 

CF3CH2CH2OH  –  396.9 

CF3CH2CH2OH  –  – 

CF3CH2CH2OH  –  431.0 

CF3CF2CH2OH  –  391.1 

CF3CF2CH2OH  –  469.2 

HCF2CF2CH2OH  –  391.4 
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HCF2CF2CH2OH  –  425.8 

HCF2CF2CH2OH  –  445.4 

CF3CHFCF2CH2OH  –  – 

CF3CHFCF2CH2OH  –  – 

CF3CHFCF2CH2OH  –  – 

(CF3)2C(H)OH  –  393.3 

(CF3)2C(H)OH  –  471.1 

(CF3)2C(CH3)OH  –  – 

(CF3)2C(CH3)OH  –  – 

(CF3)3COH  –  486.1 

Π – VIΙ.5.1 Συγκεντρωτικός πίνακας των θραυ ατηρήθηκαν στα ων 
ενώσεων στα τοιχήθηκαν 
 

Όπως φαίν ν πίνακα Π – VII.5.1 νολο των φθοριωµένω οολών που 

µελετήθηκα  ασταθή και συ ενεργειακά ευνοούµεν ς απαγωγή 

υδρογόνα  µεθυλενικά. Το γεγ ς αυτό καταδεικνύει τον ενεργοποιητικό ρόλο 

του οξυγ οξυλοµάδας, στα σε ρογόνα, φαινόµενο το συντελείται 

µέσω π– ίκτυο) επαναφοράς ηλεκτρονιακής πυκνότητας στον άν . Επιπλέον, 

φαίνεται γικό φαινόµενο που προκαλεί το άτοµο οξυγόνου (–Ι  σηµαντικά 

ασθενέστ κριση µε το αντίστοιχ ανωµερικό (+R), προκαλώ τελικά την 

εξασθένιση  C–H δεσµού. Η πιο αντιπροσωπευτική περίπτωση για την 

παρατήρηση του φαινοµένου, είναι αυτή της αιθανόλης, όπου η διαφορά στην ενέργεια 

δέσµευσης εθυλενικών –CH2– και των µεθυλικών –CH3 υδρογόνων είναι  ~35 kJ 

mol-1, καθώς  υδρογόνα αισθάνονται µόνο το ασθενές επαγωγικό µενο του 

οξυγόνο ο θέσεις µακριά δεν µ ρούν να επωφεληθούν του ερικού του 

φαινοµέ ρή ήταν τα αποτελέσµατ  όλες τις αλκοόλες που µελετήθηκαν, µε την 

πιο µικρ διαφορά δέσµευσης, µεταξύ µεθυλενικών και λοιπών δεσµών να 

εµφανίζ τωση της CH2FCH2O (MFEA) και να είναι περίπ 3 kJ mol-1. 

Επιπλέο νής ο αδρανοποιητικ ρόλος των ατόµων φθορίο στα α–θέσης 

υδρογό όµενο αµβλύνεται, καθώς τα υδρογόνα αποµακρύνο ό τη θέση 

φθορίω να του ίδιου άνθρακα η ράση του φθορίου δεν είναι αρη, καθώς 

το αντίσ γόνο, ανωµερικό του φαινόµενο, φαίνεται ισχυρότερο  επαγωγικό 

του, µε λή υποκατάσταση (1 άτοµο F) να φαίνεται ότι εξασθενίζει  δεσµό C–

σµάτων που παρ  πειράµατα οξείδωσης και τ
οποία αντισ

εται στο , για το σύ ν αλκ

ν, τα πλέον νακόλουθα α προ

, είναι τα α–θέσης ονό

όνου της υδρ  α–θέση υδ οποίο 

τύπου (p–p δ θρακα

ότι το επαγω ) είναι

ερο σε σύγ ο ντας 

 του γειτονικού  

 των µ  περίπου

 τα µεθυλικά  φαινό

υ και όντας δύ πο  ανωµ

νου.  Παρεµφε α σε

ή ενεργειακή  C–H 

εται στην περίπ H ου ~2

ν, είναι προφα ός υ 

να, ενώ το φαιν νται απ

σης. Στα υδρογό  δ  ξεκάθ

τοιχο µε το οξυ από το

 αποτέλεσµα η απ  το
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H, κα J mol-1 (EtOH – MFEA). Ωστόσο η συνεργειακ η δύο F–

υποκαταστατών ι να αντισταθµίζει το ωµερικό φαινόµενο του ενό ι να δρουν 

συνα όπως προκύπτει από τους υπολογισµούς, το ρογόνο της 

υδροξυλο φαίνεται το λιγότερο διαθέσιµο  απαγωγή, καθώς η εξαιρετικά ισχυρή του 

δέσµευση  ως γενικό αποτέλεσµα, σε όλες τις περιπτώσεις των HFA που 

µελετήθηκαν, να είναι η απαγωγή του από άτοµα Cl ή ρίζες OH, ισχυρά ενδόθερµη διαδικασία 

(∆ – VII.5.1). 

 Ε  το γεγονός ότι από το θεωρητικούς υπολογισµούς  η 

µεγάλη  µεθυλενικών υδρογόνων, σε πλήρη συµφωνία µε  πειραµατικά 

αποτελ κές µεταβολές της δραστικότητας που παρατηρούντ  µεταξύ των 

µορίων φ ην µπορούν να ερµηνεθούν, ενδεικνύοντας το όρι ροµής της 

τά περίπου ~9 k ή δράσ

 φαίνετα αν ς F κα

γωνιστικά. Τέλος, υδ

µάδας   προς

 στο οξυγόνο επιφέρει  

ντούτοις, παρά υς είναι προφανής

 διαθεσιµότητα των τα

έσµατα, οι σχετι αι

αίνεται να µ ο συνδ

θερµοχηµείας των αντιδράσεων στη γενικότερη δραστικότητα των µορίων.  

 
∆ – VIΙ.5.2 ∆ιάγραµµα συσχέτισης ενεργειών διάσπασης δεσµών µε τους συντελεστές ταχύτητας των αντιδράσεων που 
προσδιορίστηκαν στην παρούσα διατριβή, για τη θερµοκρασία των 298 Κ 
 

Το διάγραµµα ∆ – VII.5.2 περιγράφει τη συσχέτιση των ενεργειών διάσπασης δεσµών µε τους 

συντελεστές ταχύτητας των αντιδράσεων των HFA µε τα άτοµα Cl και τις ρίζες OH, στους 298 

Κ, που προσδιορίστηκαν στην παρούσα διατριβή. Όπως φαίνεται, κατά την αναφορά στις 

αιθανόλες (2C), τόσο στην περίπτωση των αντιδράσεων των ριζών OH, όσο και σε αυτή των 

αντιδράσεων των ατόµων Cl, υπάρχει κάποια σχετική γραµµικότητα, ενδεικνύοντας πιθανώς, τη 

συσχέτιση των θερµοχηµικών παραµέτρων µε τη δραστικότητα των HFA. Ωστόσο, καθώς, το 
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µόριο µεγαλώνει και τα δοµικά χαρακτηριστικά της υποκατάστασης τροποποιούνται, φαίνεται 

ότι η θερµοχηµεία του συστήµατος µπορεί να περιγράψει µόνο ποιοτικά το αντιδρόν σύστηµα 

και είναι πρακτικά αδύνατη, κόµα και η εκτίµηση των συντελεστών ταχύτητας των 

αντιδράσεων, µε αποκλειστικό γνώµονα τις ενέργειες διάσπασης των δεσµών. Το γεγονός αυτό 

δηλώνει ότι ο βαθµός και η θέση των ατόµων F, επιδρούν στη δραστικότητα των µορίων, µε 

σαφώς περιπλοκότερο τρόπο, από την απλή ενίσχυση των γειτονικών C–H δεσµών, ως 

αποτέλεσµα τ

α  

ων ισχυρών –Ι επαγωγικών τους φαινοµένων και φαίνεται να επηρεάζουν 

ίει αµιγώς κινητικά 

και συνάµα καθοριστικά φαινόµενα, είναι εξαιρετικά αβέβαιη και επισφαλής.   

 

VII.6 Συνολική Αποτίμηση Αποτελεσμάτων 
 

Προκειµένου να συγκεντρωθεί η πληροφορία που περιέχεται στο σύνολο των 

αποτελεσµάτων της παρούσας διατριβής και να εκτιµηθεί πληρέστερα και συνολικά, τόσο ο 

ρόλος των δοµικών ιδιαιτεροτήτων των HFA στη δραστικότητά τους, όσο και η επίδρασή τους 

στο περιβάλλον απαιτείται η ενδελεχής και συνολική τους θεώρηση. Πρέπει ωστόσο να 

επισηµανθεί ότι την πρωταρχική παράµετρο σύγκρισης αποτελεσµάτων και εξαγωγής 

συµπερασµάτων  την αποτελεί η αξιολόγησή τους και ο έλεγχος της εγκυρότητας τους. Όπως 

προέκυψε από τις βαθµονοµήσεις των δύο διατάξεων που χρησιµοποιήθηκαν για την κινητική 

µελέτη των αντιδράσεων των ατόµων Cl (VLPR/QMS) και  των αντίστοιχων των ριζών ΟΗ 

(VLPR/LIF–QMS), αλλά και από τη σύγκριση των συντελεστών ταχύτητας που µ  

ντίστοιχους άλλων ερευνητικών οµάδων, που χρησιµοποιούν διαφορετικές τεχνικές µέτρησης 

εξαιρετικά πιο καθοριστικά τα κινητικά χαρακτηριστικά των αντιδράσεων, όπως είναι  η δοµή 

και η γεωµετρία του µεταβατικού συµπλόκου, που τελικά θα καθορίσουν την ταχύτητα της 

αντίδρασης. Συνεπώς, η απόπειρα ποσοτικοποίησης των φαινοµένων, που επάγει η 

φθοροϋποκατάσταση, µε τη χρήση ενός µοντέλου δοµής – δραστικότητας, που στηρίζεται 

αποκλειστικά στις θερµοχηµικές παραµέτρους τους συστήµατος και αποκλε

ετρήθηκαν

στην παρούσα διατριβή, για όποιες HFA υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδοµένα, µε τους 

α

κινητικών παραµέτρων (σχολιασµός αποτελεσµάτων σε κάθε υποπαράγραφο), η VLPR τεχνική 

(σε οποιαδήποτε από τις δύο τις εκδόσεις) είναι απαλλαγµένη συστηµατικών πειραµατικών 

σφαλµάτων και προσδιορίζει µε αξιοπιστία κινητικές παραµέτρους αντιδράσεων 

ατόµων Cl και ριζών OH. Ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί ότι οι αµιγώς χηµικές ιδιαιτερότητες 

κάθε µελετούµενης αντίδρασης πρέπει να ελέγχονται σχολαστικά και τα πειράµατα να 

συνθηκοποιούνται ανάλογα, από τον αναλυτή.   
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VIΙ.6.1 Αντιδράσεις Ατόμων Cl + HFA
 

Όπως προέκυψε για το σύνολο των HFA, που µελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή, οι 

αντιδράσεις τους µε τα άτοµα Cl συντελούνται µέσω µηχανισµού µετάθεσης ατόµου υδρογόνου 

προς σχηµατισµό HCl και της αντίστοιχης αφυδρογονωµένης ρίζας. Το σταθερό προϊόν των 

αντιδράσεων (HCl) ανιχνεύθηκε σε όλες τις περιπτώσεις και ποσοτικοποιώντας τα 

αποτελέσµατα µε βάση τη στάσιµη κατάστασή του, προέκυψε ότι υπάρχει εξαιρετικό ισοζύγιο 

µάζας αντιδρώντων – προϊόντων, δηλώνοντας ότι πρόκειται για το µοναδικό προϊόν της 

αντίδρασης. Επιπλέον στα ερισσότερα των µορίων και όπου κατέστη δυνατόν ελέγχθηκε ο 

ισοζύγιο µάζας µεταξύ των δύο αντιδρώντων και όπως διαπιστώθηκε και σε αυτήν την 

περίπτωση, στις συνθήκες διεξαγωγής των πειραµάτων, η συνολική τους κατανάλωση από τον 

αντιδραστήρα ήταν ταυτόσηµη. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την έλλειψη

π τ

 δευτερογενούς 

ατανάλωσης του δραστικού συστατικού και ενισχύει την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων. Το 

.  

k ‐13 Cl,303   †

κ

σύνολό τους συγκεντρώνεται στον πίνακα Π – VII.6.1.1

 

Μόριο  Cl,303/10
cm ‐1 ‐13 molecule s

τ  (days )
[Cl]:104 atom cm‐3

A/10‐11
3cm molecule‐1s‐1

Ea 
kJ mol‐1

CH4 1.09 ± 0.12  29 yrs  0.88 ± 0.41  11.03 ± 0.52 

CF3 2CH OH  6.30 ± 0.90  5 yrs  0.85 ± ‐0.19  6.58 ± 0.62 

ΗCF2 2CH OH  29.5 ± 3.9  392  2.61 ± 0.49  5.50 ± 0.50 

Η2 2CFCH OH  196 ± 29  59  7.57 ± 0.98  3.39 ± 0.33 

CF3 2 2CH CH OH  199 ± 15  58  15.30 ± 0.30  5.51 ± 0.92 

CF3 2 2CF CH OH  6.49 ± 0.56  4.9 yrs  2.32 ± 0.41  9.02 ± 0.74  

HCF2 2 2CF CH OH  8.83   0.74  3.6 yrs  0.95 ± 0.20  6.08 ± 1.13 ±

CF3 2 2CHFCF CH OH  5.40 ± 0.58  5.9 yrs  0.64 ± 0.68  6.24 ± 0.54 

(CF3 2) C(H)OH  0.35 ± 0.08  90 yrs  0.74 ± 0.14  13.49 ± 1.48 

(CF3 2 3) C(CH )OH  0.0040 ± 0.0004  7927 yrs  0.33 ± 0.06  22.92 ± 2.99 
Π – VIΙ.6.1.1 Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσµάτων των  αντιδράσεων των ατόµων Cl 
 
Όσον αφορά ο λεπτοµερή µηχανισµό των αντιδράσεων και την ροτίµηση των τόµων Cl ως  τ  π α

προς συγκεκριµένο είδος υδρογόνων (C–H) επιλέχθηκαν κατάλληλες κορυφές, που αντιστοιχούν 

σε µονοσήµαντα θραύσµατα των πιθανών παραγόµενων ριζών, και κατά την εξέλιξη των 

                                                 
† Ο χρόνος ζωής αναφέρεται σε ημέρες εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά στην εκάστοτε περίπτωση 

371 
 



Κεφάλαιο VIΙ .6 .1  –  Αντιδράσεις Ατόμων Cl  +  HFA    
 
 

κινητικών πειραµάτων ελέγχθηκε ο σχηµατισµός τους. Σε όσες αλκοόλες η συγκεκριµένη 

µόνο η ρίζα που αντιστοιχεί στην απαγωγή των 

εθυλενικών –CH2– υδρογόνων, που βρίσκονται σε α–θέση ως προς την υδροξυλοµάδα, ενώ για 

την απ

τ

ανάλυση κατέστη δυνατή, ανιχνεύθηκε 

µ

όσπαση διαφορετικού είδους C–H υδρογόνου δεν παράχθηκε καµία ένδειξη. Όσον αφορά 

την απαγωγή του υδρογόνου της υδροξυλοµάδας, η µελέτη της PEFTBA ((CF3)3COH)), 

υπέδειξε ότι το συγκεκριµένο κανάλι δεν φαίνεται να συµµετέχει στο κινητικό σχήµα των 

αντιδράσεων, γεγονός συνεπές µε α αποτελέσµατα που προέκυψαν από τους θεωρητικούς 

υπολογισµούς, που στο σύνολο των αντιδράσεων, η συγκεκριµένη διαδικασία είναι ισχυρά 

ενδόθερµη. Συνεπώς, προτείνεται ότι το κυρίαρχο µηχανιστικό µονοπάτι των αντιδράσεων των 

ατόµων Cl µε τις HFA, που περιέχουν µεθυλενικά υδρογόνα σε α–θέση, είναι η απαγωγή του 

συγκεκριµένου είδους, αναδεικνύοντας τον ευεργετικό ρόλο του ετεροατόµου οξυγόνου στη 

δραστικότητά τους. Ενδείξεις για το γεγονός της ύπαρξης ενός κύριου µηχανισµού (απαγωγή α–

θέσης µεθυλενικών υδρογόνων) παρέχονται επίσης, από την εξαιρετική γραµµικότητα των 

διαγραµµάτων Arrhenius.  

 

 
∆ – VIΙ.6.1.1 Συγκεντρτικό διάγραµµα Arrhenius για τις HFA που µελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή  

 

χαµηλές θερµοκρασίες  και iii) η παρουσία πολλαπλών µηχανισµών αντίδρασης (απαγωγή 

Οι βασικοί λόγοι εµφάνισης καµπυλότητας στα διαγράµµατα Arrhenius είναι τρεις: i) η 

θερµοκρασιακή εξάρτηση του παράγοντα Ea/R, ii) η παρουσία δραστικών προσµίξεων στο 

δείγµα (Ea~0), που θα επιφέρουν µεγαλύτερη υπερεκτίµηση στους συντελεστές ταχύτητας στις 
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διαφορετικών υδρογόνων ή µέσω σχηµατισµού ενδιάµεσων προϊόντων προσθήκης)42,46-48. Σχετικά 

µε τη συνδροµή της εξάρτησης του Ea/R, από τη θερµοκρασία, επειδή το θερµοκρασιακό εύρος 

που διεξάγονται τα πειράµατα είναι σχετικά µικρό, δεν αναµένεται να παρατηρηθούν 

ανιχνεύσιµα φαινόµενα καµπυλότητας στα διαγράµµατα Arrhenius. Όσον αφορά την ύπαρξη 

δραστικών προσµίξεων, σε συµφωνία µε όσα αναλύθηκαν σε κάθε υποπαράγραφο, τα 

διαγράµµατα Arrhenius ενισχύουν την απουσία τους. Τέλος, σχετικά µε την ύπαρξη 

διαφορετικών µηχανισµών αντίδρασης, χωρίς να αποκλείεται η συνδροµή λιγότερο σηµαντικών 

καναλιών, από τα διαγράµµατα Arrhenius ενδεικνύεται η ύπαρξη ενός κύριου µονοπατιού, που 

σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες παρατηρήσεις συστήνουν τη µετάθεση των µεθυλενικών 

υδρογόνων (–CH2–OH), που βρίσκονται σε α–θέση, ως προς την υδροξυλοµάδα. 

 Τέλος, όπως αναλύεται ακολούθως και προκύπτει από το σύνολο των αποτελεσµάτων, ο 

βαθµός και η θέση φθορίωσης των HFA, επιδρούν ιδιότυπα στη δοµή της µεταβατικής 

κατάστασης και επηρεάζουν συνεπώς, τόσο το συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης, όσο και 

τις κινητικές της παραµέτρους Arrhenius. 

VIΙ.6.2 Αντιδράσεις Ριζών ΟΗ + HFA 
 

Για πολλές από τις αντιδράσεις των ριζών OH που µελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή 

δεν υπάρχουν διαθέσιµα βιβλιογραφικά δεδοµένα και για το λόγο αυτό αποπειράθηκε η 

συνολική σύγκριση των αποτελεσµάτων, µε τις αντίστοιχες τιµές που υπολογίζονται 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο SAR (Structure re–Activity Relationship), που αναπτύχθηκε από 

τους Tokuhashi et. al.38, για τις φθοριωµένες αλκοόλες και αποτελεί την εξέλιξη των SAR 

µεθόδων των οµάδων Atkinson et. al.49-51 και των DeMore et. al.52, για τα HCFC και HFC. 

Ωστόσο, όπως φαίνεται στον πίνακα Π – VII.6.2.1, µε εξαίρεση τις αλκοόλες που µελέτησε και 

βασίστηκε για τη δηµιουργία της SAR µεθόδου, η οµάδα των Tokuhashi et. al. (CF3CH2OH, 

CF3CF2CH2OH, (CF3)2C(H)OH), φαίνεται ότι παρατηρούνται σηµαντικές αποκλίσεις από τις 

προσδιοριζόµενες τιµές (kexp). Παρεµφερείς αποκλίσεις παρατηρούνται και για τις αλκοόλες που 

έχουν µελετήσει άλλες ερευνητικές οµάδες22,40, γεγονός που ενδεικνύει πιθανές αδυναµίες του 

φέρεται η 

έλλειψ

 

µοντέλου. Ως πιθανότερη αιτία για την περιορισµένη εφαρµογή της µεθόδου SAR 

η εκτενών βιβλιογραφικών δεδοµένων, ώστε να προσδιοριστεί, τόσο το σύνολο των SAR 

παραγόντων που επιδρούν στη δραστικότητα των HFA, όσο και η ακριβής συνεισφορά τους. Η 

βελτίωση του µοντέλου προϋποθέτει ακριβείς κινητικές µετρήσεις, για επιλεγµένες αντιδράσεις 

φθοριωµένων αλκοολών, ώστε να εκτιµηθούν και να ποσοτικοποιηθούν όλα τα φαινόµενα που 
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επιδρούν στη δραστικότητα των HFA. Η εξαγωγή µίας συνολικά αξιόπιστης SAR µεθόδου 

µπορεί να συνδράµει σηµαντικά, τόσο στη σχεδίαση φιλικότερων προς το περιβάλλον CFC 

υποκατασταστών, όσο και στην πρόβλεψη της συνολικής τροποσφαιρικής τους αποικοδόµησης, 

καθώς συνδυάζει και µηχανιστικές πληροφορίες που προέρχονται, είτε από πειρακτικές 

µετρήσεις, είτε από θεωρητικούς υπολογισµούς των θερµοχηµικών παραµέτρων των 

αντιδράσεων. 
 

Μόριο  k

 

 

ΟΗ,298/10‐13 (exp) 
cm3 molecule‐1s‐1

kΟΗ,298/10‐13 (SAR) 
cm3 molecule‐1s‐

τ  (daysOH,298  )†
[ΟΗ]53

 
:1.16× 106  

τ  (dayseffective,298 ) 

CH CH OH  34.20 ± 4.10  37.5  2.9  2.3 3 2

CF CH OH  0.98 ± 0.11  1.00  102 3 2 96.7 

ΗCF2CH2OH  3.12 ± 0.48  1.29  32  29.6 

Η2CF HC 2OH  15.5 ± 4.8  2.88  6.4  5.77 

CF3CH2CH2OH  7.03 ± 0.72  24.7  14.2  11.4 

CF3CF2CH2OH  1.03 ± 0.26  1.04  97  92 

HCF CF CH OH  1.25 ± 0.16 1.04  79.8  75.2 2 2 2  

CF3CHFCF2CH2OH  1.47 ± 0.16  1.04  67.9  65.8 

(CF3)2C(H)OH  0.13 ± 0.01  0.25  767.5  750 

(CF3)2C(CH3)OH  0.0060 ± 0.0001  0.069  45.6 yrs  45.3 
Π – VIΙ.6.2.1 Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσµάτων αντιδράσε ν των ριζών OH, σύγκριση µε αντίστοιχους που 
προκύπτουν µέσω SAR και εκτίµηση των τροποσφαιρικών χρόνων ζ ής των HFA ([ Η]: molecule cm

ω
 ω Ο  

 µ

) µ

φ

 

-3) 
 
Στην παρούσα διατριβή ετρήθηκαν οι συντελεστές ταχύτητας των αντιδράσεων των ριζών OH 

µε 10 αλκοόλες, σε θερµοκρασία δωµατίου, προσαυξάνοντας σηµαντικά το δείγµα των µορίων 

που µπορούν να συµπεριληφθούν στη βελτιστοποίηση του µοντέλου, ενώ υπολογίστηκαν, 

επίσης οι ενέργειες διάσπασης όλων των Χ–Η (X: C ή OH δεσµών των HFA, προκει ένου να 

ελεγχθεί η επίδραση του είδους, του βαθµού και της θέσης υποκατάστασης στη δραστικότητα 

των µορίων. Σε πλήρη συµ ωνία µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν για τις αντιδράσεις των 

ατόµων Cl και στην περίπτωση των αντιδράσεων των ριζών OH, ήταν εµφανής η ενεργοποίηση 

που προκαλεί το οξυγόνο (–ΟΗ), στους γειτονικούς του C–H δεσµούς. Το συγκεκριµένο 

φαινόµενο φέρεται να συντελείται µέσω µεταφοράς ηλεκτρονίων από το ηλεκτρονιακά πλούσιο 

–Ο–, προς τον άνθρακα, µέσω αλληλεπίδρασης των p–p τροχιακών τους. Αποτέλεσµα του 

ανωµερικού φαινοµένου είναι η µερική ικανοποίηση των ηλεκτρονιακών απαιτήσεων του 

άνθρακα και συνακόλουθα η ασθενέστερη δέσµευση του ατόµου –H, καθιστώντας ευκολότερη 
                                                 
† Ο χρόνος ζωής αναφέρεται σε ημέρες εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά στην εκάστοτε περίπτωση 
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την απαγωγή του. Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί ότι ήταν επίσης εµφανής και ο 

αδρανοποιητικός, κατά κανόνα, ρόλος των ατόµων F, ο οποίος ωστόσο, αναλύεται διεξοδικά 

ακολούθως.  

 Τέλος, όσον αφορά τις παρατηρήσεις σχετικά µε το µηχανισµό των αντιδράσεων των 

ριζών OH φαίνετ ι ότι και σε αυτή την περίπτωση συντελ ύνται µέσω απαγωγής ατόµων H, 

καθώς ανιχνεύθ

α  ο

ηκε, µε τη χρήση της προσαρµοσµένης φασµατοµετρίας µαζών, το H2O, ως 

ροϊόν της αντίδρασης, ενώ όλες οι ενδείξεις των φασµατικών αναλύσεων ενδεικνύουν την 

απαγω εθυλενι  (–C  κυ ό. 
 

VIΙ.6.3 τιδράσεων Ριζών ΟΗ και Ατόμων Cl 
 

νεται στ ς Π – VII.6  Π – VII.6.1 για την πλειοψηφία των 

αντ  µελετή ην παρούσ τριβή, ακολουθείται η γενική που 

χαρακτηρ ντιδρά όµων Cl, ν ι ταχύτερες α  αντίστοιχες ιζών 

O νός ότι κριµένη τάσ πάρχει θερµοχ ή παραδοξότητ αθώς 

ο ν ριζώ ι πιο εξώθ  από τις αντίστοιχες των ατόµ l (∆ 

φαινόµενο ερµηνεύεται  ληφθεί υπόψη σηµαντικά µεγαλύτερη 

ηλεκτρονιακή συγγένεια ν Cl (§VII.3.6) και διερευνηθεί η επίδρασή της, σε αµιγώς 

κινητικές  των αντιδρώντων συστη , όπως είναι  ενεργοποίησής 

τ οί παράγοντες και η δυναµικ λογία της µ ής κατάστασ

π

γή των µ κών υδρογόνων H2–OH), ως τον ρίαρχο µηχανισµ  

 Σύγκριση Αν

Όπως φαί ους πίνακε .1.1 και .2, 

ιδράσεων που θηκαν στ α δια τάση 

ίζει τις α σεις των ατ α είνα πό τις των ρ

H. Παρά το γεγο  στη συγκε η ενυ ηµικ α, κ

ι αντιδράσεις τω ν OH είνα ερµες ων C

VII.6.3.1), το  εν µέρει , αν  η 

των ατόµω

 παραµέτρους µάτων  οι ενέργειες

ους, οι προεκθετικ ή τοπο εταβατικ ης54. 

  

 
∆ – VIΙ.6.3.1 Συγκριτικό ενεργειακό διάγραµµα πορείας αντιδράσεων ατόµων Cl και ριζών OH 
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Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι καθώς η ταχ τητα των ντιδράσεων µε τις HFA 

µειώνεται, οι συντελεστές ταχύτητάς τους συγκλίνουν, µε σηµείο αναφοράς την 

(CF

ύ α

, όπου η τάση αναστρέφεται. Οι µικρές σχετικές µεταβολές των θερµοχηµικών 

αραµέ

ρίσκονται σε 

ξαιρετική συνέπεια µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα, όσον αφορά το µηχανισµό της 

τα πλέον ευνοούµενα προς 

παγωγ

3)2C(CH3)OH

π τρων των αντιδράσεων (BDE, §VII.5.1) και πολλές φορές οι αντίστροφες τάσεις που 

παρατηρούνται, σε σχέση µε τις αναµενόµενες, βάσει των πειραµατικών αποτελεσµάτων, 

ενδεικνύουν ότι το φαινόµενο δεν είναι αµιγώς θερµοχηµικό και απαιτείται η λεπτοµερέστερη 

διερεύνηση των κινητικών παραγόντων, µε κυριότερη την επίδραση της υποκατάστασης στη 

δοµή της µεταβατικής κατάστασης. Ωστόσο, οι θερµοχηµικοί υπολογισµοί β

ε

αντίδρασης, καθώς προβλέπεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις, 

α ή υδρογόνα είναι τα µεθυλενικά (–CH2–OH), µε τα αντίστοιχα της υδροξυλοµάδας να 

είναι τα πιο ισχυρά δεσµευµένα. Το γεγονός αυτό ενδεικνύει ότι η πρωτογενής αιτία µεταβολής 

(υποκατάσταση), τόσο των θερµοχηµικών, όσο και των κινητικών παραµέτρων των αντιδρώντων 

συστηµάτων είναι κοινή. Εντούτοις, όπως αναλύθηκε στην παράγραφο §VII.5.1, ο τρόπος 

επίδρασής της, σε κάθε περίπτωση, είναι διαφορετικός, µε αποτέλεσµα η ποσοτική συσχέτιση 

των δύο παραγόντων να είναι εξαιρετικά επισφαλής και ορισµένες φορές αδόκιµη.  

 Σε µία περαιτέρω απόπειρα διερεύνησης της οµοιότητας των µηχανισµών αντίδρασης 

που εκκινούν τα δύο δραστικά συστατικά (OH, Cl), µε τις HFA, κατασκευάστηκε το διάγραµµα 

ελέυθερης ενέργειας (free energy plot, ⎟⎟
⎞

⎜⎜
⎛ ∆
−κ=

GTkk B
‡

exp , Ε – ΙΙ.3.20), για το σύνολο των
⎠⎝ RTh

 

µορίων που µελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή.  

Όπως φαίνεται στο ∆ – VII.6.3.2, η εξαιρετική γραµµική συσχέτιση του φυσικού 

λογαρίθµου των συντελεστών ταχύτητας των αντιδράσεων των ριζών ΟΗ (ln(kOH)) και των 

αντίστοιχων των ατόµων Cl (ln(kCl)), αποδεικνύει ότι οι αντιδράσεις των δύο ηλεκτρόφιλων 

δραστικών συστατικών χαρακτηρίζονται από τα ίδια µηχανιστικά χαρακτηριστικά. Ο 

συνδυασµός των αποτελεσµάτων της παρούσας διατριβής συστήνει ότι τόσο οι αντιδράσεις των 

ατόµων Cl, όσο και οι αντίστοιχες των ριζών OH συντελούνται κυρίως, µέσω απευθείας 

απόσπασης των µεθυλενικών υδρογόνων, που γειτνιάζουν µε την υδροξυλοµάδα, ενώ 

συγχρόνως αποκλείουν το ενδεχόµενο σηµαντικής συνεισφοράς πλευρικών µονοπατιών, που 

µπορεί να είναι υπεύθυνα για την παρατηρούµενη τάση σύγκλισης των kOH – kCl.  

Τέλος, οι παράγοντες συσχέτισης, που προέκυψαν από τη γραµµική προσαρµογή των 

σηµείων του διαγράµµατος ελεύθερης ενέργειας, εφόσον εµπλουτιστεί µε σηµαντικά 

χρησιµοποιηθούν 

 

µεγαλύτερο δείγµα οξυγονούχων φθοριωµένων ενώσεων, µπορούν να 
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µελλον

C ο  

τικά για την πρόβλεψη των συντελεστών ταχύτητας των ριζών OH µε τους τελευταίας 

γενιάς προτεινόµενους υποκαταστάτες των FC, τ υς υδροφθοραιθέρες και τις φθοροαλκοόλες. 

Η συγκεκριµένη πρόταση χρήζει ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, καθώς ο προσδιορισµός των 

συντελεστών ταχύτητας, των αντιδράσεων των ατόµων χλωρίου είναι λιγότερο περίπλοκος και 

λόγω της απλότητας του µηχανισµού του, συνήθως πιο ασφαλής2. 

 

 

HFA που µελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή  
 

∆ – VIΙ.6.3.2 ∆ιάγραµµα ελεύθερης ενέργειας για τις αντιδράσεις των ατόµων Cl και ριζών OH µε το σύνολο των 

   VIΙ.6.4

 

 το αντίστοιχο 

του οξ

  

F

 Επίδραση Φθοροϋποκατάστασης στη Δραστικότητα των HFA 

 
Τα άτοµα F, ως υποκαταστάτες των HFA διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη 

δραστικότητά τους και συνεπώς καθίσταται απαραίτητη η εκτενέστερη διερεύνησή του. Με 

βάση τις ενέργειες διάσπασης δεσµών που προέκυψαν από του κβαντοµηχανικούς 

υπολογισµούς, φαίνεται ότι η επίδρασή τους ποικίλλει, ανάλογα της θέσης και του αριθµού τους. 

Συγκεκριµένα, κατά την αναφορά στην επίδραση ενός ατόµου F, στα υδρογόνα του ίδιου 

άνθρακα (–CHF–) φαίνεται να προκαλεί εξασθένιση στο δεσµό C–H, γεγονός που δηλώνει ότι 

το σαφώς πιο ασθενές ανωµερικό φαινόµενο των ατόµων φθορίων, συγκριτικά µε

υγόνου, υπερισχύει του επαγωγικού του φαινοµένου, που θα τραβήξει µέσω σ–δεσµών 

ηλεκτρονική πυκνότητα και θα προκαλέσει ενίσχυση του δεσµού (Π – VII.5.1). Η συνεργειακή 

όµως δράση των επαγωγικών φαινοµένων δύο ατόµων φθορίου (–CH 2), φαίνεται να 
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αντισταθµίζει πλήρως το ανωµερικό φαινόµενο του F και η ενέργεια του C–H δεσµού, να 

παραµένει πρακτικά ανεπηρέαστη (§VII.5). Όσον αφορά γειτονικούς C–H δεσµούς, η επίδραση 

της φθοροϋποκατάστασης είναι αυστηρά µονοσήµαντη και προκαλεί  αποκλειστικά ενίσχυση 

των δεσµών, ως αποτέλεσµα των επαγωγικών φαινοµένων που προκαλούν. Μάλιστα, φαίνεται 

ότι τα επαγωγικά φαινόµενα δρουν προσθετικά, µε την εντονότερη ενίσχυση να την προκαλεί 

µία –CF3 οµάδα, σε α–θέση ως προς τον C–H δεσµό αναφοράς. Επιπλέον, φαίνεται ότι η 

αντικατάσταση ενός ατόµου –F (α–θέση) από µία –CF3 οµάδα (β–θέση), δεν επιφέρει καµία 

µεταβολή στην ενέργεια του προς αναφορά C–H δεσµού, δηλώνοντας το βεληνεκές και την 

ένταση επίδρασης των επαγωγικών φαινοµένων των φθορίων (§VII.5). Ωστόσο, η παρουσία των 

ατόµων F και οι ηλεκτρονιακές µεταβολές που προκαλούν στα µόρια φαίνεται ότι έχουν πιο 

σύνθετο ρόλο στη δραστικότητα των µορίων, από την ενίσχυση ή εξασθένιση των C–H δεσµών 

και ότι επηρεάζει πιο άµεσα την κινητική της αντίδρασης. Για τις εξώθερµες αντιδράσεις, που 

είναι οι περισσότερες που µελετώνται στην παρούσα διατριβή, βάσει του αξιώµατος του 

Hammond, το σύµπλοκο της µεταβατικής κατάστασης προτείνεται ότι παρουσιάζει σηµαντικές 

δοµικές και ενεργειακές οµοιότητες µε τα αντιδρώντα. Συνεπώς η µείωση της ηλεκτρονιακής 

πυκνότητας του προς απαγωγή υδρογόνου θα είναι επίσης εµφανής στη µεταβατική κατάσταση, 

κατά την κίνηση επί της συντεταγµένης της αντίδρασης. Αυτό θα επιφέρει ως αποτέλεσµα, τα 

ηλεκτρονιόφιλα άτοµα Cl και οι ρίζες OH, να δηµιουργούν πιο χαλαρά σύµπλοκα (Transition 

State Complexes) και το ενεργειακό φράγµα των αντιδράσεων να αυξάνει. Επιπλέον, η παρουσία 

 δραστικού συστατικού προς τον άξονα του µορίου 

(στερεοχηµικές παρεµποδίσεις, ηλεκτρονιακές απώσεις) και συνακόλουθα, τις επαγόµενες ροπές 

πληθώρα παρα

πο

όζοντας έθο  τον µ

ε  ταχύτητας

των ατόµων F επιδρά σηµαντικά στην εντροπία (∆S‡) του συστήµατος, καθώς µπορεί να αλλάξει 

δραστικά τη γωνία προσέγγισης του

αδράνειας του συστήµατος (§VΙI.2.2.1).  

Η  των µέτρων που επηρεάζονται από το βαθµό και τη θέση της 

φθορίωσης µπορεί να αποτελούν µία πιθανή ερµηνεία, τόσο για τις αποκλίσεις υ 

παρατηρούνται εφαρµ  τη µ δο SAR, για  υπολογισ ό κινητικών παραµέτρων στις 

αλκοόλες, όσο και για τις αντίστοιχες που αφορούν στη συσχέτιση των ενεργειών διάσπασης 

των δεσµών µ  του συντελεστές  των αντιδράσεων (∆ – VII.5.1.1). Ωστόσο, η 

διαλεύκανση της επίδρασης απαιτεί τη συµπερίληψη στην ανάλυση σηµαντικά µεγαλύτερου 

στατιστικού δείγµατος µορίων, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως οι παράγοντες και ο βαθµός 

επίδρασής τους στη δραστικότητα τους.  
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VIΙ.6.5 Επίδραση των HFA στην Ατμόσφαιρα 
 

Ο βασικός µηχανισ ός τροποσφαιρικής αποικοδόµησης των HFA αναµένεται να είναι η 

χηµική τους αντίδραση µε το κυρίαρχο δραστικό συστατικό της ατµόσφαιρας, τις ρίζες OH, ενώ 

σε µικρότερο ποσοστό αναµένεται να συνδράµει η αντίδραση τους µε τα λιγότερο θονα, αλλά 

πιο δραστικά άτοµ  Cl. Ωστόσο και οι δύο διεργασίες, όπως αποδείχθηκε, συµβαίνουν µέσω του 

ίδιου µηχανισµού µετάθεσης των α–θέσης, ως προς την υδροξυλοµάδα υδρογόνων και συνεπώς 

παράγουν τις ίδιες αφυδρογονωµένες ρίζες, ως προϊόντα της πρωτογενούς τους αποικοδόµησης.  

Στον πίνακα Π – VII.6.2.1 παρατίθενται οι χρόνοι ζωής των HFA (Ε – VII.6.5.1), που 

µελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή χρησιµ , τις µέσες συγκεντρώσεις των ατόµων Cl 

µ

άφ

α

οποιώντας

(τCl) και των ριζών OH (τOH). Επίσης παρατίθεται ο δραστικός χρόνος ζωής των ενώσεων (τeff) 

συµπεριλαµβάνοντας, επιπλέον, τη χηµεία του χλωρίου (E – VII.6.5.2).  

 [ ]avgX
X Xk
τ 298

1
=   [Ε – VII.6.5.1] 

όπου Χ: Cl ή OH και [Χ]: οι αντίστοιχες µέσες συγκεντρώσεις των δραστικών συστατικών. 

 
ClΟΗeff τττ
111

+=   [Ε – VII.6.5.2] 

Ως βέλτιστη θερµοκρασία για το συγκεκριµένο υπολογισµό, έχει προταθεί αυτή των 272 K53, 

άλλα ελλείψει κινητικών δεδοµένων για το υδροξύλιο χρησιµοποιήθηκαν οι συντελεστές 

ταχύτητας που προσδιορίστηκαν κατά την παρούσα διατριβή σε θερµοκρασία 298 Κ. Πρέπει 

ωστόσο να επισηµανθεί ότι οι αναφερόµενοι χρόνοι ζωής είναι προσεγγιστικοί και 

χρησιµοποιούνται µόνον για τη διεξαγωγή ενδεικτικών συγκρίσεων. Όπως φαίνεται στον πίνακα 

Π – VII.6.2.1, το χρονικό παράθυρο επίδρασης των HFA στην ατµόσφαιρα καθορίζεται κυρίως 

από τις

Όσον αφορά τα δευτερογενή προϊόντα ατµοσφαιρικής οξέιδωσης των HFA, το σύνολο 

ων µορίων που µελετήθηκε οδηγεί στο σχηµατισµό των αντίστοιχων αλδεϋδών, µε σύγχρονη 

κλυση HO2. Εξαίρεση αποτελούν η (CF3)2C(H)OH, η οποία οδηγεί στο σχηµατισµό της 

 ρίζες ΟΗ και ιδιαίτερα, στην περίπτωση των λιγότερο δραστικών αλκοολών, που καθώς 

αναλύθηκε νωρίτερα, οι ταχύτητες αντίδρασης των δύο δραστικών συστατικών γίνονται 

συγκρίσιµες. Ωστόσο, για τις δραστικότερες φθοροαλκοόλες, οι οποίες αποτελούν και τα πλέον 

υποσχόµενα υποκατάστατα των HFC, οι αντιδράσεις των ατόµων Cl φαίνεται να συνδράµουν σε 

ένα ποσοστό ~10 %, γεγονός που πιθανώς ενδεικνύει ότι ο ακριβής προσδιορισµός του χρόνου 

ζωής τους και ακολούθως του δυναµικού παγκόσµιας θέρµανσης (GWP) που επάγουν, να  

απαιτεί τη συµπερίληψη της χηµείας του χλωρίου στα διάφορα φωτοχηµικά µοντέλα πρόβλεψης 

των κλιµατικών µεταβολών.  

τ

έ
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αντίστοιχης κετόνης και η (CF3)2C(CH3)OH, για την οποία δεν κατέστη δυνατή η ανίχνευση των 

ευτερογενών προϊόντων οξείδωσής της. Τα συγκεκριµένα προϊόντα είναι σύµφωνα µε το 

µηχανισ

2

CH

ι

ι τιµές των GWP και η 

ενίσχυση που θα προκαλούν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου οι HFA θα είναι

µικρότερη4, σε σύγκριση µε αντίστοιχα HFC. Συνεπώς, µε γνώµονα την επίδραση των ενώσεων 

 την 

αντικατάσταση των HFC, σε βιοµηχανικές και τεχνολογικές αρµογές. 

 

δ

µό µετάθεσης των α–θέσης υδρογόνων, ως προς την υδροξυλοµάδα, ενώ οι 

συγκεκριµένες αλδεΰδες αποτέλεσαν τα µοναδικά προϊόντα οξείδωσης που  ανιχνεύθηκαν.  

Τέλος, συγκρίνοντας τους χρόνους ζωής των HFA µε αντίστοιχους των HFC, η 

ενεργοποιητική δράση των γειτονικών C–H δεσµών, που προκαλεί το οξυγόνο της 

υδροξυλοµάδας, φαίνεται να υπερκεράζει το σύνολο των επαγωγικών φαινοµένων των φθορίων 

και να τις καθιστά δραστικότερες. Παραδειγµατικά, ο χρόνος ζωής της CHF2CH OH 

( daysτ OHCHCHF 32
22

= ), είναι περίπου 16 φορές µικρότερος από τον αντίστοιχο του CHF2 3 

( daysτ CHCHF 511
32
= )1, χρησ µοποιώντας και στις δύο περιπτώσεις την έκφραση Ε – VII.6.5.1 και 

αγνοώντας την συνδροµή της χηµείας του χλωρίου. Σαν αποτέλεσµα, ο

 σηµαντικά 

στο περιβάλλον, οι HFA συνιστούν ιδανική κατηγορία φθοριωµένων ενώσεων για

 εφ
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Κεφάλαιο VΙΙΙ  –  Συμπεράσματα 
 
 

  Οι  φθοριωμένες  αλκοόλες  (Hydro–Fluorinated Alcohols, HFA)  συνιστούν  μία  σημαντική,  νέα 

κατηγορία  ενώσεων  που  έχουν  προταθεί,  από  παγκοσμίου  βεληνεκούς  συμφωνίες,  να 

αντικαταστήσουν  τους  χλωροφθοράνθρακες  (CFC)  και  τα  πρώτης  (Hydro–Chloro–Fluoro  Carbons, 

HCFC),  και  δεύτερης  γενιάς  (Hydro–Fluoro  Carbons,  HCFC)  εναλλακτικά  τους,  σε  πληθώρα 

βιομηχανικών και τεχνολογικών εφαρμογών. Πρωταρχικό κριτήριο για τη σχεδίαση και τον έλεγχο 

της  καταλληλότητας  χρήσης  των προτεινόμενων  υποκαταστατών αποτελεί  η  μηδενική  συνδρομή 

τους στην αραίωση του στρατοσφαιρικού όζοντος  (Montreal Protocol – 1987). Οι HFA απαλλαγμένες 

από άτομα Cl, ακόμα και αν ανέλθουν στη στρατόσφαιρα, θα είναι ακίνδυνες για τη στοιβάδα του 

όζοντος.  Ωστόσο,  όπως  διαπιστώθηκε  αργότερα,  η  ρυπαντική  δραστηριότητα  των  φθοριωμένων 

ενώσεων  αφορά  κυρίως  την  τροπόσφαιρα,  μετατοπίζοντας  το  πρόβλημα  πλησιέστερα  στην 

επιφάνεια της γης. Η έντονη απορρόφηση της υπέρυθρης ακτινοβολίας, που εκπέμπει η γη, από τις 

φθοριωμένες ενώσεις  (HCFC, HFC, HFA)  επιφέρει  τον εγκλωβισμό της στην περιοχή και κατά την 

θερμική επανεκπομπή της, τη θέρμανση της τροπόσφαιρας. Οι ενώσεις με σχετικά μεγάλες ενεργές 

διατομές  υπέρυθρης  ακτινοβολίας  (IR–cross  sections),  που  ενισχύουν  το  φυσικό  φαινόμενο  του 

θερμοκηπίου, είναι γνωστές σαν θερμοκηπιακά αέρια  (GreenHouse Gases, GHG) και ελέγχονται από 

το πρωτόκολλο του Kyoto, που πρόσφατα τέθηκε σε εφαρμογή (Φεβρουάριος 2005).   Μέτρο ελέγχου 

των  GHG  αποτελεί  ο  δείκτης  παγκόσμιας  θέρμανσης  (Global Warming  Potential,  GWP),  ο  οποίος 

εξαρτάται  τόσο από  τα  IR–cross  sections  των  ενώσεων,  όσο  και  από  τον ατμοσφαιρικό  χρόνο  ζωής 

τους.  

  Στην παρούσα διατριβή προσδιορίστηκαν οι κινητικές παράμετροι  για τις αντιδράσεις  των 

ατόμων Cl και των ριζών OH, με επιλεγμένη σειρά HFA, ώστε αφενός να διερευνηθεί κινητικά και 

μηχανιστικά  η  τροποσφαιρική  τους  αποικοδόμηση  και  αφετέρου,  να  μελετηθεί  η  επίδραση  της 

θέσης  και  του  βαθμού  φθορίωσης  στη  δραστικότητά  τους.  Τα  πειράματα  διεξήχθησαν  σε  δύο 

ανεξάρτητες  πειραματικές  διατάξεις  χρησιμοποιώντας  την  τεχνική  του  αντιδραστήρα  πολύ 

χαμηλής  πίεσης  (Very  Low  Pressure  Reactor,  VLPR)  και  χρησιμοποιώντας  ως  δομικό  σύστημα 

ανίχνευσης  την  τετραπολική  φασματομετρία  μαζών.  Πλεονέκτημα  της  τεχνικής  αποτελεί  η 

συνεχής  και  ποσοτική  ανάλυση  των  συστατικών  του  αντιδρώντος  μίγματος  διαμορφώνοντας  τα 

μόρια  που  εξέρχονται  από  τον  αντιδραστήρα  σε  μία  ευρεία  μοριακή  δέσμη.   Με  τον  τρόπο  αυτό 

καθίσταται δυνατή η ποσοτική ανίχνευση ακόμα και δραστικών οντοτήτων, όπως τα άτομα Cl, ενώ 

συγχρόνως παρακολουθούνται ποσοτικά όλα τα σταθερά αντιδρώντα και προϊόντα της αντίδρασης. 

Καινοτομία της πειραματικής διάταξης αποτέλεσε η επιτυχής σύζευξη της φασματομετρίας μάζας 

με  την οπτική  τεχνική ανίχνευσης  του  επαγόμενου φθορισμού από  laser  (Laser  Induced Fluorescence, 

LIF), που χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση των ριζών OH, στη δεύτερη πειραματική διάταξη. Η 

συνδυαστική χρήση των δύο συμπληρωματικών τεχνικών ανίχνευσης προσδίδει τη δυνατότητα της 
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ακριβούς  μέτρησης  της  συγκέντρωσης  των  ριζών  OH,  ενώ  συγχρόνως,  χρησιμοποιώντας  τη 

φασματομετρία μαζών μπορεί  να παρακολουθείται  λεπτομερώς η  εξέλιξη  της αντίδρασης  και  να 

διερευνάται ο μηχανισμός της.  

  Τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής υποδεικνύουν, ότι οι αντιδράσεις των ατόμων Cl  

και των ριζών ΟΗ με τις HFA συντελούνται κυρίως, μέσω μηχανισμού μετάθεσης των α–θέσης, ως 

προς την υδροξυλομάδα υδρογόνων, παράγοντας ως προϊόντα HX  (X  : OH, Cl) και τις αντίστοιχες 

αφυδρογονωμένες ρίζες. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός ενισχύεται επίσης από το χαρακτηρισμό των  

προϊόντων  οξείδωσης  των  παραγόμενων  ριζών,  που  σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  ανιχνεύθηκαν  ως 

προϊόντα,  οι αντίστοιχες καρβονυλικές  ενώσεις  (φθοροαλδεΰδες  ή φθοροκετόνες),  οι  οποίες γενικά 

είναι  ηπιότερες  προς  το  περιβάλλον.  Η  κυρίαρχη  οδός  απομάκρυνσης  των  HFA  από  την 

ατμόσφαιρα,  όπως  αναμένεται  και  προκύπτει  από  την  παρούσα  διατριβή  είναι  η  χημική  τους 

αντίδραση  με  τις  ρίζες OH.  Η  φωτόλυσή  τους  εκτιμάται  ότι  θα  έχει  αμελητέα  συνεισφορά  στην 

αποικοδόμησή τους, καθώς απορροφούν εξαιρετικά ασθενώς σε ακτινικά μήκη κύματος (λ > 300 nm, 

σ  <  5  ×  10‐22  cm2 molecule‐1).  Ωστόσο  τα  άτομα  Cl,  αν  και  λιγότερο  άφθονα  από  τις  ρίζες  OH,  σε 

παραθαλάσσιες περιοχές, πιθανώς, να αποτελούν σημαντική δεξαμενή των HFA και να πρέπει να 

συμπεριληφθούν  σε  φωτοχημικά  μοντέλα  πρόβλεψης  των  κλιματικών  αλλαγών,  προκειμένου  να 

προσδιοριστεί  ακριβέστερα  ο  ατμοσφαιρικός  χρόνος  ζωής  τους.  Χρησιμοποιώντας  μέσες 

συγκεντρώσεις  των  δραστικών  συστατικών  (OH,  Cl),  για  τον  προσδιορισμό  του  τροποσφαιρικού 

χρόνου  ζωής  των HFA,  προκύπτει  ότι  η  συνδρομή  στην  αποικοδόμηση  της  χημείας  του  χλωρίου 

εξαρτάται από την κλιμάκωση των σχετικών συντελεστών ταχύτητας των αντιδράσεων των ριζών 

ΟΗ  και  των  ατόμων  Cl    και  για  τις  ταχύτερες  των  αντιδράσεων  μπορεί  να  φτάσει  μέχρι  ~15 %. 

Μηχανιστικά,  όπως  προαναφέρθηκε,  τα  δύο  δραστικά  συστατικά  εκκινούν  πανομοιότυπων 

μηχανισμών ατμοσφαιρικές διεργασίες, με αποτέλεσμα τα τελικά προϊόντα της οξείδωσης τους να 

είναι τα ίδια.  

  Οι  μικροί  χρόνοι  ζωής  των HFA αναμένεται  να ακολουθούνται  από  ανάλογες  τάσεις  των 

GWP,  καθιστώντας  τις  λιγότερο  επικίνδυνες  ενώσεις,  για  το  περιβάλλον,  σε  σύγκριση  με 

προγενέστερα  εναλλακτικά.  Για  πολλά  από  τα  προτεινόμενα  μέλη  της  σειράς  των  HFA  που 

χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά μικρούς τροποσφαιρικούς χρόνους  ζωής, όπως για παράδειγμα η 

CF3CH2CH2OH  (τ  ~  14  days),  αναμένεται  η  επίδρασή  τους  στο  περιβάλλον  να  έχει  μόνο  τοπικό 

χαρακτήρα,  και  να  εξαρτάται  σημαντικά  από  εποχιακές  και  μετεωρολογικές  παραμέτρους, 

καθιστώντας τον ακριβή υπολογισμό των GWP τους, εξαιρετικά δύσκολο.  

  Όσον αφορά τη συσχέτιση δομής δραστικότητας (Structure re–Activity Relationship, SAR), όπως 

προέκυψε,  τόσο από τα πειραματικά, όσο και από τα θεωρητικά αποτελέσματα της θερμοχημικής 

διερεύνησης των αντιδράσεων, φαίνεται ότι η θέση και ο βαθμός φθορίωσης των HFA επηρεάζουν 

385 
 



Κεφάλαιο VΙΙΙ  –  Συμπεράσματα 
 
 

σημαντικά,  τόσο  θερμοχημικούς,  όσο  και  αμιγώς  κινητικούς  παράγοντες  των  αντιδράσεων, 

καθιστώντας την ποσοτικοποίηση των φαινομένων εξαιρετικά δυσχερή. Εντούτοις, είναι προφανείς 

σε  όλες  τις  περιπτώσεις  και  σε  πλήρη  συνέπεια  με  τα  πειραματικά  αποτελέσματα,  τόσο  ο 

ενεργοποιός ρόλος της υδροξυλομάδας, στα άμεσα γειτνιάζοντα υδρογόνα εξασθενίζοντας τους C–

H δεσμούς, όσο και η ενίσχυση που προκαλεί η φθοροϋποκατάσταση των ομάδων, σε γειτονικούς C–

H δεσμούς. Ο χαρακτήρας μάλιστα της ισχυροποίησης είναι αθροιστικός και αυξάνει ανάλογα του 

βαθμού  φθορίωσης.  Ο  ρόλος  των  φθορίων  στα  υδρογόνα  του  ίδιου  άνθρακα  είναι  περισσότερο 

περίπλοκος, καθώς φαίνεται η παρουσία ενός μόνο ατόμου F σε μία μεθυλ–ομάδα να εξασθενίζει το 

δεσμό,  λόγω  συναγωνισμού  ανωμερικών  και  επαγωγικών  φαινομένων,  αλλά  ο  μεγαλύτερος 

βαθμός  υποκατάστασης,  ως  αποτέλεσμα  της  συνεργειακής  δράσης  των  επαγωγικών φαινομένων 

των φθορίων, να προκαλεί τελικά, ενίσχυση.  

  Τέλος,  εξετάζοντας  τις  HFA  ως  δυνητικά  υποκατάστατα  των  CFC,  με  γνώμονα  τη 

δραστικότητά  τους,  φέρονται  να  επιβαρύνουν  σημαντικά  λιγότερο  το  περιβάλλον,  από  τους 

προγενέστερους  υποκαταστάστες  (HCFC, CFC, Παράρτημα A.IV),  καθώς  η  συνεισφορά  τους  στην 

ενίσχυση  του  φαινομένου  του  θερμοκηπίου  αναμένεται  να  είναι  σημαντικά  μικρότερη  και  σε 

πολλές περιπτώσεις αμελητέα. Επιπλέον, η μεγάλη υδροφιλικότητα των HFA, λόγω της παρουσίας 

της  πολικής  υδροξυλομάδας,  στο  μόριό  τους,  αναμένεται  να  ευνοήσει  εναλλακτικούς  τρόπους 

απομάκρυνσή  τους  από  την  ατμόσφαιρα,  μέσω  φαινομένων  κατακρήμνισης,  μειώνοντας  ακόμα 

περισσότερο  την  επίδρασή  τους  στο  περιβάλλον  και  στο  κλίμα.  Η  τελευταία  τους  ιδιότητα  τις 

καθιστά πιθανώς ικανότερα υποκατάστατα των CFC από την επίσης, προσφάτως προταθείσα σειρά 

των  υδροφθοροαιθέρων  (Hydro–Fluoro  Ethers,  HFE),  οι  οποίοι  χρησιμοποιούνται  ήδη  σε  πληθώρα 

βιομηχανικών και τεχνολογικών εφαρμογών.  
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Συστατικό
 

Σχετική Αφθονία (ppb)
 

Πηγές
 

Αφθονία %
 

Ν2 7.81  ×  108 Βιογενείς  78.08  

Ο2 2.01  ×  108 Βιογενείς  20.95  

Η2Ο
 

106  –  107 Φυσικές  0.50  

Ar   9.34  ×  106 Ραδιενέργες  0.93  

CO2 3.50  ×  105
Βιογενείς 
Καύσεις 

Βιομηχανία 
0.03  

Ne   1.80  ×  104 Ενδογενές  1.82  ×  10–3

He   5.20  ×  103 Ραδιενεργές  5.24  ×  10–4

CH4 1.60  ×  103 Βιογενείς 
Ανθρωπογενείς 

1.50  ×  10–4

Kr   1.00  ×  103 Ενδογενές  1.20  ×  10–4

H2 5.00  ×  102 Βιογενείς 
Φωτοχημεία 

5.00  ×  10–5

N2O   3.00  ×  102 Βιογενείς 
Βιομηχανία 

3.00  ×  10–5

CO   7.81  ×  108

Ανθρωπογενείς 
Φωτοχημεία 

Άμεσες Καύσεις 
Βιογενείς 

1.20  ×  10–5

SO2 <102 Βιομηχανία 
Φωτοχημεία 

2.00  ×  10–8

O3 <102 Φωτοχημεία  4.00  ×  10–5

Xe   9.00  ×  101 Ενδογενές  1.10  ×  10–5

NO,  NO2,  NOx Μεταβαλλόμενο  Βιομηχανία 
Βιογενείς 

Μεταβάλλεται 

CH3Cl   6.00    ×  10–1 Βιογενείς 
Ηφαίστεια 

Ίχνη 

CCl2F2 2.90  ×  10–1 Βιομηχανία  Ίχνη 

CCl3F   1.70  ×  10–1 Βιομηχανία  Ίχνη 

CCl4 1.20  ×  10–1 Βιομηχανία  Ίχνη 

CH3CCl3 9.80  ×  10–2 Βιομηχανία  Ίχνη 

CF4 7.00  ×  10–2 Βιομηχανία  Ίχνη 

CH3Br   1.00  ×  10–2 Βιογενείς 
Βιομηχανία 

Ίχνη 
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Μόρια
 

Αντιδράσεις  Cl Αντιδράσεις OH Αντιδράσεις NO3

  AArrhenius Ea / R k298 AArrhenius Ea / R k298 AArrhenius Ea / R k298

CH4 1.10 × 10–11 1400 ± 150 1.00 × 10–13 2.45 × 10–12 1775 6.3 × 10–15 –  – <1 × 10–18

C2H6 7.70 × 10–11 90 ± 90 5.70 × 10–11 8.7 × 10–12 1070 2.4 × 10–13 –  – <1 × 10–17

CH3F  2.00 × 10–11 1200 ± 500 3.50 × 10–11 2.5 × 10–12 1430 2.1 × 10–14 –   – –

CH2F2 1.20 × 10–11 1630 ± 500 5.00 × 10–14 1.7 × 10–12 1500 1.1 × 10–14 –   – –

CHF3 –     – 3.00 × 10–11 6.3 × 10–13 2300 2.8 × 10–16 – – –

CH3CH2F 

CH3CH2F 

1.80 × 10–11 

1.40 × 10–11

2.90 ± 500 

880 ± 500 

6.80 × 10–12 

7.30 × 10–13
2.5 × 10–12 730 2.2 × 10–13 –   – –

CH3CΗF2 

CH3CHF2

6.40 × 10–12

7.20 × 10–12

950 ± 500 

2390 ± 500 

2.60 × 10–13

2.40 × 10–15
3.4 × 10–14 990 3.4 × 10–14 –   – –

CH3CF3 1.20 × 10–11 3880 ± 500 2.60 × 10–17 1.1 × 10–12 2010 1.3 × 10–15 –   – –

CH2FCF3 –     – 1.50 × 10–15 1.05 × 10–12 1630 4.4 × 10–15 – – –

CH2FCHF2

CH2FCHF2

5.50 × 10–12

7.70 × 10–12

1610 ± 500 

1720 ± 500 

2.50 × 10–14 

2.40 × 10–14
3.9 × 10–12 1620 1.7 × 10–14 –   – –

CHF2CHF2 7.50 × 10–12 2430 ± 500 2.20 × 10–15 1.6 × 10–12 1660 6.1 × 10–15 –   – –

CH3CH2F 

CH3CH2F 

1.20 × 10–11

1.50 × 10–11

830 ± 500 

240 ± 400 

7.30 × 10–13

6.70 × 10–12
2.5 × 10–12 730 2.2 × 10–13 –   – –
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iii 
 

CHF2CF3 –     – 2.40 × 10–16 6.0 × 10–13 1700 2.0 × 10–15 – – –

CH2FCH2F  1.20 × 10–11 1060 ± 500 7.70 × 10–13 1.1 × 10–12 730 9.7 × 10–14 –   – –

CH3OCH3 –     – 1.90 × 10–10 1.0 × 10–11
370 

 
2.5 × 10–12

– – –

CF3CH2OCH3 1.03 × 10–11 867 ± 106 2.31 × 10–12   6.24 × 10–13
–   – –

CF3OCH3 –     – 1.40 × 10–13 1.5 × 10–12 1450 1.2 × 10–14 – – –

CHF2OCHF2 –     – 5.73 × 10–14
1.1 × 10–12 1830 2.4 × 10–15 – – –

CF3OCHF2 –     – 3.38 × 10–15 4.6 × 10–13 2040 4.9 × 10–16 – – –

CHF2CF2OCH3 –     – 2.04 × 10–13 – – 2.36 × 10–13
– – –

CH3OH  5.40 × 10–11 0 ± 250 5.40 × 10–11 7.3 × 10–12 620 9.1 × 10–13 9.4 × 10–13 2650 1.3 × 10–16

C2H5OH  9.00 × 10–11 ± 0.1 9.00 × 10–11 6.9 × 10–12 230 3.2 × 10–12 7.0 × 10–13 15 <2 × 10–15

C2H4 –  – 1.2 × 10–10 1.96 × 10–12
438 8.52 × 10–12

2.1 × 10–16 2282 4.4 × 10–14

C3H6 –  – 2.5 × 10–10 4.85 × 10–12
504 2.63 × 10–11

9.5 × 10–15 1156 4.6 × 10–13

C4H8 –  – 2.2 × 10–10 6.55 × 10–12
467 3.14 × 10–11

1.4 × 10–14 938 3.14 × 10–13
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CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
C                                                                              C 
C Author : Vassilis C. Papadimitriou (VCP) 2004 - 2006                    C 
C                                                                              C 
C       Version 1.0 (Seperated Versions of vcc, vcr and vsOH.com)              C 
C               Comment: They Run Aftet Compilation                            C 
C                                                                              C 
C       Version 1.1 (Seperated Versions of vcc, vcr and vsOH.com)              C 
C               Comment: vcc, vcr read Date from File e.g'23m501.dat'          C 
C                                                                              C 
C       Version 1.2 (Combined Version of vcc, vcr and vsOH.com)                C 
C               Comment: Executable Name : vcr (VLPR Calibration Reaction)     C 
C               Comment: All Subroutines Read from the Same File '23m501.dat'  C 
C                                                                              C 
C       Version 1.3 (Combined Version of vcc, vcr and vsOH.com)                C 
C               Comment: Executable Name : vcr (VLPR Calibration Reaction)     C 
C               Comment: All Subroutines Read from the Same File '23m501.dat'  C 
C               Comment: Data file enriched with parameters for full           C 
C                        experimental analysis for OH Radical Reactions        C 
C               Comment: Final 23m501.out file produced (19 Columns)           C 
C                                                                              C 
C       Version 1.4 (Combined Version of vcc, vcr and vsOH.com)                C 
C               Comment: Executable Name : vcr (VLPR Calibration Reaction)     C 
C               Comment: All Subroutines Read from the Same File '23m501.dat'  C 
C               Comment: Data file enriched with parameters for full           C 
C                        experimental analysis for OH Radical Reactions        C 
C               Comment: Final 23m501.out file produced (19 Columns)           C 
C               Comment: Declaration Initial Amplifier in *.dat file.          C 
C               Comment: Addition of measured m/z at the ending of filename:   C 
C                        e.g. R3c5_23m5_94.txt                                 C 
C                                                                              C 
C     This Program Performs Data Kinetic Analysis for            C 
C                    Radical (Fluorescence) – Molecule Reactions               C 
C                                                                              C 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
 
 PROGRAM VCR 
 
 Implicit integer*4 (I-N) 
 Implicit real*4 (A-H,O-Z) 
 
 Character infile*12 
 Character*80 Label,Amplifier 
 Character ndate*4,expt*2,mz*3 
 
C-------------------     Characters Needed for Calibration    -----------------C 
 
 Character*80 tcfilename,cfilename 
 Character*80 tbgcfile,bgcfile 
 
 Character isac1*8,isbc1*8,isbc2*8 
 
 Character bgc_cal*12,vcc_cal*12 
 Character qim_cal*16,cal_file*12 
 
 
C--------------------     Characters Needed for Reaction    -------------------C 
 
 Character*80 trfilename,rfilename 
 Character*80 tbgrfile,bgrfile 
 
 Character isar1*8,isbr1*8,isbr2*8 
 
 Character*12 vcr_out,bgr_out 
 Character*16 qim_out,OUTFILE 
 Character*80 HSTR(8192) 
  
C-----------------     Characters Needed for vsOH.com Script    ---------------C 

iv 
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 Character signal*24, sbg*4, soff*4, son*4 
 
C---------------------          Common Parameteres    -------------------------C 
 
 Common /Cal_Infile/cal_file 
 Common /Bevington/slope,y_int,R_sqr,err_b,err_a 
 Common /Skoog/slope_Skg,y_int_Skg,R_sqr_Skg,err_b_Skg,err_a_Skg 
 Common /OUF/ndate,expt,OUTFILE 
 Common /QMS_AMPL/BC_Ampl,Cal_Ampl,BR_Ampl,Rct_Ampl  
 
 N = IARGC() 
 
 Do i = 1, N, 1 
 
 Call getarg(i,infile) 
 
  If (infile .EQ. '-h') Then 
   Call System('clear') 
   Open (Unit = 2,File ='/home/bpapadim/data/vcr/vcr.hlp', 
     &          Status = 'OLD') 
    Do j = 1, 8192,1  
  
      Read (2,95, Err = 298, End =299)HSTR(j) 
95     Format (1A79) 
     Write (6,*)HSTR(j) 
    EndDo 
298   Continue 
299   Continue 
 
   STOP 
  EndIf 
 
 EndDo 
 
 Open (Unit = 1, File = infile, Status = 'OLD') 
 
 Read (1,99,End = 601)Label 
99 Format(1A80) 
 
 Read (Label,*)ndate,expt,mz 
C Write (6,99) ndate,expt 
 
 
C============================================================================== 
C Character sysdate*12 
C  
C Call fdate(sysdate) 
C Write (6,*) sysdate 
C============================================================================== 
 
C------------  Calibration 
 
 bgc_cal ='bgc_'//ndate//'.cal' 
 vcc_cal ='vcc_'//ndate//'.cal' 
 qim_cal ='vcc_'//ndate//'_QIM.cal' 
 cal_file = ndate//expt//'.ff' 
 
C------------  Reaction 
 
 bgr_out = 'bgr_'//ndate//'.out' 
 vcr_out = 'vcr_'//ndate//'.out' 
 qim_out = 'vcr_'//ndate//'_QIM.out' 
 OUTFILE = ndate//expt//'.out' 
 
C------------ Signal OH Treatment 
 
 Read (1,*)sbg,soff,son 
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 signal = 'vsOH.com '//sbg//soff//son 
 
 call SYSTEM(signal) 
 
 write (6,*) 'You have analysed:   ',sbg,'sbg files    ',    
     &               soff,'soff files    ',son,'son files' 
 
CCCCCCCCCCCCC 11 - April 2005  ! Reading QMS Initial Amplifier  
 
 
 Read (1,131)Amplifier 
131 Format (1A80) 
 
 Write (6,*) '                Starting  QMS Amplifier are:  ' 
 Write (6,*)Amplifier 
 
 Read (Amplifier,*)BC_Ampl,Cal_Ampl,BR_Ampl,Rct_Ampl 
 
C Write (6,*)BC_Ampl,Cal_Ampl,BR_Ampl,Rct_Ampl 
 
CCCCCCCCCCCCCC 11 - April 2005  ! 1) BC, 2)Calibration, 3)BR, 4) Reaction 
 
C------------  Calibration 
 
 Open (Unit = 21, File = vcc_cal, status = 'UNKNOWN') 
 Write (21,*) 'Avg_Pts Interval <P1> <P2> <P3> <IM>' ! DATE INCLUDED 
 
 Open (Unit = 41, File = bgc_cal, status = 'UNKNOWN') 
 Write (41,*) 'Avg_Pts Interval <P1> <P2> <P3> <Ibg>' ! DATE INCLUDED 
 
 
C In This Section Format for Background_Cal Files is Identified  
C -------------------    BC#_date.txt   ------------------- 
 
 
 Do kc = 1,20,1 
 
  Write (isac1,*)kc 
  tbgcfile = 'BC'//isac1//'_'//ndate//'_'//mz//'.txt'   ! DATE INCLUDED 
  
  ibc = 0 
  bgcfile = ' ' 
   Do igc = 1,80 
    If (tbgcfile(igc:igc) .ne. ' ') Then 
     ibc = ibc + 1 
     bgcfile(ibc:ibc) = tbgcfile(igc:igc) 
    EndIf 
   EndDo 
  Call Background_Cal(bgcfile) 
C  Print*, bgcfile(1:20) 
 EndDo 
 
C In This Section Format for Calibration Files is Identified  
C ------------------  C#c#_date.txt ------------------- 
 
 Do ic = 0,100,1 
  Do jc = 0,99,1 
 
   Write (isbc1,*)ic 
   Write (isbc2,*)jc 
    
   tcfilename = 'C'//isbc1//'c'//isbc2//'_'//ndate//'_'//mz// 
     &'.txt'! DATE INCLUDED 
  
   icc = 0 
 
   cfilename = ' ' 

vi 
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    Do itc = 1,80 
     If (tcfilename(itc:itc).ne.' ') then 
      icc = icc + 1 
      cfilename(icc:icc) = tcfilename(itc:itc) 
     Endif 
    EndDo 
 
C   Write (6,*) cfilename(1:70)  !DEBUG1 
   Call Calibration(cfilename) 
   EndDo 
  EndDo 
 
 Close (Unit = 21) 
 Close (Unit = 41) 
 
 
 Open (Unit = 51, File = vcc_cal, status = 'OLD', 
     &        err = 501) 
 
 Open (Unit = 61, File = qim_cal, status = 'UNKNOWN') 
 
 Call VCC_QIM(intensities)  
 
 Close (Unit = 51) 
 Close (Unit = 61) 
  
 
C------------  Reaction 
 
 Open (Unit = 22, File = vcr_out , Status = 'UNKNOWN') 
 Write (22,*) 'Avg_Pts Interval <P1> <P2> <P3> <IM>' ! DATE INCLUDED 
 
 Open (Unit = 42, File = bgr_out, Status = 'UNKNOWN') 
 Write (42,*) 'Avg_Pts Interval <P1> <P2> <P3> <Ibg>' ! DATE INCLUDED 
 
C Write (6,99)ndate 
 
 
C In This Section Format for Background Files is Identified  
C -------------------    BR#_date.txt   ------------------- 
 
 Do kr = 1,20,1 
 
  Write (isar1,*)kr 
  tbgrfile = 'BR'//isar1//'_'//ndate//'_'//mz//'.txt'   ! DATE INCLUDED 
  
  ibr = 0 
  bgrfile = ' ' 
 
   Do igr = 1,80 
    If (tbgrfile(igr:igr) .ne. ' ') Then 
     ibr = ibr + 1 
     bgrfile(ibr:ibr) = tbgrfile(igr:igr) 
    EndIf 
   EndDo 
 
C  Print*, bgrfile(1:20) 
  Call Background_Rct(bgrfile) 
 EndDo 
 
 
C In This Section Format for Reaction Files is Identified  
C ------------------  R#c#_date.txt ------------------- 
 
 Do ir = 0,100,1 
  Do jr = 0,99,1 
 
   Write (isbr1,*)ir 

vii 
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   Write (isbr2,*)jr 
    
   trfilename = 'R'//isbr1//'c'//isbr2//'_'//ndate//'_'//mz// 
     &'.txt' !DATE INCLUDED 
  
   icr = 0 
 
   rfilename = ' ' 
 
    Do itr = 1,80 
     If (trfilename(itr:itr).ne.' ') then 
      icr = icr + 1 
      rfilename(icr:icr) = trfilename(itr:itr) 
     Endif 
    EndDo 
 
C   Write (6,*) rfilename(1:70)  !DEBUG1 
   Call Reaction(rfilename) 
   EndDo 
  EndDo 
 
  
 Close (Unit = 22) 
 Close (Unit = 42) 
 
  
 Open (Unit = 52, File = vcr_out, Status = 'OLD', 
     &        err = 502) 
 
 Open (Unit = 62, File = qim_out, Status = 'UNKNOWN') 
 
 Call VCR_QIM(intensities) 
 
 Close (Unit = 52) 
 Close (Unit = 62) 
 
 
501 Continue 
601 Continue 
502  Continue 
 
CCCCCCCCCCCC 
 
 Open (Unit = 13, file = qim_cal, Status = 'Unknown') 
 Open (Unit = 23, file = bgc_cal, Status = 'Unknown') 
 Open (Unit = 33, file = cal_file, Status = 'Unknown') 
 
 Call Flow_Cal(maths) 
 
 Close (Unit = 13) 
 Close (Unit = 23) 
 Close (Unit = 33) 
 
CCCCCCCCCCCC 
 
 Call LSF_UFRC(Linear) 
 
CCCCCCCCCCC 
 
 Open (Unit = 15, File = bgr_out, Status = 'Unknown') 
 Open (Unit = 25, File = qim_out, Status = 'Unknown') 
 Open (Unit = 35, File = OUTFILE, Status = 'Unknown')  
C     &  RECL = 2) 
 
 Call RCT_CONC(reactant) 
 
 Close (Unit = 15) 
 Close (Unit = 25) 
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 Close (Unit = 35) 
 
 Close (Unit = 1) 
 End 
 
C--------------------------      SubRoutines      -----------------------------C 
 
C------------   Backround for Calibration 
 
 SubRoutine Background_Cal(bgcfile) 
 
 Implicit integer*4 (I-N) 
 Implicit real*4 (A-H,O-Z) 
 
 Character*(*) bgcfile 
 Character*80 Line 
 
 Dimension Number(8192)   ! For New Version of YPFC 16-Nov-2004 
 Dimension CHAN0(8192),CHAN1(8192),CHAN2(8192),CHAN3(8192) 
C Dimension CHAN4(8192),CHAN5(8192),CHAN6(8192),CHAN7(8192) 
 Dimension sum_P1(8192),sum_P2(8192),sum_P3(8192),sumIbg(8192) 
 Dimension t_INTVAL(8192) 
C Character*12 PCtime(8192) 
 
 Real*4 Avg_P1,Avg_P2,Avg_P3,AvgIbg,t_INTVAL 
  
 Common /QMS_AMPL/BC_Ampl,Cal_Ampl,BR_Ampl,Rct_Ampl  
 
  Open (Unit = 31, File = bgcfile, status = 'OLD',  
     &            err = 801) 
 
C Print*,'Diavazei <',cfilename(1:40)//'>' 
 
     sum_P1(1) = 0.0 
     sum_P2(1) = 0.0 
        sum_P3(1) = 0.0 
     sumIbg(1) = 0.0 
 
       read(31,1) Line 
1             format(1A80) 
C        Write (6,*) Line 
 
CCCCCCCCCCC   Defining Initial QMS Amplifier for Calibration Background 
 
C Write (6,*)BC_Ampl 
 
 If (BC_Ampl .Eq. 1E-12) Then 
  bcq_ampl = 0.001 
 ElseIf (BC_Ampl .Eq. 1E-11) Then 
  bcq_ampl = 0.01 
 ElseIf (BC_Ampl .Eq. 1E-10) Then 
  bcq_ampl = 0.1 
 ElseIf (BC_Ampl .EQ. 1E-09) Then 
  bcq_ampl = 1.  
 ElseIf (BC_Ampl .EQ. 1E-08) Then 
  bcq_ampl = 10. 
 ElseIf (BC_Ampl .EQ. 1E-07) Then 
  bcq_ampl = 100. 
 ElseIf (BC_Ampl .EQ. 1E-06) Then 
  bcq_ampl = 1000. 
 EndIf 
 
CCCCCCCCCCCCCCCCC 
 
            k = 1 
 
 
            Do ik = 1,8192,1 

ix 
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             read(31,1,End=803) Line 
C            Print*,'<',Line(1:20),'>' 
             ns=0 
              Do kk=1,80,1 
               If (Line(kk:kk) .eq. ',') Line(kk:kk)=' ' 
               If (Line(kk:kk) .ne. ' ') ns=ns+1 
              EndDo 
 
             If (ns .ne. 0) Then 
              k = k + 1 
              l = k-1 
 
              Read(Line,*,Err = 802,End = 802) 
     &             Number(k),t_INTVAL(k), 
     &             CHAN0(k),CHAN1(k),CHAN2(k),CHAN3(k) 
C     &            CHAN4(k),CHAN5(k),CHAN6(k),CHAN7(k)  ! 
     &        ! I have Read PCTIME(Char) with Free Format    ! 
 
       sum_P1(k) = sum_P1(l) + CHAN0(k) 
       sum_P2(k) = sum_P2(l) + CHAN1(k)  
       sum_P3(k) = sum_P3(l) + CHAN2(k) 
       sumIbg(k) = sumIbg(l) + CHAN3(k) 
 
C write (21,*) sum_P1(k),sum_P2(k),sum_P3(k),sumIbg(k) 
C write (6,*) PC_time(k),t_INTVAL(k), 
C     &                    sum_P1(k),sum_P2(k),sum_P3(k),sumIbg(k) 
 
         EndIf 
  EndDo 
 
802 Continue    
803 Continue    
 Close (Unit = 31) 
C Print*, '<<',sumP3(k),'>>','<',k,'>' 
  
       Avg_P1 = (sum_P1(k)/Float(l))*10.0 
       Avg_P2 = (sum_P2(k)/Float(l))*10.0 
       Avg_P3 = (sum_P3(k)/Float(l))*10.0 
       AvgIbg = bcq_ampl*sumIbg(k)/Float(l) 
 
C Print*, k,Interval(k),'<',AvgP1,'>','<',AvgP2,'>', 
C     & '<',AvgP3,'>','<',AvgIM,'>' 
 
 Write (41,*) Number(k),t_Intval(k),Avg_P1,Avg_P2,Avg_P3,AvgIbg 
801     Continue  ! No file found ... 
 
 Return 
 End 
 
 
C------------   Calibration 
 
 SubRoutine Calibration(cfilename) 
 
 Implicit integer*4 (I-N) 
 Implicit real*4 (A-H,O-Z) 
 
 Character*(*) cfilename 
 Character*80 Line 
 
 Dimension Number(8192)   ! For New Version of YPFC 16-Nov-2004 
 Dimension CHAN_0(8192),CHAN_1(8192),CHAN_2(8192),CHAN_3(8192) 
C Dimension CHAN_4(8192),CHAN_5(8192),CHAN_6(8192),CHAN_7(8192) 
 Dimension sumP1(8192),sumP2(8192),sumP3(8192),sumIM(8192) 
 Dimension INTERVAL(8192) 
C Character*12 PCTIME(8192) 
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 Real*4 AvgP1,AvgP2,AvgP3,AvgIM,INTERVAL 
  
 Open ( Unit = 11, File = cfilename, status = 'OLD',  
     &            err = 901) 
 
C Print*,'Diavazei <',cfilename(1:40)//'>' 
 
     sumP1(1) = 0.0 
     sumP2(1) = 0.0 
        sumP3(1) = 0.0 
     sumIM(1) = 0.0 
 
       read(11,1) Line 
1             format(1A80) 
C       Write (6,*) Line 
 
            k = 1 
 
            Do ik = 1,8192,1 
 
             read(11,1,End=903) Line 
C            Print*,'<',Line(1:20),'>' 
             ns=0 
              Do kk=1,80,1 
               If (Line(kk:kk) .eq. ',') Line(kk:kk)=' ' 
               If (Line(kk:kk) .ne. ' ') ns=ns+1 
              EndDo 
 
             If (ns .ne. 0) Then 
              k = k + 1 
              l = k-1 
 
              Read(Line,*,Err = 902,End = 902) 
     &             Number(k),INTERVAL(k), 
     &             CHAN_0(k),CHAN_1(k),CHAN_2(k),CHAN_3(k) 
C     &            CHAN_4(k),CHAN_5(k),CHAN_6(k),CHAN_7(k)  ! 
     &        ! I have Read PCTIME(Char) with Free Format    ! 
 
       sumP1(k) = sumP1(l) + CHAN_0(k) 
       sumP2(k) = sumP2(l) + CHAN_1(k)  
       sumP3(k) = sumP3(l) + CHAN_2(k) 
       sumIM(k) = sumIM(l) + CHAN_3(k) 
 
C write (21,*) sumP1(k),sumP2(k),sumP3(k),sumIM(k) 
C write (6,*) PCTIME(k),INTERVAL(k), 
C     &                    sumP1(k),sumP2(k),sumP3(k),sumIM(k) 
      EndIf 
  EndDo 
902 Continue    
903 Continue    
 Close (Unit = 11) 
C Print*, '<<',sumP3(k),'>>','<',k,'>' 
  
       AvgP1 = (sumP1(k)/Float(l))*10.0 
       AvgP2 = (sumP2(k)/Float(l))*10.0 
       AvgP3 = (sumP3(k)/Float(l))*10.0 
       AvgIM = sumIM(k)/Float(l) 
 
C Print*, Number(k),Interval(k),'<',AvgP1,'>','<',AvgP2,'>', 
C     & '<',AvgP3,'>','<',AvgIM,'>' 
 
 Write (21,*) Number(k),Interval(k),AvgP1,AvgP2,AvgP3,AvgIM 
901     Continue  ! No file found ... 
 
 Return 
 End 
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C------------   Intensities Correction for Calibration 
 
 SubRoutine VCC_QIM(intensities) 
 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
C                                                                              C 
C            This Utility Corrects and Normilises the QMS Intensity            C 
C         During calibration, Based On Amlifier and  Pressure Increase         C 
C                                                                              C 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
 
 Implicit integer*4 (I-N) 
 Implicit real*4 (A-H,O-Z) 
  
  Character*80 Line 
  
 Dimension No(8192), time(8192), P1(8192), 
     &            P2(8192), P3(8192), QIM(8192),  
     &            Pts(8192) 
  
 Common /QMS_AMPL/BC_Ampl,Cal_Ampl,BR_Ampl,Rct_Ampl  
 
 Read (51,1) Line 
1 Format (1A80) 
 
CCCCCCCCCCCCCCC   Defining QMS Initial Amplifier for Calibration 
 
C Write (6,*)Cal_Ampl 
 
 If (Cal_Ampl .EQ. 1E-11) Then 
  cq_ampl = 0.01 
 ElseIf (Cal_Ampl .Eq. 1E-10) Then 
  cq_ampl = 0.1 
 ElseIf (Cal_Ampl .EQ. 1E-09) Then 
  cq_ampl = 1.  
 ElseIf (Cal_Ampl .EQ. 1E-08) Then 
  cq_ampl = 10. 
 ElseIf (Cal_Ampl .EQ. 1E-07) Then 
  cq_ampl = 100. 
 ElseIf (Cal_Ampl .EQ. 1E-06) Then 
  cq_ampl = 1000. 
 ElseIf (Cal_Ampl .EQ. 1E-05) Then 
  cq_ampl = 10000. 
 EndIf 
  
CCCCCCCCCCCCCC 
 
 write (61,*)'Avg_Pts Interval <P1> <P2> <P3> <IM>' 
 
  Do z = 1,8192,1 
  
   y = z - 1 
 
   Read (51,*,Err = 502, End = 503)  
     &             No(z), time(z), P1(z), P2(z),  
     &              P3(z), QIM(z) 
 
     QIM(z) = QIM(z) * cq_ampl 
 
    If (y.EQ.0) Then 
       P3(y) = 0. 
       QIM(y) =0. 
    EndIf 
 
101        If (P3(z).gt.P3(y) .AND. QIM(z).lt.QIM(y))  
     &      Then 
  
         QIM(z) = QIM(z)*10 
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C       Write (6,*)cq_ampl,P3(y),P3(z),QIM(z),y,z 
 
     GOTO 101 
 
    EndIf 
  
    Write (61,*) No(z), time(z), P1(z), P2(z),  
     &               P3(z), QIM(z) 
 
CCCCCCCCCCC 
C Write(6,*)P3(z), QIM(z), y, z ! Check what is produced  
CCCCCCCCCCC 
 
   EndDo 
 
502 Continue 
503 Continue  
 
 Return  
 End 
 
 
C------------   Background for Reaction 
 
 SubRoutine Background_Rct(bgrfile) 
 
 Implicit integer*4 (I-N) 
 Implicit real*4 (A-H,O-Z) 
 
 Character*(*) bgrfile 
 Character*80 Line 
 
 Dimension Number(8192)      !For New Version of YPFC 16-Nov-2004 
 Dimension CHAN0(8192),CHAN1(8192),CHAN2(8192),CHAN3(8192) 
C Dimension CHAN4(8192),CHAN5(8192),CHAN6(8192),CHAN7(8192) 
 Dimension sum_P1(8192),sum_P2(8192),sum_P3(8192),sumIbg(8192) 
 Dimension t_INTVAL(8192) 
C Character*12 PCtime(8192) 
 
 Real*4 Avg_P1,Avg_P2,Avg_P3,AvgIbg,t_INTVAL 
  
 Common /QMS_AMPL/BC_Ampl,Cal_Ampl,BR_Ampl,Rct_Ampl  
 
 Open (Unit = 32, File = bgrfile, Status = 'OLD',  
     &         err = 601) 
 
C Print*,'Diavazei <',rfilename(1:40)//'>' 
 
     sum_P1(1) = 0.0 
     sum_P2(1) = 0.0 
        sum_P3(1) = 0.0 
     sumIbg(1) = 0.0 
 
       read(32,1) Line 
1             format(1A80) 
C       Write (6,*) Line 
 
CCCCCCCCCCC   Defining Initial QMS Amplifier for Reaction Background 
 
C Write (6,*)BR_Ampl 
 
 If (BR_Ampl .Eq. 1E-12) Then 
  brq_ampl = 0.001 
 ElseIf (BR_Ampl .Eq. 1E-11) Then 
  brq_ampl = 0.01 
 ElseIf (BR_Ampl .Eq. 1E-10) Then 
  brq_ampl = 0.1 
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 ElseIf (BR_Ampl .EQ. 1E-09) Then 
  brq_ampl = 1.  
 ElseIf (BR_Ampl .EQ. 1E-08) Then 
  brq_ampl = 10. 
 ElseIf (BR_Ampl .EQ. 1E-07) Then 
  brq_ampl = 100. 
 ElseIf (BR_Ampl .EQ. 1E-06) Then 
  brq_ampl = 1000. 
 EndIf 
 
CCCCCCCCCCCCCCCCC 
 
            k = 1 
 
            Do ik = 1,8192,1 
 
             read(32,1,End=603) Line 
C            Print*,'<',Line(1:20),'>' 
             ns=0 
              Do kk=1,80,1 
               If (Line(kk:kk) .eq. ',') Line(kk:kk)=' ' 
               If (Line(kk:kk) .ne. ' ') ns=ns+1 
              EndDo 
 
             If (ns .ne. 0) Then 
              k = k + 1 
              l = k-1 
 
              Read(Line,*,Err = 602,End = 602) 
     &             Number(k),t_INTVAL(k), 
     &             CHAN0(k),CHAN1(k),CHAN2(k),CHAN3(k) 
C     &            CHAN4(k),CHAN5(k),CHAN6(k),CHAN7(k)  ! 
     &        ! I have Read PCTIME(Char) with Free Format    ! 
 
       sum_P1(k) = sum_P1(l) + CHAN0(k) 
       sum_P2(k) = sum_P2(l) + CHAN1(k)  
       sum_P3(k) = sum_P3(l) + CHAN2(k) 
       sumIbg(k) = sumIbg(l) + CHAN3(k) 
 
C       write (22,*) sum_P1(k),sum_P2(k),sum_P3(k),sum_IM(k) 
C       write (6,*) PC_time(k),t_INTVAL(k), 
C     &                    sum_P1(k),sum_P2(k),sum_P3(k),sumIbg(k) 
      EndIf 
  EndDo 
602 Continue    
603 Continue    
 Close (Unit = 32) 
C Print*, '<<',sumP3(k),'>>','<',k,'>' 
  
       Avg_P1 = (sum_P1(k)/Float(l))*10.0 
       Avg_P2 = (sum_P2(k)/Float(l))*10.0 
       Avg_P3 = (sum_P3(k)/Float(l))*10.0 
       AvgIbg = brq_ampl * sumIbg(k)/Float(l) 
 
C Print*, k,Interval(k),'<',AvgP1,'>','<',AvgP2,'>', 
C     & '<',AvgP3,'>','<',AvgIM,'>' 
 
 Write (42,*) Number(k),t_Intval(k),Avg_P1,Avg_P2,Avg_P3,AvgIbg 
 
601     Continue  ! No file found ... 
 
 Return 
 End 
 
C------------   Reaction 
 
 SubRoutine Reaction(rfilename) 
 Implicit integer*4 (I-N) 

xiv 
 



Παράρτημα Α .ΙIΙ  –  Προγραμματισμός  /  Επεξεργασία Κινητικών Δεδομένων 
 
 

 Implicit real*4 (A-H,O-Z) 
 
 Character*(*) rfilename 
 Character*80 Line 
 
 Dimension Number(8192)     ! For New Version of YPFC 16-Nov-2004 
 Dimension CHAN_0(8192),CHAN_1(8192),CHAN_2(8192),CHAN_3(8192) 
C Dimension CHAN_4(8192),CHAN_5(8192),CHAN_6(8192),CHAN_7(8192) 
 Dimension sumP1(8192),sumP2(8192),sumP3(8192),sumIM(8192) 
 Dimension INTERVAL(8192) 
C Character*12 PCTIME(8192) 
 
 Real*4 AvgP1,AvgP2,AvgP3,AvgIM,INTERVAL 
  
 Open (Unit = 12, File = rfilename, Status = 'OLD',  
     &            err = 401) 
 
C Print*,'Diavazei <',rfilename(1:40)//'>' 
 
     sumP1(1) = 0.0 
     sumP2(1) = 0.0 
        sumP3(1) = 0.0 
     sumIM(1) = 0.0 
 
       read(12,1) Line 
1             format(1A80) 
C        Write (6,*) Line 
 
            k = 1 
            Do ik = 1,8192,1 
 
             read(12,1,End=403) Line 
C            Print*,'<',Line(1:20),'>' 
             ns=0 
              Do kk=1,80,1 
               If (Line(kk:kk) .eq. ',') Line(kk:kk)=' ' 
               If (Line(kk:kk) .ne. ' ') ns=ns+1 
              EndDo 
 
             If (ns .ne. 0) Then 
              k = k + 1 
              l = k-1 
 
              Read(Line,*,Err = 402,End = 402) 
     &             Number(k),INTERVAL(k), 
     &             CHAN_0(k),CHAN_1(k),CHAN_2(k),CHAN_3(k) 
C     &            CHAN_4(k),CHAN_5(k),CHAN_6(k),CHAN_7(k)  ! 
     &        ! I have Read PCTIME(Char) with Free Format    ! 
 
       sumP1(k) = sumP1(l) + CHAN_0(k) 
       sumP2(k) = sumP2(l) + CHAN_1(k)  
       sumP3(k) = sumP3(l) + CHAN_2(k) 
       sumIM(k) = sumIM(l) + CHAN_3(k) 
 
C       write (22,*) sumP1(k),sumP2(k),sumP3(k),sumIM(k) 
C       write (6,*) PCTIME(k),INTERVAL(k), 
C     &                    sumP1(k),sumP2(k),sumP3(k),sumIM(k) 
      EndIf 
  EndDo 
402  Continue    
403  Continue    
  Close (Unit = 12) 
C  Print*, '<<',sumP3(k),'>>','<',k,'>' 
  
       AvgP1 = (sumP1(k)/Float(l))*10.0 
       AvgP2 = (sumP2(k)/Float(l))*10.0 
       AvgP3 = (sumP3(k)/Float(l))*10.0 
       AvgIM = sumIM(k)/Float(l) 
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C Print*, k,Interval(k),'<',AvgP1,'>','<',AvgP2,'>', 
C     & '<',AvgP3,'>','<',AvgIM,'>' 
 
 Write (22,*) Number(k),Interval(k),AvgP1,AvgP2,AvgP3,AvgIM 
 
401     Continue  ! No file found ... 
 
 Return 
 End 
 
 
C------------   Intensities Correction for Reaction 
 
 SubRoutine VCR_QIM(intensities) 
 
 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
C                                                                              C 
C                This Utility Normilises and Corrects the QMS Intensity        C 
C              During Reaction, Based On Amplifier and Pressure Increase       C 
C                                                                              C 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
 
 Implicit integer*4 (I-N) 
 Implicit real*4 (A-H,O-Z) 
  
 
  Character*80 Line,Amplifier 
 Character ndate*4 
 Character*(*) vcr_out 
 Character*(*) qim_out  
  
 Dimension No(8192), time(8192), P1(8192), 
     &            P2(8192), P3(8192), QIM(8192),  
     &            Pts(8192) 
 
 Common /QMS_AMPL/BC_Ampl,Cal_Ampl,BR_Ampl,Rct_Ampl  
 
 Read (52,1) Line 
1 Format (1A80) 
 
 z = 1 
 
 write (62,*)'Avg_Pts Interval <P1> <P2> <P3> <IM>' 
 
CCCCCCCCCCCCCC 
 
C Read (1,131)Amplifier 
C131 Format (1A80) 
C Read (Amplifier,'(E5.0)')Rct_Ampl 
 
CCCCCCCCCCCCCCC   Defining QMS Initial Amplifier for Reaction 
 
C Write (6,*)Rct_Ampl 
 
 If (Rct_Ampl .Eq. 1E-11) Then 
  rq_ampl = 0.01 
 ElseIf (Rct_Ampl .Eq. 1E-10) Then 
  rq_ampl = 0.1 
 ElseIf (Rct_Ampl .Eq. 1E-09) Then 
  rq_ampl = 1.  
 ElseIf (Rct_Ampl .Eq. 1E-08) Then 
  rq_ampl = 10. 
 ElseIf (Rct_Ampl .Eq. 1E-07) Then 
  rq_ampl = 100. 
 ElseIf (Rct_Ampl .Eq. 1E-06) Then 
  rq_ampl = 1000. 
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 ElseIf (Rct_Ampl .Eq. 1E-05) Then 
  rq_ampl = 10000. 
 EndIf 
  
CCCCCCCCCCCCCC 
 
  Do z = 1,8192,1 
  
   y = z - 1 
 
    
   Read (52,*,Err = 502, End = 503)  
     &             No(z), time(z), P1(z), P2(z),  
     &              P3(z), QIM(z) 
 
     QIM(z) = QIM(z) * rq_ampl 
 
     If (y.EQ.0) Then 
        P3(y) = 0. 
        QIM(y) = 0. 
     EndIf 
 
101         If (P3(z).gt.P3(y) .AND. QIM(z).lt.QIM(y))  
     &       Then 
   
      QIM(z) = QIM(z)*10 
 
      GOTO 101 
  
     EndIf 
  
  
    Write (62,*) No(z), time(z), P1(z), P2(z),  
     &               P3(z), QIM(z) 
 
   EndDo 
 
502 Continue 
503 Continue  
 
 Return  
 End 
 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
 
 SubRoutine Flow_Cal(maths) 
 
 
 Implicit Integer*4 (I-N) 
 Implicit Real*4 (A-H,O-Z) 
 
 Character*80 line_bc,line_qim,A_B 
 
 Dimension BPts(8192),Bt_Int(8192),BP1(8192),BP2(8192),BP3(8192) 
 Dimension BIM(8192), sumIbg(8192) 
 
 Dimension Pts(8192),t_Int(8192),P1(8192),P2(8192) 
 Dimension P3(8192),P3_sqr(8192),AIM(8192),AF(8192),Corr_AIM(8192) 
  
 Real meanIbg*4  
 
 Common /Flow_Coeff/a,b 
 
 Read (1,3)A_B 
3 Format (1A80) 
 
C Write (6,3)A_B 
 Read(A_B,*)a,b 
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C Write (6,*)a,b 
 
 
 Read (13,1)line_qim 
 Read (23,1)line_bg 
1 Format(1A79) 
C Write (6,1)line_bg,line_qim 
 
 sumIbg(1) = 0. 
 
  Do j = 1,8192,1 
  
   Read (23, *, End = 723) BPts(j),Bt_Int(j),BP1(j),BP2(j),BP3(j),BIM(j) 
C  Write (6,*) BIM(j) 
   m = j + 1 
 
   sumIbg(m) = sumIbg(j) + BIM(j) 
     
  EndDo 
 
723 Continue 
 
 n = j - 1 
 
 meanIbg = sumIbg(j)/Float(n)  
 
C Write (6,*) meanIbg 
 Write (33,*) "      F(dN/dt)       IM          PM^2           PM" 
 
         Do i =1,8192,1 
  
   Read (13,*,End = 713,Err=714) 
     &          Pts(i),t_Int(i),P1(i),P2(i),P3(i),AIM(i)  
 
  Corr_AIM(i) = AIM(i) - meanIbg 
 
  P3_sqr(i) = P3(i) * P3(i)  
  AF(i) = (a+b/P3(i))*P3_sqr(i) 
 
C Write (6,*) Pts(i),t_Int(i),P1(i),P2(i),P3(i),AIM(i),Corr_AIM(i) 
 Write (33,*) AF(i),Corr_AIM(i),P3_sqr(i),P3(i) 
 EndDo 
 
713 Continue 
714 Continue 
 
 Return 
 End 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
 
 
C-------------------------  Flow - Calibration Fit  ---------------------------C 
 
 SubRoutine LSF_UFRC(Linear) 
  
 Implicit Integer*4 (I-N) 
 Implicit Real*4 (A-H,O-Z) 
 
 Character*512 Line 
 Character ndate*4,cal_file*12 
 
 Dimension x(8192), y(8192), PM_sqr(8192), PM(8192), s(8192) 
 Dimension sumx(8192), sumy(8192), sumxx(8192), sumxy(8192), sumyy(8192) 
 
 Common /Cal_Infile/cal_file 
 Common /Bevington/slope,y_int,R_sqr,err_b,err_a 
 Common /Skoog/slope_Skg,y_int_Skg,R_sqr_Skg,err_b_Skg,err_a_Skg 
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 Open (Unit = 43, File = cal_file, Status = 'Unknown') 
 
 Read (43,*)Line 
 
 sumx(1) = 0  
 sumy(1) = 0 
 sumxx(1) = 0 
 sumxy(1) = 0 
 sumyy(1) = 0 
 
  Do i = 1, 8192, 1 
  
   Read (43, *, End = 603)x(i), y(i),PM_sqr(i),PM(i) 
 
     k = i + 1 
 
    sumx(k) = sumx(i) + x(i) 
    sumy(k) = sumy(i) + y(i) 
    sumxx(k) = sumxx(i) + x(i)*x(i) 
    sumxy(k) = sumxy(i) + x(i)*y(i) 
    sumyy(k) = sumyy(i) + y(i)*y(i) 
 
  EndDo 
 
 
603 Continue 
 
C---------------- Fit and Error Propagation Analysis --------------------------C 
 
CCCCCCCCCC    Bevington - Robinson Analysis 
 
  N_pts = i - 1 
 
  D = Float(N_pts)*sumxx(i) - sumx(i)**2 
 
  slope = (1/D)*(Float(N_pts)*sumxy(i)-sumx(i)*sumy(i)) 
 
  y_int = (1/D)*(sumxx(i)*sumy(i)-sumx(i)*sumxy(i))  
 
 Close (Unit = 43) 
 
 
 Open (Unit =53, File = cal_file, Status = 'Unknown') 
 
 s(1) = 0  
 
  Do j = 1, 8192, 1 
 
   Read (11,*,End =703) x(j), y(j) 
  
   l = j + 1 
 
   s(l) = s(j) + (y(j) - y_int - slope*x(j))**2 
 
  EndDo 
 
 Close (Unit = 53) 
  
703 Continue 
 
 sigma = 1/(Float(N_pts)-2)*s(N_pts) ! This is sigma^2 
 
 err_a = sqrt(sigma/D*sumxx(i)) 
 err_b = sqrt(Float(N_pts)*sigma/D) 
 
 R_sqr = slope*(Float(N_pts)*sumxy(i)-sumx(i)*sumy(i))/ 
     &          (Float(N_pts)*sumyy(i) - sumy(i)*sumy(i)) 
CCCCCCC 
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CCCCCCC   SKOOG Analysis 
      
 Sxx = sumxx(i) - (sumx(i)**2/Float(N_pts)) 
 Syy = sumyy(i) - (sumy(i)**2/Float(N_pts)) 
 Sxy = sumxy(i) - (sumx(i)*sumy(i)/Float(N_pts))  
 
 sy = sqrt((Syy - (Sxx * slope**2))/(Float(N_pts)-2)) 
 
 slope_Skg = Sxy/Sxx 
 y_int_Skg = (sumy(i)/Float(N_pts)) - slope_Skg * (sumx(i)/Float(N_pts)) 
 
 err_a_Skg = sy*sqrt(1/(N_pts - (sumx(i)**2)/sumxx(i)))  
 err_b_Skg = sy/sqrt(Sxx) 
 R_sqr_Skg = ((Float(N_Pts)*sumxy(i)-sumx(i)*sumy(i))/ 
     &              sqrt((Float(N_pts)*sumxx(i)-sumx(i)**2)* 
     &                   (Float(N_pts)*sumyy(i)-sumy(i)**2)))**2 
 
CCCCCCCCC 
 
 Open (Unit = 63, file = cal_file, Status = 'Unknown') 
  
 Read (63,*)Line 
  
 Read (63,*,End = 701)a,b 
701 Continue 
 
C Write (6,*)a,b  
 
 Close (Unit = 63) 
 
 Xmin = a 
 Ymin = b 
 Xmax = a 
 Ymax = b 
 
 
 Open (Unit = 73, file = cal_file, Status ='Unknown') 
  
 Read (73,*)Line 
 Do i = 2, 8192, 1 
 
  Read (73,*,End = 921) x(i), y(i), PM(i) 
 
   If (x(i) .GT. Xmax) Then 
    Xmax = x(i)  
   EndIf 
   
   If (y(i) .GT. Ymax) Then 
    Ymax = y(i) 
   EndIf 
 
   If (x(i) .LT. Xmin) Then 
           Xmin = x(i)  
          EndIf 
 
          If (y(i) .LT. Ymin) Then 
           Ymin = y(i) 
          EndIf 
       
 EndDo 
 
 Close (Unit = 73) 
921 Continue 
 
 a_int = (y_int / Ymax) * 100 
 a_int_Skg = (y_int_Skg / Ymax) * 100 
 

xx 
 



Παράρτημα Α .ΙIΙ  –  Προγραμματισμός  /  Επεξεργασία Κινητικών Δεδομένων 
 
 

 Write (6,*) '' 
 Write (6,*) 'Number of Points used for Calibration :', N_pts 
 Write (6,*) 'Flow,min = ',Xmin,' Flow,max = ',Xmax 
        Write (6,*) 'IM,min = ',Ymin, ' IM,max = ',Ymax  
 Write (6,*) 'File ',cal_file,'produced.' 
 Write (6,*) '' 
 Write (6,*) 'Skoog Analysis for f(x) = a + b*x Produced:' 
 Write (6,*) 'b =',slope_Skg, ' a =',y_int_Skg, '   i% =', 
     &               a_int_Skg,'%' 
 Write (6,*) 'db =',err_b_Skg,' da =', err_a_Skg," R^2 =",R_sqr_Skg 
  Write (6,*) ''  
C Write (6,*) 'Bevington - Robinson Analysis for f(x) = a + b*x Produced:' 
C Write (6,*) 'b =',slope,' a =',y_int, '   i% =',a_int,'%' 
C Write (6,*) 'db =',err_b,' da =',err_a," R^2 =",R_sqr 
C Write (6,*) '' 
 
 Return 
 End 
 
 
 SubRoutine RCT_CONC(reactant) 
 
 Implicit Integer*4 (I-N) 
 Implicit Real*4 (A-H, O-Z) 
 
 Dimension BgA_Pts(8192), Bgt_int(8192), BgP1(8192), BgP2(8192)  
 Dimension BgP3(8192), BgIM(8192),sumIbg(8192)   
 
 Dimension A_Pts(8192), t_int(8192), P1(8192), P2(8192)  
 Dimension P3(8192), RIM(8192), Corr_IM(8192),CMr(8192)   
 
CCCCCCC 
 Dimension bg_Pts(8192), Avg_Sbg(8192), Area_bg(8192)  
 Dimension s_dev_bg(8192), Curr_bg(8192) 
 
 Dimension off_Pts(8192), Avg_Soff(8192), Area_off(8192)  
 Dimension s_dev_off(8192), Curr_off(8192) 
 
 Dimension on_Pts(8192), Avg_Son(8192), Area_on(8192) 
 Dimension s_dev_on(8192), Curr_on(8192) 
 
 Dimension Soff(8192), Son(8192), SAr_off(8192), SAr_on(8192) 
 Dimension Sr1(8192), Sr1_k(8192), Cr_Sr1(8192), Cr_Sr1_k(8192) 
 Dimension SAR(8192),SAR_k(8192),sum_OHbg(8192),sumArea_bg(8192)  
 Dimension sumCurr_bg(8192), SCr_off(8192), SCr_on(8192) 
 
 Dimension AIM0(8192),CM0(8192),R2(8192),R2_k(8192),COHr(8192) 
  
 Dimension Points(8192) 
CCCCCCC 
 
 Character*80 Line,bgLine,Cnst_slope 
 Character ndate*4,expt*2 
 
 Character*236 colmns,title 
 
 Character*80 OffLine,OnLine,BgOH_Line 
 
 Character*16 OUTFILE 
 
 Character*6 mix 
 
 Real kescM*4,kescOH*4  
 Real*4 Mr_MIN, Mr_MAX, OHr_MIN, OHr_MAX 
 Real*4 Mr(8192), Ratio(8192), OHr(8192) 
 
 Common /Bevington/slope,y_int,R_sqr,err_b,err_a 
 Common /Skoog/slope_Skg,y_int_Skg,R_sqr_Skg,err_b_Skg,err_a_Skg 
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C Common /STR/OHLine 
 Common /OUF/ndate,expt,OUTFILE 
 
 Common /Flow_Coeff/Af,Bf 
C Write (6,*)Af,Bf 
  
        Write (35,*)"[M]r (Sr1-1)keOH [OH]r (R2-1)kescM R2 (S_AR-1)keOH  
     & (Cr_Sr1-1)keOH [M]0 Sr1 Soff Son S_AR AREA_OFF AREA_ON Cr_SR1 Cur 
     &r_OFF Curr_ON IM0 IMr" 
 
 Read (1,*)Vr,Aesc,Tr,Parrent_M1,Parrent_OH,mix ! p_mix: % [M1]/(He,Ar,Xe) 
C Write (6,*)Vr,Aesc,Tr,Parrent_M1,Parrent_OH,mix 
 
 If (mix(1:1) .EQ. '!') Then 
  p_mix = 100. 
C Write (6,*)p_mix 
  
    Else 
 
  Read (mix,*)p_mix 
C Write (6,*)p_mix 
 EndIf 
 
 Read (1,77)Cnst_slope 
77 Format (1A80) 
 
 Read (Cnst_slope,*,End = 777)ext_slp,icriterion 
777 Continue 
 
  If (icriterion .NE. 0) Then 
   slope = ext_slp 
  EndIf 
 
C Write (6,*)Cnst_slope  
C Write (6,*) ext_slp,icriterion 
 
 Read (1,*)qOH 
C Write (6,*)qOH 
 
 kescM = Aesc * sqrt(Tr/Parrent_M1)  
 kescOH = Aesc * sqrt(Tr/Parrent_OH)  
 
 Read (15,150) bgLine 
150 Format (1A80) 
 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
 
 Open (Unit = 16, File = 'Sbg.out', Status = 'Unknown') 
 Open (Unit = 26, File = 'Soff.out', Status = 'Unknown') 
 Open (Unit = 36, File = 'Son.out', Status = 'Unknown') 
 
 Read (16,160)BgOH_Line 
 Read (26,160)OffLine 
 Read (36,160)OnLine 
160 Format (1A80) 
C Write (6,*)OffLine,OnLine,BgOH_Line 
 
 sum_OHbg(1) = 0. 
 sumIbg(1) = 0. 
 sumArea_bg(1) = 0. 
 sumCurr_bg(1) = 0. 
 
  Do j = 1,8192,1 
    
   k = j + 1 
 
   Read (15,*,End = 151) BgA_Pts(j), Bgt_int(j), BgP1(j), BgP2(j), 
     &                          P3(j), BgIM(j) 
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    sumIbg(k) = sumIbg(j) + BgIM(j) 
 
C Write (6,*)sumIbg(k) 
 
  EndDo 
  
151 Continue 
 
  Do js = 1,8192,1 
    
   ks = js + 1 
 
   Read (16, *, End = 161)bg_Pts(js), Avg_Sbg(js), Area_bg(js), 
     &                           s_dev_bg(js), Curr_bg(js)  
 
 
    sum_OHbg(ks) = sum_OHbg(js) + Avg_Sbg(js) 
 
    sumArea_bg(ks) = sumArea_bg(js) + Area_bg(js)  
 
    sumCurr_bg(ks) = sumCurr_bg(js) + Curr_bg(js) 
 
C Write (6,*)sumIbg(ks), sum_OHbg(ks) 
 
  EndDo 
 
161 Continue 
 
 Close (Unit = 16) 
 
 ij = j - 1 
 ijs = js - 1 
 
 Avg_sumIbg = sumIbg(j)/Float(ij) 
 Avg_sumOHbg = sum_OHbg(js)/Float(ijs) 
 Avg_sumArea = sumArea_bg(js)/Float(ijs) 
 Avg_sumCurr_bg = sumCurr_bg(js)/Float(ijs) 
 
C Write (6,*)sumIbg(j), sum_OHbg(j), sumArea_bg(j), sumCurr_bg(j) 
C Write (6,*)Avg_sumIbg,Avg_sumOHbg,ij,ijs 
 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  Detection Limit for M molecule (QMS) CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
 
 detlmt=(2*0.05*Avg_sumIbg)*(p_mix/100)/(slope*Vr*kescM) !2sigma ca.5% (S/N = 2) 
 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  Detection Limit for OH radicals (PMT) CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
 
 detlmtOH = (2*0.05*Avg_sumOHbg)*qOH ! 2sigma ca.5% (S/N = 2) 
 
 Read (25,250) Line 
250 Format (1A512) 
 
  Do i = 1,8192,1 
 
   Read (26, *, End = 261)off_Pts(i), Avg_Soff(i), Area_off(i), 
     &                           s_dev_off(i), Curr_off(i)  
 
   Cnst_Soff = Avg_Soff(i) 
   Cnst_Area_off = Area_off(i) 
   Cnst_Curr_off = Curr_off(i) 
 
261   Continue  
 
    If (Avg_Soff(i) .EQ. 0.) Then 
        Avg_Soff(i) = Cnst_Soff 
    EndIf 
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    If (Area_off(i) .EQ. 0.) Then 
        Area_off(i) = Cnst_Area_off 
    EndIf 
 
    If (Curr_off(i) .EQ. 0.) Then 
        Curr_off(i) = Cnst_Curr_off 
    EndIf 
 
   Read (36, *, End = 361)on_Pts(i), Avg_Son(i), Area_on(i), 
     &                           s_dev_on(i), Curr_on(i)  
 
   SCr_off(i) = Curr_off(i) - Avg_sumCurr_bg 
 
   SCr_on(i) = Curr_on(i) - Avg_sumCurr_bg 
 
   SAR_off(i) = Area_off(i) - Avg_sumArea_bg 
 
   SAR_on(i) = Area_on(i) - Avg_sumArea_bg 
    
   Soff(i) = Avg_Soff(i) - Avg_sumOHbg  
 
   Son(i) = Avg_Son(i) - Avg_sumOHbg 
 
   Cr_Sr1(i) = SCr_off(i)/SCr_on(i) 
 
   Cr_Sr1_k(i) = (Cr_Sr1(i) - 1) * kescOH 
 
   SAR(i) = SAr_off(i)/SAr_on(i) 
 
   SAR_k(i) = (SAr(i) - 1) * kescOH  
 
   Sr1(i) = Soff(i)/Son(i) 
 
   Sr1_k(i) = (Sr1(i) - 1) * kescOH 
 
   COHr(i) = Son(i) * qOH  
 
   Read (25,*,End = 251) A_Pts(i), t_int(i), P1(i), P2(i), P3(i), RIM(i) 
    
   AIM0(i) = slope*(Af+Bf/P3(i))*P3(i)**2 
    
   Corr_IM(i) = RIM(i) - Avg_sumIbg 
 
   R2(i) = AIM0(i)/Corr_IM(i) 
 
   R2_k(i) = (R2(i) - 1)*kescM 
    
   CM0(i) = AIM0(i)*(p_mix/100)/(slope*Vr*kescM) 
 
   CMr(i) = Corr_IM(i)*(p_mix/100)/(slope*Vr*kescM) 
 
C   Write (6,*) Corr_IM(i),RIM(i) 
C   Write (6,*)SAR(i), SAR_k(i), Cr_Sr1(i), Cr_Sr1_k(i) 
 
C   Write (colmns,*)CMr(i), Sr1_k(i), COHr(i), R2_k(i), R2(i), 
C     &     SAR_k(i), Cr_Sr1_k(i), CM0(i), Sr1(i), Soff(i), Son(i),  
C     &     SAR(i), SAR_off(i), SAR_on(i), Cr_Sr1(i), SCr_off(i),  
C     &     SCr_on(i) 
 
C   Write (35,*) colmns 
 
C Write (6,*)Soff(i),Avg_Soff(i),Son(i), Avg_Son(i) 
 
   Write (35,100)CMr(i), Sr1_k(i), COHr(i), R2_k(i), R2(i), 
     &     SAR_k(i), Cr_Sr1_k(i), CM0(i), Sr1(i), Soff(i), Son(i),  
     &     SAR(i), SAR_off(i), SAR_on(i), Cr_Sr1(i), SCr_off(i),  
     &     SCr_on(i), AIM0(i), Corr_IM(i) 
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100 Format (19(D14.8,' ')) 
 
  EndDo 
  
 
251 Continue 
361 Continue 
 Close (Unit =26) 
 Close (Unit =36) 
 
  REWIND (Unit = 35) 
  Read (35,352)title 
352  Format (1A236) 
 
 Read (35,*)aMr,dRatio, bOHr 
 
C Write (6,*)aMr,bOHr 
 
 Mr_MIN = aMr 
 Mr_MAX = aMr 
 OHr_MIN = bOHr 
 OHr_MAX = bOHr 
 
   Do n = 1, 8192, 1 
 
    Read (35,*,End = 357)Mr(n),Ratio(n),OHr(n) 
 
     If (Mr(n) .GT. Mr_MAX) Then 
       Mr_MAX = Mr(n) 
      ElseIf (Mr(n) .LT. Mr_MIN) Then 
       Mr_MIN = Mr(n)   
     EndIf 
 
     If (OHr(n) .GT. OHr_MAX) Then 
       OHr_MAX = OHr(n) 
      ElseIf (OHr(n) .LT. OHr_MIN) Then 
       OHr_MIN = OHr(n)    
     EndIf 
 
   EndDo 
 
357  Continue 
 
C Write (6,*) Mr_MIN,Mr_MAX 
 
 m = n - 1 
 
 Write (6,*) 'External Calibration Factor = ',ext_slp 
 Write (6,*) 'Used Calibration Factor = ',slope 
 
 If (n .EQ. 0) Then 
 
  Write (6,*) ' No Points Found' 
 
   Elseif (n .GE. 1) Then 
 
    Write (6,*)'[M]r,min =', Mr_MIN, '   [M]r,max = ', Mr_MAX 
    Write (6,*) 'Detection Limit for M = ', detlmt,' molecule/cc' 
    Write (6,*)'[OH]r,min =', OHr_MIN, '   [OH]r,max = ', OHr_MAX 
    Write (6,*) 'Detection Limit for OH = ', detlmtOH,' molecule/cc' 
    Write (6,*) 'Experimental Analysed Points : ',n 
           Write (6,*) 'File '//ndate//expt//'.out produced.' 
 
 EndIf 
 
 Return 
 End 
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Ένωση  τ (χρόνια)  ODP  GWP  HGWP  Εφαρμογές 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HFC–32 (CH2F2)  6  0  580  0.1  Ψ.Ε. 

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

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

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

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

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

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

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

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

HFOC–125 (CHF2–O–CF3)  165  ≅0  15600  3.4  Δ.Υ. / Δ.Κ. 

MFEA (CH2FCH2OH)  8.0 days  0  0.89  0.00018  – 

DFEA (CHF2CH2OH)  19.3 days  0  1.79  0.00037  – 

TFEA (CF3CH2OH)  71.0 days  0  18.3  0.0038  Δ.Υ. / I.A. 

Χαρακτηριστικοί Δείκτες για την Ατμοσφαιρική Δράση Ορισμένων CFC καιΥποκατάστατών τους και Εφαρμογές Αυτών. Το GWP Αναφέρεται σε  
Χρονικό Ορίζοντα 100 Ετών, ενώ τα Αρχικά στις Εφαρμογές δηλώνουν: Δ.Υ: Διογκωτικό Υλικό, Δ.Κ.:Διαλύτης Καθαισμού Ηλεκτρονικών Συσκευών,  
Ψ.Ε.: Ψυκτικές Εφαρμογές, Κ.Υ.Θ.: Κυκλοφορητικό Υγρό Θέρμανσης, Λ: Λιπαντικό Πρόσθετο, Ι.Α.: Ιατρική Αποστείρωση,Π.Α.: Προωθητικό Αέριο 
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Φασματομετρία Μαζών 

 

Ως απαρχή της φασµατοµετρίας µαζών (Mass Spectrometry, MS) θεωρείται το τέλος του 

19ου αιώνα και συγκεκριµένα το έτος 1897. Τη χρονιά αυτή, οι µελέτες του Sir J. J. Thomson1 µε 

αντικείµενο ηλεκτρικά εκκενούµενα αέρια, στο εργαστήριο Cavendish του πανεπιστηµίου του 

Cambridge, επέφεραν την ανακάλυψη του ηλεκτρονίου. Ως ένδειξη αναγνώρισης της 

γενικότερης συνεισφοράς του Thomson στην επιστήµη, του απονεµήθηκε το βραβείο Nobel 

Φυσικής, το 1906. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, το πρώτο βήµα για την ανάπτυξη, της ισχυρής 

τεχνικής ανάλυσης της Φασµατοµετρίας Μαζών είχε ήδη γίνει. Συνεχιστές, στη διάπλαση της 

ιστορίας της και συνεργάτες του J. J. Thomson ήταν ο W. Wien (1898), ο A. J. Dempster (1918) 

και ο F.W. Aston (1919). Στον τελευταίο, το 1922, του απονεµήθηκε το βραβείο Nobel Χηµείας, 

για τις µελέτες του, επί του πεδίου, όπου πρωτοχρησιµοποιήθηκε η φασµατοµετρία µάζας και 

ακολούθως καθιερώθηκε ως αναλυτική τεχνική, δηλαδή τη µελέτη και το διαχωρισµό ισοτόπων. 

 
Η ιστορική εξέλιξη της Φασµατοµετρίας Μάζας σε ένα “Φάσµα ΜάζαςTandem MS”  
 

                                                 
1 URL: http://masspec.scripps.edu/hist.html  “History Of Mass Spectrometry” 
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 Έκτοτε η φασµατοµετρία µάζας χρησιµοποιήθηκε σε µία ποικιλία εφαρµογών, µε 

κυριότερες τον προσδιορισµό µοριακού βάρους των ενώσεων, την ποιοτική και ποσοτική 

ανάλυση ιχνοποσοτήτων ρυπαντών ή  ναρκωτικών, καθώς και τον χαρακτηρισµό της µοριακής 

δοµής  των  ενώσεων. Ιδιαίτερη ανάπτυξη γνώρισε µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο , όπου η 

οικονοµική ανόρθωση επέτρεψε τη σχεδίαση και κατασκευή βελτιωµένων τύπων 

φασµατόµετρων. Το σηµαντικότερο τµήµα ενός  MS και συγχρόνως βασικό σηµείο 

διαφοροποίησης µεταξύ των διαφόρων τύπων οργάνων είναι ο αναλυτής. Στην περιοχή αυτή 

επικρατούν συνθήκες υψηλού κενού και τα ιόντα που νωρίτερα δηµιουργούνται στο θάλαµο 

ιονισµού και εισέρχονται στον αναλυτή τίθενται σε προκαθορισµένη ελικοειδή τροχιά υπό την 

εφαρµογή στατικών ή ηλεκτροµαγνητικών πεδίων. Με τον τρόπο αυτό, για δεδοµένες συνθήκες, 

ιόντα διαφορετικής µάζας, ταχύτητας και φορτίου, διαγράφουν διαφορετικές τροχιές. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις ταχύτητες και τα φορτία των ιόντων µε συγκεκριµένες µάζες είναι 

δυνατή η ανεξάρτητη συλλογή τους µε κατάλληλη ρύθµιση του πεδίου και συνεπώς και η 

ανίχνευσή τους. Ορισµένα ιδιαίτερα γνωστά φασµατόµετρα είναι αυτά που χρησιµοποιούν 

αναλυτές µαγνητικής εκτροπής (MD–MS), κύκλοτρα συντονισµού ιόντων (ICR–MS), καθώς και  

τετραπολικά ή οκταπολικά φίλτρα µαζών (Quandrupole–MS). ∆ιαφορές ωστόσο µεταξύ των 

οργάνων παρατηρούνται και στη µέθοδο ιονισµού. Οι πλέον καθιερωµένες µέθοδοι είναι ο 

ιονισµός µε πρόσκρουση ηλεκτρονίων, ο χηµικός ιονισµός, ο ιονισµός ηλεκτρονιακού 

ψεκασµού και ο φωτοιονισµός.  

 Χαρακτηριστική ιδιότητα και προσόν του φασµατόµετρου µαζών αποτελεί το γεγονός 

ότι ανεξάρτητα της οργανολογίας, οι µελετούµενες ενώσεις, υπό τις ίδιες συνθήκες, παράγουν 

πάντα το ίδιο µοναδικό αποτύπωµα (φάσµα µάζας). Η επίτευξη ταυτόσηµων συνθηκών δεν είναι 

πάντα απλή και ακριβώς για το λόγο αυτό, ορισµένες φορές παρατηρούνται αποκλίσεις. Έχει 

παρατηρηθεί µάλιστα, ότι η επαναληψιµότητα των φασµάτων είναι ιδιαίτερα αυξηµένη, όταν το 

δυναµικό ιονισµού είναι ρυθµισµένο στα 70 eV. Για το λόγο αυτό η συγκεκριµένη τιµή αποτελεί 

το δυναµικό αναφοράς όλων των διατιθέµενων στη βιβλιογραφία φασµάτων. Τέλος, πρέπει να 

αναφερθεί ότι η σχετική αφθονία των θραυσµάτων καθορίζεται, εν µέρει, από την σταθερότητα 

των παραγόµενων ιόντων. 

 

Μηχανισμοί Θραυσματοποίησης Φθοροαλκοολών 

 

Η ύπαρξη δύο, διαφορετικού είδους, υποκαταστατών στις φθοροαλκοόλες έχει ως συνέπεια, η 

θραυσµατοποίησή τους να φέρει τα χαρακτηριστικά και των δύο οµάδων.  
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 Η βασική διαδικασία θραυσµατοποίησης των αλκοολών είναι η απόσπαση αλκυλοµάδας, 

που βρίσκεται σε α–θέση (a–cleavage). Επιπλέον, πιθανό µηχανισµό αποτελεί η διαδικασία 

αφυδάτωσης, αλλά σε περιορισµένη σχετικά έκταση συγκριτικά µε τον πρώτο. Τέλος πρέπει να 

αναφερθεί ότι κατά κανόνα, σε δυναµικό ιονισµού 70 eV, οι αλκοόλες θραυσµατοποιούµενες 

αποδίδουν συνήθως, µικρής έντασης κορυφές µοριακού ιόντος. 

 Όσον αφορά τα αλκυλαλογονίδια, η θραυσµατοποίησή τους λαµβάνει χώρα, µέσω τριών 

κύριων µηχανισµών:  

i) Απλή απόσπαση αλογόνου, όπου στην περίπτωση των φθοριδίων η πιθανότητα της 

διαδικασίας µειώνεται σηµαντικά 

ii) Απόσπαση αλκυλοµάδας από α–θέση (a–cleavage) 

iii) Αφυδραλογόνωση, µε σχετικά µειωµένη απόδοση, στην περίπτωση των φθοριδίων.       

Τα φάσµατα που λήφθηκαν στη διάρκεια της παρούσας διατριβής περιέχουν όλα τα στοιχεία 

των χαρακτηριστικών οµάδων που περιέχουν (–ΟΗ, –F), ενώ οι δοµικές ιδιαιτερότητες κάθε 

φθοροαλκοόλης αποτυπώνονται στα αντίστοιχα θραύσµατά τους, παράγοντας µονοσήµατες 

σχηµατοµορφές. 
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