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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτέλεσε η κινητική και μηχανιστική μελέτη 

των αντιδράσεων ριζών OH και ατόμων Cl με επιλεγμένη σειρά φθοριωμένων αλδεϋδών 

(FAL), CF3CHO, CΗF2CHO, CF3CF2CHO και CF3CH2CHO, στην αέρια φάση, προκειμένου 

να προσδιοριστεί η τροποσφαιρική αποικοδόμηση των FAL καθώς και η πιθανή συνεισφορά 

τους στη δημιουργία δευτερογενών αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα. 

Συγκεκριμένα, προσδιορίστηκαν οι συντελεστές ταχύτητας των άνωθι αντιδράσεων, 

στη περιοχή χαμηλών πιέσεων (2 mTorr) και το θερμοκρασιακό εύρος 273 – 363 K, 

χρησιμοποιώντας την πειραματική διάταξη ενός Αντιδραστήρα Πολύ Χαμηλής Πίεσης (Very 

Low Pressure Reactor, VLPR) σε συνδυασμό με την ανιχνευτική τεχνική της φασματομετρίας 

μαζών (Mass Spectrometry, MS). Οι συντελεστές ταχύτητας μετρήθηκαν εφαρμόζοντάς τόσο 

την απόλυτη (αντιδράσεις ατόμων Cl), όσο και την σχετική (αντιδράσεις ριζών ΟΗ) τεχνική 

μέτρησης συντελεστών ταχύτητας αντιδράσεων. Επίσης προσδιορίστηκαν οι παράμετροι 

Arrhenius των αντιδράσεων για το πιο πάνω θερμοκρασιακό εύρος. Η μηχανιστική 

διερεύνηση των αντιδράσεων των FAL με τα άτομα Cl και τις ρίζες OH, υποδεικνύουν την 

απόσπαση του αλδεϋδικού υδρογόνου (-CHO) ως βασικό μηχανισμό των αντιδράσεων, 

οδηγώντας στο σχηματισμό ΗΧ (Χ = Cl ή OH) και της αντίστοιχης αφυδρογονωμένης ρίζας 

CxF2x+1CO. Επιπρόσθετα διεξήχθησαν πειράματα οξείδωσης των αφυδρογονωμένων ριζών 

CxF2x+1CO παρουσία Ο2/NOx κατά τα οποία αποκλείστηκε η παραγωγή υπερφθοριωμένων 

καρβοξυλικών οξέων (PFCA), τουλάχιστον με ικανούς συντελεστές μετατροπής που να 

καθιστά τις συγκεκριμένες διαδικασίες μείζονος ατμοσφαιρικού ενδιαφέροντος στο 

σχηματισμό δευτερογενών αερολυμάτων. Επίσης διαπιστώθηκε ότι οι ρίζες CxF2x+1CO 

μπορούν είτε να οξειδωθούν προς τις αντίστοιχες υπερόξυ ρίζες είτε να διασπαστούν 

μονομοριακά προς CO και ρίζες CxF2x+1. 

Τέλος, προσδιορίστηκαν οι UV/Vis ενεργές διατομές απορρόφησης των FAL, 

προκειμένου να εκτιμηθεί η συμμετοχή της φωτόλυσης στη διεργασία απομάκρυνσης των 

FAL στην τροπόσφαιρα. Επιπλέον, μετρήθηκαν οι IR ενεργές διατομές των FAL 

προκειμένου να διερευνηθεί διεξοδικά η τροποσφαιρική τους αποικοδόμηση και να εκτιμηθεί 

η συνολική τους επίδραση στην ατμόσφαιρα και στο κλίμα. Επίσης, προσδιορίστηκε το 

Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης (Global Warming Potential, GWP) των FAL 

χρησιμοποιώντας το μοντέλο Pinnock, καθώς και τον χρόνο ζωής και την ενεργή διατομή 

υπέρυθρης απορρόφησης που προσδιορίστηκαν στην παρούσα εργασία. Όπως υπολογίστηκε, 

η συγκεκριμένη σειρά αλδεϋδών χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά μικρά GWP (GWP < 10-4 

για χρονικό ορίζοντα 100 χρόνων) και συνεπώς η επιβάρυνση που προκαλούν στο φαινόμενο 

του θερμοκηπίου είναι αμελητέα. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα GWP που προσδιορίστηκαν 

αποτελούν ανώτατα όρια, καθώς ο χρόνος ζωής που χρησιμοποιήθηκε στον υπολογισμό τους 

αφορά αποκλειστικά στη χημική αποικοδόμηση των FAL (δεν εμπεριέχει φωτόλυση).

 



ABSTRACT 

The main objective of the present thesis was the kinetic and mechanistic 

investigation of the reactions of OH radicals and Cl atoms with selected fluorinated 

aldehydes (FAL), CF3CHO, CΗF2CHO, CF3CF2CHO and CF3CH2CHO, in the gas 

phase, in order to assess the tropospheric degradation and fate of FAL as well as their 

potential importance to secondary aerosol formation in the atmosphere. 

In particular, the rate coefficients of the title reactions were determined at low 

pressures (2mTorr) and in the temperature range of 273-363K, by using the Very Low 

Pressure Reactor (VLPR) coupled with the mass spectrometry (MS) detection 

technique. The rates were measured by applying both absolute rate (Cl reactions) and 

relative rate (OH reactions) techniques. The Arrhenius parameters of the title 

reactions were also determined in the above temperature range. In addition, the 

mechanistic investigation for the title reactions showed that the abstraction of the 

aldehydic hydrogen is the dominant reaction pathway leading to the formation of HX 

(X = Cl or OH) and the corresponding radical CxF2x+1CO. In addition, the oxidation 

process of FAL was investigated by performing experiments in the presence of 

O2/NOx. It was found that perfluorinated carboxylic acids (PFCA) were not detected 

among the final oxidation products, indicating that the oxidation of FAL is not of 

great importance to the secondary aerosol formation in troposphere. It was also found 

that CxF2x+1CO radicals may undergo oxidation leading to peroxy radicals as well as 

unimolecular decomposition leading to CO and CxF2x+1 radicals. 

Finally, the UV/Vis cross sections of FAL were determined in order to assess 

the importance of photolysis to the degradation of FAL in the troposphere. The IR 

cross sections were also determined in order to assess their overall impact of FAL in 

the atmosphere and the climate. The Global Warming Potential (GWP) of the title 

FAL was estimated by using the Pinnock model and the lifetime and IR cross sections 

values obtained by the present work. It was concluded that the selected FAL have 

extremely low GWP values (<10-4 for 100 years time horizon), and therefore their 

burden on the greenhouse effect is negligible. It should be noted that the GWP values 

obtained for FAL represent an upper limit, since the lifetimes used were based only to 

the chemical degradation process of FAL (excluding the photolysis process).  
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ØØ  ––  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ      ‐‐11‐‐  
  

 Η καθημερινή αλληλεπίδραση του ανθρώπου και όλων των έμβιων 

οργανισμών, με το περιβάλλον τους, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις φυσικές και 

χημικές μεταβολές που πραγματοποιούνται, αδιάλειπτα, στη φύση. Η ανάπτυξη του 

κλάδου της Χημικής Κινητικής, έχει συνδράμει στην κατανόηση και ορισμένες φορές 

την πρόβλεψη των επικείμενων χημικών μεταβολών, που συντελούνται καθημερινά, 

με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου και την αρμονική 

συνύπαρξη των ειδών στον πλανήτη. Σκοπός της χημικής κινητικής είναι ο 

προσδιορισμός της ταχύτητας και του μηχανισμού των χημικών διεργασιών, 

προκειμένου η προκύπτουσα γνώση, να αποτελέσει εργαλείο για την 

παραμετροποίηση του χημικού ‘αντιδραστήρα’ της ατμόσφαιρας. 

Από κάθε χημική αντίδραση, ακόμα και στην περίπτωση στοιχειωδών 

διεργασιών, μπορούν να προκύψουν πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά τους, τόσο σε μακροσκοπικό, όσο και 

σε μοριακό επίπεδο. Ερωτήματα, όπως το πως ακριβώς θα επηρεάσει η θερμοκρασία 

ή η ύπαρξη καταλύτη την εξέλιξη μιας αντίδρασης, μπορούν να απαντηθούν 

μελετώντας κινητικά το προς αναφορά σύστημα. Ο κλάδος της Χημικής Κινητικής, 

ωστόσο δεν αναπτύχθηκε αυτόνομα. Η σύγχρονη ανάπτυξη της στατιστικής 

μηχανικής και της κβαντικής χημείας συντέλεσαν τα μέγιστα  στη δόμηση θεωριών, 

όπως αυτή του ενεργοποιημένου συμπλόκου, και της θεωρίας τροχιών, ώστε τελικά 

να αποκωδικοποιηθεί και να μπορεί μελετηθεί η συμπεριφορά αρκετών χημικών 

αντιδράσεων. Η  μοριακή δυναμική, αν και αναφέρεται συχνά ως ξεχωριστός κλάδος 

της χημείας, ενασχολείται πρακτικά με το ίδιο αντικείμενο που καταπιάνεται και η 

Χημική Κινητική, και δεν είναι άλλο από τη διασαφήνιση του μηχανισμού των 

χημικών αντιδράσεων. Η βασική τους διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι η μοριακή 

δυναμική μελετά τις αντιδράσεις σε εξαιρετικά θεμελιώδες–μοριακό επίπεδο, 

επιλέγοντας συγχρόνως με ακρίβεια τις καταστάσεις των αντιδρώντων μορίων. Με 

τον τρόπο αυτό προκύπτει σημαντική γνώση που αφορά τόσο στα χαρακτηριστικά 

των αντιδρώντων και των προϊόντων και στην ακριβή επίδραση τους κατά την 

εξέλιξη μιας διεργασίας, όσο και στη δομή του ενεργοποιημένου συμπλόκου, το 

οποίο αποτελεί το ‘δακτυλικό αποτύπωμα’ κάθε χημικής αντίδρασης. Συγκεκριμένα, 

η επίδραση παραγόντων, όπως η ηλεκτρονική ή δονητική διέγερση των αντιδρώντων, 

μιας στοιχειώδους αντίδρασης αλλά και η κατανομή της ενέργειας στους διάφορους 

βαθμούς ελευθερίας των προϊόντων διασαφηνίζεται με μελέτες μοριακής δυναμικής. 
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Τα πειράματα Χημικής Κινητικής, προϋποθέτουν την ανάπτυξη ταχείων και 

ποσοτικών τεχνικών παρατήρησης της εξέλιξης μίας αντίδρασης και εάν δυνατόν τη 

δυνατότητα ανίχνευσης πέρα των αντιδρώντων και των προϊόντων αυτής. Δηλαδή 

ένα πρότυπο πείραμα κινητικής μελέτης, θα πρέπει να συντελείται σε δύο στάδια. 

Αρχικά να δημιουργούνται και να αναμιγνύονται τα επιθυμητά αντιδρώντα και 

ακολούθως, να παρατηρείται η χρονική εξέλιξη της κατανάλωσης των αντιδρώντων 

και της παραγωγής των προϊόντων, ανιχνεύοντας και παρατηρώντας τις 

συγκεντρώσεις τους. Πρόσφατα, η σύγχρονη κινητική αντιδράσεων, εφοδιάστηκε με 

εργαλεία, όπως ταχύτατα ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματισμών, οπτικές τεχνικές 

(laser) και διάφορες ευαίσθητες τεχνικές ανίχνευσης, τα οποία της έδωσαν τη 

δυνατότητα να υπερκεράσει εμπόδια, που την περιόριζαν σε μελέτες σχετικά αργών 

διεργασιών καθιστώντας συγχρόνως αδύνατη τη λεπτομερή και συγχρόνως υψηλών 

επιπέδων έρευνα. Ο συνδυασμός αυτών με την αύξηση της επεξεργαστικής ισχύος 

των μικροϋπολογιστών, μείωσε σημαντικά τον απαιτούμενο πειραματικό χρόνο, 

επιταχύνοντας τη συλλογή και επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων, 

προσαυξάνοντας ταυτόχρονα την ακρίβειά τους και παρέχοντας τη δυνατότητα του 

άμεσου ελέγχου των πειραματικών παραμέτρων. 

Η μελέτη χημικών διαδικασιών, που πραγματοποιούνται στην ατμόσφαιρα, 

αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά και δυσεπίλυτα προβλήματα, με τα οποία 

ασχολείται η χημική κινητική. Η ατμοσφαιρική χημεία περιλαμβάνει πληθώρα 

χημικών αντιδράσεων στην αέρια, υγρή και στερεά φάση, οι οποίες λόγω της 

αλληλένδετης σχέση τους, περιπλέκουν την μελέτη των χημικών μεταβολών που 

παρατηρούνται στο περιβάλλον. Η κινητική και μηχανιστική μελέτη στοιχειωδών 

αντιδράσεων, με ατμοσφαιρικό ενδιαφέρον, έχει απλοποιήσει και επεξηγήσει, σε 

μεγάλο βαθμό, περίπλοκα φαινόμενα όπως η καταστροφή του στρατοσφαιρικού 

όζοντος, η παραγωγή του τροποσφαιρικού–“κακού” όζοντος, μέσω ρυπαντών 

ανθρωπογενούς προέλευσης, αλλά και την αποικοδόμηση των πτητικών οργανικών 

ενώσεων που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον, τα πειραματικά 

αποτελέσματα, της κινητικής και μηχανιστικής μελέτης απλών αντιδράσεων, 

χρησιμοποιούνται εκτενώς σε φωτοχημικά μοντέλα προσομοίωσης πολύπλοκων 

διεργασιών, οι οποίες αποτελούνται από πλειάδα αντιδράσεων. Στόχος των 

συγκεκριμένων μοντέλων και του γενικότερου τομέα είναι η πρόβλεψη και πρόληψη 

δυσάρεστων καταστάσεων για το περιβάλλον και τον άνθρωπο και έχει συνεισφέρει 

σημαντικά στην αναγνώριση της ατμοσφαιρικής χημείας, ως έναν από τους 
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σημαντικότερους κλάδους της χημείας, καθιστώντας ταυτόχρονα τη Χημική Κινητική 

απαραίτητη και άρρηκτα συνδεδεμένη, τόσο με τη γενικότερη εξέλιξη της 

ερευνητικής χημείας, όσο και με την βελτίωση της καθημερινή ποιότητας διαβίωσης.  
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1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η χημική κινητική1-3 ασχολείται με τη μελέτη χαρακτηριστικών χημικών 

ιδιοτήτων των μορίων, καθώς αυτές μεταβάλλονται χρονικά κατά την εξέλιξη μίας 

χημικής αντίδρασης. Η γνώση της ταχύτητας της αντίδρασης ενός χημικού 

συστήματος αλλά και των παραγόντων που την επηρεάζουν, όπως η συγκέντρωση, η 

θερμοκρασία ή η ύπαρξη καταλύτη, καθιστά δυνατή την παραμετροποίηση του 

συστήματος προς την επιθυμητή κατεύθυνση με σημαντικό χρονικό και οικονομικό 

όφελος. Ένας άλλος λόγος που αναδεικνύει τη σημαντικότητα της χημικής κινητικής 

είναι η διερεύνηση του μηχανισμού της αντίδρασης, εφόσον πολλές φαινομενικά 

απλές αντιδράσεις μπορεί να διεκπεραιώνονται μέσω μίας σειράς στοιχειωδών 

σταδίων. Συνεπώς, διαφαίνεται ότι η κινητική μελέτη των χημικών αντιδράσεων, 

τόσο σε μακροσκοπικό  όσο και σε υποατομικό επίπεδο με το οποίο ασχολείται η 

μοριακή δυναμική, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο στην κατανόηση βασικών 

φυσικοχημικών διεργασιών, με περιβαλλοντική ή γενικότερη σημασία, όσο και στην 

ανάπτυξη καινοτόμων υλικών που βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινότητα 

βελτιώνοντας την ποιότητα του επιπέδου διαβίωσης.     

 

1.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 
 
1.2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 
 
 Οι διάφορες χημικές αντιδράσεις συντελούνται μεταξύ χημικών ενώσεων που 

βρίσκονται στην αέρια, στην υγρή ή στην στερεή φάση. Στην περίπτωση όπου τα 

αντιδρώντα βρίσκονται στην ίδια φάση τότε η αντίδραση ονομάζεται ομογενής, ενώ 

ετερογενής αντίδραση είναι αυτή η οποία περιλαμβάνει αντιδρώντα σε διαφορετικές 

φυσικές καταστάσεις. 

Η στοιχειομετρική εξίσωση μίας γενικού τύπου αντίδρασης όπως η: 

                                                aΑ + bB  →  cC + dD                                           (A.1.1) 

όπου a, b, c και d είναι οι γραμμομοριακοί συντελεστές αναλογίας με την οποία 

αντιδρώντα και προϊόντα συμμετέχουν στην αντίδραση, απεικονίζει την χημική 

μεταβολή των μορίων που εμπλέκονται στην αντίδραση. Συγκεκριμένα στην 

αντίδραση: 

2H2 + O2  →  2H2O                                             (A.1.2) 

φαίνεται ξεκάθαρα ότι η κατανάλωση 2 mol Η2 και 1 mol Ο2 οδηγεί στον σχηματισμό 

2 mol Η2Ο. Επιπλέον, σημαντικό χαρακτηριστικό της αντίδρασης (Α.1.2) είναι ότι 
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για να πραγματοποιηθεί χρειάζεται μία σειρά στοιχειωδών διαδικασιών για τον 

σχηματισμό ενδιαμέσων χημικών ενώσεων, τα οποία θα δώσουν το τελικό προϊόν. 

 Η ταχύτητα R για την γενικού τύπου αντίδραση (Α.1.1) ορίζεται ως η 

μεταβολή της συγκέντρωσης κάθε χημικής ουσίας συναρτήσει του χρόνου: 

dt
]D[d

d
1

dt
]C[d

c
1

dt
]B[d

b
1

dt
]A[d

a
1R ==−=−=                          (Ε.1.1) 

όπου το αρνητικό πρόσημο υποδηλώνει την κατανάλωση των αντιδρώντων, ενώ 

αντίστοιχα το θετικό πρόσημο την παραγωγή προϊόντων. 

 Η τιμή ταχύτητας αντίδρασης έχει διαστάσεις [συγκέντρωση]×[χρόνο]-1 και οι 

μονάδες που χρησιμοποιούνται στο διεθνές σύστημα S.I. είναι mol×dm-3×sec-1. 

Βέβαια για αντιδράσεις στην αέρια φάση προτιμάται η μορφή των μονάδων να είναι 

σε molecules×cm-3×sec-1. 

 

1.2.2 ΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 
 
 Για απλές χημικές αντιδράσεις ο νόμος της ταχύτητάς τους εκφράζεται 

ανάλογα προς τις συγκεντρώσεις των αντιδρώντων. Υπάρχει  όμως το ενδεχόμενο η 

έκφραση του νόμου της ταχύτητας να εμπεριέχει επίσης εξάρτηση από τις 

συγκεντρώσεις ενδιαμέσων ή τελικών προϊόντων, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι 

πρόκειται για σύνθετες αντιδράσεις. Στις περισσότερες των περιπτώσεων ο νόμος 

ταχύτητας για την αντίδραση (Α.1.1) είναι: 

R = k [A]m[B]n                                              (E.1.2) 

Οι εκθέτες m και n στην έκφραση (Ε.1.2) δηλώνουν την τάξη της αντίδρασης για το 

αντιδρών Α και Β αντίστοιχα, ενώ η συνολική τάξη της αντίδρασης p δίνεται από το 

άθροισμα των επιμέρους συντελεστών (p = m+n). Η σταθερά k καλείται συντελεστής 

ταχύτητας της αντίδρασης, και έχει διαστάσεις [συγκέντρωση]1-p ×[χρόνο]-1. Συνεπώς 

για μία αντίδραση δευτέρας τάξεως οι μονάδες του νόμου ταχύτητας είναι   

molecules-1×cm3×sec-1. 

 Χαρακτηρισμός των στοιχειωδών αντιδράσεων μπορεί να αποτελέσει και η 

μοριακότητα. Ως μοριακότητα μιας στοιχειώδους αντίδρασης ορίζεται ο αριθμός των 

μορίων που συμμετέχουν και οδηγούν στην παραγωγή προϊόντων. Οπότε, η 

αντίδραση: 

Α → Products                                               (A.1.3) 
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χαρακτηρίζεται ως μονομοριακή, ενώ η αντίδραση μεταξύ Α και Β προς προϊόντα 

είναι διμοριακή, εφόσον χρειάζεται να γίνει κατάλληλη σύγκρουση μεταξύ των 

μορίων Α και Β ώστε να πραγματοποιηθεί. 

 Σε μία στοιχειώδη αντίδραση η μοριακότητα συμπίπτει πάντα με την ολική 

τάξη της αντίδρασης. Όταν όμως οι αντιδράσεις συμπεριλαμβάνουν περισσότερα του 

ενός στοιχειώδη στάδια είναι πιθανό το παραπάνω να μην ισχύει. Η αντίδραση  

Η2 + Ι2 ↔ 2ΗΙ                                               (Α.1.4) 

περιγράφεται από δευτέρας τάξεως νόμο ταχύτητας και περιλαμβάνει συνδυασμό 

μονομοριακών, διμοριακών, και ενδεχομένως, και τριμοριακών στοιχειωδών 

σταδίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νόμος ταχύτητας δεν εκφράζει την διμοριακή 

σύγκρουση μεταξύ Η2 και Ι2 εφόσον αυτή δεν είναι ικανή να οδηγήσει σε προϊόν ΗΙ.    

 Σημαντική διαφορά μεταξύ μοριακότητας και τάξης αντίδρασης είναι οι τιμές 

που μπορούν να λάβουν η καθεμία. Ενώ η τάξη μιας χημικής διεργασίας, μπορεί να 

έχει οποιαδήποτε τιμή μεταξύ του διαστήματος -∞ έως +∞, με πιο συχνές τις τιμές 

ανάμεσα σε -2 έως 3, η μοριακότητα λαμβάνει μόνο θετικές ακέραιες τιμές (1,2,3...). 

 

1.2.3 ΝΟΜΟΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΗΜΙΖΩΗΣ 
 
 Η κινητική μελέτη των αντιδράσεων συντελείται παρακολουθώντας και 

καταγράφοντας την μεταβολή των συγκεντρώσεων αντιδρώντων και προϊόντων με 

τον χρόνο. Η μαθηματική επίλυση των νόμων ταχύτητας για κάθε αντίδραση δίνει 

αναλυτικές εκφράσεις στις οποίες περιγράφεται η εξάρτηση της συγκεντρώσεως από 

τον χρόνο. Η σύγκριση των αναλυτικών εξισώσεων με τα πειραματικά δεδομένα 

βοηθάει στο να προκύψουν πληροφορίες σχετικά με την τάξη και το συντελεστή 

ταχύτητας k της αντίδρασης που παρακολουθείται. Στον πίνακα (Π.1.1) δίνονται οι 

γενικές εξισώσεις των αντιδράσεων, η τάξη τους καθώς και οι εκφράσεις που τις 

περιγράφουν. 

 
Αντίδραση Τάξη αντίδρασης Μαθηματική Έκφραση   

Α→ προϊόντα 1 [Α] t = [A]0 e-kt 

A + B → 

προϊόντα 
2 kt

]B[]A[
]A[]B[

ln
)]B[]A([

1

t0

t0

00

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

 

n A → προϊόντα n nkt
]A[
1

]A[
1

1n
1

1n
0

1n
t

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

− −−  

(Π.1.1) 



ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  11  ‐‐  ΧΧΗΗΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ      ‐‐‐‐  77  ‐‐‐‐  
  

 

Όταν ένα και μόνο αντιδρών καθορίζει τον νόμο ταχύτητας, ο χρόνος ημιζωής 

της αντίδρασης ορίζεται ως το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να καταναλωθεί 

η μισή αρχική συγκέντρωση [Α]0 του αντιδρώντος Α και δίνεται από την έκφραση: 

1n
0

1n

2/1 ]A)[1n(k
)12(t −

−

−
−

=                                            (Ε.1.3) 

Από την σχέση (Ε.1.3) προκύπτει ότι με την γραφική παράσταση της ποσότητας 

log(t1/2) συναρτήσει του log([Α]0) μπορεί να προσδιοριστεί η τάξη n της αντίδρασης 

καθώς και η σταθερά ταχύτητας k. Ο περιορισμός της παραπάνω σχέσης (Ε.1.3) είναι 

ότι περιγράφει μόνο αντιδράσεις n τάξης με ένα αντιδρών. 

 

1.2.4 ΕΞΙΣΩΣΗ ARRHENIUS 
 
 O νόμος της ταχύτητας, όπως διατυπώνεται για μία αντίδραση περιλαμβάνει 

τόσο τις συγκεντρώσεις των αντιδρώντων όσο και το συντελεστή ταχύτητας k. Ο 

συντελεστής k δεν εξαρτάται από την συγκέντρωση των μορίων που συμμετέχουν 

στην αντίδραση, παρά μόνο από την θερμοκρασία αλλά και από την πίεση όταν 

πρόκειται για τριμοριακές αντιδράσεις. Ο Σουηδός χημικός Svante Arrhenius το 1889 

διατύπωσε4 την ισχυρή εξάρτηση της σταθεράς ταχύτητας από την θερμοκρασία με 

την εμπειρική εξίσωση: 

RT
Ea

Ae)T(k
−

=                                               (Ε.1.4) 

Η ποσότητα Εα ονομάζεται ενέργεια ενεργοποίησης του χημικού αντιδρώντος 

συστήματος και ουσιαστικά είναι το ελάχιστο ποσό ενέργειας που χρειάζεται ώστε η 

κρούση μεταξύ αντιδρώντων να είναι αποτελεσματική, αναφορικά πάντα με το 

ενεργειακό κριτήριο επιτυχίας μίας αντίδρασης. Η τιμή της Εα, στις περισσότερες των 

περιπτώσεων, είναι θετική, οπότε παρατηρείται αύξηση του συντελεστή ταχύτητας 

αυξανομένης της θερμοκρασίας. Βέβαια υπάρχουν αντιδράσεις όπου ο συντελεστής k 

είτε μειώνεται με την θερμοκρασία είτε παραμένει σταθερός, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι η Εα είναι αρνητική ή μηδενική αντίστοιχα. Συνήθως οι αντιδράσεις 

αυτές οδεύουν προς τα προϊόντα μέσω ενδιαμέσων που χαρακτηρίζονται από 

ασθενείς δεσμούς. Ο παράγοντας Α, στην εξίσωση Arrhenius, ονομάζεται 

προεκθετικός παράγοντας ή παράγοντας συχνοτήτων. Ουσιαστικά ο παράγοντας Α 

περιγράφει τη συνεισφορά τοπικών ιδιοτήτων της αντίδρασης (γεωμετρία και 

προσανατολισμός μορίων) και ιδιοτήτων μεταφοράς (συχνότητα κρούσεων μεταξύ 
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αντιδρώντων μορίων). Συνεπώς, πέρα από το ενεργειακό κριτήριο για την επιτυχία 

της αντίδρασης σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο στερεοχημικός παράγοντας που 

καθορίζει την αποτελεσματικότητα της αντίδρασης. Οι μονάδες της προεκθετικής 

παραμέτρου Α είναι ίδιες με αυτές του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης. 

 Από την εξίσωση Arrhenius, με λογαρίθμηση και αναπαριστώντας γραφικά 

την εξάρτηση του log10k από την αντίστροφη θερμοκρασία (1/Τ) λαμβάνονται οι 

τιμές της Εα και του Α. Το γράφημα αυτό είναι γνωστό ως διάγραμμα Arrhenius.   

 

1.3 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
 
 Αρκετές χημικές αντιδράσεις αποτελούν σύνθετες διαδικασίες, όσο απλές και 

αν φαίνονται στην ολική στοιχειομετρική εξίσωση. Η ολοκλήρωση αυτών των 

αντιδράσεων απαιτεί τη διεξαγωγή αλλεπάλληλων στοιχειωδών σταδίων ίδιας ή 

διαφορετικής τάξης συγκρινόμενα μεταξύ τους. Οι σύνθετες διαδικασίες μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε 3 ομάδες.    

 

α) Αντιστρεπτές διαδικασίες 

Η διαδικασία αντιστρεπτής αντίδρασης περιγράφεται από το γενικό σχήμα: 

2

1k

2k
1 AA ↔                                                    (Α.1.5) 

Όπως φαίνεται, εκτός από το ενδεχόμενο το αντιδρών Α1 να παράγει Α2, με σταθερά 

ταχύτητας k1, είναι δυνατόν το προϊόν Α2 να επανασχηματίσει το Α1 με συντελεστή 

ταχύτητας k2. Ο νόμος για αυτή την αντίδραση περιγράφεται με την εξίσωση: 

]A[k]A[k
dt

]A[d
1122

1 −=                                       (Ε.1.5) 

 

 

β) Διαδοχικές αντιδράσεις 

 Μία άλλη κατηγορία σύνθετων αντιδράσεων είναι οι διαδοχικές αντιδράσεις, 

που όπως φανερώνει η ονομασία τους πρόκειται για μία σειρά στοιχειωδών και μη 

αντιστρεπτών σταδίων. Το γενικό σχήμα για διαδοχικές αντιδράσεις πρώτης και 

δευτέρας τάξεως, καθώς και οι νόμοι που τις περιγράφουν είναι: 
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3

2k

2

2211
2

2

1k

1

AA

]A[k]A[k
dt

]A[dAA

→

→
−=                              (Α.1.6 – Ε.1.6) 

4

2k

31

312211
13

1k

21

AAA

]A][A[k]A][A[k
dt

]A[dAAA

→

→

+

−−=
+

   (Α.1.7 – Ε.1.7) 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα διαδοχικών αντιδράσεων είναι η μετάπτωση μίας 

οικογένειας ραδιενεργών στοιχείων: 

PuNpU 239239239 →→                                              (Α.1.8) 

Η γνώση της σειράς των διαδοχικών δευτερογενών αντιδράσεων είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμη στον πειραματιστή εφόσον έχει πλέον τη δυνατότητα να τις αποφύγει ή να 

τις συμπεριλάβει στο προς μελέτη χημικό σύστημα. 

 

γ) Παράλληλες αντιδράσεις 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν στοιχειώδη στάδια που ομοιάζουν μεταξύ 

τους εφόσον έχουν τα ίδια αντιδρώντα ή προϊόντα. Για παράλληλες αντιδράσεις του 

τύπου: 

Α1 → Α2  
Α1 → Α3                                                   (Α.1.9) 
Α1 → Α4  

παρατηρείται ότι το ίδιο αντιδρών μπορεί να δώσει τρία διαφορετικά προϊόντα. Άλλες 

διαδικασίες που χαρακτηρίζονται ως παράλληλες αντιδράσεις είναι τόσο η περίπτωση 

όπου δύο αντιδράσεις καταλήγουν στο ίδιο προϊόν, όσο και όταν το αντιδρών Α 

αντιδρά με δύο διαφορετικές ενώσεις προς παραγωγή προϊόντων. 

 

1.3.1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 
 
 Η επίλυση των εξισώσεων των νόμων ταχύτητας για τις σύνθετες διαδικασίες, 

ορισμένες φορές μπορούν να καταλήξουν σε αναλυτικές εκφράσεις που περιγράφουν 

την εξάρτηση της συγκέντρωσης από τον χρόνο. Όμως για πολύπλοκα σχήματα 

αντιδράσεων επιβάλλεται η χρήση προσεγγιστικών μεθόδων προκειμένου να 

επιλυθούν οι εξισώσεις που εκφράζουν την πρόοδο της συνολικής διαδικασίας. 
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α) Στάσιμη κατάσταση 

 Η προσέγγιση της στάσιμης κατάστασης προτάθηκε από τον Bodestein5 και 

αναπτύχθηκε αργότερα από τον Semenov6. Η εφαρμογή της, σε σύνθετες 

αντιδράσεις, βοηθάει στην απλοποίηση των σχέσεων που εκφράζουν τις 

συγκεντρώσεις των εμπλεκομένων, στην αντίδραση, ενώσεων. Συνήθως 

χρησιμοποιείται όταν στην αντίδραση υπάρχουν ενδιάμεσα προϊόντα σε μικρές 

συγκεντρώσεις, έτσι θεωρείται ότι η χρονική αλλαγή της συγκέντρώσης αυτών είναι 

αμελητέα. Στην περίπτωση του σχήματος αντίδρασης (Α.1.6) η προσέγγιση στάσιμης 

κατάστασης για το ενδιάμεσο προϊόν Α2 περιγράφεται από τη σχέση: 

]A[
k
k]A[0

dt
]A[d

1
2

1
ss2

2 =⇒≅                                     (Ε.1.8) 

 Η εφαρμογή της στάσιμης κατάστασης στην αντίδραση (Α.1.6) είναι εφικτή 

μόνο στην περίπτωση όπου k1<< k2, δηλαδή όταν ο αργός σχηματισμός του 

ενδιαμέσου Α2 ακολουθείται από το ταχύ στάδιο κατανάλωσης του. Το αργό στάδιο 

σε μία σειρά αντιδράσεων, συχνά αναφέρεται ως καθοριστικό στάδιο, εφόσον η 

συνολική ταχύτητα της διαδικασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το συγκεκριμένο 

βήμα. 

 

β) Συνθήκη ψευδοπρώτης τάξης 

 Στην αντίδραση δευτέρας τάξης όπου Α1 και Α2 αντιδρούν, με συντελεστή 

ταχύτητας k1, προς προϊόντα ο νόμος ταχύτητας ]A][A[k
dt

]A[d
211

2 =  μπορεί να 

απλοποιηθεί με την εφαρμογή της συνθήκης ψευδοπρώτης τάξης. Σύμφωνα με την 

συνθήκη αυτή η συγκέντρωση του Α1 είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την 

συγκέντρωση του Α2 και προσεγγιστικά, με πολύ μικρό σφάλμα, η ποσότητα [Α1] 

παραμένει σχεδόν σταθερή κατά την πρόοδο της αντίδρασης. Όπότε ο νόμος 

ταχύτητας πλέον καταλήγει στην μορφή πρώτης τάξης: ]A[
dt

]A[d
2

2 κ= , όπου 

κ=k1[A1]. Η συνθήκη ψευδοπρώτης τάξης οδηγεί σε απλές λύσεις του προβλήματος 

και πρόκειται περισσότερο για πειραματικό τέχνασμα, παρά για μαθηματική 

απλοποίηση εξισώσεων. 
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1.4 ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 
 
 Η μετάβαση από την μακροσκοπική ανάλυση μιας αντίδράσης προς την 

μελέτη αυτής σε μοριακό επίπεδο, θεωρείται απαραίτητη για την απόκτηση 

βαθύτερης γνώσης. Η συναλλαγή των ενεργειακών ποσών κατά την διάρκεια της 

αντίδρασης αλλά και η αναδιάταξη των ατόμων των μορίων, στο χημικό σύστημα, 

προς την παραγωγή προϊόντων είναι το αντικείμενο μελέτης τριών βασικών θεωριών 

που περιγράφουν την κινητική των αντιδράσεων. Πρόκειται για την θεωρία των 

κρούσεων, την θεωρία του ενεργοποιημένου συμπλόκου (Transition State Theory-

TST) και την μοριακή δυναμική αντιδράσεων, η οποία χρησιμοποιεί δεδομένα 

πειραμάτων με μοριακές δέσμες. Ακολούθως, αναπτύσσονται οι θεωρίες αυτές για 

μία στοιχειώδη διμοριακή αντίδραση. 

 

1.4.1 ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΕΩΝ 
 
 Η θεωρία των κρούσεων χρησιμοποιεί ως βασικό εργαλείο την κινητική 

θεωρία των αερίων για την εξαγωγή των σχέσεων που περιγράφουν την σταθερά 

ταχύτητας k, για την διμοριακή αντίδραση Α + Β → Ρ. Ο συνδυασμός του νόμου 

ταχύτητας με την συχνότητα κρούσεων ΖΑΒ, όπως αυτή προκύπτει από την κινητική 

θεωρία των αερίων, δίνει την εξίσωση του συντελεστή ταχύτητας k: 

RT/'
aE

A
2/1 eN)kT8(k −

πμ
σ=                                      (Ε.1.9) 

όπου με σ συμβολίζεται η ενεργός διατομή κρούσης και περιγράφει την μέγιστη 

απόσταση μεταξύ δύο σφαιρών, η οποία είναι απαραίτητη για την σύγκρουση. Η 

εξίσωση (Ε.1.9) ομοιάζει με την εξίσωση Arrhenius εφόσον περιέχει τον προεκθετικό 

παράγοντα και την ενέργεια, η οποία θεωρείται ως η ελάχιστη για την επίτευξη της 

αντίδρασης. Η ποσότητα Εα΄ συνδέεται με την ενέργεια ενεργοποίησης της 

αντίδρασης στην εξίσωση Arrhenius με την σχέση Εα = Εα΄ +(½)RΤ, αλλά η διαφορά 

μεταξύ της Εα΄ και του (½)RT είναι μεγάλη, οπότε και η θερμοκρασιακή εξάρτηση 

της ενέργειας ενεργοποίησης μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα.  

Η σύγκριση πειραματικών συντελεστών ταχύτητας και συντελεστών 

Arrhenius με τις τιμές που προβλέπει η θεωρία των κρούσεων, σε κάποιες 

περιπτώσεις είναι παρόμοιες, αλλά στην πλειοψηφία τους διαφέρουν κατά πολύ, ενώ 

σε κάποιες αντιδράσεις φαίνεται ότι η αντίδραση συμβαίνει πιο συχνά από την 

σύγκρουση των αντιδρώντων μορίων, γεγονός που είναι αδύνατο να ισχύει. Η μεγάλη 
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διαφορά μεταξύ πειραματικών και θεωρητικών τιμών οφείλεται στην παράβλεψη του 

στερεοχημικού παράγοντα στο προεκθετικό μέρος της εξίσωσης κατά τον 

προσδιορισμό του συντελεστή ταχύτητας. Η ορθολογική σκέψη για την 

πραγματοποίηση της αντίδρασης είναι ότι τα μόρια θα πρέπει να έχουν τον σωστό 

προσανατολισμό κατά την σύγκρουση, οπότε και αντικαθίσταται η παράμετρος σ 

στην εξίσωση (Ε.1.9) με την δραστική ενεργό διατομή σ*, η οποία περιλαμβάνει το 

γινόμενο της σ με τον στερεοχημικό παράγοντα Ρ, ο οποίος λαμβάνει τιμές 

μικρότερες της μονάδας. Η γνώση του παράγοντα Ρ είναι τις περισσότερες φορές 

αρκετά δύσκολη με συνέπεια την αποτυχία της θεωρίας των κρούσεων στην 

πρόβλεψη  κινητικών παραμέτρων. Βέβαια η εξίσωση (Ε.1.9), με την διόρθωση που 

εισάγεται, θεωρείται ολοκληρωμένη, εφόσον περιγράφει τόσο το απαραίτητο 

ενεργειακό κριτήριο, όσο και την συχνότητα των δραστικών κρούσεων. 

 

1.4.2 ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ 
 
 Η θεωρία του ενεργοποιημένου συμπλόκου (Transition State Theory-TST) 

χρησιμοποιεί την στατιστική θερμοδυναμική, προκειμένου να προβλέψει τις 

παραμέτρους που επηρεάζουν την ταχύτητα της αντίδρασης και συγκεκριμένα να 

εξάγει την εξίσωση του συντελεστή ταχύτητας σε συνάρτηση με θερμοδυναμικές 

ποσότητες. Σε σύγκριση με την θεωρία των κρούσεων, η θεωρία TST έχει το 

πλεονέκτημα ότι συμπεριλαμβάνει τον στερεοχημικό παράγοντα εξαρχής σε αντίθεση 

με την αυθαίρετη πρόσθεση του στο τέλος της μαθηματικής ανάλυσης. 

 Σε μία στοιχειώδη διμοριακή αντίδραση όπου Α και Β αντιδρούν προς 

προϊόντα, η θεωρία TST χρησιμοποιεί το μοντέλο της δυναμικής ενέργειας για την 

παρακολούθηση της εξέλιξης της αντίδρασης. Συγκεκριμένα καθώς το Α πλησιάζει 

το Β για να αντιδράσει, η δυναμική ενέργεια αυξάνεται λόγω της απωστικής 

ηλεκτρονιακής αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, έως το σημείο που παίρνει την μέγιστη 

τιμή της με την δημιουργία της οντότητας που ονομάζεται ενεργοποιημένο σύμπλοκο  

ή μεταβατική κατάσταση. Η δομή της κατάστασης αυτής χαρακτηρίζεται από 

παραμόρφωση ή αναδιάταξη των Α και Β, στο ενωμένο σύμπλοκο Α-Β πλέον, σε 

σχέση με την αρχική τους κατάσταση. Η μεταβατική κατάσταση θεωρείται ικανή με 

μία μικρή ταλάντωση να οδηγήσει σε  προϊόντα, όπου πλέον η δυναμική ενέργεια 

μειώνεται και τελικά καταλήγει στην τιμή που χαρακτηρίζει τα προϊόντα της 

αντίδρασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συχνότητα ταλάντωσης του ενεργοποιημένου 
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συμπλόκου είναι στην πραγματικότητα ανύπαρκτη καθώς  η ελάχιστη κίνηση πάνω 

στη συντεταγμένη της αντίδρασης  προκαλεί διάσπαση του ενεργοποιημένου 

συμπλόκου. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα τα αντιδρώντα να φτάσουν στην 

μεταβατική κατάσταση ΑΒ αλλά η τελευταία να επιστρέψει και πάλι προς τα αρχικά 

αντιδρώντα. Στο σχήμα (Σ.1.1) φαίνεται ξεκάθαρα η μεταβολή της δυναμικής 

ενέργειας, καθώς εξελίσσεται η αντίδραση. Η έννοια της συντεταγμένης της 

αντίδρασης περιλαμβάνει το σύνολο των στερεοχημικών αλλαγών που 

χαρακτηρίζουν το χημικό σύστημα σε όλη την διάρκεια της αντίδρασης.  

 
Σ.1.1 - Η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας κατά μήκος της συντεταγμένης της αντίδρασης. 
  

Ο συντελεστής ταχύτητας k για την διμοριακή αντίδραση, σύμφωνα με την 

θεωρία του ενεργοποιημένου συμπλόκου και την στατιστική θερμοδυναμική 

ανάλυση, δίνεται από την σχέση: 

RT/‡HR/‡ΔS ee)
p
RT)(

h
kT(k Δ−

Θ=                                (Ε.1.10) 

Η ποσότητα ΔΗ‡ ονομάζεται ενθαλπία ενεργοποίησης και σχετίζεται με την ενέργεια 

ενεργοποίησης Εα με την εξίσωση ΔΗ‡=Εα-2RΤ. Στην σχέση (Ε.1.10) η εντροπία 

ενεργοποίησης ΔS‡ αποτελεί την παράμετρο κλειδί που καθορίζει τον στερεοχημικό 

παράγοντα Α για την πραγματοποίηση της αντίδρασης και φανερώνει την αλλαγή της 

εντροπίας, κατά τη μετάβαση από τα αντιδρώντα στην μεταβατική κατάσταση. Η 

κρούση των αντιδρώντων, καθώς και ο συγκεκριμένος προσανατολισμός που 

απαιτείται μειώνει την εντροπία του συστήματος, με επακόλουθο αποτέλεσμα την 

μείωση του Α. Με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται η στερεοχημική απαίτηση, που στην 

θεωρία των κρούσεων εισάγεται αυθαίρετα με τον παράγοντα Ρ. 
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1.4.3 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΚΡΟΥΣΕΩΝ 
 
 Η ανάλυση της κινητικής μίας αντίδρασης και των παραγόντων που την 

επηρεάζουν έχει οδηγήσει σε ερωτήματα, τα οποία για να απαντηθούν χρειάζεται η 

επιστράτευση ικανών, αλλά ταυτόχρονα πολύπλοκων, πειραματικών τεχνικών. 

Πειράματα με διατάξεις μοριακών δεσμών δίνουν αποτελέσματα ιδιαίτερα χρήσιμα 

για την κινητική και συγκεκριμένα για το συντελεστή ταχύτητας μίας αντίδρασης. Ο 

συντελεστής  ταχύτητας που προσδιορίζεται αντικατοπτρίζει  τον μέσο όρο της 

αντίδρασης εφόσον τα αντιδρώντα μόρια χαρακτηρίζονται από ποικιλία 

καταστάσεων, τόσο σε ενεργειακό περιεχόμενο όσο και σε σχετικό προσανατολισμό 

κρούσης. Οι μοριακές δέσμες βέβαια έχουν την δυνατότητα να μελετούν αντιδράσεις 

σε προεπιλεγμένες καταστάσεις των αντιδρώντων αλλά και ταυτόχρονης 

παρατήρησης των προϊόντων και της γωνιακής κατανομής αυτών.  

 Η αντίδραση ενός ατόμου υδρογόνου Η με το μόριο Η2 χαρακτηρίζεται από 

συγκεκριμένη δυναμική επιφάνεια όπως φαίνεται στο σχήμα (Σ.1.2). Ως δυναμική 

επιφάνεια αντίδρασης ορίζεται η δυναμική ενέργεια του ολικού χημικού συστήματος 

(υπερ-μόριο) σε σχέση με όλες τις δυνατές γεωμετρικές παραμέτρους που καθορίζουν 

την σχετική θέση των ατόμων του συστήματος. Στην παραπάνω αντίδραση όπως 

είναι κατανοητό το άτομο ΗΑ πλησιάζει το μόριο ΗΒΗC με συγκεκριμένη γωνία. Στο 

σχήμα (Σ.1.2) περιγράφεται η δυναμική ενέργεια  σε σχέση με τις ατομικές 

αποστάσεις RAB και RBC για την σχετική γωνία ΑΑ-Β-C των 180ο, η οποία έχει 

αποδειχθεί πειραματικά ότι είναι η αποτελεσματικότερη γωνία προσέγγισης για τον 

σχηματισμό των προϊόντων.  

             
Σ.1.2 - Δυναμική ενεργειακή επιφάνεια για την αντίδραση Η +Η2, και η αντίστοιχη 
ισοδυναμική μορφή της. 
 

Όπως φαίνεται, όταν η απόσταση RΑΒ=∞, η τιμή της RΒC είναι η ενδομοριακή 

απόσταση του Η2 και ουσιαστικά η κατάσταση αντικατοπτρίζει τα αντιδρώντα. Η 
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πραγματοποίηση της αντίδρασης γίνεται μέσω της διαδρομής ελάχιστης ενέργειας, η 

οποία συμβολίζεται με C στο σχήμα (Σ.1.2). Έτσι, καθώς το ΗΑ πλησιάζει το ΗΒΗC η 

απόσταση RΒC αυξάνεται με ταυτόχρονη αύξηση της δυναμικής ενέργειας έως το 

σαγματικό σημείο C‡, όπου η γεωμετρική περιγραφή του συστήματος δίνει την δομή 

της μεταβατικής κατάστασης. Τελικά διασχίζοντας την διαδρομή πέραν του 

σαγματικού σημείου το σύστημα καταλήγει στα προϊόντα με μείωση της δυναμικής 

ενέργειας, όπου η τιμή της RΑΒ είναι η ίδια με το μόριο του Η2 και η RΒC είναι πλέον 

άπειρη. Οι πιθανές διαδρομές Α και Β σίγουρα δεν αποτελούν ενεργειακά ευνοϊκά 

μονοπάτια της αντίδρασης, εφόσον η τιμή της δυναμικής ενέργειας αυξάνεται 

δραματικά, οπότε και θεωρούνται απαγορευτικές διαδρομές για την πραγματοποίηση 

της αντίδρασης. Η διαδρομή ελάχιστης ενέργειας αποτελεί και την συντεταγμένη της 

αντίδρασης. 

 Όπως είναι γνωστό η ολική ενέργεια του αντιδρώντος συστήματος είναι το 

άθροισμα της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας. Πειράματα με μοριακές δέσμες 

είναι ικανά να λύσουν το ερώτημα που αφορά τη μορφή της ενέργειας (κινητική η 

δυναμική) που χρειάζεται να έχει το σύστημα για να ξεπεράσει το φράγμα της 

ενέργειας ενεργοποίησης, ώστε τελικά να οδηγήσει στον σχηματισμό των προϊόντων. 

Στην αντίδραση F+HCl→HF+Cl, το δονητικά διεγερμένο μόριο HCl οδηγεί σε 5 

φορές ταχύτερη αντίδραση σε σχέση με την αντίδραση, όπου το ποσό αυτό της 

ενέργειας βρίσκεται στους κινητικούς βαθμούς ελευθερίας. Στο σχήμα (Σ.1.3) 

αναπαρίστανται δύο περιπτώσεις δυναμικών επιφανειών, όπου η μία χαρακτηρίζεται 

ως ελκτική επιφάνεια με το σαγματικό σημείο να εμφανίζεται νωρίς, ενώ η δεύτερη 

ονομάζεται απωστική επιφάνεια και η δομή της μεταβατικής κατάστασης ομοιάζει 

περισσότερο με την γεωμετρία των προϊόντων.  

                
Σ.1.3 - Ελκτική (δεξιά) και απωστική (αριστερά) δυναμική επιφάνεια. 
 
Σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων είναι το ενεργειακό περιεχόμενο 

αντιδρώντων και προϊόντων. Για τις ελκτικές επιφάνειες η αντίδραση είναι 
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αποτελεσματικότερη όταν το αντιδρών σύστημα συγκρούεται με περίσσεια 

μεταφορικής ενέργειας ενώ στην περίπτωση της απωστικής δυναμικής επιφάνειας η 

αντίδραση συντελείται αποδοτικότερα, όταν η ενέργεια των αντιδρώντων εντοπίζεται 

σε κατάλληλους δονητικούς βαθμούς ελευθερίας. 

 Επιπλέον η μελέτη της δυναμικής ενεργειακής επιφάνειας απαντά στο εξίσου 

σημαντικό ερώτημα σχετικά με τον κατάλληλο προσανατολισμό των αντιδρώντων, 

κατά την κρούση. Στην περίπτωση της αντίδρασης Η+Η2, όπως αναφέρθηκε, η 

συγγραμμική προσέγγιση είναι η καταλληλότερη για την επίτευξη της αντίδρασης, 

όμως σε άλλες αντιδράσεις όπως σε αυτή του Cl με το ΗΙ ο βέλτιστος 

προσανατολισμός είναι διαφορετικός.  

 
Σ.1.4 - Επιτυχής και ανεπιτυχής προσέγγιση του ατόμου Cl στο μόριο του HI.  
 
Συγκεκριμένα το Cl πρέπει να πλησιάσει από την μεριά του ατόμου του Η και να 

βρίσκεται σε περιοχή που σχηματίζει κώνο ημιγωνίας 30ο όπως και φαίνεται στο 

σχήμα 2.4. 

 Παράμετρος για την άντληση πληροφοριών για την κινητική μιας αντίδρασης 

είναι και η γωνιακή κατανομή των προϊόντων. Ουσιαστικά η παρατήρηση της 

κατεύθυνσης από την οποία εξέρχονται τα προϊόντα αποτελεί ένδειξη του 

μηχανισμού της αντίδρασης και της κατάλληλης γωνίας πρόσκρουσης των 

αντιδρώντων. Τελικά, όπως προκύπτει από τα παραπάνω παραδείγματα, τα 

πειράματα με μοριακές δέσμες παρέχουν εξαιρετικής σημασίας πληροφορίες που 

βοηθούν στον εμπλουτισμό των γνώσεων για την κινητική των αντιδράσεων. 

Συγκεκριμένα οδηγούν στην αποκωδικοποίηση των παραγόντων που επηρεάζουν μία 

χημική διεργασία (προσανατολισμός, κατανομή ενέργειας), η οποία με τη σειρά της 

οδηγεί στην πρόβλεψη και στη σχεδίαση αντιδράσεων με μεγάλο εύρος εφαρμογών. 
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2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Το λεπτό στρώμα αέριας μάζας που περιβάλλει τον πλανήτη Γη ονομάζεται 

ατμόσφαιρα και έχει σημαντικό ρόλο στην προστασία και εξασφάλιση της ζωής όλων 

των έμβιων οργανισμών. Η χημική σύσταση της ατμόσφαιρας12 αποτελείται κυρίως 

από N2 (78%) και O2 (21%), ενώ σε μικρότερο ποσοστό υπάρχουν και τα ευγενή 

αέρια. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ύπαρξη υδρατμών (Η2Ο), μονοξειδίου του 

άνθρακα (CO) και όζοντος (O3) παρά την μικρή τους συγκέντρωση, εφόσον οι 

φυσικοχημικές τους ιδιότητες ρυθμίζουν την ηλιακή και γήινη ακτινοβολία 

διαμορφώνοντας το κλίμα της Γης. Οι αντιδράσεις μεταξύ των χημικών μορίων, 

βιογενούς ή ανθρωπογενούς προελεύσεως, και των διαφόρων φυσικών οξειδωτικών 

ενώσεων, αλλά και η αλληλεπίδραση αυτών με την ηλιακή ακτινοβολία στα 

επιμέρους στρώματα της ατμόσφαιρας, καθορίζουν αφενός το χρόνο ζωής τους, και 

αφετέρου επηρεάζουν τη συνολική δυναμική της ατμόσφαιρας με πολλές φορές, 

άμεσες ή έμμεσες επιβλαβείς επιπτώσεις, και στον ίδιο τον άνθρωπο. 

 

2.2 ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 
 
 Το σύνολο των φυσικών και χημικών διεργασιών, καθώς και η ποικιλομορφία 

των φαινομένων που πραγματοποιούνται στην ατμόσφαιρα καθιστά τη μελέτη της 

ατμοσφαιρικής χημείας ιδιαίτερα δύσκολη. Η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει την 

μελέτη των ατμοσφαιρικών φαινομένων απλοποιείται εν μέρει με τον διαχωρισμό της 

ατμόσφαιρας σε διαφορετικές περιοχές, με γνώμονα την υψομετρική διαφοροποίηση 

της θερμοκρασίας (Σ.2.1). 

Η περιοχή της τροπόσφαιρας εκτείνεται από την επιφάνεια της θάλασσας έως 

το ύψος των 12 km περίπου. Η θερμοκρασία στο στρώμα αυτό της ατμόσφαιρας 

μειώνεται με την αύξηση του ύψους, λόγω της απομάκρυνσης από την επιφάνεια της 

γης η οποία αποτελεί την βασική πηγή θέρμανσης της περιοχής της τροπόσφαιρας 

μέσω της θερμικής ακτινοβολίας που εκπέμπει. Το 85-90% της συνολικής αέριας 

μάζας βρίσκεται στην περιοχή αυτή, η οποία χαρακτηρίζεται ως δυναμικά ασταθής, 

δεδομένης της συνεχούς ανάμιξης των συστατικών της. Η ισχυρή κάθετη ανάμιξη της 

θερμής αέριας μάζας που προέρχεται από την επιφάνεια της γης διαρκεί λίγες μέρες, 

έως η ποσότητα αυτή των αερίων φτάσει την περιοχή της τροπόπαυσης σε ύψος το 

οποίο διαφοροποιείται ανάλογα το γεωγραφικό πλάτος. Το κάτω όριο της 
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τροπόπαυσης είναι σε υψόμετρο 8 km για τους πόλους, περίπου 12 km στις τροπικές 

περιοχές και 15 km στον ισημερινό. 

 
Σ.2.1 -  Τα επιμέρους στρώματα της ατμόσφαιρας σύμφωνα με το θερμοκρασιακό προφίλ. 

 
Η στρατόσφαιρα είναι το στρώμα που ακολουθεί μετά την τροπόσφαιρα, όπου 

και  παρατηρείται αναστροφή της θερμοκρασιακής εξάρτησης από το ύψος. Σειρά 

φωτοχημικών αντιδράσεων, που περιλαμβάνουν τα σχετικά  άφθονα όζον (Ο3) και 

μοριακό οξυγόνο (Ο2), είναι υπεύθυνες για την αύξηση της θερμοκρασίας. Η νοητή 

οριοθέτηση της στρατόσφαιρας είναι μεταξύ 10 και 50 km και περιλαμβάνει το 90% 

της συνολικής ποσότητας του Ο3. Η περιοχή αυτή της ατμόσφαιρας, σε αντίθεση με 

την τροπόσφαιρα, είναι δυναμικά σταθερή και δεν εμφανίζει έντονη κατακόρυφη 

μεταφορά αέριας μάζας, με συνέπεια αέριες ποσότητες που φτάνουν στην 

στρατόσφαιρα να έχουν τυπικούς χρόνους παραμονής από μερικούς μήνες έως και 

έτη. 

 Μετά το ανώτερο όριο της στρατόσφαιρας, την στρατόπαυση (~50 km), 

υπάρχει η περιοχή της μεσόσφαιρας που εκτείνεται από 50 έως 85 km. Λόγω της 

χαμηλής συγκέντρωσης του Ο3, η θερμοκρασία μειώνεται με το ύψος, όπως επίσης 

στην περιοχή εμφανίζεται κάθετη ανάμιξη αέριας μάζας. Η περιοχή σε ύψος 85 km 

εμφανίζει αναστροφή της θερμοκρασιακής συμπεριφοράς λόγω της παρουσίας των 
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μορίων O2  και Ν2, τα οποία απορροφούν την έντονη ηλιακή ενέργεια με αποτέλεσμα 

να εκπέμπουν θερμική ακτινοβολία. Το στρώμα αυτό της ατμόσφαιρας ονομάζεται 

θερμόσφαιρα. 

 Η υψομετρική εξάρτηση της ατμοσφαιρικής πίεσης (Σ.2.1) εμφανίζει 

μονότονη συμπεριφορά, με την πίεση να μειώνεται εκθετικά: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
−×=

H
zz

exp)z(P)z(P 0
0     (Ε.2.1) 

όπου Η η ατμοσφαιρική κλίμακα του ύψους και δίνεται από την σχέση Η = RT / g. 

 Όπως προαναφέρθηκε η διαμέριση της ατμόσφαιρας, σε περιοχές με 

διαφορετική θερμοκρασιακή συμπεριφορά απλοποιεί τη μελέτη της ατμοσφαιρικής 

χημείας. Ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο σημαντικότερων ατμοσφαιρικών περιοχών, 

αυτή της τροπόσφαιρας και της στρατόσφαιρας, δεν είναι τυχαίος εφόσον πέρα από 

το διαφορετικό θερμοκρασιακό προφίλ έχουν και διαφορετική χημική σύσταση, η 

οποία αλληλεπιδρά με μήκη κύματος ηλιακής ακτινοβολίας πού φτάνουν στο κάθε 

στρώμα, εκκινώντας διαφορετικές χημικές διεργασίες. 

 

2.3 ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
 
 Η παρουσία των οξειδωτικών ενώσεων, όπως οι ρίζες ΟΗ, Cl και ΝΟ3, στην 

περιοχή της τροπόσφαιρας σε συνδυασμό με την ύπαρξη πτητικών οργανικών 

ενώσεων ( Volatile Organic Compounds – VOCs), βιογενούς ή ανθρωπογενούς 

προελεύσεως, οδηγεί σε μία σειρά αλληλένδετων αντιδράσεων που καθιστούν τη 

χημεία της τροπόσφαιρας ένα ιδιαίτερα δισεπίλυτο πρόβλημα. Η γνώση των πηγών 

που οδηγούν στην δημιουργία των οξειδωτικών της τροπόσφαιρας, καθώς και η σειρά 

των αντιδράσεων αποικοδόμησης των VOC απλοποιεί το πολύπλοκο σχήμα 

αντιδράσεων αέριας φάσης στην τροπόσφαιρα. Σημαντική επίσης, θεωρείται η 

σύνδεση των παραπάνω αντιδράσεων και των προϊόντων τους, με την παραγωγή και 

την καταστροφή του αποκαλούμενου «κακού» τροποσφαιρικού Ο3. 

 
2.3.1 ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑΣ  
 
 Το κυριότερο οξειδωτικό στην περιοχή της τροπόσφαιρας είναι οι ρίζες ΟΗ, 

οι οποίες θεωρούνται οι βασικές υπεύθυνες για την πρωτογενή αποικοδόμηση των 

VOC. Σημαντική επίσης οξειδωτική ένωση θεωρείται η νιτρική ρίζα (ΝΟ3), αλλά 

μόνο κατά τις νυχτερινές ώρες, εφόσον κατά την διάρκεια της ημέρας φωτολύεται 
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ταχύτατα. Εξίσου σημαίνοντα ρόλο στην τροποσφαιρική αποικοδόμηση, κυρίως σε 

θαλάσσιες περιοχές, έχει και το ατομικό χλώριο (Cl). Άλλα οξειδωτικά που 

συναντώνται στην τροπόσφαιρα είναι οι ρίζες ΗΟ2, με ιδιαίτερο ρόλο στην παραγωγή 

και κατανάλωση των ΝΟx (NO και ΝΟ2), αλλά και το Ο3, του οποίου η 

τροποσφαιρική αφθονία φτάνει το 10% του συνολικού Ο3 στην ατμόσφαιρα. 

 
α) Ρίζες ΟΗ 

Σε ολόκληρη την περιοχή της τροπόσφαιρας τη σημαντικότερη πηγή ριζών 

ΟΗ αποτελεί η φωτόλυση του Ο3 προς ηλεκτρονικά διεγερμένο άτομο Ο (1D), το 

οποίο στη συνέχεια αντιδρά με υδρατμούς (Η2Ο), προς παραγωγή OH: 

)3.2.A()P(O)D(O

)2.2.A(OH2OH)D(O

)1.2.A(O)D(O)nm336(hvO

3M1
2

1

2
1

3

⎯→⎯

→+

+→≤λ+

 

Η αντίδραση (Α.2.2) πραγματοποιείται σε μικρότερο ποσοστό εάν συμπεριληφθεί η 

αποδιέγερση (A.3.3) του Ο(1D) προς Ο(3P), η οποία δρα ανταγωνιστικά ως προς την 

παραγωγή ριζών ΟΗ. Το παραπάνω σχήμα αντιδράσεων είναι αποδοτικότερο σε 

χαμηλότερα ύψη, όπου η παρουσία υδρατμών είναι εντονότερη. Σε περιοχές με 

ανθρωπογενή δραστηριότητα και υψηλά ποσοστά ρύπανσης ρίζες ΟΗ μπορούν να 

παραχθούν επίσης μέσω της φωτόλυσης των ενώσεων Η2Ο2 και ΗΟΝΟ: 

)5.2.A(OH2)nm370(hvOH
)4.2.A(NOOH)nm400(hvHONO

22 →<λ+
+→<λ+

    

Όπως φαίνεται η δραστηριότητα παραγωγής ριζών ΟΗ περιέχει φωτολυτικές 

αντιδράσεις, συνεπώς οι ρίζες ΟΗ αποτελούν οξειδωτικά της ατμόσφαιρας κυρίως 

την ημέρα. Υπάρχουν όμως ορισμένες εξαιρέσεις όπου υπάρχει παραγωγή ριζών ΟΗ 

την νύχτα μέσω αντιδράσεων Ο3 με αλκένια, αλλά και αυτή της θερμικής 

αποικοδόμησης ενώσεων, όπως το PΑΝ (Peroxy Acetyl Nitrate) και το ΗΟ2ΝΟ2. Η 

μέση συγκέντρωση3-4 των ριζών ΟΗ στην τροπόσφαιρα είναι 1×106 molecules cm-3, 

ενώ η τιμή τους σε ορισμένες περιοχές, κατά τις μεσημβρινές ώρες έχει φτάσει στο 

επίπεδο των 2×107 molecules cm-3. 

 
β) Όζον (Ο3) 

 Ο καθορισμός της παραγωγής τροποσφαιρικού Ο3 γίνεται από το επίπεδο 

συγκέντρωσης της ομάδας των ενώσεων ΝΟx, οι οποίες έχουν κυρίως ανθρωπογενή 

προέλευση, αλλά και μικρή συνεισφορά από βιογενείς εκπομπές. Η φωτόλυση του 
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ΝΟ2 οδηγεί σε αύξηση της συγκέντρωσης του ατόμου Ο(3Ρ) το οποίο περαιτέρω 

παράγει Ο3: 

  
)7.2.A(OO)P(O

)6.2.A()P(ONO)nm420(hvNO

3
M

2
3

3
2

⎯→⎯+

+→≤λ+

Περαιτέρω η αντίδραση των VOC με NOx, παράγει μικρές συγκεντρώσεις Ο3, όπως 

επίσης και η μεταφορά5-6 του στρατοσφαιρικού Ο3, προς την τροπόσφαιρα αποτελεί 

μία επιπλέον πηγή για την δράση αυτής της οξειδωτικής ένωσης στην περιοχή. Αν και 

η σημαντικότερη διεργασία παραγωγής Ο3 είναι μέσω φωτόλυσης του ΝΟ2, ο χρόνος 

ζωής του Ο3 είναι ικανός να καθιστά την χημεία του παρούσα τόσο την ημέρα όσο 

και την νύχτα. Η συγκέντρωση7 του Ο3 κυμαίνεται μεταξύ 10 και 100 ppb, εφόσον 

υπάρχει διακύμανση ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος, και η μέση τιμή της 

συγκέντρωσης O3 για την περιοχή της τροπόσφαιρας είναι 34 ppb. 

 

γ) Νιτρικές ρίζες (ΝΟ3) 

  Οι νιτρικές ρίζες (ΝΟ3) παράγονται μέσω της αντίδρασης του διοξειδίου του 

αζώτου (ΝΟ2) με όζον (Ο3): 

)8.2.A(ONOONO 2332 +→+  

Η ιδιαιτερότητα των νιτρικών ριζών είναι ότι φωτοδιασπόνται, κατά την διάρκεια της 

ημέρας, προς ΝΟ2 (90%) και ΝΟ (10%), με συνέπεια η οξειδωτική δράση των ριζών 

ΝΟ3 να είναι σημαντική μόνο κατά τις νυχτερινές ώρες. Το εύρος της συγκέντρωσης7 

των ριζών ΝΟ3 είναι 5 - 450 ppt, με τις μέγιστες τιμές τους να παρουσιάζονται την 

νύχτα. 

 

δ) Ρίζες ΗΟ2 

 Οι αντιδράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στην τροπόσφαιρα και 

αποδίδουν προς προϊόντα άτομα υδρογόνου (Η) και ΗCΟ αποτελούν τις βασικές 

πηγές της υδροπερόξυ ρίζας (ΗΟ2): 

)10.2.A(COHOOHCO
)9.2.A(HOOH

22

2
M

2

+→+
⎯→⎯+

  

Η φωτόλυση της φορμαλδεΰδης σε μήκη κύματος μικρότερα των 370 nm οδηγεί στην 

παραγωγή Η και HCO τα οποία ακολούθως οξειδώνονται προς 2 μόρια ΗΟ2. 

Παρόμοιες αντιδράσεις φωτόλυσης αλδεϋδών με μεγαλύτερη ανθρακική αλυσίδα 
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(RCHO) αποτελούν επίσης πηγή ΗΟ2 ριζών, αλλά χαρακτηρίζονται με μικρότερη 

αποδοτικότητα σε σχέση με την δημιουργία ΗΟ2 από την φωτόλυση της HCHO. 

 Επιπλέον πηγές για τη δημιουργία HO2 ριζών είναι η οξείδωση με Ο2 των 

άλκοξυ ριζών (RCH2O), οι οποίες προκύπτουν από την οξείδωση των οργανικών 

ενώσεων στην τροπόσφαιρα. Τέλος, οι ΗΟ2 μπορούν να παραχθούν επίσης μέσω της 

θερμικής αποικοδόμησης του υπερόξυ νιτρώδους οξέος ΗΟ2ΝΟ2. Η μέση 

συγκέντρωση1 των ριζών ΗΟ2 είναι περίπου 8 ppt. 

 

ε) Ατομικό χλώριο (Cl) 

 Η κυριότερη αποδεδειγμένη πηγή παραγωγής ατόμων Cl στην τροπόσφαιρα 

οφείλεται στην ύπαρξη σωματιδίων NaCl, σε στερεή η υγρή κατάσταση, τα οποία 

προέρχονται από θαλάσσιες περιοχές. Το χλωριούχο νάτριο (NaCl) μπορεί να 

αντιδράσει με αέριες ενώσεις, όπως το N2O5 και το ClONO2: 

)12.2.A(NaNOClNaClClONO

)11.2.A(NaNOClNONaClON

)s(3)g(2)s()g(2

)s(3)g(2)s()g(52

+→+

+→+
 

Εν συνεχεία τα παραγόμενα Cl2 και  ClNO2 φωτολύονται προς άτομα Cl. Όσον 

αφορά την υγρή φάση των σωματιδίων NaCl, οι παραπάνω αντιδράσεις (Α.2.11 και 

Α.2.12) ανταγωνίζονται την υδρόλυση των N2O5 και ClONO2, οπότε και δεν 

θεωρούνται τόσο αποδοτικές. Το γεγονός ότι το ατομικό χλώριο είναι ανομοιογενώς 

κατανεμημένο στην περιοχή της τροπόσφαιρας, το πιστοποιεί και η μεγάλη 

διακύμανση των συγκεντρώσεων1 του, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή 

αναφοράς. (103 atoms cm-3 στην ελεύθερη χερσαία τροπόσφαιρα και 106 atoms cm-3 

σε παράκτιες περιοχές). 

 

2.3.3 ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 
 
 Ο ατμοσφαιρικός χρόνος ζωής των διαφόρων πτητικών οργανικών ενώσεων 

(VOC) καθορίζεται τόσο από την χημική τους αποικοδόμηση1 από τα οξειδωτικά της 

ατμόσφαιρας, όσο και από την ενδεχόμενη φωτόλυση τους σε κατάλληλα μήκη 

κύματος ακτινοβολίας. Οι ατμοσφαιρικοί χρόνοι ζωής διαφόρων οργανικών μορίων, 

ως προς την κάθε οξειδωτική ένωση της τροπόσφαιρας (OH, Cl και NO3) δίνονται 

σύμφωνα με την έκφραση 
]X[k

1

x

=τ , όπου [Χ] η μέση συγκέντρωση της 
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οξειδωτικής ένωσης και kx ο συντελεστής ταχύτητας της πρωτογενούς αντίδρασης 

αποικοδόμησης, θεωρώντας τη συνθήκη ψευδοπρώτης τάξης. 

 Η ένωση του μεθανίου (CH4) ανήκει στην ομάδα των αλκανίων και η 

μετρούμενη συγκέντρωση7 της στην ατμόσφαιρα είναι 1.8 ppm. Τα αλκάνια 

αντιδρούν με τις ρίζες ΟΗ προς παραγωγή του θερμοδυναμικά σταθερού μορίου του 

Η2Ο και της αντίστοιχης αφυδρογονομένης ρίζας: 

)13.2.A(OHCHOHCH 234 +→+  

Ο μηχανισμός απόσπασης ατόμου Η είναι αυτός που συναντάται στις αντιδράσεις του 

ΟΗ με αλκάνια ανεξάρτητα από το μέγεθος της ανθρακικής αλυσίδας. Η αντίδραση 

CH4 με ρίζες ΟΗ είναι σχετικά αργή ( k298=6.2×10-15 cm3 molecules-1 sec-1) με 

αποτέλεσμα ακόμα και για υψηλές συγκεντρώσεις ριζών ΟΗ (5×106 molecules cm-3) 

ο χρόνος ζωής του CH4 να είναι 375 ημέρες. Βέβαια, καθώς αυξάνεται η ανθρακική 

αλυσίδα, οι αντιδράσεις γίνονται αρκετά ταχείες ώστε να πλησιάζουν το όριο, όπου 

σχεδόν κάθε διμοριακή σύγκρουση οδηγεί στον σχηματισμό προϊόντων (~3×10-10 cm3 

molecules-1 sec-1). Η αντίδραση των ριζών ΝΟ3 με τα αλκάνια πραγματοποιείται με 

τον ίδιο μηχανισμό όπως της αντίδρασης ΟΗ, προς παραγωγή νιτρικού οξέος (ΗΝΟ3) 

και της άλκυλο ρίζας. Οι αντιδράσεις αυτές χαρακτηρίζονται από μικρούς 

συντελεστές ταχύτητας k, με το εύρος τους να κυμαίνεται από 10-16 έως 10-18cm3 

molecules-1 sec-1. Κατά την διάρκεια, όμως, της νύχτας, όπου υπάρχει έλλειμμα ριζών 

ΟΗ και η συγκέντρωση των νιτρικών ριζών είναι αυξημένη, η χημεία των 

αντιδράσεων αυτών θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην τροποσφαιρική αποικοδόμηση 

των αλκανίων. Ιδιαίτερη σημασία ωστόσο, έχει το γεγονός ότι μέσω των αντιδράσεων 

των νιτρικών ριζών σχηματίζεται το σταθερό μόριο του νιτρικού οξέως (ΗΝΟ3), με 

αποτέλεσμα να απομακρύνονται από την ατμόσφαιρα μερικό ποσοστό από τους 

ρυπαντές ΝΟx. Ο μηχανισμός απόσπασης ατομικού υδρογόνου από τα αλκάνια 

περιγράφει και την αντίδραση με ατομικό Cl προς παραγωγή υδροχλωρίου (HCl). Οι 

αντιδράσεις αυτές είναι γρηγορότερες και από τις αντιδράσεις των ριζών ΟΗ με 

αλκάνια, αλλά η επίδραση τους στην τροποσφαιρική αποικοδόμηση των αλκανίων 

μειώνεται λόγω της χαμηλής συγκέντρωσης τους παγκοσμίως. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι σε θαλάσσιες περιοχές (Marine Boundary Layer – MBL) όπου η συγκέντρωση 

των ατόμων Cl είναι συγκρίσιμη με αυτή των ριζών OH (~105 atoms cm-3) οι 

αντιδράσεις πρωτογενούς αποικοδόμησης οργανικών ενώσεων με ατομικό Cl πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη. 
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)

 Η πρωτογενής οξείδωση οργανικών ενώσεων, όπως τα αλκάνια, οδηγεί στον 

σχηματισμό άλκυλο ριζών. Η βασικότερη διεργασία που εκκινούν οι άλκυλο ρίζες 

είναι αυτή της αντίδρασής τους με το άφθονο στην ατμόσφαιρα, μοριακό οξυγόνο 

(Ο2): 

  14.2.A(RO*)RO(OR 2
M

22 ⎯→⎯→+
⋅

Η περίσσεια ενέργειας του συμπλόκου (RΟ2)*, στις σχετικά υψηλές πιέσεις της 

χαμηλότερης ατμόσφαιρας, συνήθως μεταφέρεται προς κάποιο τρίτο σώμα Μ 

σταθεροποιώντας το RO2, αν και υπάρχει κάποιο μικρό ποσοστό μορίων (RΟ2)*, τα 

οποία διασπώνται προς ΗΟ2 και το αντίστοιχο αλκένιο. Εν συνεχεία η παραγόμενη 

αλκυλορίζα αντιδρά κυρίως με ΝΟ, ΗΟ2 ή άλλα μόρια RΟ2. Κατά τη διάρκεια της 

νύχτας αντιδράσεις με ΝΟ3 έχουν χαρακτηριστεί εξίσου σημαντικές, ενώ μικρό 

ποσοστό ριζών RΟ2 μπορεί να αντιδράσει και με μόρια ΝΟ2. Η αντίδραση των RΟ2 

με ΝΟ οδηγεί, κυρίως, στον σχηματισμό άλκοξυ ριζών RΟ και ΝΟ2 ( k298 ~ 8×10-12 

cm3 molecules-1 sec-1), ενώ σε μικρότερο ποσοστό αποτελεί «αποθήκη» για το ΝΟ με 

τη δημιουργία της ένωσης RONO2: 

)16.2.A(RONO*)RONO(

)15.2.A(NORO)*ROONO(NORO

2
M

2

22

⎯→⎯

↓

+→→+

  

Σε απομακρυσμένες «καθαρές» περιοχές, όπου η συγκέντρωση των ρυπαντών, όπως 

το ΝΟ, είναι μικρή, η αντίδραση μεταξύ των ΗΟ2 και RO2 είναι παρούσα και 

σημαντικότερη από αυτή του ΝΟ με το RO2 και οδηγεί σε διάφορα προϊόντα: 

)19.2.A(R
)18.2.A(έή
)17.2.A(OROOHHORO

3

22

222

Ο+ΟΗ→
Ο+ΟΗ+νωσηκαρβονυλικ→

+→+
 

Η αντίδραση (Α.2.17) είναι το κύριο μονοπάτι, και ίσως το μοναδικό, που 

ακολουθούν τα αντιδρώντα. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, όπου η ανθρακική 

αλυσίδα R είναι πιο πολύπλοκη και μεγαλύτερη, τα μονοπάτια αντίδρασης (Α.2.18 

και Α.2.19) συνεισφέρουν μερικώς στα τελικά προϊόντα. Εναλλακτικός τρόπος 

αποικοδόμησης της αλκυλοπερόξυ ρίζας είναι και η αντίδραση με τις νιτρικές ρίζες 

την νύχτα, της οποίας ο συντελεστής ταχύτητας k στη θερμοκρασία των 298Κ 

κυμαίνεται μεταξύ (1-3) ×10-12 cm3 molecules-1sec-1: 

)20.2.A(ONORONORO 2232 ++→+  
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Η αντίδραση των ριζών RO2 με ΝΟ2 δεν χαρακτηρίζεται σημαντική εφόσον η 

παραγόμενη ένωση RONO2 διασπάται θερμικά και πάλι προς τα αρχικά αντιδρώντα. 

Το στάδιο αποικοδόμησης των RO2  ριζών φαίνεται να διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο, 

λόγω των ανταγωνιστικών αντιδράσεων με ΝΟ και ΗΟ2/RO2. Στην πρώτη περίπτωση 

η αντίδραση με το ΝΟ δίνει ως προϊόν το ΝΟ2, το οποίο φωτολυόμενο συνεισφέρει 

στην παραγωγή του Ο3, ενώ αντίθετα στην περίπτωση αντίδρασης με ΗΟ2/RO2 δεν 

υπάρχει σχηματισμός ΝΟ2 αλλά σταθερών προϊόντων όπως το RΟΟΗ, το οποίο 

φωτολυόμενο οδηγεί σε αύξηση της συγκέντρωσης ΟΗ και επομένως σε καταστροφή 

του τροποσφαιρικού Ο3. Οι αλκόξυ ρίζες (RO) παράγονται από τις αντιδράσεις των 

RO2 με ΝΟ ή RO2 και έχουν την δυνατότητα να αντιδράσουν, να διασπαστούν ή να 

αναδιαταχθούν, αναλόγως πάντα την ανθρακική αλυσίδα που περιέχουν. Συνεπώς, η 

μία περίπτωση είναι η ρίζα RO να αντιδράσει με Ο2 προς παραγωγή ΗΟ2 και της 

αντίστοιχης καρβονυλικής ένωσης. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα σχάσης του 

διπλανού δεσμού C-C, ώστε να παραχθεί αλκυλορίζα με τον μεγαλύτερο δυνατό 

αριθμό ατόμων άνθρακα και μία καρβονυλική ένωση. Σε περιπτώσεις όπου η ομάδα 

R στην ρίζα RO περιέχει 4 ή περισσότερα άτομα C υπάρχει το ενδεχόμενο της 

ενδομοριακής μεταφοράς υδρογόνου, προς το άτομο του Ο προς σχηματισμό 

υδροξυλομάδας στο μόριο. Μία λιγότερη πιθανή περίπτωση είναι και η αντίδραση 

του RO2 με ΝΟ ή ΝΟ2, όταν βέβαια οι ενώσεις αυτές βρίσκονται σε υψηλές 

συγκεντρώσεις. Το σχήμα των αντιδράσεων που περιγράφτηκαν για τους  τρόπους 

αποικοδόμησης των αλκανίων (Σ.2.2) βρίσκει επίσης  εφαρμογή και σε περιπτώσεις 

άλλων ομάδων οργανικών μορίων, όπως στα αλκένια, στις αλκοόλες και στις 

αλδεΰδες. 

 Η ομάδα των αλκενίων αποικοδομείται αρχικά, μέσω της ταχείας αντίδρασης 

με την ρίζα ΟΗ όπου σε μερικές περιπτώσεις αλκενίων μεγάλου μεγέθους ο 

συντελεστής ταχύτητας φτάνει τιμές της τάξης των 10-10 cm3 molecules-1 sec-1. Ο 

μηχανισμός της περιλαμβάνει την προσθήκη της ρίζας ΟΗ στον διπλό δεσμό του 

αλκενίου ώστε να δημιουργηθεί το ενδιάμεσο σύμπλοκο. Αυτό ακολούθως, είτε 

σταθεροποιείται μέσω κρούσεων, είτε διασπάται προς τα αρχικά αντιδρώντα. 

Χαρακτηριστικά του μηχανισμού προσθήκης των ριζών ΟΗ είναι ότι οι αντιδράσεις 

αυτές εξαρτώνται από την πίεση και ότι εμφανίζουν αρνητική ενέργεια 

ενεργοποίησης λόγω της δημιουργίας του ενδιαμέσου συμπλόκου. Ο μηχανισμός 

προσθήκης στον διπλό δεσμό του αλκενίου συμβαίνει και στις αντιδράσεις αυτών με 

τις ρίζες ΝΟ3 αλλά και με το Ο3, για τις οποίες όμως οι συντελεστές ταχύτητας είναι 
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συγκριτικά πολύ μικροί και συγκεκριμένα της τάξεως των 10-16 και 10-18 cm3 

molecules-1 sec-1 αντίστοιχα, για την περίπτωση του αιθενίου. Οι αντιδράσεις ατόμων 

Cl με αλκένια είναι εξίσου γρήγορες με αυτές του ΟΗ και πραγματοποιούνται κυρίως 

μέσω του ίδιου μηχανισμού, ενώ σε μικρό ποσοστό παρατηρείται και απόσπαση 

ατόμου Η από την ανθρακική αλυσίδα. 

 Οι πτητικές οργανικές ενώσεις που περιέχουν άτομο οξυγόνου στο μόριο τους 

αντιδρούν με ρίζες ΟΗ, ΝΟ3 και άτομα Cl μέσω απόσπασης Η όπως και τα αλκάνια. 

Οι αφυδρογονομένες ρίζες που προκύπτουν ακολουθούν το γενικό σχήμα οξείδωσης 

(Σ.2.2) αρχικά αντιδρώντας με Ο2 και εν συνεχεία με ΝΟ ή ΗΟ2/RO2, παρόμοια με 

την οξείδωση των αλκανίων. 

 
Σ.2.2 - Γενικό σχήμα αντιδράσεων οξείδωσης αλκανίων στην ατμόσφαιρα. 

 

2.3.4 ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΟΖΟΝ 
 
 Η περιοχή της τροπόσφαιρας περιέχει το 10% της συνολικής ποσότητας Ο3 

και συγκεκριμένα η συγκέντρωση του Ο3 κυμαίνεται μεταξύ 10-100 ppb, με τις 

μέγιστες τιμές να μετρούνται πάνω από αστικές περιοχές και σε υψόμετρο  μέχρι 5 

km (Σ.2.3). Η ύπαρξη του τροποσφαιρικού Ο3 οφείλεται τόσο σε φυσικές πηγές όσο 

και σε διαδικασίες που εκκινούνται από ανθρώπινη δραστηριότητα8. Η παραγωγή 

περίσσειας τροποσφαιρικού Ο3, από ανθρωπογενείς δραστηριότητες θεωρείται 

επιβλαβής και έτσι ονομάστηκε ως «κακό» Ο3. Η ύπαρξη αυξημένης συγκέντρωσης 

Ο3 σε άμεση επαφή με την επιφάνεια της γης εμποδίζει την ανάπτυξη του φυτικού 

κόσμου, αλλά και θεωρείται υπεύθυνο για προβληματική λειτουργία του ανθρώπινου 

αναπνευστικού συστήματος και γενικότερα επιβλαβές προς την ανθρώπινη υγεία. 

Επίσης το Ο3 λειτουργεί ως θερμοκηπιακό αέριο οπότε και συμβάλει στην αύξηση 

της θερμοκρασίας του πλανήτη. 
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Σ.2.3 - Κατανομή της συγκέντρωσης Ο3 στην τροπόσφαιρα και στην στρατόσφαιρα. 
 
 Η παραγωγή του τροποσφαιρικού Ο3 ρυθμίζεται από το επίπεδο της 

συγκέντρωσης των ρυπαντών ΝΟx. Η ετήσια παραγωγή1 ΝΟx είναι 40 Tg/year, ενώ η 

συγκέντρωση ΝΟ και ΝΟ2 είναι 0.1-2 ppb και 1-10 ppb αντίστοιχα. Όπως 

προαναφέρθηκε η φωτόλυση του ΝΟ2 οδηγεί στην παραγωγή Ο3. Επιπλέον, η 

οξείδωση των VOC προς αλκυλοπερόξυ ρίζες (RO2) και η αντίδραση αυτών με ΝΟ 

παράγει πάλι NO2, δημιουργώντας εκ νέου τις πρόδρομες ενώσεις του Ο3. Συνεπώς, 

αντιδράσεις στην ατμόσφαιρα που απομακρύνουν ή μειώνουν την συγκέντρωση των 

ΝΟx είναι σημαντικές, ώστε να αποφευχθεί η παραγωγή Ο3. Τέτοιου είδους 

διαδικασίες είναι η αποθήκευση των ΝΟx σε θερμοδυναμικά σταθερά μόρια όπως το 

νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3), αλλά και η αντίδραση των RΟ2 με ΗΟ2/ RΟ2. 

 

2.4 ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑΣ 
 
 Η χημεία της στρατόσφαιρας1 καθορίζεται από τις συνθήκες που επικρατούν 

σε αυτήν, αλλά και τη χημική σύσταση της περιοχής. Η ακτινοβολία μηκών κύματος 

από τα 180nm και άνω είναι παρούσα στην στρατόσφαιρα ενώ η θερμοκρασία της 

περιοχής κυμαίνεται μεταξύ των 185-275 Κ και η πίεση από 1-100 Torr, έτσι σε 

συνδυασμό με την ύπαρξη Ο2 και Ο3 οι αντιδράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται 

έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.  

 Η περιοχή της στρατόσφαιρας πολλές φορές χαρακτηρίζεται και ως στρώμα 

όζοντος8 (ozone layer) δεδομένου ότι το 90% του συνολικού Ο3 βρίσκεται σε ύψος 

16-40 km (Σ.2.3). Η συγκέντρωση του Ο3 δίνεται σε μονάδες Dobson (Dobson Units, 

DU), όπου 1 DU ισούται με 2.69×1016 μόρια όζοντος ανά cm2, σε θερμοκρασία 0 oC 

και πίεση ίση με 1 atm. Η παγκόσμια αφθονία Ο3 ανέρχεται από 200 έως 500 DU και 

υπάρχει ανομοιόμορφη κατανομή, τόσο σε γεωγραφικό πλάτος και ύψος, όσο και 
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ανάλογα με την εποχή αναφοράς. Υψηλές συγκεντρώσεις εμφανίζονται στους πόλους 

και σε μεσαία γεωγραφικά πλάτη τον χειμώνα και το φθινόπωρο, ενώ κατά την 

άνοιξη η συγκέντρωση μειώνεται στους πόλους, όπως επίσης, χαμηλή συγκέντρωση 

Ο3 παρατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στις τροπικές περιοχές. Η ύπαρξη 

του στρατοσφαιρικού Ο3 έχει σημαντικό ρόλο για τον πλανήτη γη και τον άνθρωπο, 

και δικαιολογημένα του αποδόθηκε η ονομασία «καλό» όζον, εφόσον λειτουργεί ως 

φίλτρο9-10 για την επιβλαβή ακτινοβολία UV-B καθώς απορροφά ισχυρά σε μήκη 

κύματος από 200 έως 300 nm. Η ακτινοβολία UV-B θεωρείται υπεύθυνη για τη 

δημιουργία του καρκίνου του δέρματος, αλλά και ικανή να καταστρέψει 

μικροοργανισμούς ή φυτά. Επίσης η καταστροφή του στρατοσφαιρικού Ο3 επιφέρει 

μεγαλύτερη ροή ηλιακής ακτινοβολίας προς την τροπόσφαιρα με αποτέλεσμα την 

αύξηση του ποσοστού φωτόλυσης του ΝΟ2 οπότε και την δημιουργία υψηλότερων 

επιπέδων Ο3 με βλαβερές συνέπειες όπως προαναφέρθηκε. 

 Οι αντιδράσεις παραγωγής και καταστροφής του Ο3 στην στρατόσφαιρα 

προτάθηκαν από τον Chapman11 το 1930, δίνοντας μία συνολική σειρά αντιδράσεων 

για τον υπολογισμό της στάσιμης συγκέντρωσης του Ο3: 

)24.2.A(O)D(O)nm336(hvO

)23.2.A(O2OO
)22.2.A(OOO

)21.2.A(O2)nm242(hvO

2
1

3

23

3
M

2

2

+→≤λ+

→+
⎯→⎯+

→<λ+

 

Οι δύο πρώτες αντιδράσεις δείχνουν την παραγωγή του Ο3 στην περιοχή της 

στρατόσφαιρας ενώ οι δύο τελευταίες την κατανάλωση λόγω φωτόλυσης και 

αντίδρασης του με Ο(1D). Αξιοσημείωτο είναι ότι σε αυτές τις αντιδράσεις υπάρχει η 

ικανότητα να επανακτάται η χαμένη ποσότητα Ο3, εφόσον η ακτινοβολία που δεν 

απορροφάται πλέον από το Ο3 καταναλώνεται εν μέρει στην φωτοδιάσπαση του Ο2 

οπότε και ωφελείται η παραγωγή επιπλέον ποσότητας Ο3. Το 1970 μετρήσεις οι 

οποίες έγιναν με την χρήση στρατοσφαιρικών μπαλονιών έδειξαν ότι η συγκέντρωση 

του Ο3 είναι μικρότερη από την υπολογιζόμενη σύμφωνα με το μοντέλο του 

Chapman. Σύντομα όμως η ασυμφωνία των δεδομένων εξηγήθηκε με μία 

προτεινόμενη σειρά αντιδράσεων στις οποίες ένα δραστικό αντιδρών Χ ή ΧΟ 

καταστρέφει το Ο3 καταλυτικά, εφόσον στο τέλος των αντιδράσεων το αντιδρών Χ ή 

ΧΟ επανακτάται και ξεκινά ένα δεύτερο κύκλο αντιδράσεων: 
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Τα μέλη της ομάδας των δραστικών Χ/ΧΟ που διερευνήθηκαν από τους επιστήμονες, 

καθόσον η παρουσία τους στην στρατόσφαιρα ήταν γνωστή, ήταν τα Η/ΟΗ, ΟΗ/ΗΟ2, 

ΝΟ/ΝΟ2, Cl/ClO και Br/BrO. Όπως αποδείχθηκε αργότερα τη μεγαλύτερη 

συνεισφορά στην καταστροφή του Ο3, την κατέχουν οι αλογονούχες ενώσεις, οι 

οποίες προέρχονται κατά κύριο λόγο από ανθρωπογενείς εκπομπές και σε μικρότερο 

ποσοστό από βιογενείς πηγές. Οι βασικότερες υπεύθυνες οργανικές πτητικές ενώσεις 

ήταν οι χλωροφθοράνθρακες (CFCs). Τα CFC ανακαλύφθηκαν από τον Thomas 

Midgley τη δεκαετία του 1920 και χρησιμοποιήθηκαν ευρέως ως ψυκτικά μέσα, 

προωθητικά αέρια σε φιάλες αλλά και ως καθαριστικά για ηλεκτρονικά μέρη, μέχρι 

τα τέλη της δεκαετίας του 80, έως ότου ανακαλυφθεί ότι είναι υπαίτιες για την 

καταστροφή μεγάλου ποσοστού Ο3, όποτε και θεσπίστηκε νομικά η σταδιακή 

κατάργηση τους (πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, 1987). Σημαντικότερες ενώσεις που 

περιέχουν άτομα Br στο μόριο τους είναι τα λεγόμενα halons, τα οποία 

χρησιμοποιούνται ως πυροσβεστικά μέσα, και η ένωση του μεθυλοβρωμιδίου 

(CH3Br). Αλογονούχες ενώσεις βιογενούς προέλευσης είναι το μεθυλοχλωρίδιο και 

το μεθυλοβρωμίδιο και εκπέμπονται από εδαφικά και ωκεάνια οικοσυστήματα. 

Ενώσεις που περιέχουν άτομα F και Ι δεν θεωρούνται τόσο επικίνδυνες εφόσον τα 

άτομα F αποθηκεύονται στην θερμοδυναμικά σταθερή μορφή, υπό ατμοσφαιρικές 

συνθήκες, του HF, ενώ οι ιωδιομένες ενώσεις αποικοδομούνται, φωτολυόμενες, σε 

μεγάλο ποσοστό πριν καν φτάσουν στη στρατόσφαιρα. 

Οι αλογονούχες ενώσεις που φέρουν δραστικά άτομα Cl ή Br στο μόριο τους 

εκπέμπονται προς την ατμόσφαιρα και λόγω της αδράνειας τους ως προς τα 

οξειδωτικά της τροπόσφαιρας, αλλά και της έντονης κατακόρυφης ανάμιξης στην 

περιοχή, μεταφέρονται αμετάβλητες στη στρατόσφαιρα. Εκεί μετατρέπονται σε 

δραστικές αλογονούχες μορφές, όπως Cl/ClO, οι οποίες εκκινούν τον καταλυτικό 

κύκλο καταστροφής του Ο3 (Σ.2.4). Η αποθήκευση των δραστικών ατόμων ή ριζών 

σε σταθερές ενώσεις επιτρέπει την μεταφορά τους ξανά προς την τροπόσφαιρα, από 

όπου τελικά απομακρύνονται μέσω φαινομένων κατακρήμνισης.  
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Σ.2.4 - Καταλυτικός κύκλος καταστροφής του Ο3 από το ζεύγος δραστικών ριζών Cl/ClO. 
   

Η μετατροπή των αδρανών αλογονούχων ενώσεων σε μορφές που καταλύουν 

την καταστροφή του Ο3, άμεσα ή έμμεσα, συντελείται είτε μέσω χημικής τους 

αντίδρασης είτε με φωτόλυση. Συνεπώς, πέρα από την άμεση δημιουργία των 

δραστικών ζευγών Cl/ClO και Br/BrO παράγονται και δραστικές ενώσεις όπως το 

HCl, ClONO2 και BrONO2 οι οποίες θεωρούνται ως άφθονες «αποθήκες» αλογόνων 

στην στρατόσφαιρα (Σ.2.5) και συγκεκριμένα στην περιοχή των πόλων όπου 

μεταφέρονται λόγω της αέριας κυκλοφορίας στην ατμόσφαιρα.  

 
Σ.2.5 - Μετατροπή των  αλογονούχων ενώσεων στην ατμόσφαιρα. 
 
 Την περίοδο του 1985 παρατηρήθηκε δραματική μείωση στη συγκέντρωση 

του Ο3, στην περιοχή της Ανταρτικής σχηματίζοντας την επονομαζόμενη «τρύπα» 

του Ο3 (Σ.2.6). Αργότερα διαπιστώθηκε ότι η μεταφορά ενώσεων, όπως το HCl και 

το ClONO2, προς την περιοχή της Ανταρτικής και σε συνδυασμό με τις χαμηλές 

θερμοκρασίες εκκινεί μία σειρά ετερογενών αντιδράσεων προς παραγωγή μοριακού 

χλωρίου (Cl2) και υποχλωριώδους οξέως (ΗΟCl), στην επιφάνεια των πολικών 

στρατοσφαιρικών σύννεφων (Polar Stratospheric Clouds - PSCs): 



ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  22  ––  ΧΧΗΗΜΜΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΤΤΜΜΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΑΑΣΣ   ‐‐3322‐‐  
  

)31.2.A(HNOClNOHClON

)30.2.A(HNO2OHON

)29.2.A(ClOHHClHOCl

)28.2.A(HOClHNOOHClONO

)27.2.A(ClHNOHClClONO

)s(3)g(2)s()g(52

)g(3)s(2)g(52

)g(2)s(2)s()g(

)g()s(3)s(2)g(2

)g(2)s(3)s()g(2

+→+

→+

+→+

+→+

+→+

 

Η χαμηλή θερμοκρασία (Τ~185Κ), κατά τη διάρκεια του χειμώνα στη 

στρατόσφαιρα και ιδιαίτερα στην περιοχή των πόλων επιτρέπει τη μετατροπή των 

υδρατμών σε παγοκρυστάλλους σχηματίζοντας έτσι αραιά σύννεφα, τα PSCs, των 

οποίων η δημιουργία αρχίζει από θερμοκρασία χαμηλότερη των 195 Κ. Οι 

ετερογενείς διαδικασίες μετατρέπουν τις σταθερές αποθήκες χλωρίου σε Cl2 και 

HOCl. Μετά τη λήξη του πολικού χειμώνα και την έναρξη της περιόδου ηλιοφάνειας 

(Πολική Άνοιξη), οι ενώσεις αυτές φωτολύονται και απελευθερώνουν Cl/ClΟ, όποτε 

και ξεκινά η δημιουργία αραίωσης του Ο3. Το φαινόμενο αραίωσης του στρώματος 

Ο3 παρατηρήθηκε πρώτα στην περιοχή της Ανταρτικής όπου είναι και πιο έντονο σε 

σχέση με την περιοχή της Αρκτικής (Σ.2.6) εφόσον η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη 

και επιτρέπει την δημιουργία άφθονων PSC για την μετατροπή των αλογονούχων 

ενώσεων με ετερογενείς αντιδράσεις. 

 
Σ.2.6 - Αραίωση του στρώματος Ο3 στην περιοχή των  πόλων. 
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3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  
H καταστροφική επίδραση χλωριωμένων (R-Cl) και βρωμιωμένων (R–Br) ενώσεων1-

3, ανθρωπογενούς κυρίως προελεύσεως, στο στρατοσφαιρικό στρώμα του όζοντος 

(O3) αποτελεί πλέον κοινώς αποδεκτή πραγματικότητα και θέμα μείζονος σημασίας 

της σύγχρονης, παγκόσμιας κοινωνίας. Παρά το γεγονός ότι οι πρώτες βάσιμες 

ενδείξεις και προειδοποιήσεις από την επιστημονική κοινότητα για μελλοντική 

αραίωση της προστατευτικής στοιβάδας του όζοντος χρονολογούνται στα μέσα της 

δεκαετίας του 19701-3, η πρώτη δραστική κινητοποίηση καθυστέρησε περίπου 15 

χρόνια.  Συγκεκριμένα, το 1985 υπογράφτηκε, στην Βιέννη, από 20 έθνη η Συνθήκη 

για την Προστασία της Στοιβάδας του Όζοντος, σύμφωνα με την οποία συμφωνήθηκε 

η λήψη περιοριστικών μέτρων για την εκπομπή, εχθρικών προς το στρατοσφαιρικό 

όζον, αερίων ανθρωπογενούς προέλευσης4. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το 

πρόβλημα της αραίωσης του όζοντος, είχε ως αποτέλεσμα την υπογραφή του 

Πρωτοκόλλου του Montreal για Ενώσεις που Καταστρέφουν το Όζον (Montreal 

Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer) το 19875, το οποίο και 

επικυρώθηκε νομικά το 1989. Το πρωτόκολλο του Montreal με τις ακόλουθες 

τροποποιήσεις και ρυθμίσεις του (1990-1999) υπαγόρευε αρχικά τη σταδιακή μείωση 

της χρήσης τόσο των Χλωροφθοροανθράκων (ChloroFluoroCarbons, CFC) όσο και 

ενώσεων που εμπεριέχουν Br (halons), με χρονικό ορίζοντα για την πλήρη 

κατάργηση τους το 1996 και το 2003 για τα ανεπτυγμένα και τα αναπτυσσόμενα 

κράτη, αντίστοιχα.  

 Η ευρύτητα του πεδίου εφαρμογών των CFC (συστήματα ψύξης, προωθητικά 

αέρια σε συστήματα ψεκασμού, καθαριστικά ηλεκτρονικών συσκευών κτλ.)6,7 και η 

συσταδική χρήση τους στη σύγχρονη τεχνολογική κοινωνία κατέστησε επιτακτική 

την εύρεση εναλλακτικών ενώσεων με παρεμφερείς ιδιότητες. Οι 

Υδροχλωροφθοράνθρακες (HydroChloroFluoroCarbons, HCFC)4 ήταν η πρώτη 

σειρά εναλλακτικών ενώσεων που προτάθηκε, καθώς χαρακτηρίζονται από 

παρόμοιες φυσικοχημικές ιδιότητες με τα CFC και με σχετικά μικρό κόστος μπορούν 

χρησιμοποιηθούν στις ίδιες εφαρμογές με ελάχιστες τροποποιήσεις της υπάρχουσας 

τεχνολογίας. Η ιδιότητα των HCFC που τις καθιστά φιλικότερες προς το περιβάλλον 

ενώσεις από τα CFC είναι η ύπαρξη υδρογόνου στο μόριό τους και η αυξημένη 

δραστικότητα που τους προσδίδει εκκινώντας την αποικοδόμησή τους στη 

τροπόσφαιρα μέσω της χημικής τους αντίδρασης με τα κύρια οξειδωτικά της (OH, 
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NO3, O3 και Cl). Ωστόσο, η παρουσία ατόμων Cl καθιστά τους HCFC, ενώσεις 

ελεγχόμενες από το Πρωτόκολλο του Montreal, ενώ η συνδρομή τους στην 

καταστροφή του όζοντος, λαμβάνοντας τους CFC ως ενώσεις αναφοράς, κυμαίνεται 

μεταξύ 1-15% . Για το λόγο αυτό έχει θεσπιστεί νομικά η καθολική κατάργηση των 

εκπομπών τους έως το 20404, καθιστώντας συγχρόνως απαραίτητη την περαιτέρω 

διερεύνηση εναλλακτικών ενώσεων των CFC. Η επόμενη γενιά υποκαταστάτων των 

CFC που προτάθηκε ήταν οι Υδροφθοράνθρακες (HydroFluoroCarbons, HFC), οι 

οποίοι λόγω της απουσίας ατόμων Cl, Br ή άλλων καταστροφικών προς το όζον 

ομάδων στο μόριό τους, αποτελούν σημαντικά φιλικότερες ενώσεις ως προς το 

περιβάλλον από όλες τις προγενέστερές τους. Εντούτοις, η παρουσία δεσμών C-F στα 

μόρια τους επιφέρει ως αποτέλεσμα την ισχυρή απορρόφηση τους στο “παράθυρο 

ακτινοβολίας” της ατμόσφαιρας και συνακόλουθα τη σημαντική ενίσχυση του 

Φαινομένου του Θερμοκηπίου8. Η παγκόσμια πλέον αναγνώριση της ανθρώπινης 

συνεισφοράς στην Παγκόσμια Θέρμανση (Global Warming) του πλανήτη και η 

διαρκώς αυξανόμενη αναγνώριση του Πρωτοκόλλου του Kyoto9,10 (United Nations 

Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) περί ελέγχου των εκπομπών 

θερμοκηπιακών αερίων, κατέστησε πανάκεια την εύρεση νέων εναλλακτικών. Την 

τελευταία και πιο σύγχρονη γενιά υποκατάστατων των CFC αποτελούν οι 

Υδρόφθορο-αιθέρες (HydroFluoroEthers, HFE), οι Υδρόφθορο-αλκοολές 

(HydroFluroAlcohols, HFA) και οι ακόρεστοι Υδρoφθοράνθρακες (Unsaturated 

HydroFluoroCarbons, u-HFC). Δεδομένου της απουσίας ατόμων Cl, Br ή άλλων 

εχθρικών προς το όζον ομάδων, το σύνολο των συγκεκριμένων ενώσεων 

χαρακτηρίζεται από μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής Όζοντος (Ozone Depletion 

Potential, ODP). Επιπρόσθετα η παρουσία του οξυγόνου στους HFE και HFA και η 

παρουσία του διπλού δεσμού στους u-HFC τις καθιστά σημαντικά δραστικότερες 

ενώσεις σε σχέση με τους αντίστοιχους HFC με επακόλουθα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα μικρότερους τροποσφαιρικούς χρόνους ζωής και μικρότερα δυναμικά 

παγκόσμιας θέρμανσης (Global Warming Potential, GWP). Αποδεικτικό της ευρείας 

εφαρμογής των προτεινόμενων εναλλακτικών ενώσεων είναι ότι οι HFA ήδη 

χρησιμοποιούνται ως διαλύτες καθαρισμού ηλεκτρονικών συσκευών, διογκωτικά 

υλικά, προωθητικά αέρια και μέσα μεταφοράς θερμότητας σε συστήματα ψύξης11, 

ενώ πρόσφατα οι u-HFC προτάθηκαν ως πολλά υποσχόμενα υποκατάστατα του HFC-

134a, στις κλιματιστικές μονάδες των αυτοκινήτων (Mobile Air-conditioning Units, 

MAC)12, όπως υπαγορεύεται ρητά από πρόσφατες Ευρωπαϊκές Οδηγίες13. 
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Η εκτεταμένη χρήση των HCFC και HFE την τελευταία δεκαετία αλλά και 

των φθοριωμένων αλκοολών (HFA) έχει επιφέρει ως αποτέλεσμα την εκπομπή 

μεγάλων ποσοτήτων των συγκεκριμένων ενώσεων στην ατμόσφαιρα. Το ίδιο ακριβώς 

αναμένεται να συμβεί με τους u-HFC, όταν τεθούν σε γραμμή παραγωγής. Η 

τροποσφαιρική αποικοδόμηση των προτεινόμενων εναλλακτικών των CFC έχει 

αποτελέσει το αντικείμενο πολλών, κυρίως πρόσφατων, ερευνητικών εργασιών, με 

στόχο αφενός τον προσδιορισμό του ατμοσφαιρικού χρόνου ζωής τους και αφετέρου 

το χαρακτηρισμό των προϊόντων αποικοδόμησης τους. Η μηχανιστική διερεύνηση 

της τροποσφαιρικής αποικοδόμησης των συγκεκριμένων ενώσεων και ο 

χαρακτηρισμός όλων των πιθανών σταθερών προϊόντων κατέχει εξέχοντα ρόλο, 

καθώς καθίσταται εφικτή η αποτίμηση της συνολικής τους επίδραση στο περιβάλλον 

και η προληπτική πολιτική ως προς τις επικείμενες κλιματικές αλλαγές που μπορεί να 

επιφέρει η χρήση τους.      

   
3.2 ΦΘΟΡΟ-ΑΛΔΕΫΔΕΣ 
3.2.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΘΟΡΟ-ΑΛΔΕΫΔΩΝ 
  

Κατά την τελευταία δεκαετία έχει ανιχνευθεί στο αίμα ανθρώπων και ζώων, 

τόσο σε απομακρυσμένες όσο και σε αστικές περιοχές, ποσότητα Πολυφθοριομένων 

θεϊίκων (PerFluoroAlkyl Sulfonates, PFAS) και Καρβοξυλικών ενώσεων 

(PerFluoroCarboxylic Acids, PFCA)14-27. Συγκεκριμένα ενώσεις πλήρως φθοριομένες 

μεγάλης ανθρακικής αλυσίδας όπως το πλήρως Φθοριομένο οκτανοϊκό 

(perfluorooctanoic acid) και Εννιανοϊκό (perfluoroonanonoic acid) οξύ έχουν βρεθεί 

σε θηλαστικά και ψάρια (σε συγκεντρώσεις της τάξης των μερικών ppb στο αίμα) 

αλλά και στην ατμόσφαιρα της Αρκτικής28. Πρόσφατες μελέτες που έχουν γίνει για 

την επικινδυνότητα των PFCA έχουν δείξει ότι πρόκειται για εν δυνάμει τοξικές και 

καρκινογενείς ενώσεις, ενώ επίσης έχει προσδιοριστεί ότι αποικοδομούνται ελάχιστα 

έως καθόλου, τόσο σε βιολογικά συστήματα (συσσώρευση στο αίμα όταν πρόκειται 

για μεγάλης ανθρακικής αλυσίδας PFCA) όσο και  στην ατμόσφαιρα, γεγονός που τις 

ταξινομεί ως ενώσεις ιδιαίτερης επικινδυνότητας και συνακόλουθα καθιστά τη 

διερεύνηση των πηγών της συγκεκριμένης ομάδας ενώσεων, πανάκεια. 

 Τα Φθοριομένα καρβοξυλικά οξέα (PFCA) δεν χρησιμοποιούνται ευρέως από 

την βιομηχανία, παρά μόνο ως βοηθητικές ενώσεις στην παρασκευή φθόρο-

πολυμερών29. Συνεπώς, η εκτιμώμενη ανθρωπογενή εκπομπή τους προς το 

περιβάλλον είναι σχετικά μικρή και δεν μπορεί να αιτιολογήσει τις μετρούμενες 
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ποσότητες. Επιπλέον, εκτός από την περίπτωση του Τρίφθορο-οξικού οξέως 

(CF3COOH)30, δεν είναι γνωστή καμία βιογενής πηγή PFCA. Η ανίχνευση αυτών των 

συγκεκριμένων ενώσεων σε περιοχές χωρίς ιδιαίτερη βιομηχανική δραστηριότητα, 

όπως η Αρκτική έχει δημιουργήσει ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο 

μεταφέρονται τα PFCA. από τις αστικές περιοχές που πιθανώς εκπέμπονται, στις 

απομακρυσμένες. Υπάρχουν δύο προτεινόμενες θεωρίες σχετικά με την μεταφορά 

των PFCA από τις αστικές βιομηχανικές περιοχές προς τις απομακρυσμένες: 

i) Η ύπαρξη πρόδρομων ενώσεων, ανθρωπογενούς προέλευσης, στην 

τροπόσφαιρα, οι οποίες λόγω ικανών χρόνων ζωής μεταφέρονται και 

κατανέμονται παγκοσμίως με τελικό στάδιο της φωτοχημικής τους 

αποικοδόμησης, την παραγωγή των συγκεκριμένων οξέων. 

ii)  Η μεταφορά των PFCA διαμέσω υδάτινων οδών (π.χ. ποτάμια) που 

βρίσκονται στις βιομηχανικές περιοχές στον ωκεανό, με τελικό αποτέλεσμα 

τη μεταφορά των συγκεκριμένων ρυπαντών σε απομακρυσμένες περιοχές. Με 

βάση τη συγκεκριμένη θεώρηση, δύναται να εξηγηθεί επιπρόσθετα η 

παρουσία τους σε ενδότερες απομακρυσμένες περιοχές, η οποία συντελείται 

μέσω της παραγωγής φθοριομένων καρβοξυλικών αλατιών στον ωκεανό και 

σχηματισμού αερολυμάτων (aerosol), που τα περιέχουν.  

Η σημαντικότητα των δύο αυτών θεωριών για την προέλευση των PFCA αποτελεί  

ερευνητικό στόχο των τελευταίων ετών, αρκετών ερευνητικών ομάδων28,31, χωρίς 

όμως να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, τόσο ο ακριβής ρόλος της κάθε θεώρησης όσο 

και η επικρατούσα διαδικασία παραγωγής και μεταφοράς των PFCA. Βέβαια, όσον 

αφορά την δεύτερη θεώρηση, η χαμηλή πτητικότητα και η υψηλή διαλυτότητα των 

PFCA στο νερό σε συνδυασμό με τη μικρή άμεση εκπομπή τους προς το περιβάλλον 

είναι δεδομένα που μειώνουν την σημαντικότητά της.  

Όσον αφορά την πρώτη θεώρηση, έχει προταθεί ότι πρόδρομες ενώσεις οι 

οποίες κατά την τροποσφαιρική τους αποικοδόμηση μπορούν τελικά να παράγουν τα 

φθοριομένα καρβοξυλικά οξέα είναι τα τελευταίας γενιάς εναλλακτικά των CFC, οι 

φθόρο-αλκοόλες (HFA). Οι συγκεκριμένες ενώσεις έχει εκτιμηθεί ότι έχουν μία 

παγκόσμια παραγωγή περίπου 5×106 kg yr-1 με το 40% να παράγεται στην Β. 

Αμερική31. Μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε φωτοχημικούς αντιδραστήρες 

προσομοίωσης της ατμόσφαιρας αλλά και εργαστηριακά πειράματα τροποσφαιρικής 

οξείδωσης των HFA32, έχουν καταδείξει την παραγωγή Φθοριομένων Αλδεΰδων 
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(Fluoro Aldehydes, FAL), ως τα κύρια προϊόντα αποικοδόμησης των HFA. Το 

γεγονός αυτό καθιστά την συγκεκριμένη ομάδα ενώσεων ως δυνητικό συνδετικό 

κρίκο μεταξύ των ανθρωπογενώς εκπεμπόμενων HFA και των παραγόμενων PFCA 

και τη διερεύνηση της τροποσφαιρικής τους αποικοδόμησης μείζονος σημασίας. 

Όπως έχει προταθεί33 η αποικοδόμηση αλκοολών του τύπου CnF2n+1CH2CH2OH και 

CnF2n+1CH2OH στην τροπόσφαιρα, εκκινείται είτε από τις πλέον άφθονες ρίζες ΟΗ 

είτα από τα λιγότερο άφθονα αλλά περισσότερο δραστικά άτομα Cl, οδηγώντας στα 

σταθερά προϊόντα Η2Ο ή HCl, και στις αντίστοιχες αφυδρογονωμένες ρίζες. Η 

περαιτέρω οξείδωση των παραγόμενων ριζών από το O2 επιφέρει ως αποτέλεσμα την 

παραγωγή Τελομερών φθόρο-αλδεΰδων CnF2n+1CH2CHO (FluoroTelomer Aldehydes, 

FTAL), καθώς και Πλήρως Φθοριομένων Αλδεΰδων CnF2n+1CHO (PerFluoro 

Aldehydes, PFAL). Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές ομάδες 

φθοριωμένων ενώσεων με πολυποίκιλες και σημαντικές εφαρμογές, όπως οι HFE, 

HCFC και Τελομερείς Φθόρο-ολεφίνες του τύπου CnF2n+1CH=CH2 (FluoroTelomer 

Olefins, FTO), έχει αποδειχθεί ότι κατά την τροποσφαιρική τους αποικοδόμηση 

οδηγούν στο σχηματισμό φθόρο-αλδεΰδων29,30,34,35 

 Συνοψίζοντας, η κρισιμότητα της παρουσίας και του ρόλου των PFCA στην 

ατμόσφαιρα, καθιστά αναγκαία τη μελέτη της τροποσφαιρικής αποικοδόμησης, τόσο 

των Τελομερών Φθόρο-αλδεΰδων, (FTAL) όσο και των αντίστοιχων Πλήρως 

Φθοριομενών Αλδεΰδων (PFAL), που φέρονται ως δυνητικές πρόδρομες ενώσεις 

τους. Η συγκεκριμένη διατριβή έχει ως αντικείμενο την εκτεταμένη μελέτη των 

κύριων καναλιών χημικής απομάκρυνσης συγκεκριμένης σειράς PFAL και FTAL με 

απώτερο σκοπό την εκτίμηση και ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς αυτών των 

ενώσεων στην παραγωγή PFCA, καθώς επίσης και τη συνολική εκτίμηση της 

επίδρασης των προτεινόμενων εναλλακτικών των CFC στην ατμόσφαιρα και στις 

κλιματικές αλλαγές.         

 
3.2.2 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 
Η παρούσα διατριβή έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση της τροποσφαιρικής 

αποικοδόμησης της ακόλουθης σειράς φθορο- αλδεΰδων :  

i) Τρίφθορο-ακεταλδεΰδη (Trifluoro Acetaldehyde, CF3CHO),  

ii) Δίφθορο-ακεταλδεΰδη (Difluoro Acetaldehyde, CΗF2CHO),  

iii) Πεντάφθορο-προπανάλη (Pentafluoro Propanal, CF3CF2CHO) και  

iv) 3,3,3-Τρίφθορο-προπανάλη (3,3,3-Trifluoro-Propanal, CF3CH2CHO).  
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Οι συγκεκριμένες ενώσεις επιλέχθηκαν με κριτήριο το γεγονός ότι αποτελούν 

προϊόντα αποικοδόμησης ενώσεων (HFA, HFC, u-HFC και HCFC) που 

χρησιμοποιούνται ήδη ή μέλλει να χρησιμοποιηθούν εκτεταμένα σε ποικίλες 

εφαρμογές. Η CF3CHO είναι προϊόν τροποσφαιρικής αποικοδόμησης τόσο της 

CF3CH2OH36,33 όσο και των CF3CH3 (HFC-143a)35 και CF3CH2Cl (HCFC-133)33,36 

Όσον αφορά την CF3CF2CHO προέρχεται από την οξείδωση της CF3CF2CH2OH33,36 

ενώ εκτιμάται επιπλέον ότι αποτελεί προϊόν αποικοδόμησης των CF3CF2CH3 (HFC-

245cb) και CF3CF2CH2Cl (HCFC-235ca)33. Οι αλδεΰδες CF3CH2CHO και CΗF2CHO 

προέρχονται από την τροποσφαιρική οξείδωση των αντίστοιχων φθορο-αλκοολών 

(CF3CH2CH2OH και CΗF2CH2OH) όπως έχει προσδιοριστεί σε πειράματα που 

διεξήχθησαν από την ερευνητική μας ομάδα36. Παρά το γεγονός ότι τα φθοριωμένα 

καρβοξυλικά οξέα που έχουν ανιχνευθεί στην ατμόσφαιρα είναι μεγάλης ανθρακικής 

αλυσίδας (-C- > 6), η επιλογή τελομερούς (CF3CH2CHO) και πλήρως φθοριομένων 

(CF3CF2CHO και CF3CHO) αλδεϋδών μικρής ανθρακικής αλυσίδας έγινε με βάσει 

ερευνητικές εργασίες33,36 πάνω σε φθοριομένες αλκοόλες, οι οποίες έχουν δείξει ότι 

μόρια ίδιας δομής αλλά με λιγότερα άτομα άνθρακα αποτελούν ιδιαίτερα εύχρηστα 

και ευέλικτα πρότυπα συστήματα μελέτης τόσο της κινητικής δραστικότητας των 

ΗFA ως προς τα οξειδωτικά της τροπόσφαιρας όσο και του μηχανισμού αντίδρασης 

τους με αυτά.  Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι σημαίνοντα ρόλο στην συγκεκριμένη 

επιλογή διαδραμάτισε η φθόρο-υποκατάσταση (θέση και αριθμός) ώστε να 

διερευνηθεί η επίδρασή της στην δραστικότητα των φθοριωμένων αλδεϋδών 

(αντιδράσεις ΟΗ και Cl), καθώς επίσης και στην ενδογενή ικανότητα τους να 

απορροφούν τόσο σε υπέρυθρα (IR) όσο και σε ορατά και υπεριώδη (UV/Vis) μήκη 

κύματος σημαντικά για την τροπόσφαιρα.       

Σε πλήρη αντιστοιχία με το σύνολο των Οργανικών Πτητικών 

Υδρογονάνθράκων (Volatile Organic Compounds, VOCs), οι φθόρο-αλδεΰδες έχουν 

την δυνατότητα να αποικοδομηθούν χημικά στην τροπόσφαιρα με τα κύρια 

οξειδωτικά της (OH, Cl, O3 και NO3), φωτολυτικά απορροφώντας ηλιακή 

ακτινοβολία ακτινικών μηκών κύματος, που φτάνουν στην τροπόσφαιρα, είτε μέσω 

υγρής ή στερεής εναπόθεσής τους. Η αντίδραση τους με τις νιτρικές ρίζες (ΝΟ3), 

κατα την διάρκεια της νύκτας, αλλά και το όζον (Ο3) αναμένεται να  

πραγματοποιείται μέσω απόσπασης υδρογόνου (απουσία διπλού δεσμού –C=C-), που 

κατά αντιστοιχία με τους κορεσμένους VOC πρόκειται για εξαιρετικά αργή 

διαδικασία, χωρίς σημαντική συνδρομή στη συνολική τους αποικοδόμηση37. 
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Συνεπώς, τις κυριότερες χημικές δεξαμενές τους στην τροπόσφαιρα εκτιμάται ότι τις 

αποτελούν αφενός οι πλέον άφθονες ρίζες ΟΗ και αφετέρου τα λιγότερο άφθονα 

αλλά συνήθως περισσότερο δραστικά άτομα χλωρίου, με το ρόλο τους να γίνεται 

σημαντικότερος σε παράκτιες περιοχές, όπου παρατηρούνται σχετικά αυξημένες 

σχετικές συγκεντρώσεις. Όσον αφορά στη φωτόλυση τους αναμένεται να ακολουθεί 

ανάλογη τάση με αυτή αντίστοιχων μη Φθοριομένων Αλδεΰδων (φορμαλδεΰδη, 

ακεταλδεΰδη και προπανάλη) και να συνεισφέρει σημαντικά στην τροποσφαιρική 

τους αποικοδόμηση. Τέλος, η απομάκρυνση των Φθοριομένων Αλδεΰδων από την 

ατμόσφαιρα μέσω της ετερογενούς τους αντίδραση με τους υδρατμούς (υγρή ή 

στερεή φάση H2O) αποτελεί μία επίσης ενδεχόμενα σημαντική δεξαμενή τους. Η 

συγκεκριμένη διαδικασία θα οδηγήσει πιθανώς στην παραγωγή αντίστοιχων διολών 

του τύπου CnF2n+1CH(OH)2, οι οποίες ακολούθως αναμένεται να αποικοδομηθούν 

περαιτέρω αντιδρώντας με ρίζες ΟΗ ή/και άτομα Cl. Μάλιστα η πιθανότητα 

ετερογενούς αντίδρασης των αλδεϋδών με το H2O ενισχύεται από το γεγονός ότι οι 

αλδεΰδες είναι εμπορικά διαθέσιμες μόνο υπό την μορφή των θερμοδυναμικά 

σταθερών διολών και η παρασκευή πραγματοποιείται με αφυδάτωση τους σε 

περιβάλλον πεντοξειδίου του φωσφόρου (P2O5).              

Στην παρούσα διατριβή έχει μελετηθεί η αντίδραση των αλδεΰδων, που 

προαναφέρθηκαν, με τις ρίζες ΟΗ και τα άτομα Cl στην αέρια φάση και σε 

θερμοκρασιακό εύρος 273 έως 363 Κ. Συγκεκριμένα η αντίδραση των ατόμων Cl με 

τις αλδεΰδες μελετήθηκε με την απόλυτη τεχνική VLPR-MS, η οποία αποδεδειγμένα 

παράγει αξιόπιστα αποτελέσματα κινητικών παραμέτρων33,38. Όσον αφορά στην 

αντίδραση των ριζών ΟΗ με τις φθοροαλδεΰδες χρησιμοποιήθηκε η τεχνική VLPR-

MS, εφαρμόζοντας την σχετική τεχνική μέτρησης συντελεστών ταχύτητας, όπως θα 

αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο. Πέραν της πρωτογενούς οξείδωσης των αλδεϋδών 

με τις ρίζες ΟΗ και τα άτομα Cl, μελετήθηκε και η δευτερογενής οξείδωση των 

προϊόντων τους παρουσία Ο2 και ΝΟx, στο ήδη υπάρχον αντιδραστήρα της τεχνικής 

VLPR-MS. Επιπρόσθετα προκειμένου να εκτιμηθεί η επιβάρυνση αυτών των 

ενώσεων στην υπερθέρμανση του πλανήτη προσδιορίστηκε η ενδογενής ικανότητα 

τους να απορροφούν υπέρυθρα μήκη κύματος. Δεδομένου ότι η φωτόλυση  αποτελεί 

σημαντική διαδικασία αποικοδόμησης αυτών των ενώσεων, μετρήθηκαν η ενεργή 

διατομή απορρόφησης στο υπεριώδες/ορατό για την συγκεκριμένη σειρά 

φθωροαλδεϋδών. Το σύνολο των αποτελεσμάτων της μελέτης τροποσφαιρικής 

αποικοδόμησης των φθοροαλδεϋδών, δύναται να συνδράμει στην συνολική εκτίμηση 
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της επίδρασης αυτών των ενώσεων στην παραγωγή των PFCA και γενικότερα στις 

κλιματικές αλλαγές που επιφέρουν οι πρόδρομες ενώσεις τους (HFA, HFC, HCFC 

και u-HFC).  
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4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Η μελέτη αντιδράσεων αέριας φάσης και η εξαγωγή των κινητικών τους 

παραμέτρων, αποτελεί δύσκολο εγχείρημα, καθώς η ακριβής μέτρηση των 

συγκεντρώσεων των αντιδρώντων και πολύ περισσότερο των προϊόντων του χημικού 

συστήματος στο κατάλληλο χρονικό παράθυρο που πραγματοποιείται η διεργασία 

επιτάσσει την κατασκευή και χρήση αξιόπιστων και ιδιαίτερα ταχέων αναλυτικών 

τεχνικών, οι οποίες βέβαια χαρακτηρίζονται από υψηλό κόστος και σε αρκετές 

περιπτώσεις από μεγάλη πολυπλοκότητα όσον αφορά  στον έλεγχο και το χειρισμό 

τους. Η κατασκευή τέτοιων πειραματικών διατάξεων συμπεριλαμβάνει τη χρήση 

ευαίσθητων τεχνικών, για τις απαραίτητες μετρήσεις των συγκεντρώσεων 

αντιδρώντων και προϊόντων του χημικού συστήματος, όπως η φασματοσκοπία 

υπεριώδους/ορατού (UV/Vis), υπερύθρου (IR) και η φασματομετρία μαζών (Mass 

Spectrometry, MS). Πέρα από τις τεχνικές δυσκολίες κατασκευής και σωστής 

λειτουργίας της τεχνικής υπάρχει επίσης, το ενδεχόμενο περιπλοκής του χημικού 

συστήματος που μελετάται λόγω ανεπιθύμητων αντιδράσεων, όπως ετερογενών 

διαδικασιών ή/και δευτερογενών διαδικασιών κατά τις οποίες τα οι συγκεντρώσεις 

των αντιδρώντων επηρεάζονται από τα πρωτογενώς παραγόμενα προϊόντα. Η 

δευτερογενής παραγωγή ή κατανάλωση των αρχικών αντιδρώντων αποτελεί την 

κυριότερη δυσκολία στην κινητική μελέτη αντιδράσεων, καθόσον η εσφαλμένη 

μέτρηση των αρχικών συγκεντρώσεων των αντιδρώντων θα οδηγήσει σε σφάλμα 

κατά τη μέτρηση του ρυθμού μεταβολής της συγκέντρωσης του συγκεκριμένου 

αντιδρώντος και κατά επέκταση στη λανθασμένη μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας 

της πρωτογενούς χημικής διαδικασίας. Η συνεισφορά των δευτερογενών διαδικασιών 

γίνεται σημαντική, μόνο σε περιπτώσεις όπου η ταχύτητα της πρωτογενούς 

αντίδρασης είναι συγκρίσιμη  με την ταχύτητα της δευτερογενούς αντιδράσεως. Η 

αποφυγή τέτοιου είδους σφαλμάτων στις πειραματικές μετρήσεις γίνεται είτε μέσω 

της μελέτης της αντίδρασης σε αρχικό στάδιο πραγματοποίησης της, όπου η 

συνεισφορά της δευτερογενούς διαδικασίας είναι αμελητέα, είτε με την χρήση 

τεχνικών όπου ο χρόνος παραμονής του χημικού συστήματος στον αντιδραστήρα 

είναι μικρός, ώστε να μην συντελείται η δευτερογενής αντίδραση.  

Προκειμένου να εξαλειφθεί το πρόβλημα που προκύπτει από την ύπαρξη 

ταχέων δευτερογενών διαδικασιών στην μελέτη χημικών συστημάτων, το 1965 

κατασκευάστηκε από τους Benson et al.1,2 η τεχνική VLPP (Very Low Pressure 
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Pyrolysis) η οποία προσδιόρισε με επιτυχία συντελεστές ταχύτητας μονομοριακών 

αντιδράσεων πυρόλυσης. Η εξέλιξη της συγκεκριμένης τεχνικής το 1978 οδήγησε 

στην δημιουργία της Τεχνικής του Αντιδραστήρα Πολύ Χαμηλής Πίεσης (Very Low 

Pressure Reactor, VLPR)3,4 η οποία είναι ικανή να υπερκεράσει το εμπόδιο των 

δευτερογενών αντιδράσεων, εφόσον είναι δυνατή, τόσο η ρύθμιση του χρόνου 

παραμονής του αντιδρώντος συστήματος στον αντιδραστήρα, όσο και η χρήση της 

εξαιρετικά ευαίσθητης τεχνικής της φασματομετρίας μαζών (Quadrupole Mass 

Spectrometry, QMS ), η οποία επιτρέπει την ταχεία δειγματοληψία και την ακριβή 

μέτρηση των στάσιμων συγκεντρώσεων αντιδρώντων και προϊόντων 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εμπλέκονται στην δευτερογενή διαδικασία. Η 

VLPR τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην μελέτη διμοριακών αντιδράσεων 

μεταξύ ατόμων ή ριζών και σταθερών μορίων5-13 στο παρελθόν αποδεικνύοντας την 

δυνατότητα αξιόπιστων μετρήσεων συντελεστών ταχύτητας τόσο ταχέων (k ≤ 1×10-10 

cm3 molecule-1 s-1) όσο και αργών αντιδράσεων (k ≥ 1×10-15 cm3 molecule-1 s-1). 

Παρά το ότι η συγκεκριμένη τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον για τη μέτρηση 

συντελεστών απόλυτης ταχύτητας αντιδράσεων, στην παρούσα διατριβή 

χρησιμοποιήθηκε επιπλέον ως τεχνική μέτρησης σχετικών συντελεστών ταχύτητας 

παράγοντας εξαιρετικά αξιόπιστα αποτελέσματα, γεγονός που φανερώνει τη 

δυναμική και ευελιξία της VLPR διάταξης. Επιπρόσθετα αξίζει να αναφερθεί ότι η 

VLPR τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί από την ερευνητική μας ομάδα επίσης, στη 

διεξοδική μελέτη ετερογενών αντιδράσεων14 παρέχοντας αξιόπιστα αποτελέσματα 

που αφορούν σημαντικές ατμοσφαιρικές διαδικασίες.      

 
4.2 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ VLPR-MS 
 
 Το κυριότερο μέρος της τεχνικής VLPR αποτελεί ο αντιδραστήρας στον οποίο 

τα αντιδρώντα μόρια εισέρχονται, αναμειγνύονται - ομογενοποιούνται, αντιδρούν και 

τελικά διαφεύγουν από την περιοχή αντίδρασης προς τον αναλυτή. Η μερική ή ολική 

εξάλειψη της περιπλοκής που επιφέρουν οι δευτερογενείς αντιδράσεις στην κινητική 

μελέτη μίας χημικής αντίδρασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με την τεχνική VLPR 

εφόσον ικανοποιούνται δύο σημαντικές συνθήκες, στην περιοχή του αντιδραστήρα, 

που χαρακτηρίζουν και την αρχή λειτουργίας της συγκεκριμένης τεχνικής. Η πρώτη 

συνθήκη που περιορίζει την ύπαρξη δευτερογενών αντιδράσεων είναι η επικράτηση 

μοριακών συνθηκών στον αντιδραστήρα (ο αριθμός των κρούσεων μεταξύ των 
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μορίων στην αέρια φάση είναι ελάχιστος σε σχέση με αυτόν που κάνουν με τα 

τοιχώματα του αντιδραστήρα, π.χ. 1/1000) και επιτυγχάνεται πειραματικά με τη 

διασφάλιση κατάλληλου συνδυασμού της ολικής πίεσης (P < 10 mTorr) και του 

χρόνου παραμονής (ρύθμιση διαμετρήματος της οπής διαφυγής) των μορίων στην 

περιοχή αντίδρασης. Υπό αυτές τις συνθήκες, ρυθμίζεται το χρονικό παράθυρο 

αντίδρασης ώστε να επαρκεί για τη διεκπεραίωση της πρωτογενούς διεργασίας, ενώ η 

ταχύτατη απομάκρυνση αντιδρώντων και προϊόντων από το χώρο αντίδρασης 

περιορίζει (χρονικό φίλτρο), την επίδραση των δευτερογενών διεργασιών. Οι 

μοριακές συνθήκες στην τεχνική του αντιδραστήρα πολύ χαμηλής πίεσης 

επιτυγχάνονται με τη συνδυαστική χρήση τριχοειδών σωλήνων, για την παροχή των 

αντιδρώντων προς τον αντιδραστήρα και σταθερούς εκκένωσης του χώρου 

αντίδρασης. Υπό συνθήκες μοριακής ροής εξασφαλίζεται η ταχύτατη ανάμιξη και 

ομογενοποίηση του αντιδρώντος μίγματος, καθώς και η επίτευξη θερμικής 

ισορροπίας μεταξύ των αντιδρώντων και των τοιχωμάτων μετά από μικρό αριθμό 

κρούσεων2 (~20-30 κρούσεις) μεταξύ τους. Επιπρόσθετα κατά την διαφυγή τους, από 

τον αντιδραστήρα, αντιδρώντα και προϊόντα, διαμορφώνονται σε μία ευρεία μοριακή 

δέσμη4, που χαρακτηρίζεται από μεγάλη ελεύθερη διαδρομή των μορίων,  ώστε 

τελικά να διατηρείται αυτούσια η χημική σύσταση του αντιδρώντος μίγματος έως και 

την ανάλυση του. Η σχέση (Ε.4.1) αποτελεί μέτρο προσδιορισμού των συνθηκών που 

επικρατούν  στο εσωτερικό ενός κυλινδρικού αντιδραστήρα, όπου το L είναι γνωστό 

ως αριθμός Knudsen15, φέροντας το όνομα του θεμελιωτή της έκφρασης, λ η μέση 

ελεύθερη διαδρομή (σε cm) των μορίων και D η διάμετρος του κυλινδρικού 

αντιδραστήρα (σε cm): 

 
D

L λ
=  (Ε.4.1) 

Η Ε.4.1 προβλέπει υδροδυναμική ή ιξώδης ροή σε μεγάλες πιέσεις (P > 0.1 Torr, για 

αντιδραστήρα διαμέτρου 5 cm), όπου ο αριθμός Knudsen έχει τιμή μικρότερη του 

0.01, ενώ για τιμές του L>1 εξασφαλίζονται μοριακές συνθήκες στον αντιδραστήρα. 

Για ενδιάμεσες τιμές του αριθμού Knudsen, η ροή θεωρείται μεταβατική χωρίς να 

είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί αυστηρά υδροδυναμική ή μοριακή. 

Μετασχηματίζοντας την εξίσωση (Ε.4.1), ώστε κρίσιμη παράμετρο για την μορφή της 

ροής να αποτελεί η πίεση P (mTorr) παράγεται η σχέση (Ε.4.2). Συνεπώς, για έναν 

κλειστό κυλινδρικό αντιδραστήρα διαμέτρου 5 cm, η μοριακή ροή επιτυγχάνεται με 

ολική πίεση μικρότερη από 1 mTorr: 
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PD

09.5
=L  (Ε.4.2) 

Στην περίπτωση του αντιδραστήρα VLPR η χαρακτηριστική διάσταση που 

χρησιμοποιείται  για την εύρεση του αριθμού Knudsen είναι η διάμετρος D της οπής 

διαφυγής η οποία στις συγκεκριμένες διατάξεις, που χρησιμοποιήθηκαν, είναι 5 mm ή 

μικρότερη. Η διασφάλιση των συνθηκών μοριακής ροής, απαιτεί πίεση μικρότερη 

των 10 mTorr στο εσωτερικό του αντιδραστήρα για οπή διαφυγής διαμέτρου 5 mm. 

Χαρακτηριστικά, με τη χρήση τριχοειδών σωλήνων, η ολική πίεση στον 

αντιδραστήρα, για όλα τα πειράματα που διεξήχθησαν στην παρούσα διατριβή, δεν 

ξεπέρασε τα 10 mTorr, σε όλες τις διαμέτρους οπής διαφυγής που χρησιμοποιήθηκαν 

(2 έως 5 mm).  

Πέρα από την διασφάλιση μοριακών συνθηκών ροής στον αντιδραστήρα, 

κρίσιμη παράμετρο αποτελεί επίσης, ο μέσος χρόνος παραμονής ενός μορίου στον 

αντιδραστήρα. Η σημαντικότητα του παράγοντα αυτού έγκειται στο γεγονός ότι για 

την παρατήρηση και σωστή μελέτη της αντίδρασης χρειάζεται ικανός χρόνος, ώστε 

τα αντιδρώντα να αναμιχθούν και να αντιδράσουν, ενώ συγχρόνως όχι υπερβολικός 

ώστε να μην προλαβαίνουν να δημιουργούν δευτερογενείς περιπλοκές. Για ροή 

συγκεκριμένου αερίου και καθορισμένης θερμοκρασίας στον αντιδραστήρα όγκου V 

ο χρόνος παραμονής εξαρτάται μόνο από την διάμετρο της οπής διαφυγής. Ο ρυθμός 

διαφυγής των σωματιδίων από τον αντιδραστήρα (Ε.4.3) ισούται με το γινόμενο της 

αριθμητικής πυκνότητας των σωματιδίων, που συγκρούονται με τα τοιχώματα, και 

της επιφάνειας της κυκλικής οπής διαφυγής: 

 )n(Ac
4
1

dt
dN

th ⋅⋅⋅=    (Ε.4.3) 

όπου nt η αριθμητική πυκνότητα των σωματιδίων (molecule cm-3) την χρονική στιγμή 

t, Ah η επιφάνεια (cm2) της κυκλικής οπής διαφυγής και c η μέση μονομοριακή 

ταχύτητα (cm s-1) σύμφωνα με την σχέση (Ε.4.4) που προκύπτει από την κινητική 

θεωρία των αερίων:  

 
M
T10455.1

M
RT8c 4×=
π

=    (Ε.4.4) 

με Τ την απόλυτη θερμοκρασία σε μονάδες Kelvin (K) και Μ την μοριακή μάζα 

εκφρασμένη σε ατομικές μονάδες (amu). Μετατρέποντας στην σχέση (Ε.4.3) τον 

ρυθμό διαφυγής των σωματιδίων σε ρυθμό μείωσης της αριθμητικής πυκνότητας των 
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σωματιδίων λόγω διαφυγής από τον αντιδραστήρα σύμφωνα με την εξίσωση 
V
Nn = , 

και σε συνδυασμό με την σχέση της μέσης μονομοριακής ταχύτητας (Ε.4.4) 

προκύπτει η εξίσωση (Ε.4.5), η οποία περιγράφει την διαφυγή των σωματιδίων ως 

διαδικασία που ακολουθεί κινητική πρώτης τάξης: 

  )n(
M
T

V
A10637.3

dt
dn

t
h3 ⋅×=    (Ε.4.5) 

Συνεπώς ο συντελεστής διαφυγής kesc (s-1) που προκύπτει στην εξίσωση (Ε.4.5) για 

την διαδικασία κινητικής πρώτης τάξεως δίνεται στην σχέση (Ε.4.6): 

 
M
T

V
A

10637.3k

Aesc

h3
esc

44 344 21
×=    (Ε.4.6) 

όπου η σταθερά Αesc αποτελεί σημαντική παράμετρο της διαδικασίας διαφυγής και 

εξαρτάται αποκλειστικά από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αντιδραστήρα και 

την διάσταση της οπής διαφυγής. Ο χρόνος παραμονής (τ) των σωματιδίων στον 

αντιδραστήρα δίνεται σύμφωνα με την σχέση (Ε.4.7):  

 
esck
1

=τ    (Ε.4.7) 

Χαρακτηριστικό μέγεθος ενός αντιδραστήρα Knudsen αποτελεί επίσης ο μέσος 

αριθμός κρούσεων Zw (Ε.4.8) των σωματιδίων με τα τοιχώματα, για το χρονικό 

διάστημα παραμονής τους στον αντιδραστήρα, ο οποίος περιγράφεται από το λόγο 

της επιφάνειας του αντιδραστήρα Αr προς την επιφάνεια της οπής διαφυγής: 

 
h

r
w A

AZ =    (Ε.4.8) 

Στην παρούσα διατριβή έχουν χρησιμοποιηθεί αντιδραστήρες όγκου V = 100 – 290 

cm3 και επιλέχθηκαν διάμετροι της οπής διαφυγής από 2mm έως 5mm. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο αριθμός κρούσεων στα πειράματα κυμαινόταν από 

500 έως 9000 κρούσεις, ενώ ο χρόνος παραμονής των φθόρο-αλδεϋδών που 

μελετήθηκαν έχει εύρος τιμών από 150 έως 1000 msec.   

 Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της τεχνικής VLPR, όσον αφορά την κινητική 

και μηχανιστική μελέτη αντιδράσεων, αποτελεί η δημιουργία στάσιμης 

συγκέντρωσης των μορίων στον αντιδραστήρα, υπό συνθήκες σταθερής παροχής τους 

και διαφυγής από τον αντιδραστήρα. Η στάσιμη συγκέντρωση ενός αντιδρώντος Μ, 

στον αντιδραστήρα, ουσιαστικά σημαίνει ότι η παροχή του ισούται με την 
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κατανάλωση αυτού, τόσο μέσω χημικής αντίδρασης όσο και μέσω διαφυγής του από 

τον αντιδραστήρα. Οι συγκεκριμένες συνθήκες έχουν ως αποτέλεσμα, η 

συγκέντρωση του αντιδρώντος Μ στον αντιδραστήρα να παραμένει αμετάβλητη με 

το χρόνο υπό συνθήκες σταθερής παροχής αντιδρώντων. Η μαθηματική έκφραση της 

στάσιμης κατάστασης του αντιδρώντος Μ δίνεται στην σχέση (Ε.4.9): 

 escapereaction uu
όό

έίό
⇒0

dt
]M[d

+=
γκος×νοςχρ

ρχονταιεισπουωνμορςαριθμ
≅  (Ε.4.9) 

όπου ureaction και uescape ο ρυθμός κατανάλωσης λόγω αντίδρασης και ο ρυθμός 

διαφυγής των σωματιδίων, από τον αντιδραστήρα, αντίστοιχα. 

  Συμπερασματικά για την εξαγωγή αποτελεσμάτων, σχετικά με μία 

συγκεκριμένη αντίδραση που πραγματοποιείται στον αντιδραστήρα της  τεχνικής 

VLPR, είναι απαραίτητη η πειραματική μέτρηση τριών παραγόντων. Αρχικά θα 

πρέπει να μετρηθεί η ροή των αντιδρώντων προς τον αντιδραστήρα, εν συνεχεία ο 

ρυθμός διαφυγής τους από τον αντιδραστήρα και συγκεκριμένα ο συντελεστής 

διαφυγής kesc του κάθε αντιδρώντος και τελικά η στάσιμη συγκέντρωση των 

αντιδρώντων που συμμετέχουν στην αντίδραση που μελετάται.  

  
4.3 ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ VLPR-MS 
 

Η πειραματική διάταξη VLPR-MS μπορεί να διαχωριστεί σε τέσσερα βασικά 

τμήματα, των οποίων η σωστή λειτουργία καθορίζει την ικανότητα μελέτης χημικών 

αντιδράσεων και την αναπαραγωγή κινητικών και μηχανιστικών δεδομένων. Το 

πρώτο τμήμα είναι το σύστημα ροής και βασικότερο χαρακτηριστικό του είναι η 

σταθερή και συνεχής τροφοδοσία των αέριων αντιδρώντων, προς το δεύτερο τμήμα, 

τον αντιδραστήρα, μέσω τριχοειδών σωλήνων προκειμένου να επιτευχθούν μοριακές 

συνθήκες στο εσωτερικό του. Στο σημείο αυτό οι συναγωνιστικές δράσεις σταθερής 

παροχής και αντίδρασης και διαφυγής αντιδρώντων και προϊόντων δημιουργούν τις 

απαραίτητες συνθήκες, ώστε να εφαρμοστεί η προσέγγιση στάσιμης κατάστασης σε 

όλα τα συμμετέχοντα μόρια, η οποία διαπιστώνεται πειραματικά από τη μη μεταβολή 

της συγκέντρωσης αντιδρώντων και προϊόντων συναρτήσει του χρόνου υπό συνθήκες 

σταθερής τροφοδοσίας αερίων. Ακολούθως αντιδρώντα και προϊόντα διαφεύγουν, 

μέσω κυκλικής οπής, προς τον θάλαμο υψηλού κενού και τον αναλυτή, τα οποία 

συνθέτουν το τρίτο τμήμα της διάταξης. Η ανάλυση με τον τετραπολικό 

φασματογράφο μαζών παρέχει τα δεδομένα για την παρακολούθηση της αντίδρασης 

που πραγματοποιήθηκε στον αντιδραστήρα. Το τέταρτο και τελευταίο μέρος της 
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διατάξεως VLPR-MS είναι το σύστημα εκκένωσης, το οποίο διασφαλίζει τις 

κατάλληλες συνθήκες κενού για την σωστή λειτουργία του αναλυτή. 

 
4.3.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΗΣ 
 
 Το σύστημα ροής (Σ.4.1) αποτελεί το τμήμα της τεχνικής VLPR όπου τα 

αέρια αντιδρώντα αποθηκεύονται προκειμένου εν συνεχεία να είναι δυνατή η 

τροφοδοσία τους, κατά την διάρκεια του πειράματος, προς τον αντιδραστήρα. Οι 

μόνιμοι αποθηκευτικοί χώροι των αέριων αντιδρώντων αποτελούνται από πυρίμαχο 

γυαλί και ο όγκος τους κυμαίνεται από 1-έως 10 lt, ενώ τα αέρια αντιδρώντα 

εγκλωβίζονται στους χώρους αυτούς με την χρήση βαλβίδων ασφαλείας (double o-

ring valve). Γυάλινοι σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου 1 cm ενώνουν τους 

αποθηκευτικούς χώρους με ρυθμιστικά δοχεία (buffer volumes), τα οποία καθορίζουν 

τον όγκο παροχής πριν τα τριχοειδή. Όπως φαίνεται στο σχήμα (Σ.4.1) το σύστημα 

ροής δομείται από τρεις όμοιες γραμμές τροφοδοσίας των αντιδρώντων. Αρχικά 

εισάγεται συγκεκριμένη πίεση αέριου αντιδρώντος από τον αποθηκευτικό χώρο στο 

ρυθμιστικό δοχείο, μέσω ρυθμιστικής βαλβίδας (needle valve) φτάνοντας στη 

συνεχεία στον τριχοειδή σωλήνα, όπου και τελικά διαμέσου αυτού καταλήγει στην 

περιοχή του αντιδραστήρα. Τα ρυθμιστικά δοχεία είναι κατασκευασμένα από 

πυρίμαχο γυαλί και έχουν μεγάλο όγκο (V= 0.5 – 1.5 lt), ώστε η παροχή των 

αντιδρώντων να διατηρείται σταθερή για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να 

χρειάζεται να ρυθμίζεται συνεχώς η πίεση. Σε κάθε γραμμή τροφοδοσίας υπάρχουν 

δύο γυάλινοι τριχοειδείς σωλήνες διαφορετικού μήκους και εσωτερικής διαμέτρου, οι 

οποίοι εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες μοριακές συνθήκες στον αντιδραστήρα, 

ανάλογα με την παροχή των αντιδρώντων που επιθυμείται. Επίσης έχει προσαρτηθεί 

επιπλέον ένας τρίτος γυάλινος σωλήνας διαμέτρου 1cm, ο οποίος χρησιμοποιείται σε 

ειδικές περιπτώσεις. Ο όγκος του ρυθμιστικού δοχείου και του σωλήνα μέχρι τα 

τριχοειδή έχει μετρηθεί με εκτόνωση γνωστής πίεσης αέριου He από πρότυπο 

ογκομετρημένο δοχείο προς την περιοχή του ρυθμιστικού δοχείου. 
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Σ.4.1 - Το σύστημα ροής και τα επιμέρους τμήματα του. 
 
 Η μέτρηση της πίεσης του αερίου που υπάρχει στην κάθε γραμμή, και 

συγκεκριμένα από την περιοχή του ρυθμιστικού δοχείου, έως πριν τον τριχοειδή 

σωλήνα, πραγματοποιείται με την χρήση πυκνωτικού μανομέτρου μεμβράνης 

(Validyne). Τα ειδικά κατασκευασμένα μανόμετρα αποτελούνται από μέταλλο και ο 

τρόπος λειτουργίας τους στηρίζεται στη παραμόρφωση της μεμβράνης, καθώς 

εντοπίζει διαφορά πίεσης μεταξύ των δυο πλευρών της. Για το λόγο αυτό, η μία 

πλευρά της μεμβράνης αντλείται συνεχώς από μία μηχανική αντλία με αποτέλεσμα η 

μία πλευρά της να «αισθάνεται» την ελάχιστη πίεση των ~10 mTorr, η οποία 

αποτελεί και το σημείο αναφοράς (μηδέν) για την μέτρηση της πίεσης στην γραμμή 

τροφοδοσίας. Τα πυκνωτικά μανόμετρα μεμβράνης που χρησιμοποιήθηκαν είναι 

ικανά να μετρούν με ακρίβεια 0.1 Torr στην περιοχή των 0–65 Torr, ενώ για 

μεγαλύτερες πιέσεις το σφάλμα μέτρησης αυξάνεται. Η βαθμονόμηση των 

μανομέτρων πραγματοποιείται τροφοδοτώντας το κάθε ρυθμιστικό δοχείο με 

διάφορες πιέσεις αερίου (He ή N2), στο εύρος λειτουργίας των μεμβρανών, και 

αντιπαραθέτοντας τις ενδείξεις με αυτές ενός μανομέτρου υδραργύρου, καθώς και 

ενός πιο ευαίσθητου μανομέτρου λαδιού (1 mmHg = 1 Torr = 12.649 mmOil). Η 

λειτουργία των πυκνωτικών μανομέτρων μεμβράνης ελέγχεται καθημερινά 

εφαρμόζοντας την ίδια πίεση αερίου και στις τρεις γραμμές τροφοδοσίας και 

ρυθμίζοντας το σημείο αναφοράς ώστε οι ενδείξεις στα μανόμετρα να είναι ίδιες. 

 
4.3.2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ 
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 Ο αντιδραστήρας αποτελεί ένα από τα βασικότερα τμήματα της πειραματικής 

διάταξης VLPR. Η μελέτη και η κατασκευή ενός αντιδραστήρα θα πρέπει να 

περιλαμβάνει την γνώση των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την 

πειραματική διαδικασία, όπως η ετερογενής κατανάλωση των αντιδρώντων στα 

τοιχώματα του αντιδραστήρα, η ομαλή παροχή και διαφυγή των αντιδρώντων, αλλά 

και ο χρόνος παραμονής τους σε αυτόν. 

 Οι αντιδραστήρες, που προορίζονται για την μελέτη αντιδράσεων στην αέρια 

φάση, κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από πυρίμαχο γυαλί και έχουν κυλινδρικό 

σχήμα (Σ.4.2).  

 
Σ.4.2 - Σχηματική αναπαράσταση αντιδραστήρα της τεχνικής VLPR – MS. 
 
Η παροχή των αντιδρώντων γίνεται από τις κατάλληλα προσαρτημένες εισόδους στο 

πάνω μέρος του αντιδραστήρα, οι οποίες διαθέτουν τριχοειδή κατάληξη ώστε να 

αποφευχθούν, κατά το δυνατόν, φαινόμενα  αντίστροφης ροής των μορίων. 

Σημαντικό σημείο για την σωστή διεξαγωγή των πειραμάτων αποτελεί η εξασφάλιση 

της χημικής αδράνειας των τοιχωμάτων. Για το λόγο αυτό, τα τοιχώματα του 

αντιδραστήρα επιστρώνονται εσωτερικά κατόπιν ειδικής κατεργασίας, με αδρανές 

πολυφθοριωμένο πολυμερές (TEFLON® FEP120)16, το οποίο σχηματίζει ένα 

ομογενές, λεπτό υμένιο σε όλη την επιφάνεια των τοιχωμάτων. Έχει διαπιστωθεί 

πειραματικά ότι η ετερογενής κατανάλωση δραστικών ενώσεων (άτομα ή ρίζες) 

ελαχιστοποιείται με αυτή την μέθοδο, όποτε και το λεπτό επίστρωμα Teflon 

αντικαθίσταται αρκετά συχνά. Η προσαρμογή του αντιδραστήρα, στην εξωτερική 

επιφάνεια του θαλάμου υψηλού κενού γίνεται με τη χρήση ελαστικού δακτυλίου (O-
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ring) στο κάτω χείλος του αντιδραστήρα. Η πλήρης στεγανότητα του αντιδραστήρα 

εξασφαλίζεται  με την κατεργασία  της εξωτερικής μεταλλικής επιφάνειας του 

θαλάμου υψηλού κενού, στο σημείο όπου προσαρτείται ο αντιδραστήρας και 

εφάπτεται με τον ελαστικό δακτύλιο, με κερί μίγματος αδρανών φθοριωμένων 

πολυμερών (Perfluoro wax – Halocarbon Products Corporation)17. Ο αντιδραστήρας 

τοποθετείται σε τέτοια θέση, ώστε το κέντρο της κυκλικής εξόδου του να συμπίπτει 

με το κέντρο της οπής διαφυγής προς το θάλαμο υψηλού κενού. Η επιλογή της 

διαμέτρου (1–5 mm) της κυκλικής οπής διαφυγής γίνεται μέσω ολίσθησης του ειδικά 

κατασκευασμένου μεταλλικού συστήματος πολλαπλών οπών. Το μέγεθος της 

διαμέτρου της οπής διαφυγής που θα επιλεγεί εξαρτάται από την ταχύτητα της προς 

μελέτη αντίδρασης και των φαινομένων που επιθυμείται να παρακολουθηθούν. 

 Στην περίπτωση των πειραμάτων που διεξήχθησαν για την μελέτη των 

αντιδράσεων των ατόμων χλωρίου και των ριζών υδροξυλίου με τις φθοροαλδεΰδες, 

χρησιμοποιήθηκαν διπλότοιχοι γυάλινοι αντιδραστήρες (Σ.4.2), όγκου 100 έως 290 

cm3, ώστε να πραγματοποιηθούν πειράματα σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Η 

θερμοστάτηση του αντιδραστήρα είναι εφικτή με την κυκλοφορία κατάλληλα 

επιλεγμένου υγρού στο διάκενο των δύο τοιχωμάτων του αντιδραστήρα. Η επιλογή 

της θερμοκρασίας του υγρού γίνεται μέσω θερμοστάτη ο οποίος είναι προσαρτημένος 

στον κυκλοφορητή. 

 
4.3.3 ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΖΑΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 
 
 Ο μεταλλικός θάλαμος, στον οποίο τοποθετείται ο αντιδραστήρας, 

κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα και αποτελεί το θάλαμο υψηλού κενού ο 

οποίος φιλοξενεί το σύστημα ανάλυσης της τεχνικής VLPR–MS. Το υψηλό κενό 

(~5×10-7 Torr) που επιτυγχάνεται στον θάλαμο που βρίσκεται ο φασματογράφος 

μάζας, οφείλεται στον διαχωρισμό του κυρίως θαλάμου σε δύο τμήματα και την 

άντληση αυτών από δύο ξεχωριστά και ανεξάρτητα συστήματα εκκένωσης (Σ.4.3). Ο 

πρώτος υποθάλαμος (Θ1 – Σ.4.3), που συναντούν τα αντιδρώντα και τα προϊόντα 

καθώς διαφεύγουν από τον αντιδραστήρα, εκκενώνεται από μία αντλία διαχύσεως 

λαδιού (Balzers DIF 200) με ικανότητα άντλησης 930 lt s-1, δημιουργώντας κενό της 

τάξης των 10-5 Torr.  
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Σ.4.3 – Σχηματική αναπαράσταση του θαλάμου υψηλού κενού της τεχνικής VLPR-MS.  
Διακρίνεται το σύστημα εκκένωσης και ο φασματογράφος μάζας. 
 
Οι δύο υποθάλαμοι επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός μεταλλικού κώνου 

(skimmer), ο οποίος έχει την ικανότητα να σχηματίζει μία μοριακή δέσμη 

σωματιδίων, καθώς αυτά εισέρχονται στον δεύτερο υποθάλαμο (Θ2 – Σ.4.3), μέσω 

της κυκλικής οπής διαμέτρου 3 mm που διαθέτει. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο ένα 

μικρό ποσοστό των μορίων που διαφεύγουν από τον αντιδραστήρα φτάνουν στο 

δεύτερο υποθάλαμο μέσω της οπής του διαμορφωτή δέσμης. Το τμήμα αυτό, που 

στεγάζει τον αναλυτή της τεχνικής, εκκενώνεται από μία στροβιλομοριακή αντλία 

(Alcatel ATP100) με ταχύτητα άντλησης 100 lt s-1, επιτυγχάνοντας την αύξηση του 

κενού σε ~5×10-7 Torr, καθιστώντας τη λειτουργία του φασματογράφου μάζας εφικτή 

και αποτελεσματική. Η ακριβής μέτρηση του κενού που επικρατεί στο δεύτερο τμήμα 

του θαλάμου υψηλού κενού γίνεται με μία κατάλληλα προσαρτημένη φωτοκάθοδο 

ιόντων με νήμα βολφραμίου (ionization gauge) της εταιρίας Varian. Η δημιουργία 

υψηλού κενού στον θάλαμο επιτυγχάνεται μέσω των δύο αντλιών που αναφέρθηκαν, 

οι οποίες για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να αποφευχθεί οποιαδήποτε 

καταπόνηση τους υποστηρίζονται με δύο περιστροφικές αντλίες της εταιρίας Alcatel, 

δημιουργώντας αρχικά κενό της τάξης των 10-3 Torr, στους δύο υποθαλάμους. Στην 

περίπτωση του δεύτερου πανομοιότυπου συστήματος VLPR-MS, όπου διεξήχθησαν 

τα πειράματα μελέτης της αντίδρασης της ρίζας ΟΗ, με τις φθοροαλδεΰδες, η 
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εκκένωση και των δύο υποθαλάμων πραγματοποιείται με την βοήθεια 

στροβιλομοριακών αντλιών. Στον πλευρικό υποθάλαμο (Θ2) χρησιμοποιείται η 

στροβιλομοριακή αντλία ΑΤΡ-400 της εταιρίας Alcatel, ενώ στον θάλαμο που 

βρίσκεται ο φασματογράφος μάζας είναι προσαρτημένη η αντλία TPU-170 της 

εταιρίας Balzers. Η ικανότητα άντλησης των δύο αντλιών είναι 400 lt s-1 και 170 lt s-1 

αντίστοιχα, ενώ οι συνθήκες κενού που επικρατούν στον θάλαμο είναι της τάξης  του 

1×10-6 Torr. 

 Καθώς τα μόρια διαφεύγουν από τον αντιδραστήρα, ένα μικρό ποσοστό 

αυτών περνάει στον δεύτερο υποθάλαμο με τη  μορφή ευρείας μοριακής δέσμης λόγω 

της ύπαρξης του διαμορφωτή δέσμης στην είσοδο του υποθαλάμου. Ακολούθως, 

ακριβώς μετά την είσοδο τους συναντούν ένα μεταλλικό τεμαχιστή δέσμης (Σ.4.4) 

που διαθέτει δύο παράλληλα ελάσματα τα οποία πάλλονται με συχνότητα 200 Hz. Ο 

συνδυασμός της περιοδικής κίνησης των ελασμάτων και της κάθετης τοποθέτησης 

αυτών, ως προς την μοριακή δέσμη, έχει ως αποτέλεσμα την ημιτονοειδή 

διαμόρφωση της, πριν φτάσει στην περιοχή ιονισμού του φασματογράφου μάζας. Ο 

ρόλος της διαμόρφωσης της μοριακής δέσμης σε «πακέτα» μορίων είναι ο 

διαχωρισμός των μορίων που φτάνουν από τον αντιδραστήρα και αυτών που τυχαία 

κινούνται στο θάλαμο υψηλού κενού, εξυπηρετώντας την ακριβή ανάλυση των 

αντιδρώντων και των προϊόντων, που συνυπάρχουν στον αντιδραστήρα. Εν συνεχεία 

η διαμορφωμένη μοριακή δέσμη φτάνει στον θάλαμο ιονισμού (Σ.4.4) όπου και 

δημιουργούνται θετικά ιόντα, με μοναδιαίο συνήθως, φορτίο, τα οποία ακολούθως 

διαχωρίζονται από τον τετραπολικό αναλυτή, με βάση τον λόγο της μάζας τους προς 

το φορτίο (m/z). Τα θετικά ιόντα της επιλεγμένης μάζας ανιχνεύονται από ένα 

δευτερογενή πολλαπλασιαστή ηλεκτρονίων (Second Electron Multiplier - SEM) 

(Σ.4.4), όπου τελικά, με την βοήθεια ενός ευαίσθητου ηλεκτρόμετρου, λαμβάνεται το 

ανάλογο ηλεκτρικό σήμα στην κονσόλα χειρισμού του φασματογράφου μάζας. Για 

την λήψη του τελικού αποτελέσματος, όσον αφορά την ένταση του σήματος στο 

φασματογράφο μάζας, που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο αντιδρών ή προϊόν είναι 

απαραίτητη η συνδυαστική χρήση, τόσο του φασματογράφου μάζας όσο και του 

τεμαχιστή δέσμης. Ουσιαστικά με την βοήθεια ενός ηλεκτρονικού επιλογέα ενισχυτή 

(Lock-In amplifier) (Σ.4.4) η συχνότητα του σήματος του φασματογράφου μάζας 

συγκρίνεται με την συχνότητα του τεμαχιστή δέσμης (συχνότητα αναφοράς) και αν 

αυτή είναι ίδια (200 Hz), τότε το ηλεκτρικό σήμα του φασματογράφου μάζας 

επιλέγεται και ενισχύεται, επιτυγχάνοντας τελικά την αποκλειστική παρακολούθηση 



ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  44  ––  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ      ‐‐5566‐‐  
  
της αντίδρασης στο χώρο του αντιδραστήρα και συγχρόνως την ακριβή ανάλυσή της 

με την τεχνική της φασματογραφίας μαζών. 

 
Σ.4.4 – Κατάλληλη συνδεσμολογία των συσκευών για την μελέτη μίας αντίδρασης με 
φασματομετρία μάζας. 
 
Η καταγραφή του τελικού ηλεκτρικού σήματος που λαμβάνεται από την συσκευή 

επιλεκτικής ενίσχυσης πραγματοποιείται είτε απευθείας σε ένα αναλογικό 

καταγραφέα, είτε αποθηκεύεται σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή αφού πρώτα 

ψηφιοποιηθεί με την βοήθεια μίας κάρτας μετατροπής του αναλογικού σήματος σε 

ψηφιακό (Analog to Digital Card). Κατά την διαδικασία συλλογής των δεδομένων 

είναι απαραίτητη η ρύθμιση της χρονικής σταθεράς παρατήρησης του σήματος στον 

επιλογέα ενισχυτή, ώστε να υπάρχει η μικρότερη δυνατή διακύμανση στην ένταση 

του σήματος και επομένως να αυξάνεται ο λόγος σήματος προς θόρυβο (signal to 

noise ratio). Επίσης, είναι σημαντικό να υπάρχει ταχύτατη μετατροπή του 

αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, αλλά και μεγάλη συχνότητα συλλογής δεδομένων 

στην κάρτα ψηφιοποίησης που χρησιμοποιείται. Συγκεκριμένα έχουν χρησιμοποιηθεί 

δύο διαφορετικές κάρτες πρόσκτησης δεδομένων. Η πρώτη είναι η ΝΙ6220 (Μ series 

της εταιρίας National Instruments) με ταχύτητα συλλογής δεδομένων 250 kSamples/s 

και 16 bit ανάλυση (Resolution). Η δεύτερη AD κάρτα που χρησιμοποιήθηκε είναι η 

PCI1710L της εταιρίας Advantech με ταχύτητα συλλογής δεδομένων 100 kSamples/s 

και 12bit Resolution. Τα ψηφιακά δεδομένα των πειραμάτων που διεξήχθησαν 

συλλέγονται με ειδικά κατασκευασμένα προγράμματα που δημιουργήθηκαν από την 

δική μας ερευνητική ομάδα σε γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic και LabView. 
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 Στην παρούσα διατριβή όπως προαναφέρθηκε έχουν χρησιμοποιηθεί και οι 

δύο διατάξεις VLPR-MS, που διαθέτει το εργαστήριο Φωτοχημείας και Χημικής 

Κινητικής. Στην περίπτωση των αντιδράσεων των ατόμων Cl χρησιμοποιήθηκε ο 

φασματογράφος μάζας QMG-51118 (Balzers), ενώ στις αντιδράσεις των ριζών ΟΗ η 

ανάλυση έγινε με τετραπολικό φασματογράφο μάζας τύπου QMG-42219 (Inficon). Ο 

εκάστοτε τετραπολικός φασματογράφος μάζας20 που χρησιμοποιείται στην τεχνική 

VLPR-MS απαρτίζεται από το θάλαμο ιονισμού, το τετράπολο, που λειτουργεί ως 

αναλυτής, τον ανιχνευτή, την γεννήτρια δυναμικού ράδιο–συχνοτήτων και την 

κονσόλα διαχείρισης (Σ.4.5). Όπως προαναφέρθηκε η μοριακή δέσμη αφού 

διαμορφωθεί από τον τεμαχιστή εισέρχεται στην περιοχή του θαλάμου ιονισμού, 

ώστε να δημιουργηθούν τα θετικά ιόντα και τα ιονισμένα θραύσματα των μορίων. Ο 

ιονισμός των ουδέτερων μορίων, ριζών ή ατόμων  λαμβάνει χώρα με  πρόσκρουση σε 

αυτά ηλεκτρονίων υψηλής κινητικής ενέργειας (19eV ή 70eV). Η παραγωγή της 

δέσμης των ηλεκτρονίων γίνεται με αρχική θέρμανση νημάτων ρηνίου (Re) και εν 

συνεχεία τα εκτοξευμένα, από τα νήματα, ηλεκτρόνια επιταχύνονται λόγω της 

ύπαρξης διαφοράς δυναμικού προς την περιοχή από όπου διέρχεται η μοριακή δέσμη. 

Η διαφορά δυναμικού που εφαρμόζεται για την επιτάχυνση της δέσμης ηλεκτρονίων 

ρυθμίζεται ώστε να αποδώσει την επιθυμητή κινητική ενέργεια (10-70eV) στα 

ηλεκτρόνια πριν την πρόσκρουση. Επίσης η διάταξη του θαλάμου ιονισμού είναι 

τέτοιας γεωμετρίας ώστε η μοριακή δέσμη να εισέρχεται κάθετα σε σχέση με την 

δέσμη των ηλεκτρονίων (Cross Beam Ion Source). Τα ιόντα που δημιουργούνται 

απομακρύνονται από την περιοχή του ιονισμού ταχύτατα με την εφαρμογή 

κατάλληλου δυναμικού και καθοδηγούνται προς το τετράπολο όπου διαχωρίζονται 

ανάλογα με τον λόγο της μάζας προς το φορτίο τους.  

 
Σ.4.5 – Σχηματική αναπαράσταση του φασματογράφου μάζας στο σύστημα VLPR-MS. 
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Ο τετραπολικός αναλυτής (Σ.4.5) αποτελείται από τέσσερις μεταλλικές 

ράβδους μολυβδαινίου, μήκους 200 mm και διαμέτρου 8 mm, τοποθετημένες μέσα σε 

έναν κύλινδρο συμμετρικά και παράλληλα ως προς την δέσμη των ιόντων. Το κάθε 

ζεύγος αντιπαράλληλων ράβδων είναι ενωμένο ηλεκτρικά και αποτελούν τον θετικό 

και αρνητικό πόλο διαφοράς δυναμικού V, η οποία προέρχεται από την γεννήτρια 

δυναμικού υψηλών συχνοτήτων. Η τάση V αποτελείται από ένα δυναμικό V1 και ένα 

εναλλασσόμενο δυναμικό υψηλών συχνοτήτων (V2cosωt), οπότε ρυθμίζοντας τις 

τιμές αυτών των δύο συνιστωσών του δυναμικού που εφαρμόζεται στις ράβδους είναι 

εφικτός ο διαχωρισμός των ιόντων σύμφωνα με τον λόγο m/z. Επομένως, 

οποιοδήποτε άλλο ιόν έχει διαφορετικό λόγο m/z από αυτό που έχει επιλεγεί, 

συγκρούεται στις ράβδους του τετράπολου και τελικά χάνει το θετικό φορτίο του και 

δεν ανιχνεύεται. Χαρακτηριστική ένδειξη της ικανότητας ανάλυσης που 

επιτυγχάνεται με το τετράπολο αποτελεί η διακριτική ικανότητα, η οποία ορίζεται ως 

ο διαχωρισμός δύο κορυφών με διαφορά μάζας Δm, όταν η αλληλοεπικάλυψη τους 

είναι μικρότερη από το 10% του ύψους της ψηλότερης κορυφής. Η ποιότητα 

ανάλυσης με ένα τετραπολικό φίλτρο αυξάνεται με την χρήση μεγαλύτερων ράβδων 

τόσο σε μήκος όσο και ακτίνα, αλλά και με την αύξηση της συχνότητας του 

εναλλασσόμενου δυναμικού.  

Η ανίχνευση της επιλεγμένης μάζας ιόντων πραγματοποιείται με την χρήση 

του δευτερογενή πολλαπλασιαστή ηλεκτρονίων (Σ.4.5). Ουσιαστικά, πρόκειται για 

μία κάθετα τοποθετημένη, ως προς το τετράπολο, διάταξη η οποία είναι ικανή να 

μετατρέψει το ιονικό ρεύμα σε ηλεκτρικό χρησιμοποιώντας μία σειρά δυνόδων. Τα 

θετικά φορτισμένα ιόντα, καθώς προσκρούουν στην πρώτη δύνοδο επιφέρουν την 

εκτόξευση ηλεκτρονίων από αυτή. Εν συνέχεια τα παραγόμενα ηλεκτρόνια 

συγκρούονται με τη δεύτερη κατά σειρά δύνοδο παράγοντας ακόμα μεγαλύτερη 

πυκνότητα ηλεκτρονίων. Η διαδικασία συνεχίζεται λόγω του κατάλληλου 

προσανατολισμού των 17 δυνόδων, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα  ανίχνευσης έως 

και μερικών δεκάδων ιόντων. Το ηλεκτρικό σήμα μετατρέπεται σε δυναμικό, μέσω 

ενός ευαίσθητου ηλεκτρόμετρου, και τελικά μεταφέρεται στην κονσόλα διαχείρισης 

του φασματογράφου μάζας.  

Η εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών κενού στον θάλαμο επιτρέπει την 

σωστή και μακροβιότερη λειτουργία του φασματογράφου μάζας και είναι απαραίτητη 

για την μέγιστη ευαισθησία και απόδοση όλων των τμημάτων που τον απαρτίζουν. 

Συγκεκριμένα, ο φασματογράφος μάζας τίθεται σε λειτουργία,  μόνο εφόσον 



ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  44  ––  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ      ‐‐5599‐‐  
  
επιτευχθεί κενό της τάξης των 10-6 Torr, εφόσον για συνθήκες μεγαλύτερης πίεσης 

στον θάλαμο υπάρχει καταπόνηση των νημάτων του θαλάμου ιονισμού, καθώς και 

των ράβδων του τετραπόλου και σαφής κίνδυνος εκτεταμένης οξείδωσής τους. 

 
4.4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ VLPR-MS 
 
 Η στάσιμη συγκέντρωση ενός αντιδρώντος ή προϊόντος στον αντιδραστήρα 

εξαρτάται από τρεις διαδικασίες, σύμφωνα με την σχέση (Ε.4.9). Συνεπώς, η μέτρηση 

της στάσιμης συγκέντρωσης περιλαμβάνει: α)τον προσδιορισμό της παροχής των 

αντιδρώντων στην περιοχή του αντιδραστήρα β)τη μέτρηση του συντελεστή 

ταχύτητας διαφυγής τους, για τις συγκεκριμένες γεωμετρικές παραμέτρους που 

επιλέγονται (όγκος αντιδραστήρα και διάμετρος της οπής διαφυγής) και γ) τη 

συσχέτιση της στάσιμης συγκέντρωσης με ένα άμεσα μετρήσιμο μέγεθος της 

τεχνικής, όπως είναι η ένταση του σήματος που λαμβάνεται από το φασματογράφο 

μάζας. Η γνώση των τριών αυτών παραγόντων επιτρέπει την διεξοδική κινητική 

μελέτη της αντιδράσεως. Ακολούθως, περιγράφονται μαθηματικά οι τρεις 

διαδικασίες που συμβαίνουν στον αντιδραστήρα. 

 
4.4.1 ΡΟΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΩΝ 
 
 Η παροχή των αντιδρώντων μορίων στον αντιδραστήρα πραγματοποιείται από 

τη γραμμή τροφοδοσίας, διαμέσου ενός τριχοειδή σωλήνα. Η ροή επιτυγχάνεται λόγω 

της διαφοράς πίεσης που επικρατεί μεταξύ της περιοχής τροφοδοσίας και της 

περιοχής, μετά τον τριχοειδή σωλήνα. Η ροή αερίων μέσα από σωλήνες ή τριχοειδή 

περιγράφεται από την εξίσωση Poiseuille21 (Ε.4.11) και η οποία εφαρμόζεται στην 

τεχνική VLPR, ώστε να προσδιοριστεί η παροχή των αντιδρώντων στον 

αντιδραστήρα: 

    )PP(P
nl8
aQ bfa

4

−
π

=    (Ε.4.11) 

όπου Q, ο ρυθμός ροής (cm3 s–1) 

          l, το μήκος του τριχοειδούς (cm) 

          a, η ακτίνα του τριχοειδούς (cm) 

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

          Pb, η πίεση πριν το τριχοειδές (Pa)  
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          Pf, η πίεση μετά το τριχοειδές (Pa) 

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

Επειδή στην παρούσα πειραματική διάταξη η πίεση Pb στην περιοχή τροφοδοσίας 

είναι τουλάχιστον 3 τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη από την πίεση Pf, μετά το 

τριχοειδές, (Pb>>Pf), χωρίς ανιχνεύσιμο πειραματικό σφάλμα, μπορεί προσεγγιστικά 

να θεωρηθεί ότι η μέση πίεση είναι 
2
P

 Pa b= . Για την έκφραση του ρυθμού ροής σε 

μονάδες molecules s-1 (
RT
N

Q
dt
dNF a== ), η εξίσωση Poiseuille τροποποιείται στην 

σχέση (Ε.4.12): 

    2
b

4
a P

nl16
a

RT
N

dt
dNF π

−==    (Ε.4.12) 

όπου Ν είναι ο αριθμός των μορίων του αντιδρώντος αερίου. Το αρνητικό πρόσημο 

δηλώνει τη μείωση του ρυθμού 
dt
dN , καθώς η πίεση, πίσω από το τριχοειδές, 

μειώνεται, κατά την πειραματική διαδικασία προσδιορισμού της ροής των αερίων. Η 

έκφραση (Ε.4.12) επιτρέπει τον υπολογισμό της ροής ενός αντιδρώντος αερίου, με 

γνωστό ιξώδες, στον αντιδραστήρα, διαμέσου τριχοειδούς σωλήνα, εφόσον μετράται 

η πίεση του πίσω από το τριχοειδές. Ωστόσο, ο πειραματικός προσδιορισμός της 

παροχής των αντιδρώντων στον αντιδραστήρα γίνεται με την παρατήρηση και 

καταγραφή της πτώσης της πίεσης Pb, συναρτήσει του χρόνου. Για το λόγο αυτό η 

έκφραση (Ε.4.12) με χρήση της καταστατικής εξίσωσης λαμβάνει τη μορφή  

(
dt
dN

VN
RT

dt
dP

a

= ) και επιτρέπει την μετατροπή του ρυθμού ροής των μορίων του 

αντιδρώντος σε ρυθμό πτώσης της πίεσης σύμφωνα με την σχέση (Ε.4.13): 

 2
b

q

4

P
Vnl16
a

dt
dP

321

π
−=  (Ε.4.13) 

όπου V ο όγκος της γραμμής τροφοδοσίας, μέχρι τον τριχοειδή σωλήνα. Η 

ολοκλήρωση των όρων της σχέσης (Ε.4.13) για το χρονικό διάστημα t που 

παρεμβάλλεται μεταξύ των μετρήσεων της πίεσης δίνει την σχέση (Ε.4.14):  

    qt
P
1

P
1

0t

=−    (Ε.4.14) 
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όπου ο συντελεστής q (Torr-1 s-1) αποτελεί μία σταθερή ποσότητα και εξαρτάται από 

τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του τριχοειδούς και από το ιξώδες του ρέοντος αερίου 

(Ε.4.13). Η γραφική αναπαράσταση (Δ.4.1) της διαφοράς των αντίστροφων πιέσεων 

συναρτήσει του χρόνου πρέπει να παράγει ευθεία γραμμή, της οποίας η κλίση θα 

ισούται με την μετρήσιμη τιμή του συντελεστή q. Η ροή F των μορίων μέσω του 

τριχοειδούς σχετίζεται με τον μετρήσιμο συντελεστή q σύμφωνα με την σχέση 

(Ε.4.15): 

    q
RT

VN
ό,Pq

RT
VN

dt
dNF a

F
2
b

Af

a =Απου=−=
321

   (Ε.4.15) 

Ο συντελεστής ΑF (molecules Torr-2 s-1) καλείται συντελεστής ροής και η ακριβής 

μέτρηση του επιτρέπει τον προσδιορισμό της παροχής ενός αντιδρώντος στον 

αντιδραστήρα. Ωστόσο, όπως φαίνεται στο γράφημα (Δ.4.1) η καμπύλη αποκλίνει 

από την αναμενόμενη γραμμική συμπεριφορά, στην περιοχή μικρών πιέσεων, και 

συνακόλουθα η τιμή που λαμβάνεται για τον συντελεστή ροής AF από την κατασκευή 

του διαγράμματος (Δ.4.1) να μην θεωρείται ακριβής, στην περιοχή αυτή. Η μη 

γραμμική συμπεριφορά που παρατηρείται στο διάγραμμα (Δ.4.1) οφείλεται στην μη 

ικανοποίηση όλων των παραδοχών της εξίσωσης Poiseuille, στην περίπτωση της 

τεχνικής VLPR. Συγκεκριμένα, για να περιγράφεται ορθώς η ροή ενός αερίου σε έναν 

τριχοειδή σωλήνα από την εξίσωση Poiseuille πρέπει το αέριο να είναι ασυμπίεστο 

και η ροή και η ταχύτητα των μορίων να είναι σταθερή σε όλο το μήκος του 

τριχοειδούς. Επίσης, η εξίσωση Poiseuille ισχύει όταν επικρατούν συνθήκες απουσίας 

στροβιλώδους ροής και η ταχύτητα ροής στα τοιχώματα του τριχοειδούς είναι 

μηδενική. 
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Δ.4.1 – Διάγραμμα της διαφοράς των αντίστροφων πιέσεων συναρτήσει του χρόνου που 
παρεμβάλλεται μεταξύ των μετρήσεων. Η πειραματική μέτρηση αφορά αέριο μίγμα10% 
CF3CHO/He. 
  
Πειραματικά, για την ακριβή μέτρηση του συντελεστή ροής AF συμπεριλαμβάνεται η 

μη γραμμική συμπεριφορά, που παρατηρείται στο διάγραμμα (Δ.4.1). Όπως έχει 

παρατηρηθεί πειραματικά με εξαιρετικά συστηματική επαναληψιμότητα, ο 

συντελεστής ροής εξαρτάται, πέρα από τα χαρακτηριστικά του αερίου και του 

τριχοειδούς, και από την πίεση στο χώρο τροφοδοσίας. Η εξάρτηση αυτή φαίνεται 

στο γράφημα (Δ.4.2) η καμπύλη του οποίου προσαρμόζεται βέλτιστα, σε όλες τις 

περιπτώσεις, εφαρμόζοντας τη σχέση 
P
BAAF += . 

 
Δ.4.2 – Γράφημα της εξάρτησης του συντελεστή ροής ΑF, μίγματος 10% CF3CHO/He, από την 
πίεση P στον όγκο τροφοδοσίας του αερίου. 
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 Συνεπώς, σε ένα πείραμα ροής αντιδρώντος αερίου μετράται και 

καταγράφεται η πτώση της πίεσης, στην περιοχή πριν το τριχοειδές, ανά διακριτά 

χρονικά διαστήματα (~60 sec), κατόπιν στατιστικής επεξεργασίας των συλλεγμένων 

μετρήσεων. Εν συνεχεία, υπολογίζεται ο συντελεστής q σύμφωνα με την σχέση 

(Ε.4.14) και από αυτόν, ο συντελεστής ροής AF, για κάθε πίεση. Τελικά, 

κατασκευάζεται το γράφημα του συντελεστή ροής συναρτήσει της πίεσης και 

μετράται με ακρίβεια η εξάρτηση του AF από την πίεση. Οπότε, πλέον, είναι γνωστή 

η ροή F του αερίου στον αντιδραστήρα για κάθε πίεση αντιδρώντων, βάσει της 

σχέσης F=AF P2. Σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται αέριο μίγμα, ενός αντιδρώντος 

σε κάποιο φέρον αέριο (5% Cl2 σε He), το οποίο ρέει από το τριχοειδές, η 

πειραματική διαδικασία είναι ίδια, όμως  η ροή του αντιδρώντος είναι πλέον ίση με 

την συνολικά μετρούμενη ροή πολλαπλασιασμένη με το ποσοστό αφθονίας του 

αντιδρώντος στο αέριο μίγμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι για αέρια μίγματα, όπου το 

αντιδρών βρίσκεται σε πολύ χαμηλή περιεκτικότητα (<5%) το μίγμα έχει τα 

χαρακτηριστικά ροής του φέροντος αερίου. 

 

4.4.2 ΔΙΑΦΥΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΩΝ 
 
 Σημαντική παράμετρος, για την κινητική μελέτη μίας αντίδρασης με την 

τεχνική VLPR-MS, αποτελεί ο χρόνος παραμονής των αντιδρώντων στον 

αντιδραστήρα. Συγκεκριμένα, όπως προαναφέρθηκε, ο χρόνος παραμονής των 

μορίων μίας χημικής ένωσης Μ, στον αντιδραστήρα εξαρτάται από την ταχύτητα 

διαφυγής αυτών διαμέσου της κυκλικής οπής διαφυγής. Ο ρυθμός διαφυγής των 

μορίων Μ από τον αντιδραστήρα ακολουθεί κινητική πρώτης τάξης με την 

συγκέντρωση [Μ] να μειώνεται εκθετικά: 

 ]M[k
dt

]M[d M
esc ⋅=−    (Ε.4.16) 

Πειραματικά, αρχικά επαληθεύεται η έκφραση (Ε.4.16) και βάσει αυτής μετράται ο 

συντελεστής ταχύτητας διαφυγής kesc του Μ. Όπως φαίνεται στην εξίσωση (Ε.4.17), 

το kesc εξαρτάται αποκλειστικά από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του 

αντιδραστήρα, τη θερμοκρασία και τη μάζα του αντιδρώντος Μ. Εφόσον είναι 

γνωστή η θερμοκρασία και η μάζα του Μ η μόνη παράμετρος που παραμένει να 

προσδιοριστεί είναι η σταθερά Aesc:  
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M
T

V
A

10637.3k

Aesc

h3
esc
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Όπως αποκαλύπτεται στην έκφραση (Ε.4.17) η σταθερά Αesc εξαρτάται μόνο από τα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αντιδραστήρα και μπορεί να υπολογιστεί εφόσον 

είναι γνωστή η διάμετρος της οπής διαφυγής και ο όγκος του αντιδραστήρα.  

Παρά ταύτα, προτιμάται η ακριβής μέτρηση του συντελεστή Αesc κάθε 

αντιδραστήρα που χρησιμοποιείται, στις τρέχουσες πειραματικές συνθήκες. Η 

πειραματική διαδικασία μέτρησης του συντελεστή Αesc απαιτεί τη σταθερή ροή ενός 

αερίου στον αντιδραστήρα, ώστε να μετράται η στάσιμη ένταση του σήματος στον 

φασματογράφο μαζών. Με απότομη διακοπή της ροής του στον αντιδραστήρα 

παρατηρείται και καταγράφεται η εκθετική πτώση της εντάσεως του σήματος, για την 

συγκεκριμένη μάζα που έχει επιλεχθεί, καθώς τα μόρια του Μ διαφεύγουν από τον 

αντιδραστήρα. Η ολοκλήρωση της σχέσης (Ε.4.16) δίνει την έκφραση (Ε.4.18) η 

οποία περιγράφει την εκθετική μείωση της έντασης που παρατηρείται στον 

φασματογράφο μάζας:  

 tk
I
I

ln)tkexp(II M
esc

0

tM
esc0t −=⇒−=    (Ε.4.18) 

Η αναλογία της έντασης του σήματος στον φασματογράφο μάζας με τη στάσιμη 

συγκέντρωση του Μ επιτρέπει την μετατροπή των συγκεντρώσεων στην σχέση 

(Ε.4.16) σε λόγο εντάσεων στην παραπάνω εξίσωση (Ε.4.18). Το διάγραμμα (Δ.4.3) 

δίνει την παρατηρούμενη ένταση του σήματος στον φασματογράφο μάζας, κατά την 

διεξαγωγή πειράματος μέτρησης της σταθεράς Αesc. Αρχικά, σε μικρούς χρόνους, 

παρατηρείται η σταθερή ένταση του σήματος, όπου αποδεικνύει την ύπαρξη 

σταθερής συγκέντρωσης Μ στον αντιδραστήρα, υπό σταθερή παροχή. Εν συνεχεία 

διακόπτεται η παροχή του Μ, οπότε η ένταση μειώνεται έως ότου αποκτήσει, σχεδόν, 

μηδενική τιμή, γεγονός που αποδεικνύει την πλήρη διαφυγή των μορίων από τον 

αντιδραστήρα. Η εκθετική μείωση που παρατηρείται αποτελεί αποδεικτικό ότι η 

διαδικασία διαφυγής ακολουθεί κινητική πρώτης τάξεως.  
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Δ.4.3 –Πειραματική μέτρηση της εκθετικής πτώσης της εντάσεως κατά την διαφυγή του αιθέρα 
(CF3CH2)2O από τον αντιδραστήρα όγκου V=100cm3 διαμέσου οπής διαμέτρου 5mm.  
 
Η γραφική αναπαράσταση (Δ.4.4) της σχέσεως (Ε.4.18) για την περιοχή όπου 

παρατηρείται η εκθετική μείωση, καθώς και η γραμμική προσαρμογή των 

πειραματικών μετρήσεων δίνει την τιμή του συντελεστή διαφυγής, για κάθε μόριο το 

οποίο μελετάται. Στο διάγραμμα (Δ.4.4) έχει μετρηθεί ο συντελεστής διαφυγής για 

τρεις χημικές ενώσεις διαφορετικού μοριακού βάρους, ενώ γίνεται ξεκάθαρη η 

μείωση του kesc καθώς αυξάνεται η μάζα, γεγονός που αυξάνει και τον αντίστοιχο 

χρόνο παραμονής των ενώσεων στον αντιδραστήρα. 

 
Δ.4.4 – Γραμμική προσαρμογή των πειραματικών σημείων του λογάριθμου της έντασης 
συναρτήσει του χρόνου για την περιοχή της εκθετικής μείωσης της έντασης. 
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 Η μέτρηση της τιμής του συντελεστή Aesc γίνεται εφόσον πρώτα μετρηθεί ο 

συντελεστής διαφυγής για διαφορετικής μάζας μόρια και σύμφωνα με τη σχέση 

(Ε.4.17) κατασκευάζεται το διάγραμμα (Δ.4.5) του συντελεστή διαφυγής συναρτήσει 

της ποσότητας 
M
T . Με γραμμική προσαρμογή των σημείων λαμβάνεται η τιμή του 

Aesc. Με τον τρόπο αυτό κατασκευάζονται παρόμοια διαγράμματα για οποιοδήποτε 

αντιδραστήρα της τεχνικής VLPR και μετράται ο ρυθμός διαφυγής αντιδρώντων και 

προϊόντων που αφορούν στην μελέτη μίας αντίδρασης. 

 
Δ.4.5 – Γράφημα μέτρησης του συντελεστή Αesc για αντιδραστήρα όγκου V=45 cm3, για όλες τις 
διαμέτρους οπής διαφυγής. 
 

Κατά την πειραματική διαδικασία μέτρησης του συντελεστή ταχύτητας 

διαφυγής επιλέγονται ενώσεις με μοριακό βάρος μεγαλύτερο των 40 amu, δεδομένου 

ότι ενώσεις με μικρή μοριακή μάζα διαφεύγουν ταχύτατα από τον αντιδραστήρα. 

Συγκεκριμένα σε περιπτώσεις όπου ο συνδυασμός μικρού όγκου αντιδραστήρα 

(~100cm3) και μεγάλης διαμέτρου οπής επιτρέπει την ταχεία διαφυγή των 

σωματιδίων επιλέγονται χημικές ενώσεις με μοριακό βάρος άνω των 100 amu. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την δειγματοληψία της έντασης του σήματος από τον 

φασματογράφο μάζας είναι η επιλογή κατάλληλης χρονικής σταθεράς στον επιλογέα 

- ενισχυτή, ώστε να είναι δυνατή η παρατήρηση του φαινομένου της διαφυγής από 

τον αντιδραστήρα και η παρακολούθηση του.  
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4.4.3 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
 
 Η πειραματική μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας για μία αντίδραση, στην 

αέρια φάση, με την τεχνική VLPR-MS προϋποθέτει τη μέτρηση της παροχής των 

αντιδρώντων στον αντιδραστήρα, της διαφυγής τους από αυτόν, αλλά και τη μέτρηση 

της τρέχουσας συγκέντρωσης των αντιδρώντων ή και των προϊόντων, στον 

αντιδραστήρα. Ο προσδιορισμός της στάσιμης συγκέντρωσης των μορίων στον 

αντιδραστήρα συντελείται με τη χρήση της φασματομετρίας μαζών, εφόσον αρχικά 

συσχετισθεί η ένταση του σήματος, που λαμβάνεται τελικώς από τον επιλογέα -

ενισχυτή, με τη συγκέντρωση τους στον αντιδραστήρα. 

 Όπως προαναφέρθηκε, η διασφάλιση της στάσιμης κατάστασης των 

αντιδρώντων στον αντιδραστήρα είναι απόρροια, τόσο της σταθερής παροχής τους σε 

αυτόν, όσο και της σταθερής διαφυγής τους, από αυτόν. Διατηρώντας, λοιπόν, 

σταθερή την πίεση του αερίου στο χώρο τροφοδοσίας επιτυγχάνεται σταθερή ροή 

αντιδρώντων και προϊόντων προς το θάλαμο κενού και υπό συνθήκες σταθερής 

εκκένωσης εξασφαλίζεται επίσης, η αμετάβλητη ροή τους προς τον θάλαμο ιονισμού. 

Επομένως, η ανίχνευση των συστατικών του αντιδρώντος μίγματος από το 

φασματογράφο μάζας και τελικά, η μετρούμενη ένταση του σήματος για τα 

αντίστοιχα μόρια ενδιαφέροντος Μ, αναμένεται να είναι ανάλογη με την ροή των 

σωματιδίων Μ που φτάνουν στον θάλαμο ιονισμού και να περιγράφεται από την 

έκφραση (Ε.4.19):  

 MMM fqI =    (Ε.4.19) 

όπου qM είναι ο συντελεστής αναλογίας έντασης IM και ροής fM σωματιδίων Μ στον 

θάλαμο ιονισμού. Όμως, η ροή των μορίων προς τον θάλαμο ιονισμού σχετίζεται με 

την φυσική διαδικασία της διαφυγής από τον αντιδραστήρα η οποία με την σειρά της 

συνδέεται άμεσα με την στάσιμη συγκέντρωση των σωματιδίων Μ στον 

αντιδραστήρα. Συνεπώς η ένταση του σήματος που λαμβάνεται από τον 

φασματογράφο μαζών πρέπει να έχει αναλογική σχέση (Ε.4.20) με την στάσιμη 

συγκέντρωση [Μ]ss των σωματιδίων Μ: 

 ssMM ]M[AI =    (Ε.4.20) 

όπου ΑΜ ο συντελεστής αναλογίας έντασης ΙΜ με την στάσιμη συγκέντρωση του Μ. 

 Όταν στον αντιδραστήρα λαμβάνουν χώρα μόνο οι φυσικές διεργασίες της 

παροχής του αντιδρώντος και της διαφυγής του, η προσέγγιση στάσιμης κατάστασης 

(Ε.4.21) του αντιδρώντος υποδηλώνει, ότι η ροή Fin (molecules s-1) των μορίων Μ 
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στον αντιδραστήρα όγκου V (cm3) είναι ίση με την ροή διαφυγής τους Fout. Επειδή η 

διαδικασία διαφυγής ακολουθεί κινητική πρώτης τάξης, προκύπτει η έκφραση 

(Ε.4.21) που δίνει την στάσιμη συγκέντρωση του [Μ]ss στον αντιδραστήρα: 
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 Τελικά ο συνδυασμός των σχέσεων (Ε.4.21) και (Ε.4.20) δίνει την έκφραση (E.4.22) 

της συσχέτισης δύο μετρήσιμων ποσοτήτων (ένταση ΙΜ και ροή Fin) που αφορούν 

στην τεχνική VLPR-MS:  

 inMM FaI =  (Ε.4.22) 

όπου aM ο συντελεστής βαθμονόμησης έντασης-ροής για το Μ. 

 Το διάγραμμα (Δ.4.6) που προκύπτει από την γραφική αναπαράσταση της 

σχέσης (Ε.4.22) αποδεικνύει την άμεση αναλογία μεταξύ της εντάσεως που 

παρατηρείται στον φασματογράφο μάζας και της ροής ενός αντιδρώντος στον 

αντιδραστήρα.  

 
Δ.4.6 – Μέτρηση του συντελεστή βαθμονόμησης aM για την CF3CHO για δύο διαφορετικές 
κορυφές m/z (29 και 98) στον φασματογράφο μάζας.Η ένταση της κορυφής 98 έχει μεγεθυνθεί 
κατα 10, για ενδεικτικό λόγο. 
 
Ο συντελεστής βαθμονόμησης aM εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά ροής του 

αντιδρώντος μορίου, ενώ διαφοροποιείται ανάλογα και με το θραύσμα του μορίου 
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(λόγος m/z) που σχηματίζεται στον θάλαμο ιονισμού και παρατηρείται τελικά στον 

ανιχνευτή. 

 Η πειραματική διαδικασία που ακολουθείται, ώστε να μετρηθεί ο συντελεστής 

βαθμονόμησης έντασης-συγκέντρωσης, για κάθε μόριο το οποίο μελετάται, 

πραγματοποιείται ταυτόχρονα με το πείραμα μέτρησης της ροής της συγκεκριμένης 

χημικής ένωσης. Συνεπώς, καθώς καταγράφεται η πτώση της πίεσης του αντιδρώντος 

όταν ρέει διαμέσου του τριχοειδούς, παρατηρείται και αποθηκεύεται η ένταση του 

σήματος της επιλεγμένης κορυφής στον φασματογράφο μάζας μέσω του επιλογέα-

ενισχυτή. Όπως αναμένεται, τα χαρακτηριστικά της ροής ενός μορίου και ο 

συντελεστής της δεν μεταβάλλονται από μέρα σε μέρα, εφόσον χρησιμοποιείται 

πάντα το ίδιο τριχοειδές, καθώς είναι οι μόνες παράμετροι από τις οποίες εξαρτάται 

(η εξάρτηση από την ημερήσια διακύμανση της θερμοκρασίας στο εργαστήριο έχει 

μηδαμινή επίδραση). Ωστόσο, η ευαισθησία του φασματογράφου μάζας, όσον αφορά 

στην ανίχνευση των μοριακών ιόντων, μεταβάλλεται, οπότε και κρίνεται απαραίτητη 

η καθημερινή μέτρηση του συντελεστή aΜ, κατά την διάρκεια των πειραμάτων 

μελέτης μίας αντίδρασης, για την αποφυγή οργανολογικών σφαλμάτων. Ο 

προσδιορισμός του συντελεστή βαθμονόμησης, για αντιδρώντα και προϊόντα, 

επιτρέπει την άμεση μετατροπή της έντασης  ΙΜ αυτών, σε στάσιμη συγκέντρωση 

στον αντιδραστήρα, σύμφωνα με την σχέση (Ε.4.23): 

 
Vka
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escM
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ss =  (Ε.4.23) 

 Η αμεσότητα της πειραματικής μέτρησης στάσιμων συγκεντρώσεων στον 

αντιδραστήρα, με την βοήθεια της φασματομετρίας μάζας, φανερώνει την υψηλή 

δυναμική της τεχνικής VLPR-MS, όσον αφορά στη μελέτη αντιδράσεων αέριας 

φάσης. Συνεπώς, αντιδράσεις που οδηγούν σε ποικιλία προϊόντων, μέσω 

διαφορετικών μηχανισμών, μπορούν να μελετηθούν μηχανιστικά με την 

συγκεκριμένη τεχνική, αλλά και να προσδιοριστεί με ακρίβεια η συγκέντρωση του 

κάθε προϊόντος. 

 
4.5 ΑΤΟΜΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ 
 
 Οι αντιδράσεις των ατόμων Cl με τις φθοροαλδεΰδες μελετήθηκαν με την 

τεχνική VLPR-MS και συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η απόλυτη μέτρηση των 

συντελεστών ταχύτητας των αντιδράσεων, όπως θα περιγραφτεί ακολούθως (§4.7.1). 

Η παραγωγή ατομικού χλωρίου (Cl) στο σύστημα VLPR-MS, πραγματοποιείται μέσω 
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μικροκυματικής εκκένωσης, αέριου μίγματος μοριακού χλωρίου σε ήλιο (5 % Cl2 / 

Ηe). Το αέριο μίγμα προετοιμάζεται και αποθηκεύεται σε μία από τις αποθήκες του 

συστήματος ροής της τεχνικής VLPR. Για την παρασκευή του μίγματος αρχικά 

τροφοδοτείται η γυάλινη αποθήκη με πίεση Cl2, η οποία μετράται σε μανόμετρο Hg. 

Στην συνέχεια με την χρήση υγρού αζώτου (77 Κ) στερεοποιείται το μοριακό Cl2, 

οπότε και επιτρέπεται η τροφοδοσία της αποθήκης με την κατάλληλη πίεση του 

ευγενούς αερίου He, για την παρασκευή του αραιωμένου μίγματος περιεκτικότητας 

~5% Cl2 σε He. Τελικά το στερεό Cl2 αφήνεται να επανέλθει στην αέρια κατάσταση, 

σε θερμοκρασία δωματίου, οπότε και αναμιγνύεται αυθόρμητα με το Ηe. Για την 

εξασφάλιση της πλήρους ομογενοποίησης, των συστατικών του, το μίγμα αφήνεται 

να αναμιχθεί στον αποθηκευτικό χώρο για το χρονικό διάστημα των 12 ωρών 

τουλάχιστον. 

 
4.5.1 ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ 
 
 Η διάσπαση του μοριακού χλωρίου με μικροκυματική εκκένωση, 

πραγματοποιείται σε σωλήνα μήκους 15 cm, κατασκευασμένο από χαλαζία (quartz) 

και τοποθετημένο σε μία εκ των εισόδων του αντιδραστήρα. Ο χαλαζίας 

χρησιμοποιείται λόγω της αντοχής του σε υψηλή θερμοκρασία, η οποία αναπτύσσεται 

στην περιοχή παραγωγής ατομικού χλωρίου, με την τεχνική της μικροκυματικής 

διάσπασης. Η διάσπαση του μοριακού χλωρίου πραγματοποιείται σε περιοχή 5 cm 

πάνω από τον αντιδραστήρα, μέσω μίας κοιλότητας Evenson, η οποία τροφοδοτείται 

συνεχώς με μικροκυματική ακτινοβολία συχνότητας 2.45 GHz. Η παραγωγή της 

ακτινοβολίας επιτυγχάνεται με την χρήση μίας γεννήτριας μικροκυμάτων (Opthos 

Instruments), της οποίας η μέγιστη ισχύς είναι 120 Watt.  

 Η διαδικασία παραγωγής ατομικού χλωρίου άρχεται με την ροή του μίγματος 

του μοριακού χλωρίου, διαμέσου του σωλήνα quartz. Η στιγμιαία ηλεκτρική 

εκκένωση που προκαλεί ένα πηνίο Tesla, στην αρχή του σωλήνα, δημιουργεί 

ηλεκτρικούς φορείς ιονίζοντας το μοριακό χλώριο. Η εφαρμογή μικροκυματικής 

ακτινοβολίας στην κοιλότητα Evenson επιταχύνει τα ελεύθερα ηλεκτρόνια, κατά την 

είσοδο τους στην περιοχή. Τα υψηλής κινητικής ενέργειας ηλεκτρόνια συγκρούονται 

με μόρια χλωρίου δημιουργώντας ιόντα ατομικού χλωρίου και ηλεκτρόνια. Η 

παραγωγή ατομικού χλωρίου πραγματοποιείται στην έξοδο της κοιλότητας, και λίγο 

πάνω από τον αντιδραστήρα, καθώς τα ιόντα χλωρίου συνδυάζονται με τα 

ηλεκτρόνια, που βρίσκονται σε αφθονία. Η διαδικασία παραγωγής ατομικού χλωρίου 
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είναι αυτοσυντηρούμενη, όσο χρονικό διάστημα εφαρμόζεται η μικροκυματική 

ακτινοβολία, εφόσον βέβαια δημιουργηθεί αρχικά η απαραίτητη ποσότητα 

ηλεκτρικών φορέων. Η εφαρμογή της μικροκυματικής ακτινοβολίας και η συνεχής 

παραγωγή ιόντων και ηλεκτρονίων έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση πλάσματος, 

έντονου ιώδους χρώματος. Η ανάπτυξη των υψηλών θερμοκρασιών και η ενδεχόμενη 

διακύμανση στην παραγωγή ατόμων Cl, στην περιοχή του πλάσματος, 

αντιμετωπίζεται με την ψύξη της κοιλότητας και της περιοχής διάσπασης, με την 

χρήση πεπιεσμένου αέρα και τη διατήρηση σταθερής, σχετικά χαμηλής θερμοκρασίας 

στην περιοχή. Σημαντική παράμετρος για την σταθερή παραγωγή ατομικού χλωρίου 

με αυτήν την διαδικασία είναι η σταθερή παροχή πεπιεσμένου αέρα (σταθερή 

θερμοκρασία πλάσματος), οπότε και χρησιμοποιείται ρυθμιστικές βαλβίδες για την 

ροή του αέρα στην περιοχή της μικροκυματικής κοιλότητας. 

 Ο επανασυνδυασμός ατόμων χλωρίου προς μοριακό χλώριο στα τοιχώματα 

του χαλαζία, οδηγεί σε μείωση της ικανότητας παραγωγής ατόμων χλωρίου. Για την 

εξάλειψη του φαινομένου, ο σωλήνας quartz επικαλύπτεται με ένα λεπτό στρώμα 

μίγματος βορικού (Η3ΒΟ3) και φωσφορικού οξέος (Η3ΡΟ4) σε αναλογία βάρους 2 

προς 1. Ο σωλήνας αφού επικαλυφτεί με το επίστρωμα τοποθετείται στον φούρνο, σε 

θερμοκρασία 200 oC, για την ξήρανση και στερεοποίηση του. Έχει παρατηρηθεί με 

χρήση φασματομετρίας μαζών, ότι η απόδοση της διεργασίας διάσπασης φτάνει το 

99% όταν χρησιμοποιείται επίστρωμα, ενώ στην αντίθετη περίπτωση περί του 50%. 

Η γήρανση του επιστρώματος οδηγεί σε αύξηση της συγκεντρώσεως του μοριακού 

χλωρίου στον αντιδραστήρα, γεγονός που μπορεί να περιπλέξει την μελέτη μίας 

αντίδρασης, με την εμφάνιση δευτερογενών αντιδράσεων του Cl2, με προϊόντα της 

πρωτογενούς. Για τη αποφυγή τέτοιου είδους συνεισφορών το επίστρωμα του 

σωλήνα quartz ανανεώνεται κάθε 15 μέρες περίπου. Το λεπτό επίστρωμα του 

μίγματος οξέων έχει παρατηρηθεί ότι συμβάλλει στην παραγωγή υδροχλωρίου (HCl), 

δεδομένου της πληθώρας διαθέσιμων ατόμων υδρογόνου από τα δύο οξέα. Δυνητικό 

πρόβλημα κατά τη μικροκυματική ακτινοβολία του αέριου μίγματος Cl2/He, είναι η 

παραγωγή μετασταθούς He (3S). Η διέγερση του He από την βασική του κατάσταση 

λαμβάνει χώρα κατά την σύγκρουση του με τα ηλεκτρόνια υψηλής κινητικής 

ενέργειας στον χώρο της κοιλότητας. Ο χρόνος ζωής της μετασταθούς κατάστασης 

καθιστά το διεγερμένο Ηe ικανό να φτάσει στον αντιδραστήρα, οπότε και να 

αντιδράσει με διάφορα μόρια στον αντιδραστήρα. Το μετασταθές He είναι πιθανό να 

παράγει ατομικό χλώριο μέσω διάσπασης μοριακού χλωρίου ή χλωριωμένων μορίων. 
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Συνεπώς επιφέρει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης του ατομικού 

χλωρίου στον αντιδραστήρα οδηγώντας σε λάθος μέτρηση του κατά την μελέτη της 

αντίδρασης. Αποφυγή της διαδικασίας παραγωγής διεγερμένου He επιτυγχάνεται με 

την χρήση μικροκυματικής ακτινοβολίας ισχύος μέχρι 35 Watt, για την οποία τιμή 

έχει διαπιστωθεί ότι το He παραμένει στην βασική του ηλεκτρονική κατάσταση. Η 

απορρόφηση της μικροκυματικής ακτινοβολίας, κατά την διάσπαση μοριακού 

χλωρίου ελέγχεται συνεχώς παρατηρώντας την ένδειξη της ανακλώμενης ισχύος που 

υπάρχει στην γεννήτρια παραγωγής μικροκυμάτων. Για την αποφυγή διάχυσης 

μορίων από τον αντιδραστήρα προς την περιοχή της μικροκυματικής διάσπασης 

προσαρμόζεται τριχοειδής σωλήνας ακριβώς μετά από την κατάληξη του σωλήνα 

quartz.  

 
4.5.2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ 
 
 Η διαδικασία παραγωγής ατομικού χλωρίου μέσω μικροκυματικής διάσπασης 

αποτελεί μία αρκετά ευαίσθητη τεχνική. Παράγοντες όπως η γήρανση του 

επιστρώματος των οξέων, αλλά και η διακύμανση του ποσοστού απορρόφησης της 

μικροκυματικής ακτινοβολίας καθιστούν τη μέτρηση του συντελεστή βαθμονόμησης 

(aCl) έντασης – συγκέντρωσης του ατομικού χλωρίου ιδιαίτερα δύσκολη. Η μέτρηση 

του συντελεστή aCl, πραγματοποιείται, παρατηρώντας και μετρώντας την ροή του Cl 

σε σχέση με τις διαδικασίες που την ορίζουν. H ροή ατομικού χλωρίου εξαρτάται 

τόσο από την παραγωγή του, μέσω της διάσπασης του μοριακού χλωρίου που ρέει 

στο quartz, όσο και από την κατανάλωση του προς παραγωγή HCl:  

 HClClCl FF2F
2
−β=  (Ε.4.24) 

όπου F η ροή των διαφόρων σωματιδίων, στον αντιδραστήρα, που εμπλέκονται στην 

διεργασία, ενώ β το ποσοστό διάσπασης του μοριακού χλωρίου. Η παραπάνω σχέση 

μετασχηματίζεται με την χρήση της συσχέτισης έντασης ροής (I=a×F) στην 

παρακάτω εξίσωση: 

 
HCl

HCl
ClCl a

I
F2F

2
−β=  (Ε.4.25) 

Δεδομένης της δυσκολίας καθημερινού προσδιορισμού του συντελεστή 

βαθμονόμησης έντασης ροής για το HCl, καθόσον τόσο η κολλώδης φύση του όσο 

και η οξειδωτική του δράση καθιστά την καθημερινή του χρήση στο σύστημα ροής 

σχεδόν απαγορευτική, χρησιμοποιείται ένας έμμεσος προσδιορισμός του συντελεστή 
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aHCl. Συγκεκριμένα υπολογίζεται ο λόγος των συντελεστών βαθμονόμησης 

Cl

HclHCl
Cl a

a
r = , ο οποίος είναι σταθερός και ανεξάρτητος από τις συνθήκες στο σύστημα 

ανίχνευσης (θάλαμος ιονισμού, ευαισθησία οργάνου κτλ.). Οπότε προσδιορίζοντας 

τον λόγο , με την διαδικασία που περιγράφεται στο τέλος του υποκεφαλαίου, η 

σχέση Ε.4.25 μετασχηματίζεται στην τελική εξίσωση (Ε.4.26) από την οποία 

προσδιορίζεται η ροή των ατόμων Cl στον αντιδραστήρα.  

HCl
Clr

 
)Ir/I(1

F2
F

Cl
HCl
ClHCl

Cl
Cl

2

+

β
=  (Ε.4.26) 

 Επομένως, η πρώτη συνθήκη που πρέπει να ικανοποιείται σε ένα πείραμα 

μέτρησης του συντελεστή βαθμονόμησης aCl είναι η σταθεροποίηση της 

μικροκυματικής διάσπασης του μοριακού χλωρίου. Όταν πλέον η παραγωγή 

ατομικού χλωρίου είναι σταθερή καταγράφεται, στον φασματογράφο μάζας, η ένταση 

των κορυφών Cl, HCl και Cl2, στους λόγους m/z 35, 36 και 70 αντίστοιχα. Η συλλογή 

των πειραματικών μετρήσεων πραγματοποιείται στο εύρος πίεσης από 15 έως 20 Torr 

Cl2. Εν συνεχεία, διακόπτεται η μικροκυματική ακτινοβολία του μοριακού χλωρίου, 

για να πραγματοποιηθεί μέτρηση της ροής και του συντελεστή βαθμονόμησης (aCl2) 

του μοριακού χλωρίου. Συνεπώς, καταγράφεται ταυτόχρονα η πτώση της πίεσης στην 

περιοχή τροφοδοσίας και η ένταση της κορυφής m/z=70 στον φασματογράφο μάζας, 

για το ίδιο εύρος πιέσεων (15 έως 20 Torr). Η επεξεργασία των πειραματικών 

αποτελεσμάτων για το μοριακό χλώριο γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που 

αναλύεται στα υποκεφάλαια (4.4.1) και (4.4.3). Η ακριβής μέτρηση της ροής FCl 

γίνεται μέσω της πειραματικής διαδικασίας που περιγράφηκε, μετρώντας τις εντάσεις 

των κορυφών για το Cl, HCl και Cl2. Μοναδικό, ίσως, πρόβλημα στη διαδικασία αυτή 

είναι η μοριακή θραυσματοποίηση του υδροχλωρίου στον θάλαμο ιονισμού, με 

αποτέλεσμα την επαύξηση της κορυφής m/z = 35, που παρακολουθείται το ατομικό 

χλώριο. Όμως, το ενδεχόμενο αυτό εξαλείφεται χρησιμοποιώντας ως δυναμικού 

ιονισμού 19 eV. Η συνεισφορά από την θραυσματοποίηση του Cl2, σε ιόν Cl+ στον 

θάλαμο ιονισμού, έχει μετρηθεί ίση με 7% της έντασης της κορυφής m/z =70 και 

συμπεριλαμβάνεται στη στατιστική επεξεργασία των λαμβανομένων εντάσεων 

ατομικού χλωρίου.  
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Δ.4.7 – Μέτρηση του συντελεστή βαθμονόμησης aM για το ατομικό Cl. 
 

Στο παραπάνω διάγραμμα (Δ.4.7) παρατίθεται ενδεικτικά η μέτρηση του συντελεστή 

aCl σε ένα πείραμα κινητικής μελέτης της αντίδρασης της CF3CHO με άτομα Cl. Η 

διαδικασίας εύρεσης του συντελεστή βαθμονόμησης aCl πραγματοποιείται 

ουσιαστικά σε κάθε πείραμα μέτρησης ενός συντελεστή ταχύτητας, εφόσον 

μετρούνται όλες οι παράμετροι που χρειάζονται για την εξαγωγή του συντελεστή 

βαθμονόμησης.  

 Προκειμένου να προσδιοριστεί ο λόγος των συντελεστών βαθμονόμησης 

ατομικού χλωρίου και υδροχλωρίου χρειάζεται η διεξαγωγή ανεξάρτητων 

πειραμάτων αντίδρασης ατομικού χλωρίου με οργανικά μόρια, στα οποία ο 

μοναδικός μηχανισμός αντίδρασης είναι η μεταφορά υδρογόνου και ο συντελεστής 

ταχύτητας της διεργασίας είναι γνωστός με ακρίβεια. Στην παρούσα διατριβή έχει 

χρησιμοποιηθεί η αντίδραση του n-C6H14 με το ατομικό χλώριο για την οποία ο 

συντελεστής ταχύτητας22, σε θερμοκρασία δωματίου, είναι 3.06 × 10-10 cm3 molecule-

1 s-1. Λαμβάνοντας υπόψη το ισοζύγιο μάζας για το Cl και το HCl, εφόσον πρόκειται 

για μία αντίδραση που διεξάγεται αποκλειστικά μέσω απόσπασης ατομικού 

υδρογόνου και παραγωγής υδροχλωρίου προκύπτει η Ε.4.27, με την βοήθεια της 

Ε.4.23: 

 
Cl

HCl

Cl

HClHCl
ClHCl,escCl,esc a

a
I
I

]Cl[
]HCl[rk]HCl[k]Cl[ =

Δ
Δ

=
Δ
Δ

=⇒Δ=Δ  (Ε.4.27) 

Πειραματικές μετρήσεις (Δ.4.8) των μεταβολών της έντασης Cl και HCl, κατά την 

διάρκεια της αντίδρασης, συναρτήσει της συγκέντρωσης του n-C6H14, οδηγούν στον 
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προσδιορισμό του λόγου 
Cl

HCl

a
a

, όπου στην προκειμένη περίπτωση προσδιορίστηκε ότι 

ήταν 1.30±0.1 (απόκλιση 2σ, περιλαμβάνει μόνο το τυχαίο σφάλμα της μέτρησης). 

 

Δ.4.7 – Πειραματική μέτρηση του λόγου 
Cl

HCl

a
a

χρησιμοποιώντας την αντίδραση του n-C6H14 με 

ατομικό Cl. 
 
4.6 ΡΙΖΕΣ ΥΔΡΟΞΥΛΙΟΥ 
 
 Οι αντιδράσεις των ριζών ΟΗ με τις φθοροαλδεΰδες μελετήθηκαν με την 

τεχνική VLPR-MS, η οποία στα συγκεκριμένα πειράματα χρησιμοποιήθηκε 

εναλλακτικά ως σχετική τεχνική μέτρησης των συντελεστών ταχύτητας των 

αντιδράσεων, όπως θα περιγραφτεί ακολούθως (§4.7.2). Η μέτρηση του συντελεστή 

ταχύτητας των αντιδράσεων, προϋποθέτει, αρχικά, τη δημιουργία ριζών ΟΗ, οι 

οποίες ανιχνεύονται εμμέσως με την φασματομετρία μαζών, χωρίς όμως να είναι 

απαραίτητος ο προσδιορισμός της στάσιμης συγκέντρωσης τους, για την μέτρηση του 

συντελεστή ταχύτητας. 

 
4.6.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΙΖΩΝ ΥΔΡΟΞΥΛΙΟΥ 
 
 Η παραγωγή των ριζών ΟΗ, στο σύστημα VLPR-MS,  πραγματοποιήθηκε 

χημικά, μέσω της αντίδρασης (Α.4.1) ατόμων υδρογόνου (Η) με μόρια διοξειδίου του 

αζώτου23,24 (ΝΟ2):  

    (Α.4.1) 11310
2 smoleculescm1019.1k,NOOHNOH −−−×=+→+
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Η συγκεκριμένη αντίδραση, όπως φαίνεται είναι εξαιρετικά ταχεία και κρίνεται ικανή 

για την αποδοτική παραγωγή ριζών ΟΗ, ακόμα και στην περίπτωση μικρών 

συγκεντρώσεων των αντιδρώντων Η και ΝΟ2. 

 Η δημιουργία ατομικού υδρογόνου, συντελείται μέσω μικροκυματικής 

διάσπασης μοριακού υδρογόνου. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε αέριο μίγμα Η2 σε 

Ηe και Ar, περιεκτικότητας 28%, 62% και 10% αντίστοιχα. Η μικροκυματική 

διάσπαση πραγματοποιείται, με την βοήθεια κοιλότητας Evenson, καθώς το αέριο 

μίγμα ρέει διαμέσου ενός σωλήνα χαλαζία. Η διαδικασία της μικροκυματικής 

εκκένωσης για την δημιουργία ατόμων υδρογόνου είναι η ίδια με αυτή της 

παραγωγής ατομικού χλωρίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρειάζεται το 

επίστρωμα Η3ΒΟ3/Η3ΡΟ4, εφόσον, όπως έχει αποδειχθεί δεν βοηθάει στην αύξηση 

της απόδοσης διάσπασης. Το ποσοστό διάσπασης που επιτυγχάνεται με αυτόν τον 

τρόπο, κυμαίνεται μεταξύ 40-50%, και μετράται με την χρήση της φασματομετρίας 

μάζας καταγράφοντας την κορυφή του Η2 (m/z=2). Το μίγμα κατασκευάζεται ώστε 

να περιέχει μικρή ποσότητα Ar, το οποίο έχει αποδειχθεί, ότι βοηθάει στην αύξηση 

της απόδοσης διάσπασης. Αυτό οφείλεται, στην ικανότητα του Ar να ιονίζεται 

ευκολότερα και αποδοτικότερα σε σχέση με το He, οπότε και να αποτελεί καλή πηγή 

ηλεκτρικών φορέων για το πρώτο στάδιο της μικροκυματικής εκκένωσης. Βέβαια 

αποφεύγεται η χρήση μεγάλης συγκέντρωσης Ar, στο μίγμα, εφόσον αυξάνεται η 

πιθανότητα παραγωγής της μετασταθούς κατάστασης του, με αποτέλεσμα την 

περιπλοκή των φαινομένων που μελετώνται στον αντιδραστήρα. Συγκεκριμένα έχει 

ελεγχθεί, με φασματομετρία μαζών, ότι μικροκυματική εκκένωση μίγματος 10% Ar 

σε He δεν μεταβάλλει την ένταση των μορίων που συμμετέχουν στην προς μελέτη 

αντίδραση. 

 Ακολούθως το ατομικό υδρογόνο που παράγεται, αντιδρά ταχέως με το ΝΟ2, 

στον αντιδραστήρα, προς παραγωγή ΟΗ και μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ). Η 

περιοχή της μικροκυματική διάσπασης τροφοδοτείται συνεχώς και σταθερά, από το 

σύστημα ροής, με πίεση 29 Torr του αέριου μίγματος Η2, ενώ η συγκέντρωση του 

NO2 αυξάνεται σταδιακά κατα την διεξαγωγή του πειράματος ώστε να αυξηθεί και η 

συγκέντρωση του ΟΗ στον αντιδραστήρα. Η διαδικασία παραγωγής ΟΗ, φτάνει στο 

μέγιστο της απόδοσης της, όταν η διάσπαση του H2, μέσω μικροκυματικής 

εκκένωσης, επέλθει σε ισορροπία. Το χρονικό σημείο στο οποίο, υπάρχει σταθερή 

παραγωγή ΟΗ, ελέγχεται με την φασματομετρία μαζών ελέγχοντας το έτερο προϊόν 

ΝΟ της αντίδρασης Α.4.1. Η ισχύς της μικροκυματικής ακτινοβολίας ρυθμίζεται στα 
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35 Watt, ενώ η συχνότητα της είναι 2.45 GHz. Η ανακλώμενη ισχύς είναι περίπου 5 

Watt. 

 
4.6.2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΡΙΖΩΝ ΟΗ 
 
 Σε παλαιότερες εργασίες7,13, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο 

Φωτοχημείας και Χημικής Κινητικής, έχουν μελετηθεί αντιδράσεις των ριζών ΟΗ, 

στις οποίες η ανίχνευση των ριζών ΟΗ πραγματοποιούταν με την τεχνική του 

επαγόμενου φθορισμού από laser (Laser Induced Fluorescence, LIF). Στις διατριβές 

αυτές είχε μετρηθεί με ακρίβεια η στάσιμη συγκέντρωση του ΟΗ, στον 

αντιδραστήρα, συνδυάζοντας την φασματομετρία μαζών και το σήμα φθορισμού LIF 

του ΟΗ. Συγκεκριμένα μετρώντας εμμέσως την συγκέντρωση των ριζών ΟΗ 

χρησιμοποιώντας την φασματομετρία μαζών, με την διαδικασία που αναλύεται 

παρακάτω, και συνδυάζοντας την ποσότητα αυτή με το σήμα φθορισμού του ΟΗ 

είναι δυνατό να εξαχθούν αξιόπιστα κινητικές παράμετροι της υπό μελέτης 

αντίδρασης βασιζόμενοι στην στάσιμη συγκέντρωση του ΟΗ.  

 Σύμφωνα με την αντίδραση (Α.4.1) οι παραγόμενες συγκεντρώσεις ΟΗ και 

ΝΟ είναι ίσες. Συνεπώς η μέτρηση της συγκέντρωσης του ΟΗ, μπορεί να 

πραγματοποιηθεί έμμεσα, μέσω του προσδιορισμού της συγκέντρωσης του ΝΟ, το 

οποίο μπορεί να παρατηρηθεί μέσω φασματομετρίας μαζών. Για το λόγο αυτό, 

διεξάγεται ανεξάρτητο πείραμα μέτρησης της έντασης της κορυφής του ΝΟ 

(m/z=30), στον φασματογράφο μάζας, συναρτήσει της ροής του, μέσω του 

τριχοειδούς, προς τον αντιδραστήρα. Οπότε, από την συσχέτιση της ροής του ΝΟ με 

την ένταση του (Ι30) προκύπτει η τιμή του συντελεστή βαθμονόμησης aNO και εν 

συνεχεία βάσει της διαδικασίας που έχει περιγραφτεί (§4.4.3), συσχετίζεται η 

μετρούμενη ένταση σήματος του φασματογράφου μάζας με τη στάσιμη συγκέντρωση 

του ΝΟ στον αντιδραστήρα (
Vka

I
]NO[ NO

escNO

30
ss = ). Ακολούθως, από την άμεσα 

μετρούμενη στάσιμη συγκέντρωση του ΝΟ προσδιορίζεται η στάσιμη συγκέντρωση 

των ριζών ΟΗ εφαρμόζοντας την προσέγγιση στάσιμης κατάστασης για τις ρίζες ΟΗ 

και το ΝΟ (Ε.4.28 και Ε.4.29, αντίστοιχα): 

 ]NO][H[k]OH[k
V

F
2ss

OH
esc

OH −=    (Ε.4.28) 

 ]NO][H[k]NO[k
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όπου k, ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης (Α.4.1). Ο συνδυασμός των δύο 

εξισώσεων στάσιμης κατάστασης οδηγεί στην συσχέτιση των στάσιμων 

συγκεντρώσεων ΝΟ και ΟΗ, βάσει της έκφρασης: 

 ssOH
esc

NO
esc

ss ]NO[
k
k

]OH[ =    (Ε.4.30) 

Η πειραματική διαδικασία μέτρησης των συγκεντρώσεων του ΟΗ για όλο το εύρος 

πιέσεων NO2 που διοχετεύονται στον αντιδραστήρα, υπό σταθερή παροχή ατόμων Η, 

προϋποθέτει την ακριβή μέτρηση της κορυφής 30 που προέρχεται αποκλειστικά από 

το ΝΟ. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη μέτρηση του εναπομείναντος ΝΟ2 

στην μητρική του κορυφή (m/z=46) ώστε να αφαιρεθεί η συνεισφορά του πάνω στην 

κορυφή του ΝΟ λόγω θραυσματοποίησης του σε δυναμικό ιονισμού 70eV. 

Επιπρόσθετα αξίζει να αναφερθεί ότι αν και δεν μπορούν να παρατηρηθούν 

φαινόμενα ετερογενούς κατανάλωσης των ριζών ΟΗ, λόγω της έμμεσους μέτρησης 

της συγκέντρωσης τους, εξασφαλίζεται η συχνή αλλαγή του επιστρώματος Teflon 

στον αντιδραστήρα για την εξάλειψη των ετερογενών αντιδράσεων, διαδικασία η 

οποία έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι αποδίδει. 

 
4.7 ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
 
 Η διάταξη VLPR-MS έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να παράγει αξιόπιστες 

κινητικές παραμέτρους αντιδράσεων, αέριας φάσης ως συνάρτηση της θερμοκρασίας, 

μεταξύ ατόμων ή ριζών και σταθερών μορίων. Πληθώρα εργασιών που έχουν 

πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Φωτοχημείας και Χημικής Κινητικής με την τεχνική 

VLPR-MS και VLPR-LIF/MS αφορούν στην απόλυτη μέτρηση συντελεστών 

ταχύτητας αντιδράσεων ατόμων Cl και ριζών ΟΗ. Πέραν της μέτρησης του 

συντελεστή απόλυτης ταχύτητας, η ευελιξία της τεχνικής VLPR-MS επιτρέπει 

επιπλέον τη μέτρηση συντελεστών σχετικής ταχύτητας, όπου ουσιαστικά η 

δραστικότητα του προς μελέτη μορίου, μετράται σε σχέση με μία πρότυπη ένωση, για 

την οποία οι κινητικές παράμετροι είναι αξιόπιστα μετρημένες στην υπάρχουσα 

βιβλιογραφία. Η επιλογή μεταξύ μίας απόλυτης και μίας σχετικής τεχνικής μέτρησης 

εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες που αφορούν το χημικό σύστημα που μελετάται. 

Η απόλυτη μέτρηση συντελεστών ταχύτητας προϋποθέτει την άμεση μέτρηση των 

συγκεντρώσεων των αντιδρώντων, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο ειδικά 

στη μέτρηση συγκεντρώσεων δραστικών ατόμων ή ριζών. Ουσιαστικά η ύπαρξη 
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ετερογενών ή δευτερογενών διαδικασιών, στις οποίες εμπλέκονται οι δραστικές 

ουσίες, περιπλέκει την μελέτη και μπορεί να εμποδίσει την αξιόπιστη μέτρηση 

κινητικών παραμέτρων, εφόσον η ποσοτικοποίηση των φαινομένων αυτών είναι 

ιδιαίτερα δύσκολη σε αρκετές περιπτώσεις. Σε μία σχετική μέτρηση του συντελεστή 

ταχύτητας είναι απαραίτητη η μέτρηση των συγκεντρώσεων σταθερών αντιδρώντων 

τα οποία, συνήθως, δεν εμπλέκονται σε ετερογενείς ή δευτερογενείς διαδικασίες, 

αλλά και στην αντίθετη περίπτωση η εκτίμηση της συνεισφοράς τους είναι πολλές 

φορές ευκολότερο να ποσοτικοποιηθεί και να συμπεριληφθεί. Η σχετική μέτρηση 

έχει το μειονέκτημα ότι η ένωση που θα χρησιμοποιηθεί σαν πρότυπη θα πρέπει να 

είναι εκτενώς μελετημένη σε αντίστοιχο εύρος θερμοκρασιών και πιέσεων και 

αξιόπιστα προσδιορισμένες οι κινητικές παράμετροι της αντίδρασης προκειμένου το 

σφάλμα, που οφείλεται στην χρήση πρότυπης ένωσης, σε μία σχετική μέτρηση να 

ελαχιστοποιηθεί. Επιπλέον, θα πρέπει ο συντελεστές ταχύτητας της προς αναφορά 

αντίδρασης να είναι συγκρίσιμος με τον αντίστοιχο της προς μελέτη αντίδρασης και 

χωρίς ιδιαιτερότητες, όσον αφορά την εξάρτησή του από τη θερμοκρασία και την 

πίεση, ώστε να περιοριστούν, κατά το δυνατόν συστηματικά σφάλματα. Πρέπει να 

επισημανθεί ότι πρόκειται για δύο συμπληρωματικές τεχνικές, που πρέπει να 

επιλέγονται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του χημικού συστήματος και η 

συνδυαστική τους χρήση παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης εξαιρετικά αξιόπιστων 

κινητικών δεδομένων.   

Στην παρούσα διατριβή διεξήχθησαν πειράματα απόλυτης μέτρησης 

συντελεστών ταχύτητας των αντιδράσεων ατόμων Cl με τις φθοροαλδεΰδες, ενώ 

όσον αφορά τις αντιδράσεις ΟΗ εφαρμόστηκε η τεχνική της σχετικής μέτρησης 

κινητικών παραμέτρων. Η επιλογή της σχετικής μέτρησης συντελεστών ταχύτητας 

των αντιδράσεων ΟΗ πραγματοποιήθηκε βάσει της ενδεχόμενης ετερογένειας των 

ριζών ΟΗ στην μελέτη του χημικού συστήματος των αλδεΰδων. Δεδομένης της 

ικανότητας των μορίων αυτών να υδρολύονται ή/και να πολυμερίζονται σε επιφάνειες 

η πιθανότητα εμφάνισης ετερογενών διαδικασιών του ΟΗ αυξάνεται. Σε συνδυασμό 

με το γεγονός ότι η αντίδραση των αλδεΰδων στην αέρια φάση είναι σχετικά αργή 

καθιστά την μελέτη αυτών των συστημάτων με απόλυτες τεχνικές όπως η 

φασματοσκοπία LIF δύσκολη. Επιπρόσθετα το ενδεχόμενο φωτοδιάσπασης των 

μορίων αυτών είναι αρκετά έντονη25-28 σε αυτά τα μήκη κύματος (282nm) οπότε και 

η παραγωγή των δραστικών ριζών περιπλέκει ακόμα περισσότερο την μελέτη της 

στοιχειώδους αντίδρασης, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη και αναξιόπιστη 
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την απόλυτη μέτρηση των συντελεστών ταχύτητας των αντιδράσεων ριζών ΟΗ με τις 

φθοροαλδεΰδες με την τεχνική VLPR-LIF/MS.  

 
4.7.1 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΛΩΡΙΟΥ 
 
4.7.1.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

Η αντίδραση των ατόμων χλωρίου (Cl) με τις φθοροαλδεΰδες, μελετήθηκε με 

την τεχνική VLPR-MS, στο θερμοκρασιακό εύρος των 273 έως 363 Κ. Η 

πειραματική διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω είναι ίδια για όλες τις 

θερμοκρασίες που μελετήθηκε η αντίδραση. Για την διεξαγωγή των πειραμάτων 

χρησιμοποιήθηκε αντιδραστήρας όγκου 109 cm3 σε συνδυασμό με οπή διαφυγής 

διαμέτρου 5 mm. Η σταθερά Aesc, για τις συνδυαστικές συνθήκες του συγκεκριμένου 

αντιδραστήρα με την οπή διαφυγής των 5 mm, είναι ίσος με 2.66 s-1 και έχει μετρηθεί 

σε ανεξάρτητο πείραμα, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφτηκε στο 

υποκεφάλαιο §4.4.2. Αξίζει να αναφερθεί ότι έχουν πραγματοποιηθεί πειράματα και 

σε αντιδραστήρες διαφορετικού όγκου (100 και 290 cm3) αλλά και σε οπή διαφυγής 

διαμέτρου 2 mm, προκειμένου να μελετηθεί η αντίδραση σε μεγαλύτερους χρόνους 

παραμονής ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη δευτερογενών διαδικασιών που 

επηρεάζουν τις πειραματικές μετρήσεις. Τα αέρια μίγματα Cl2 (2.8, Linde) και He 

(4.6, Linde) που χρησιμοποιήθηκαν, στην διάρκεια της διατριβής, είχαν 

περιεκτικότητα από 5 έως 6% σε Cl2. Η παροχή πίεσης ατμών φθοροαλδεϋδών 

διοχετεύονταν στην γραμμή τροφοδοσίας με διάφορους τρόπους οι οποίοι αναλύονται 

στην παράγραφο §4.9.1-4.9.4. Η παροχή των αντιδρώντων μορίων, στον 

αντιδραστήρα, πραγματοποιείται διαμέσου τριχοειδών σωλήνων, σε σχήμα σπείρας, 

μήκους ~1 m και εσωτερικής διαμέτρου 1 mm. 

 Η διεξαγωγή του πειράματος προϋποθέτει την εξασφάλιση συγκεκριμένων 

συνθηκών, τόσο στον αντιδραστήρα όσο και στο θάλαμο κενού. Αρχικά 

δημιουργείται το κατάλληλο κενό (<10-5 Torr) στον θάλαμο, όπου βρίσκεται ο 

φασματογράφος μάζας και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή 

λειτουργία του. Στην συνέχεια αρχίζει η δημιουργία ατομικού χλωρίου, μέσω 

μικροκυματικής διάσπασης, ώστε να εξασφαλιστούν συνθήκες σταθερής παραγωγής 

ατομικού χλωρίου, για σταθερή παροχή Cl2/He (Η πίεση κυμαινόταν, σε κάθε 

πείραμα, ανάλογα την παραγωγή ατομικού Cl και το εύρος ήταν από 19-22 Torr 

Cl2/He). Η ισχύς της μικροκυματικής ακτινοβολίας ρυθμίζεται στα 35 Watt, ενώ 
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ελέγχεται και η ανακλώμενη ισχύς, ώστε να μην υπερβεί τα 5 Watt. Η παραγωγή 

χλωρίου ελέγχεται με την παρατήρηση της έντασης της κορυφής του Cl και Cl2 

(m/z=35 και m/z=70 αντίστοιχα), στον φασματογράφο μάζας, προκειμένου να 

προσδιοριστεί το ποσοστό διάσπασης, αλλά και το χρονικό σημείο που 

σταθεροποιείται ο ρυθμός παραγωγής. Όταν πλέον η παραγωγή ατόμων χλωρίου 

είναι σταθερή ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των πειραματικά μετρούμενων 

εντάσεων για τα αντιδρώντα και τα προϊόντα της αντίδρασης. Οι κορυφές που 

επιλέχθηκαν, στον φασματογράφο μάζας, είναι αυτές με λόγους m/z =35, 36, 70 οι 

οποίες αντιστοιχούν σε Cl, HCl και Cl2 αλλά και κορυφές των φθοροαλδεϋδών όπως 

η αλδεϋδική ομάδα –CHO (m/z=29) και το μητρικό ιόν της εκάστοτε αλδεΰδης. Η 

επιλογή των μητρικών ιόντων ή καθαρών κορυφών του μορίου είναι εξαιρετικά 

σημαντική, εφόσον για τη μέτρηση της συγκέντρωσης απαιτείται να είναι 

απαλλαγμένες από οποιαδήποτε συνεισφορά από προϊόντα της αντίδρασης. Η 

συλλογή των σημείων της έντασης κάθε κορυφής διαρκεί ~20 sec και η συχνότητα 

μέτρησης είναι 1000 Hz. Η τελική τιμή της έντασης που λαμβάνεται αποτελεί τον 

μέσο όρο περίπου 20.000 μετρήσεων, οι οποίες επεξεργάζονται στατιστικά δίνοντας 

τυπική απόκλιση (2σ) περίπου 0.7%, περιλαμβάνοντας μόνο τα τυχαία σφάλματα.  

Η διαδικασία συλλογής των μετρήσεων ξεκινά με την μέτρηση της έντασης 

για το ατομικό χλώριο απουσία του έτερου αντιδρώντος, στον αντιδραστήρα, ώστε να 

προσδιοριστεί η αρχική συγκέντρωση του ατομικού χλωρίου. Στην διάρκεια αυτών 

των μετρήσεων καταγράφεται η ένταση του μοριακού και ατομικού χλωρίου για τον 

προσδιορισμό της διάσπασης του, αλλά και η ένταση του HCl που παράγεται από την 

μικροκυματική διάσπαση. Το επόμενο βήμα στην πειραματική διαδικασία είναι η 

παροχή της εκάστοτε αλδεΰδης στον αντιδραστήρα, και η συλλογή της έντασης όλων 

των επιλεγμένων κορυφών. Συνεπώς, λαμβάνονται μετρήσεις για την πτώση της 

έντασης της κορυφής του χλωρίου λόγω αντίδρασης. Επίσης μετράται η ένταση της 

κορυφής της αλδεΰδης για τον προσδιορισμό της στάσιμης συγκέντρωσης της, στον 

αντιδραστήρα. Η ένταση της κορυφής του HCl καταγράφεται, ώστε να μετρηθεί η 

συγκέντρωση που παράγεται κατά το μηχανισμό μεταφοράς υδρογόνου από την 

αλδεΰδη στο χλώριο. Επίσης μετράται και η ένταση του Cl2, ώστε να προσδιοριστεί η 

τυχόν κατανάλωσή του μέσω δευτερογενών αντιδράσεων. Το βήμα αυτό 

επαναλαμβάνεται για διαφορετικές συγκεντρώσεις αλδεΰδης, στον αντιδραστήρα, 

παρακολουθώντας με τον τρόπο αυτό την πρόοδο της αντίδρασης. Ενδιάμεσα αυτών 

των μετρήσεων λαμβάνεται και η ένταση του ατομικού χλωρίου, απουσία αλδεΰδης, 
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ώστε να προσδιοριστεί τυχόν μείωση της παραγωγής ατόμων χλωρίου, οπότε και να 

συμπεριληφθεί στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Το προτελευταίο βήμα 

μέτρησης περιλαμβάνει τη μέτρηση της έντασης χαρακτηριστικών κορυφών της 

αλδεΰδης, χωρίς την παρουσία του δραστικού ατομικού χλωρίου. Συνεπώς, 

λαμβάνονται μετρήσεις της έντασης, για ίδιες συγκεντρώσεις αλδεΰδης με αυτές κατά 

την διάρκεια της αντίδρασης και μετράται ο συντελεστής βαθμονόμησης έντασης – 

συγκέντρωσής της, για κάθε ιόν της αλδεΰδης που μετράται στον φασματογράφο 

μάζας. Στο ίδιο σημείο του πειράματος λαμβάνονται μετρήσεις του σήματος 

υποβάθρου για τις υπόλοιπες κορυφές (35, 36 και 70), εφόσον τα Cl, HCl και Cl2 

απουσιάζουν από τον αντιδραστήρα. Η τελευταία σειρά μετρήσεων περιλαμβάνει την 

παροχή μοριακού χλωρίου στον αντιδραστήρα, απουσία μικροκυματικής 

ακτινοβολίας αλλά και αλδεΰδης. Κατά το βήμα αυτό καταγράφεται η ένταση Ι70 για 

τον προσδιορισμό του συντελεστή βαθμονόμησης aCl2, ο οποίος χρησιμοποιείται στην 

εξαγωγή των πειραματικών αποτελεσμάτων για την συγκέντρωση του Cl. 

Επιπρόσθετα, προσδιορίζεται το ποσοστό θραυσματοποίησης του μοριακού χλωρίου 

σε ατομικό χλώριο, ώστε να αφαιρεθεί η συνεισφορά του στην κορυφή I35, κατά τη 

διάρκεια μέτρησης της στα προηγούμενα βήματα. Επίσης, συλλέγεται η ένταση της 

κορυφής της αλδεΰδης, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως σήμα υποβάθρου της κορυφής 

που μετράται, καθώς στις συγκεκριμένες συνθήκες η αλδεΰδη απουσιάζει από τον 

αντιδραστήρα. 

 Πέρα από τη μέτρηση των εντάσεων, κάθε κορυφής για αντιδρώντα και 

προϊόντα πραγματοποιήθηκαν ανεξάρτητα πειράματα μέτρησης της ροής των 

αλδεϋδών και του μοριακού χλωρίου, σε μεγάλο εύρος πιέσεων. Η διαδικασία 

μέτρησης και εξαγωγής των αποτελεσμάτων της ροής των αντιδρώντων έχει 

επεξηγηθεί σε προηγούμενο υποκεφάλαιο (§4.4.1). Επιπρόσθετα έχουν διεξαχθεί και 

πειράματα μέτρησης της διαφυγής των αλδεϋδών από τον αντιδραστήρα και την οπή 

διαφυγής που χρησιμοποιούταν σύμφωνα με την διαδικασία του υποκεφαλαίου 

§4.4.2. Το σύνολο των πειραματικών μετρήσεων που αφορούν την εξαγωγή του 

συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης (μέτρηση ροής, διαφυγής και αντίδρασης) 

καταγράφονται και αποθηκεύονται σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή (Intel 

PentiumIV, Windows XP), με την χρήση λογισμικού κατασκευασμένο σε γλώσσα 

προγραμματισμού LabView (v.8.2, National Instruments), στα πλαίσια αναβάθμισης 

του συστήματος αυτοματοποίησης της πειραματικής διαδικασίας. Η επεξεργασία των 
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πειραματικών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται, επίσης, με ειδικά κατασκευασμένο 

λογισμικό29, σύμφωνα με την μαθηματική περιγραφή εξαγωγής του συντελεστή 

ταχύτητας που αναλύεται παρακάτω.   

 
4.7.1.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
 
Η αντίδραση ενός υδρογονάνθρακα RH με άτομα Cl, οδηγεί σε προϊόντα, πιθανότατα 

μέσω του μηχανισμού απόσπασης ατόμου υδρογόνου,  ο οποίος περιγράφεται από 

την αντίδραση Α.4.2 και όπως φαίνεται οδηγεί στην παραγωγή της αφυδρογονομένης 

ελεύθερης ρίζας και HCl: 

    (Α.4.2) HClRClRH
1k

+→+
•

Η εξαγωγή του συντελεστή ταχύτητας k1 για την αντίδραση του RH με το 

ατομικό χλώριο πραγματοποιείται μέσω της συσχέτισης των εξισώσεων στάσιμης 

κατάστασης, που αφορούν το ατομικό χλώριο, για δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Στη 

μία περίπτωση ο αντιδραστήρας περιέχει μόνο ατομικό χλώριο, οπότε η συνθήκη της 

στάσιμης κατάστασης του ατομικού χλωρίου (E.4.31), περιγράφεται από την φυσική 

διαδικασία της παροχής του στον αντιδραστήρα και από την διαδικασία διαφυγής του 

από αυτόν:  

 0
Cl
esc

R

Cl ]Cl[k
V
F

=    (Ε.4.31) 

όπου VR, ο όγκος του αντιδραστήρα σε cm3, FCl η παροχή του Cl στον αντιδραστήρα, 

kesc(Cl) ο συντελεστής ταχύτητας διαφυγής του ατομικού χλωρίου και [Cl]0 η 

συγκέντρωση των ατόμων χλωρίου, απουσία της αντίδρασης με το μόριο RH. Η 

δεύτερη περίπτωση είναι όταν πλέον ο αντιδραστήρας τροφοδοτείται με σταθερή 

παροχή RH, οπότε και λαμβάνει χώρα η αντίδραση. Συνεπώς η έκφραση της 

προσέγγισης στάσιμης κατάστασης για το ατομικό χλώριο (E.4.32), τροποποιείται 

στη μορφή:    

 r
Cl
escrr1

R

Cl ]Cl[k]Cl[]RH[k
V
F

+=    (E.4.32) 

όπου k1 ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης και [RH]r, [Cl]r οι στάσιμες 

συγκεντρώσεις του υδρογονάνθρακα και του ατομικού χλωρίου αντίστοιχα, κατά την 

διάρκεια της αντίδρασης, και για σταθερή παροχή τους στον αντιδραστήρα.  

 Η παροχή του ατομικού χλωρίου, στον αντιδραστήρα, παραμένει σταθερή σε 

όλη τη διάρκεια του πειράματος, για συνθήκες σταθερής τροφοδοσίας μοριακού 
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χλωρίου στην περιοχή διάσπασης και δεν εξαρτάται από την παρουσία του έτερου 

αντιδρώντος στον αντιδραστήρα. Συνεπώς τα πρώτα μέλη των εξισώσεων (E.4.31) 

και (E.4.32) είναι ίσα, οπότε προκύπτει η εξίσωση (E.4.33):   

    (E.4.33) r
Cl
escrr10

Cl
esc ]Cl[k]Cl[]RH[k]Cl[k +=

Αναδιάταξη της παραπάνω εξίσωσης δίνει την έκφραση (E.4.34): 

  r1
Cl
esc

r

0 ]RH[kk)1
]Cl[
]Cl[

( =−    (E.4.34) 

Ο λόγος των συγκεντρώσεων ατόμων χλωρίου είναι και λόγος εντάσεων της κορυφής 

του Cl, εφόσον, όπως έχει αποδειχθεί, είναι μεταξύ τους ανάλογες σύμφωνα με την 

σχέση  
Vka

I
]M[ M

escM

M
ss = . Συνεπώς από ένα διάγραμμα του πρώτου όρου της σχέσης 

(E.4.35) συναρτήσει της στάσιμης συγκέντρωσης του RH προκύπτει ο συντελεστής 

ταχύτητας k1 για την αντίδραση, ως η κλίση της γραμμικής προσαρμογής των 

πειραματικών σημείων. 

    (E.4.35) r1
Cl
escCl ]RH[kk)1R( =−

όπου Cl
r

Cl
0

Cl I
I

R = , ο λόγος της έντασης του Cl, απουσία RH, προς την ένταση του κατά 

την αντίδραση. Συνεπώς, για την εξαγωγή του συντελεστή ταχύτητας σύμφωνα με 

την σχέση (E.4.35), είναι απαραίτητη η μέτρηση του λόγου των εντάσεων του Cl και 

ο προσδιορισμός της στάσιμης συγκέντρωσης του RH, κατά την αντίδραση. Η 

στάσιμη συγκέντρωση του υδρογονάνθρακα δίνεται εφόσον έχει προσδιοριστεί ο 

συντελεστής βαθμονόμησης έντασης-συγκέντρωσης, σύμφωνα με την διαδικασία που 

αναφέρθηκε παραπάνω. Το πλεονέκτημα της εξίσωσης (E.4.35) είναι η άμεση 

μέτρηση του λόγου RCl, εφόσον έτσι παραλείπεται η δύσκολη πειραματική 

διαδικασία μέτρησης του συντελεστή βαθμονόμησης του Cl, που σχετίζεται με την 

συγκέντρωση του στον αντιδραστήρα. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας 

της αντίδρασης είναι η ακριβής μέτρηση του λόγου RCl, αλλά και της συγκέντρωσης 

του έτερου αντιδρώντος. Η στάσιμη συγκέντρωση του RH όπως μετράται 

πειραματικά, δίνει εξαιρετικά επαναλήψιμα αποτελέσματα και, μάλιστα, με ελάχιστο 

σφάλμα. Όσον αφορά στον προσδιορισμό του λόγου RCl, κρίσιμη παράμετρος είναι η 

απόδοση της μικροκυματικής διάσπασης του μοριακού χλωρίου. Για τον λόγο αυτό 

λαμβάνονται μετρήσεις της έντασης του Cl, απουσία RH, ανά τακτά χρονικά 
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διαστήματα του πειράματος. Με τον τρόπο αυτό οποιαδήποτε δυνητική διακύμανση 

συμπεριλαμβάνεται υπόψη και προσδιορίζεται με ακρίβεια η ένταση Ι0 (Cl), στο 

χρονικό σημείο όπου πραγματοποιείται η αντίδραση με συγκεκριμένη συγκέντρωση 

του άλλου αντιδρώντος. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ακρίβεια μέτρησης του 

λόγου RCl με αποτέλεσμα την εξαγωγή συντελεστών ταχύτητας με μικρό σφάλμα.  

 Σε πλήρη αντιστοιχία με την σχέση Ε.4.34, συνδυάζοντας τις εξισώσεις 

στάσιμης κατάστασης για τον υδρογονάνθρακα RH, απουσία και παρουσία ατόμων 

Cl, από τον αντιδραστήρα προκύπτει ανάλογη σχέση (Ε.4.36) εξαγωγής του 

συντελεστή ταχύτητας βασιζόμενοι πλέον στην στάσιμη συγκέντρωση του Cl και 

στην πτώση της έντασης του RH λόγω της αντίδρασης. 

 r1
RH
escRH

r

RH
0

r1
RH
esc

r

0 ]Cl[kk)1
I
I

(]Cl[kk)1
]RH[
]RH[

( =−⇒=−    (E.4.36) 

, όπου RH
r

RH
0

M I
I

R =  ο λόγος της έντασης του RH, απουσία Cl, προς την ένταση του 

κατά την αντίδραση. Στην περίπτωση όπου σε μία κινητική μελέτη μίας αντίδρασης ο 

συντελεστής ταχύτητας που προκύπτει εφαρμόζοντας την προσέγγιση στάσιμης 

κατάστασης και για τα δύο αντιδρώντα (Ε.4.36  και Ε.4.34) είναι ίδιος και στις δύο 

περιπτώσεις τότε υπάρχει εξαιρετικό ισοζύγιο μάζας μεταξύ αντιδρώντων. Το 

γεγονός αυτό φανερώνει την απουσία δευτερογενούς ή ετερογενούς κατανάλωσης και 

των δύο αντιδρώντων, ενισχύοντας την αξιοπιστία των μετρήσεων των κινητικών 

παραμέτρων με την τεχνική VLPR-MS. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου η 

πολυπλοκότητα κάποιων χημικών συστημάτων, είτε λόγω δευτερογενούς χημείας 

στον αντιδραστήρα είτε λόγω ετερογενούς αλληλεπίδρασης ενός εκ των δύο 

αντιδρώντων, επιτρέπει την χρήση της στάσιμης κατάστασής για το ένα αντιδρών (Cl 

ή RH) για την μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας. 

Ο μηχανισμός μίας αντίδρασης όπως η (Α.5.2), διαπιστώνεται με τον 

προσδιορισμό του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης σύμφωνα με την εξίσωση 

στάσιμης κατάστασης του προϊόντος. Για την περίπτωση της αντίδρασης του RH με 

το Cl, η συνθήκη της στάσιμης κατάστασης για το προϊόν HCl περιγράφεται από την 

σχέση (E.4.37): 

 rr1r
HCl
esc

R

HCl ]Cl[]RH[k]HCl[k
V
F

−=    (E.4.37) 

Εφόσον το HCl δεν παρέχεται σε καμία από τις εισόδους του αντιδραστήρα, ο πρώτος 
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όρος της παραπάνω εξίσωσης είναι μηδέν οπότε και τελικά προκύπτει η έκφραση 

(E.4.38): 

    (E.4.38) r1
HCl
escHCl ]RH[kkR =

Συνεπώς το διάγραμμα του λόγου  όπου HCl
escHClkR ,

r

r
HCl ]Cl[

]HCl[
R = ,  συναρτήσει της 

στάσιμης συγκέντρωσης του RH δίνει την πειραματική μέτρηση του συντελεστή 

ταχύτητας k1. Στην περίπτωση, όπου η τιμή του συντελεστή k1 που προσδιορίζεται 

από την εξίσωση (E.4.38) είναι ίση με αυτή που μετράται βάσει των σχέσεων E.4.35 

και E.4.36, τότε αποδεικνύεται ότι ο μοναδικός μηχανισμός αντίδρασης είναι αυτός 

που παράγει HCl. Βέβαια η πειραματική μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας βάσει 

της στάσιμης κατάστασης του προϊόντος αποτελεί δύσκολη πειραματική διαδικασία. 

Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει παραγωγή HCl από την περιοχή της μικροκυματικής 

διάσπαση. Επομένως χρειάζεται η ακριβής μέτρηση της έντασης του HCl που 

προέρχεται από αυτή την διαδικασία, ώστε να αφαιρεθεί η συνεισφορά της στην 

κορυφή 36, που μετράται το προϊόν HCl. Δεδομένου όμως, ότι η διαδικασία 

παραγωγής HCl, στην περιοχή της μικροκυματικής διάσπασης, είναι σε ορισμένες 

περιπτώσεις αδύνατο να μελετηθεί, προτιμάται η εξαγωγή της πειραματικά 

μετρούμενης τιμής του συντελεστή ταχύτητας σύμφωνα με την στάσιμη κατάσταση 

του ατομικού Cl. 

Η μείωση της απόδοσης διάσπασης του μοριακού χλωρίου επιφέρει επίσης, 

αύξηση της συγκέντρωσης του μοριακού χλωρίου στον αντιδραστήρα. Το γεγονός 

αυτό οδηγεί, πιθανότατα, στην παρουσία της ταχείας δευτερογενούς αντίδρασης 

(Α.4.3) του Cl2  με την αφυδρογονομένη ρίζα (
•

R ), που αποτελεί προϊόν της 

πρωτογενούς αντίδρασης: 

      (Α.4.3) 
••

+→+ ClRClClR
2k

2

Όπως φαίνεται στην παραπάνω αντίδραση υπάρχει μία επιπλέον πηγή παραγωγής 

ατομικού χλωρίου, η οποία εάν δεν συμπεριληφθεί στην εξίσωση στάσιμης 

κατάστασης του ατομικού Cl (E.4.32), οδηγεί σε λάθος μέτρηση του συντελεστή 

ταχύτητας k1. Συγκεκριμένα αύξηση της έντασης Ιr του χλωρίου, κατά την αντίδραση, 

οδηγεί σε περαιτέρω μείωση του λόγου R1. Επομένως η συνολική μείωση του πρώτου 

όρου της εξίσωσης (E.4.35), οδηγεί σε υποτίμηση του, πειραματικά μετρούμενου 

συντελεστή k1.  Το ποσοστό σφάλματος στην μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας της 
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πρωτογενούς αντίδρασης, εξαρτάται από τον συντελεστή k2 της δευτερογενούς, αλλά 

και από την στάσιμη συγκέντρωση του Cl2, στον αντιδραστήρα. Ο τρόπος εξάλειψης 

του σφάλματος αυτού είναι, να συμπεριληφθεί η δευτερογενής παραγωγή Cl στην 

σχέση της στάσιμης κατάστασης του Cl (E.4.32), όταν πραγματοποιείται η 

αντίδραση:  

 r2r2r
Cl
escrr1

R

Cl ]Cl[]R[k]Cl[k]Cl[]RH[k
V
F •

−+=    (E.4.39) 

όπου [
•

R ]r και [Cl2]r οι στάσιμες συγκεντρώσεις της αφυδρογονομένης ρίζας και του 

μοριακού χλωρίου, κατά την διάρκεια της αντίδρασης. Δεδομένου ότι η παροχή του 

Cl2 παραμένει σταθερή, ανεξάρτητα της παρουσίας RH, η στάσιμη κατάσταση του 

Cl2 εκφράζεται μέσω της σχέσης (E.4.40): 

    (E.4.40) r2r2
2Cl

esc2 ]Cl[]R[kk]Cl[
•

=×Δ

όπου Δ[Cl2] είναι η διαφορά της συγκέντρωσης του Cl2, με αντίδραση και χωρίς 

αντίδραση με την ρίζα R. Συνδυάζοντας τις δύο παραπάνω εξισώσεις (E.4.39 και 

E.4.40) προκύπτει η στάσιμη κατάσταση του ατομικού χλωρίου, παρουσία του 

υδρογονάνθρακα. Η έκφραση που προκύπτει τελικά, εξισώνεται και πάλι με την 

σχέση (E.4.31) χωρίς την παρουσία RH, ώστε να προκύψει η τελική μορφή της 

σχέσης στάσιμης κατάστασης για το Cl (E.4.41) που συμπεριλαμβάνει και την 

δευτερογενή διαδικασία: 

 r1
r

2Cl
esc2Cl

escCl ]RH[k
]Cl[

k]Cl[
k)1R( =

×Δ
+−    (E.4.41) 

Συνεπώς η γραφική αναπαράσταση των σημείων του αριστερού μέρους της εξίσωσης 

(E.4.41) συναρτήσει της συγκέντρωσης του RH δίνει ευθεία γραμμή της οποίας η 

κλίση ισούται με τον συντελεστή ταχύτητας k1 της αντίδρασης ατομικού Cl με τον 

υδρογονάνθρακα. Η συγκεκριμένη διόρθωση χρησιμοποιείται όταν παρατηρείται ότι 

υπάρχει εναπομένον Cl2, στον αντιδραστήρα, το οποίο αντιδρά με την 

αφυδρογονομένη ρίζα, κάτι  που διαπιστώνεται πειραματικά από την κατανάλωση 

του κατα την διάρκεια της αντίδρασης.   

 Πέραν της πολυπλοκότητας που επιφέρει μία δευτερογενής αντίδραση στην 

κινητική μελέτη ενός χημικού συστήματος, υπάρχει και η πιθανότητα εμφάνισης 

ετερογενούς κατανάλωσης ενός αντιδρώντος με αποτέλεσμα την περαιτέρω 

περιπλοκή της μελέτης. Η πιο συνηθισμένη  περίπτωση είναι η κατανάλωση του 

δραστικού αντιδρώντος, όπως είναι τα άτομα Cl, στα τοιχώματα του αντιδραστήρα 
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λόγω κάποιων προσροφημένων μορίων (ρίζες οι οποίες σταθεροποιήθηκαν στο 

τοίχωμα του αντιδραστήρα). Περιπτώσεις ετερογενούς κατανάλωσης του Cl 

εμφανίζονται όταν το επίστρωμα του αντιδραστήρα είναι σχετικά παλαιό και σε 

χαμηλές θερμοκρασίες (273Κ) όπου ευνοείται η ετερογενής αλληλεπίδραση. Επίσης 

έχει παρατηρηθεί κατανάλωση του Cl σε μεγάλες θερμοκρασίες (363Κ) λόγω 

εκρόφησης ενώσεων από το τοίχωμα ή από το Halocarbon Wax που χρησιμοποιείται 

στην στεγανοποίηση του αντιδραστήρα. Η μελέτη και ποσοτικοποίηση ενός τέτοιου 

φαινομένου προϋποθέτει ανεξάρτητες μετρήσεις της έντασης του αντιδρώντος που 

καταναλώνεται ετερογενώς για δύο διαφορετικούς χρόνους παραμονής στον 

αντιδραστήρα, κάτι που επιτυγχάνεται με την εναλλαγή της διαμέτρου της οπής 

διαφυγής. Ουσιαστικά κάνοντας την παραδοχή ότι η ετερογενής κατανάλωση του Cl 

ακολουθεί κινητική πρώτης τάξης προκύπτουν οι εξισώσεις στάσιμης κατάστασης για 

το ατομικό Cl για τις δύο διαφορετικές διαμέτρου οπής διαφυγής:     

 mm5
Cl
wmm5

Cl
mm5,esc

R

Cl ]Cl[k]Cl[k
V
F

+= , για οπή διαφυγής 5mm   (E.4.42) 

 mm2
Cl
wmm2

Cl
mm2,esc

R

Cl ]Cl[k]Cl[k
V
F

+= , για οπή διαφυγής 2mm   (E.4.43) 

Συνδυάζοντας τις δύο παραπάνω εξισώσεις και με κατάλληλους μαθηματικούς 

μετασχηματισμούς αλλά και την συσχέτιση ένταση-συγκέντρωσης ενός αντιδρώντος 

(§4.4.3) προκύπτει η έκφραση (Ε.4.44) που δίνει την τιμή της σταθεράς ετερογενούς 

κατανάλωσης. 

 Cl
mm2,esc

Cl
mm5

Cl
mm5,esc

Cl
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Cl
mm2,esc

Cl
mm5,esc

Cl
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Cl
mm5Cl

w kIkI
kk)II(

k
×−×

××−
=  (E.4.44) 

Προκειμένου να συμπεριληφθεί στην κινητική μελέτη η ετερογενής κατανάλωση και 

να διεξαχθεί ο διορθωμένος συντελεστής ταχύτητας k1 της αντίδρασης Α.4.2, 

εισέρχεται στις εξισώσεις στάσιμης κατάστασης (Ε.4.31 και Ε.4.32) του Cl, οι οποίες 

τροποποιούνται ως εξής:    

 0
Cl
w0

Cl
esc

R

Cl ]Cl[k]Cl[k
V
F

+=    (E.4.45) 

 r
Cl
wr

Cl
escrr1

R

Cl ]Cl[k]Cl[k]Cl[]RH[k
V
F

++=    (E.4.46) 

Συνδυάζοντας τις δύο παραπάνω εξισώσεις εφόσον η ροή του Cl στον αντιδραστήρα 

παραμένει σταθερή προκύπτει η έκφραση που δίνει τον συντελεστή ταχύτητας: 
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    (E.4.47) r1

Cl
w

Cl
escCl ]RH[k)kk()1R( =+×−

Στην παρούσα διατριβή η μέτρηση των δευτερογενών αλλά και των 

ετερογενών φαινομένων πραγματοποιούταν σε κάθε πείραμα προκειμένου να 

εξάγονται αξιόπιστοι κινητικοί παράμετροι για το χημικό σύστημα υπό μελέτη. 

Βέβαια η εξάλειψη τέτοιου είδους φαινομένων με τεχνικές όπως η επιλογή 

κατάλληλου χρονικού παράθυρου για την αποφυγή δευτερογενών αντιδράσεων, η 

συχνή αλλαγή επιστρώματος H3BO3/H3PO4 στην περιοχή διάσπασης του Cl2 και η 

αλλαγή επιστρώματος Teflon στον αντιδραστήρα πραγματοποιούταν συνεχώς όποτε 

αυτό κρινόταν απαραίτητο. 

 
4.7.2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΡΙΖΩΝ ΥΔΡΟΞΥΛΙΟΥ 
 
 Όπως προαναφέρθηκε, η μελέτη των αντιδράσεων των ριζών ΟΗ με τις 

φθοροαλδεΰδες πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της VLPR διάταξης ως σχετική 

τεχνική μέτρησης του συντελεστή ταχύτητας. Η επιλογή της ένωσης αναφοράς για 

την διεξαγωγή της σχετικής μέτρησης πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων 

κριτηρίων. Αρχικά θα πρέπει το μόριο αναφοράς να έχει παρόμοια δραστικότητα ως 

προς τις ρίζες ΟΗ σε σχέση με αυτή που αναμένεται για το προς μελέτη μόριο. Η 

πλήρωση του συγκεκριμένου κριτηρίου διασφαλίζει τη συγκρίσιμη κατανάλωση των 

δύο ενώσεων από τις ρίζες OH, που τελικά προσαυξάνει την ευαισθησία και την 

ακρίβεια της μέτρησης. Δεύτερο και σημαντικότατο κριτήριο για την επιλογή του 

πρότυπου μορίου, κατά τη χρήση της VLPR συσκευής ως σχετική τεχνική, είναι η 

ύπαρξη αυστηρά μονοσήμαντων κορυφών στον φασματογράφο μάζας, και για τα δύο 

μόρια υπό συνθήκες αντίδρασης. Προκειμένου λοιπόν να επιλεχθεί πρότυπη ένωση 

λαμβάνονται φάσματα μάζας, για ροή κάθε μορίου ξεχωριστά, σε όλες τις συνθήκες 

της αντίδρασης ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει συνεισφορά στις επιλεγμένες 

κορυφές που θα μετρηθούν κατα την διάρκεια της μέτρησης των κινητικών 

παραμέτρων. 

 
4.7.2.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

Η αντίδραση των ριζών ΟΗ με τις φθοροαλδεΰδες, μελετήθηκε με την τεχνική 

VLPR-MS, στο θερμοκρασιακό εύρος των 273 έως 363 Κ. Η πειραματική διαδικασία 

που περιγράφεται παρακάτω είναι ίδια για όλες τις θερμοκρασίες που μελετήθηκε η 

αντίδραση. Για την διεξαγωγή των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε αντιδραστήρας 
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όγκου 100 cm3 σε συνδυασμό με οπή διαφυγής διαμέτρου 3 mm. Η σταθερά Aesc, για 

τις συνδυαστικές συνθήκες του συγκεκριμένου αντιδραστήρα με την οπή διαφυγής 

των 3 mm, είναι ίσος με 1.54 s-1 και έχει μετρηθεί σε ανεξάρτητο πείραμα, σύμφωνα 

με την διαδικασία που περιγράφτηκε στο υποκεφάλαιο §4.4.2. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι έχουν πραγματοποιηθεί πειράματα και σε αντιδραστήρα διαφορετικού όγκου (290 

cm3) αλλά και σε οπή διαφυγής διαμέτρου 2 και 5 mm, προκειμένου να μελετηθεί η 

αντίδραση σε διαφορετικούς χρόνους παραμονής, προκειμένου να διαπιστωθεί η 

ύπαρξη δευτερογενών διαδικασιών που επηρεάζουν τις πειραματικές μετρήσεις. Η 

παραγωγή των ριζών ΟΗ πραγματοποιείται μέσω της χημικής αντίδρασης (Α.4.1) του 

ατομικού Η και του διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2). Για την παραγωγή των ατόμων Η 

και την παροχή τους στον αντιδραστήρα χρησιμοποιήθηκε αέριο μίγμα 28% Η2 (5.3, 

Linde) σε He (4.6, Linde) και Ar(4.8, Linde) περιεκτικότητας 62% και 10% 

αντίστοιχα. Το ΝΟ2 (99.5+%, Aldrich) διοχετευόταν στον αντιδραστήρα αυτούσιο, 

χωρίς αραίωση. Η παροχή των αντιδρώντων μορίων (φθοροαλδεΰδες και πρότυπη 

ένωση), για την σχετική μέτρηση των συντελεστών ταχύτητας, διοχετεύονταν στo 

σύστημα ροής υπό την μορφή μίγματος, διαφόρων περιεκτικοτήτων (4-8%), σε Ο2. Η 

παροχή των αντιδρώντων μορίων, στον αντιδραστήρα, πραγματοποιείται διαμέσου 

τριχοειδών σωλήνων, μήκους ~9 cm και εσωτερικής διαμέτρου ~0.5mm. 

  Η διεξαγωγή του πειράματος προϋποθέτει την εξασφάλιση συγκεκριμένων 

συνθηκών, τόσο στον αντιδραστήρα όσο και στο θάλαμο κενού. Αρχικά 

δημιουργείται το κατάλληλο κενό (<10-5 Torr) στον θάλαμο, όπου βρίσκεται ο 

φασματογράφος μάζας και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή 

λειτουργία του. Εν συνεχεία πραγματοποιείται η παραγωγή του ατομικού Η στον 

αντιδραστήρα με την διαδικασία που περιγράφτηκε στην παράγραφο §4.6.1. 

Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται μικροκυματική ακτινοβολία ισχύος 35Watt (~5Watt 

ανακλώμενη ισχύς) σε μίγμα Η2/Ar/He πίεσης 29 Torr. Η πίεση του μίγματος 

επιλέγεται κατάλληλα ώστε να υπάρχει περίσσεια ατόμων Η στο εύρος των πιέσεων 

ΝΟ2 που χρησιμοποιείται, δεδομένου ότι το πείραμα εξελίσσεται με αυξανόμενη 

συγκέντρωση ΟΗ (πίεση ΝΟ2 στον αντιδραστήρα). Εφόσον πλέον έχει 

σταθεροποιηθεί η παραγωγή ατόμων Η (θερμοκρασία πλάσματος, ανακλώμενη ισχύς) 

εισάγεται ΝΟ2 στον αντιδραστήρα προκειμένου να μετρηθεί η αρχική συγκέντρωση 

[ΟΗ]0 σε όλο το εύρος των πιέσεων ΝΟ2 που θα χρησιμοποιηθούν κατα την διάρκεια 

της αντίδρασης. Η διαδικασία μέτρησης της [ΟΗ]0 έχει αναλυθεί εκτενώς στην 

παράγραφο §4.6.2. Στην συνέχεια διακόπτεται η ροή του ΝΟ2, ενώ η παραγωγή των 
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ατόμων Η συνεχίζεται και ταυτόχρονα εισάγεται στον αντιδραστήρα, μέσω των 

τριχοειδών σωλήνων, το μίγμα των αντιδρώντων μορίων προς μελέτη, δηλαδή της 

εκάστοτε αλδεΰδης και του μορίου αναφοράς που έχει επιλεχθεί. Η πίεση του 

μίγματος των αντιδρώντων μορίων ρυθμίζεται ώστε η ένταση τους στον 

φασματογράφο μαζών να είναι τουλάχιστον 20 φορές μεγαλύτερη του σήματος 

υποβάθρου, απαραίτητη προϋπόθεση για την μέτρηση αξιόπιστων και με μικρή 

αβεβαιότητα κινητικών παραμέτρων. Υπό αυτές της συνθήκες λαμβάνεται η ένταση 

Ι0 των μορίων στον φασματογράφο μάζας, ανιχνεύοντας τα μητρικά τους ιόντα, 

απουσία ριζών ΟΗ. Στην συνέχεια τροφοδοτείται ο αντιδραστήρας με συγκεκριμένη 

πίεση ΝΟ2, οπότε και δημιουργείται μία στάσιμη συγκέντρωση ριζών ΟΗ ικανή να 

αντιδράσει με τα μόρια. Οπότε λαμβάνεται η ένταση Ιr των μορίων κατά την διάρκεια 

της αντίδρασης με τις ρίζες ΟΗ. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για αυξανομένη 

συγκέντρωση ΟΗ στον αντιδραστήρα. Τα σήματα υποβάθρου για όλες τις κορυφές 

που μετρούνται κατα την διεξαγωγή του πειράματος λαμβάνονται τόσο στην αρχή 

όσο και στο τέλος του πειράματος. Πρέπει να αναφερθεί ότι το ενδεχόμενο 

αντίδρασης των ατόμων Η με τις φθοροαλδεΰδες απαλείφεται δεδομένου ότι για τον 

χρόνο παραμονής των αντιδρώντων στον αντιδραστήρα, οι αργές αντιδράσεις των 

ατόμων Η με οργανικά μόρια πραγματοποιούνται σε ελάχιστο βαθμό. Όμως ακόμα 

και στην περίπτωση αυτή δεδομένου της πειραματικής διαδικασίας που ακολουθείται 

η συνεισφορά απαλείφεται εξ’ ολοκλήρου, εφόσον η ένταση των αλδεϋδών, απουσία 

ΟΗ (Ι0), λαμβάνεται παρουσία ατόμων Η. Αυτό σημαίνει ότι κατά την λήψη της 

έντασης, παρουσία ΟΗ, μετράται αποκλειστικά η πτώση λόγω της αντίδρασης ΟΗ με 

την εκάστοτε αλδεΰδη. 

Πέρα από τη μέτρηση των εντάσεων, κάθε κορυφής για αντιδρώντα και 

προϊόντα πραγματοποιήθηκαν ανεξάρτητα πειράματα μέτρησης της ροής του 

μίγματος των αλδεϋδών που χρησιμοποιείται, σε μεγάλο εύρος πιέσεων. Η διαδικασία 

μέτρησης και εξαγωγής των αποτελεσμάτων της ροής των αντιδρώντων έχει 

επεξηγηθεί σε προηγούμενο υποκεφάλαιο (§4.4.1). Ταυτόχρονα με την πειραματική 

μέτρηση της ροής του μίγματος των αντιδρώντων μετράται και η ένταση των 

χαρακτηριστικών κορυφών που παρακολουθούνται στο πείραμα κινητικής ώστε 

τελικά να συσχετιστεί η ένταση τους με την στάσιμη συγκέντρωση στον 

αντιδραστήρα (§4.4.3). Επιπρόσθετα έχουν διεξαχθεί και πειράματα μέτρησης της 

διαφυγής των αλδεϋδών και του μορίου αναφοράς από τον αντιδραστήρα και την οπή 

διαφυγής που χρησιμοποιούταν σύμφωνα με την διαδικασία του υποκεφαλαίου 
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§4.4.2. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα τα πειράματα έχει ελεγχθεί και η ύπαρξη 

ετερογενούς κατανάλωσης των αντιδρώντων μορίων στις θερμοκρασιακές συνθήκες 

του πειράματος, λαμβάνοντας την ένταση των μορίων για διαφορετικούς χρόνους 

παραμονής στον αντιδραστήρα. Η διαδικασία λήψης των σημάτων (ένταση 

φασματογράφου μάζας και πιέσεις αντιδρώντων) πραγματοποιείται με μία κάρτα 

πρόσκτησης δεδομένων, όπου λαμβάνονται με ειδικά κατασκευασμένο πρόγραμμα 

~1000 μετρήσεις με συχνότητα 100Hz. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε προσωπικό 

υπολογιστή και η στατιστική επεξεργασία, αλλά και η επεξεργασία των δεδομένων 

για τον προσδιορισμό του συντελεστή ταχύτητας, πραγματοποιείται με το λογισμικό 

Microcal Origin v.7.5. 

 
4.7.2.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
 
 Προκειμένου να μελετηθεί κινητικά το χημικό σύστημα των αλδεϋδών, του 

μορίου αναφοράς και των ριζών ΟΗ, χρησιμοποιούνται οι εξισώσεις στάσιμης 

κατάστασης για τα αντιδρώντα μόρια απουσία και παρουσία των ριζών ΟΗ, σύμφωνα 

με τις αντιδράσεις: 

    (Α.4.4) O

O

HMOHM 2

ksub
+→+

•

    (Α.4.5) HfReClfRe 2

kref
+→+

•

όπου Μ είναι η αλδεΰδη και Ref το μόριο αναφοράς και αντιδρούν με το ΟΗ με 

συντελεστή ταχύτητας ksub και kref αντίστοιχα. Οι εξισώσεις στάσιμης κατάστασης 

για τα αντιδρώντα Μ και Ref που προκύπτουν, σε πλήρη αναλογία με την εξίσωση 

Ε.4.36 για την αντίδραση Cl, είναι: 

 rsub
M
escM

r

M
0

rsub
M
esc

r

0 ]OH[kk)1
I
I

(]OH[kk)1
]M[
]M[

( =−⇒=−    (E.4.48) 

 rref
ref
escfRe

r

fRe
0

rref
fRe

esc
r

0 ]OH[kk)1
I
I

(]OH[kk)1
]f[Re
]f[Re

( =−⇒=−    (E.4.49) 

Δεδομένου ότι η στάσιμη συγκέντρωση του [ΟΗ]r, κατα την διάρκεια των 

αντιδράσεων, είναι η ίδια και στις δύο παραπάνω εξισώσεις προκύπτει η σχέση 

(Ε.4.50) η οποία χρησιμοποιείται στο σύστημα VLPR-MS για τον προσδιορισμό του 

σχετικού συντελεστή ταχύτητας. 
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, όπου η σταθερά 
ref

sub
r k

k
k = είναι ο σχετικός συντελεστής ταχύτητας που μετράται με 

την γραφική αναπαράσταση του πρώτου όρου με τον δεύτερο της εξίσωσης Ε.4.50. Ο 

προσδιορισμός του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης των αλδεΰδών με τις ρίζες 

ΟΗ προκύπτει από τον λόγο 
ref

sub

k
k εφόσον ο συντελεστής kref είναι γνωστός από την 

βιβλιογραφία. 

 Στην περίπτωση ετερογενούς κατανάλωσης των αντιδρώντων μορίων 

πραγματοποιούνται πειράματα μέτρησης των εντάσεων τους στον φασματογράφο 

μάζας, υπό διαφορετικούς χρόνους παραμονής (οπή διαφυγής 2 και 5mm) τους στον 

αντιδραστήρα. Η εξίσωση εύρεσης της ετερογενούς κατανάλωσης ενός αντιδρώντος 

προκύπτει σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφτηκε στην παράγραφο §4.7.1.2 

και στην γενικότερη μορφή της για ένα αντιδρών Μ δίνεται από την σχέση: 

 M
mm2,esc

M
mm5

M
mm5,esc

M
mm2

M
mm2,esc

M
mm5,esc

M
mm2

M
mm5M

w kIkI
kk)II(

k
×−×

××−
=  (E.4.51) 

Οπότε τροποποιώντας κατάλληλα τις εκφράσεις Ε.4.48 και Ε.4.49, που προκύπτουν 

από τις εξισώσεις στάσιμης κατάστασης των αντιδρώντων παρουσία και απουσία 

ριζών ΟΗ, ώστε να περιλαμβάνεται η ετερογενής κατανάλωση τόσο της αλδεΰδης 

όσο και του μορίου αναφοράς λαμβάνουμε την σχέση (Ε.4.52) από την οποία 

υπολογίζεται ο διορθωμένος πλέον, σχετικός συντελεστής ταχύτητας αντίδρασης. 
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4.7.3 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
 
 Η μέτρηση των κινητικών παραμέτρων περιλαμβάνει τόσο τυχαία όσο και 

συστηματικά σφάλματα. Στην παρούσα διατριβή, οι τιμές των κινητικών παραμέτρων 

δίνονται σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (2σ). Οι τυχαίες διακυμάνσεις  των 

μετρούμενων ποσοτήτων που μπορεί να οφείλονται σε αστάθειες των συσκευών, 

ηλεκτρονικό θόρυβο και γενικότερα σε οποιαδήποτε απρόβλεπτη αστάθεια του 

συστήματος περιγράφονται συνοπτικά ως τυχαία σφάλματα και εμφανίζονται κατά 

την στατιστική επεξεργασία των πειραματικών σημείων ως η τυπική απόκλιση του 

της γραμμικής προσαρμογής των σημείων (precision). Τα συστηματικά σφάλματα 

των μετρήσεων (accuracy) εμπεριέχουν τα προβλεπόμενα σφάλματα της συνολικής 
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οργανολογίας μιας πειραματικής διάταξης. Για παράδειγμα, η ένταση του με τους 

συγκεκριμένους φασματογράφους μαζών μετράται με όριο εμπιστοσύνης ~1%. Το 

μεγαλύτερο ίσως σφάλμα προκύπτει από την μέτρηση των παραμέτρων ροής και της 

πίεσης, το οποίο τελικά αντικατοπτρίζεται στον συντελεστή βαθμονόμησης έντασης-

συγκέντρωσης, όπου εκτιμάται ότι μετράται με ακρίβεια περίπου 3%. Επιπρόσθετα 

το σφάλμα στη μέτρηση των συντελεστών διαφυγής είναι περίπου 2%. 

Συμπεριλαμβάνοντας όλα τα συστηματικά σφάλματα και θεωρώντας ως συνολικό 

τετραγωνικό σφάλμα την πρόσθεση των τετραγώνων των επιμέρους σφαλμάτων, 

εκτιμάται ως συντηρητικό όριο ότι η συνδρομή των συστηματικών σφαλμάτων στη 

συνολική αβεβαιότητα είναι 9%. Η συνολική αβεβαιότητα των μετρήσεων σε επίπεδο 

εμπιστοσύνης 95% (2σ), συμπεριλαμβάνοντας τα συστηματικά σφάλματα, προκύπτει 

ως η υπόριζος ποσότητα του αθροίσματος των τετραγώνων τυχαίων (precision) και 

συστηματικών σφαλμάτων (accuracy). Επιπλέον πηγή σφάλματος μπορεί να 

αποτελέσει το ποσοστό πρόσμιξης στα δείγματα των αλδεϋδών συναρτήσει βέβαια 

της δραστικότητας των προσμίξεων, ως προς το Cl και το ΟΗ, ενδεχόμενο το οποίο 

είναι ιδιαίτερα κρίσιμο στην απόλυτη μέτρηση των κινητικών παραμέτρων. 

Περαιτέρω ανάλυση δίνεται στην παράγραφο §4.9 όπου και προσδιορίζεται η 

καθαρότητα του εκάστοτε δείγματος.  

 
4.8 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ IR ΚΑΙ UV/VIS 
 
 Πέραν της κινητικής μελέτης των αντιδράσεων των φθόρο-αλδεϋδών με 

άτομα Cl και ρίζες ΟΗ, μετρήθηκε πειραματικά η εγγενής ικανότητα των ενώσεων 

αυτών να απορροφούν στο υπέρυθρο (IR) αλλά και στο υπεριώδες (UV) και ορατό 

(Vis) τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Η ικανότητα ενός μορίου Μ να 

απορροφά ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δίνεται από τον νόμο Beer-Lambert : 

  (Ε.4.53) Mn×l×)ν~(σ=A

όπου Α είναι η απορρόφηση του μορίου σε συγκεκριμένο μήκος κύματος, και 

σχετίζεται με την διαπερατότητα τ σύμφωνα με την σχέση Α=-log(τ), σ( ν~ ) είναι η 

ενεργός διατομή απορρόφησης (cm2 molecule-1) του μορίου και προσδιορίζει την 

ικανότητα του να απορροφά ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συγκεκριμένου 

κυματάριθμου ν~ (cm-1), l είναι το μήκος (cm) της οπτικής διαδρομής όπου λαμβάνει 

χώρα  η απορρόφηση και τελικά nM είναι η αριθμητική πυκνότητα του Μ (molecule 

cm-3). Μέτρο της εγγενούς ικανότητας των μορίων να απορροφούν 
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ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι η ενεργός διατομή απορρόφησης σ( ). Συχνά 

δίνεται η ενεργός διατομή απορρόφησης Sint (Ε.4.54) για ένα εύρος μηκών κύματος 

(integrated absorption cross section, Sint), η οποία προκύπτει με την ολοκλήρωση των 

τιμών της ενεργούς διατομής για όλα τα μήκη κύματος της ταινίας απορρόφησης:  

ν~

  (Ε.4.54) ∫
band

int ν~d)ν~(σ=S

 
4.8.1 ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ IR 
 
 Η μέτρηση των ενεργών διατομών απορρόφησης των φθόρο-αλδεϋδών στο 

υπέρυθρο τμήμα της ενεργούς ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι απαραίτητη για 

την συνολική εκτίμηση της ατμοσφαιρικής επίδρασης αυτών των ενώσεων, καθώς 

απαιτείται η γνώση τους στον υπολογισμό του Δυναμικού Παγκόσμιας Θέρμανσης 

(Global Warming Potential, GWP) που τις χαρακτηρίζει. Συγκεκριμένα στην 

παρούσα εργασία μετρήθηκε η εγγενής ικανότητα τους να απορροφούν υπέρυθρη 

ακτινοβολία και επακόλουθα προσδιορίστηκαν οι συντελεστές GWP των ενώσεων με 

την χρήση μίας απλής μεθόδου30 που προτείνεται στην βιβλιογραφία. Παρά την 

απλότητά της η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να προβλέψει GWP με ακρίβεια ~10 

%.   

 
4.8.1.1 ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
 
 Για τη μέτρηση των IR ενεργών διατομών απορρόφησης των φθόρο-

αλδεϋδών χρησιμοποιήθηκε η διάταξη που φαίνεται στο σχήμα Σ.4.6. Το 

φασματόμετρο που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη των φασμάτων υπερύθρου ήταν 

της εταιρείας Jasco (FT-IR-6300). και διαθέτει κεραμική πηγή ακτινοβολίας IR που 

εκπέμπει σε εύρος 1-50 μm (δυνατότητα λήψης φάσματος από 350 έως 7800 cm-1). Η 

IR ακτινοβολία φτάνει στο οπτικό μέρος του συμβολομέτρου (interferometer)  όπου 

διαχωρίζεται σε δύο μέρη με ένα διαχωριστή δέσμης Ge/KBr, τα οποία 

κατευθύνονται προς δύο επιχρυσωμένους καθρέπτες (σταθερός και κινούμενος 

καθρέπτης). Ακολούθως η ακτινοβολία στην έξοδο από το συμβολόμετρο 

συνδυάζεται ξανά (καταστρεπτική ή ενισχυτική συμβολή κυμάτων) και κατευθύνεται 

προς την περιοχή όπου τοποθετείται το δείγμα ώστε τελικώς η εναπομένουσα ΙR 

ακτινοβολία που θα διαπεράσει από την περιοχή του δείγματος να μετρηθεί από τον 

ανιχνευτή. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου φασματόμετρου χρησιμοποιείται 

ανιχνευτής DLATGS (Deuterated L-Alanine TriGlycine Sulphate, εύρος απόκρισης 
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220-15000 cm-1) ο οποίος έχει εξαιρετική απόκριση στην περιοχή του mid-IR (400-

4000 cm-1). Η σταθερότητά του διασφαλίζεται με τη διαρκή θερμοστάτησή του. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φασματόμετρο FTIR 6300 έχει την δυνατότητα σάρωσης 

φασμάτων με διακριτική ικανότητα από 0.07 έως 16 cm-1, ενώ επιτυγχάνει λόγο 

σήματος προς θόρυβο 50000:1. Οι μετρήσεις των ενεργών διατομών απορρόφησης 

των αλδεϋδών πραγματοποιήθηκαν σε κελί μήκους 9.93 cm, το οποίο είχε παράθυρα 

από NaCl για την διέλευση της υπέρυθρης ακτινοβολίας.  Για την μέτρηση της πίεσης 

των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε πυκνωτικό μανόμετρο μεμβράνης (Validyne 

Transducer, 0 – 760 Torr), με όριο σφάλματος <0.2 %.  

 
Σ.4.6 - Σχηματική αναπαράσταση της τεχνικής μέτρησης ενεργών διατομών απορρόφησης IR. 
 
 Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μέτρηση των ενεργών διατομών 

απορρόφησης ενός μορίου, αρχικά, είναι απαραίτητη η σταθεροποίηση του οργάνου 

FT-IR όσον αφορά την πηγή ακτινοβολίας αλλά και το σήμα υποβάθρου. Συνεπώς, το 

όργανο είναι υπό λειτουργία για 2 ώρες τουλάχιστον πριν τις μετρήσεις ώστε να 

σταθεροποιηθεί η ένταση της πηγής ακτινοβολίας IR. Ταυτόχρονα διοχετεύεται στο 

όργανο Ν2 υψηλής καθαρότητας, τόσο στην περιοχή του συμβολόμετρου όσο και 

στην περιοχή που βρίσκεται το κελί που πραγματοποιούνται οι μετρήσεις, 

προκειμένου να εκδιωχθεί πλήρως η υγρασία αλλά και το CO2. Η διαδικασία αυτή 

είναι απαραίτητη επειδή πρόκειται για ποσοτικές μετρήσεις εντάσεων οπότε στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει σταθερό σήμα υποβάθρου σε περιοχές cm-1 που 

απορροφούν και τα υπό μελέτη μόρια, η μέτρηση θα εμπεριέχει μεγάλη αβεβαιότητα 

και πιθανότατα να οδηγήσει σε εσφαλμένο αποτέλεσμα. Η σταθερότητα του σήματος 

υποβάθρου ελέγχεται συνεχώς σε όλη την διαδικασία των μετρήσεων. Επίσης 
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εξασφαλίζεται συνεχή και σταθερή ροή Ν2 ώστε να επιτευχθεί η σχεδόν πλήρης 

απουσία των χαρακτηριστικών κορυφών της υγρασίας (1200-2000cm-1 και 3400-

3800 cm-1) αλλά και του CO2 (2260-2400 cm-1). Εφόσον πλέον έχουν επιτευχθεί οι 

παραπάνω συνθήκες λαμβάνεται το σήμα υποβάθρου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε 

όλες τις μετρήσεις των ενεργών διατομών απορρόφησης. Στην συνέχεια διοχετεύεται 

γνωστή πίεση του υπό μελέτη αερίου στο κελί της μέτρησης και λαμβάνεται το 

φάσμα απορρόφησης του μορίου. Το τελικό φάσμα υπερύθρου, σε όλα τα μόρια τα 

οποία μελετήθηκαν, είναι ο μέσος όρος 32 σαρώσεων από 350-4000 cm-1 με 

διακριτική ικανότητα 1 cm-1. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για αυξανόμενη πίεση 

μορίου στο κελί ώστε να μετρηθεί η εξάρτηση της απορρόφησης του μορίου για 

διάφορες συγκεντρώσεις, προκειμένου να εξαχθεί η ενεργός διατομή απορρόφησης 

IR σύμφωνα με τον νόμο Beer-Lambert (Ε.4.53). Η ανάλυση των φασμάτων IR 

πραγματοποιείται με ειδικό λογισμικό της εταιρίας Jasco (Spectra Analysis) και 

συγκεκριμένα για την εξαγωγή των ενεργών διατομών απορρόφησης 

πραγματοποιείται διόρθωση του σήματος υποβάθρου ώστε περιοχές που δεν 

εμπεριέχουν δονητικές μπάντες του μορίου εξαναγκάζονται να έχουν μηδενική τιμή. 

 
4.8.1.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (GWP) 
 
Η βασική πηγή ενέργειας που επιφέρει όλες τις κλιματικές αλλαγές και είναι 

υπεύθυνη για το κλίμα της Γης είναι ο Ήλιος. Η ροή ηλιακής ακτινοβολίας που 

εισέρχεται στην Γη31, είναι περίπου 342W m-2. Το 31% της ροής αυτής αντανακλάται 

λόγω σύννεφων πίσω στο διάστημα, ενώ το υπόλοιπο ποσό (235 W m-2) εισέρχεται 

στην ατμόσφαιρα. Μέρος αυτού απορροφάται-σκεδάζεται-επανεκπέμπεται και 

τελικά, περίπου 168 W m-2 ηλιακής ακτινοβολίας φτάνουν στην επιφάνεια της Γης. Η 

συνολική διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα τη θέρμανση της Γης με τη μέση 

θερμοκρασία στην επιφάνειά της να είναι 287 Κ. Δεδομένου όμως της ισορροπίας 

που υπάρχει μεταξύ εισερχόμενης και εξερχόμενης ακτινοβολίας (Σ.4.7), η Γη 

επανεκπέμπει ακτινοβολία ίση με 235 W m-2. Εφόσον η Γη δέχεται αυτή την 

ακτινοβολία και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι λειτουργεί σαν ‘κρύο’ μέλαν σώμα 

(εκπομπή μηκών κύματος-ενέργειας ανάλογα με την θερμοκρασία) θα έπρεπε η μέση 

θερμοκρασία της Γης να είναι 254Κ (αντίστοιχα με το φάσμα εκπομπής της), το 

οποίο όμως δεν ισχύει.  
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Σ.4.6 – Σχηματική αναπαράσταση της ενεργειακής ισορροπίας στον πλανήτη Γη. Στο αριστερό 
μέρος φαίνονται οι διαδικασίες εισερχόμενης ακτινοβολίας, ενώ στο αριστερό αυτές της 
εξερχόμενης.. 
 
Ο λόγος που η μέση θερμοκρασία της Γης είναι 287 Κ είναι η παρουσία των φυσικών 

θερμοκηπιακών αερίων (H2O, CO2, CH4, N2O και Ο3) στην τροπόσφαιρα τα οποία 

έχουν την δυνατότητα να απορροφούν την υπέρυθρη ακτινοβολία (εκτός του 

«παραθύρου» ακτινοβολίας των 800-1200 cm-1) που εκπέμπεται από την επιφάνεια 

της Γης και τελικά να την επανεκπέμπουν προς όλες τις κατευθύνσεις, με αποτέλεσμα 

την θέρμανση της επιφάνειας της Γης στους 287Κ. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό 

ως Φυσικό Φαινόμενο του Θερμοκηπίου και είναι υπεύθυνο για την διατήρηση της 

θερμοκρασίας του πλανήτη στους 287Κ, γεγονός που καθιστά εφικτή την εμφάνιση 

και επιβίωση των έμβιων οργανισμών. 

 Η ανθρωπογενής δραστηριότητα, από την εποχή της βιομηχανικής 

επανάστασης, έχει επιδράσει σημαντικά στην ατμόσφαιρα και έχει επιφέρει 

δραματικές κλιματικές αλλαγές. Συγκεκριμένα η εκπομπή μεγάλων ποσοτήτων 

ανθρωπογενών θερμοκηπιακών αερίων (CΟ2, CFCs, HFCs κ.α.) στην ατμόσφαιρα 

έχει σαν αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του πλανήτη λόγω της επιπλέον 

απορρόφησης-επανεκπομπής της υπέρυθρης ακτινοβολίας από τα συγκεκριμένα 

αέρια. Η παρουσία ενώσεων όπως οι CFCs, HCFCs και HFEs στην ατμόσφαιρα 

επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το ανθρωπογενώς προκαλούμενο φαινόμενο του 

θερμοκηπίου, εφόσον απορροφούν ισχυρά στο παράθυρο ακτινοβολίας των 800-

1200cm-1 λόγω των δεσμών C-F. Η ικανότητα ενός θερμοκηπιακού αερίου να έχει 
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επίδραση στην ισορροπία εισερχόμενης και εξερχόμενης ακτινοβολίας, και επομένως 

να συνδράμει στις παρατηρούμενες κλιματικές αλλαγές προσδιορίζεται από την 

παράμετρο του Δυναμικού Ακτινοβόλησης (radiative forcing, RF). Ο ορισμός του 

Δυναμικού Ακτινοβόλησης είναι η μεταβολή της ισορροπίας εισερχόμενης και 

εξερχόμενης ακτινοβολίας που επιφέρει οποιαδήποτε διαδικασία που 

πραγματοποιείται στο σύστημα της ατμόσφαιρας, είτε είναι εκπομπή αερίων είτε 

σχηματισμός σύννεφων ή αερολυμάτων. Εναλλακτική και πιο ευθεία μέθοδος 

προσδιορισμού της συνδρομής διαφόρων πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) στην 

ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου και κατα επέκταση στις παρατηρούμενες 

κλιματικές αλλαγές που επιφέρει η εκπομπή ενός θερμοκηπιακού αερίου είναι μέσω 

της έκφρασης (E.4.55) που δίνει το Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης (Global 

Warming Potential, GWP). Το GWP ορίζεται31 ως ο λόγος των Δυναμικών 

Ακτινοβόλησης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατα την άμεση εκπομπή 

1kg της εξεταζόμενης ουσίας σε σχέση με την εκπομπή 1kg μίας πρότυπης ουσίας 

(συνήθως το CO2). 

 
dt)]t(r[RF

dt)]t(x[RF
GWP TH

0 r

TH

0 x

×

×
=
∫
∫  (Ε.4.55) 

όπου RF είναι το Δυναμικό Ακτινοβόλησης που προκαλεί η ένωση X και R, ενώ x(t) 

και r(t) είναι η χρονικά εξαρτώμενη συγκέντρωση του προς μελέτη μορίου X και του 

πρότυπου μορίου R, στην ατμόσφαιρα. Η παράμετρος Χρονικός Ορίζοντας (Time 

Horizon, TH) ορίζεται ως το χρονικό διάστημα που μελετάται το φαινόμενο και 

συνήθως η τιμή του είναι 20,100 ή 500 χρόνια. Το πλεονέκτημα της έκφρασης του 

GWP σε σχέση με το Δυναμικό Ακτινοβόλησης είναι ότι δείχνει την επίδραση του 

φαινομένου σε μελλοντική χρονική κλίμακα, ενώ επίσης συμπεριλαμβάνει τον 

ατμοσφαιρικό χρόνο ζωής την ένωσης. 

 Ο υπολογισμός των Δυναμικών Ακτινοβόλησης και Παγκόσμιας Θέρμανσης 

μίας ουσίας απαιτεί την χρήση τρισδιάστατων ατμοσφαιρικών μοντέλων που 

προσομοιώνουν την ατμόσφαιρα και όσο το δυνατόν περισσότερες διαδικασίες μέσα 

σε αυτό το δυναμικό σύστημα. Οπότε, η ακριβής γνώση παραμέτρων όπως η 

παγκόσμια κατανομή των φυσικών και ανθρωπογενώς θερμοκηπιακών αερίων, οι 

ατμοσφαιρικοί χρόνοι ζωής τους, η ύπαρξη σύννεφων και ανακλαστικότητα αυτών 

αλλά και σωρεία άλλων παραμέτρων που περιγράφουν την διαδικασία της ισορροπίας 

της εισερχόμενης και εξερχόμενης ακτινοβολίας είναι απαραίτητη για το αξιόπιστο 
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υπολογισμό του Δυναμικού Ακτινοβόλησης μίας ένωσης. Όπως φαίνεται η 

διαδικασία μέτρησης ή υπολογισμού όλων αυτών των παραμέτρων είναι ιδιαίτερα 

δύσκολη ως προς τη διαχείριση της με αποτέλεσμα ο υπολογισμός του Δυναμικού 

Ακτινοβόλησης να πραγματοποιείται μέσω απλούστερων, σαφώς πιο εύχρηστων 

αλλά ταυτόχρονα και αξιόπιστων, μοντέλων. 

 Ένα από αυτά τα μοντέλα30 χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, 

προκειμένου να εκτιμηθεί το Δυναμικό Ακτινοβόλησης των φθοροαλδεϋδών και 

τελικά οι τιμές GWP τους σε σχέση με το αρκετά μελετημένο στον τομέα CFC-11 

(ορίζεται ως HGWP), αλλά και του CO2 για 3 διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες 

(20,100 και 500 χρόνια). Ο υπολογισμός των GWP πραγματοποιήθηκε βάσει των 

σχέσεων Ε.4.56 και Ε.4.57. 
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 11CFCMM GWPHGWPGWP −×=  (Ε.4.57) 

όπου RF είναι το Δυναμικό Ακτινοβόλησης  τ είναι ο ατμοσφαιρικός χρόνος ζωής και 

MW είναι το μοριακό βάρος των επιμέρους ενώσεων. Για τον υπολογισμό του GWP 

είναι απαραίτητη πρώτα η γνώση των ενεργών διατομών απορρόφησης IR των 

φθοροαλδεϋδών, εφόσον αυτός ο παράγοντας καθορίζει την εγγενή ικανότητα των 

μορίων να απορροφούν υπέρυθρη ακτινοβολία. Με την χρήση του μοντέλου που 

προτείνεται από τους Pinnock et al.30 ο υπολογισμός του RF μίας ένωσης γίνεται 

απευθείας από την ενεργή διατομή απορρόφησης του, με απλούς γραμμικούς 

μετασχηματισμούς. Η παραδοχή ότι η συγκέντρωση της προς μελέτη ένωσης είναι 

αρκετά μικρή στην τροπόσφαιρα εξασφαλίζει την γραμμική εξάρτηση μεταξύ του RF 

και των ενεργών διατομών απορρόφησης IR. Το μοντέλο χρησιμοποιεί την 

εξερχόμενη ακτινοβολία  (Δ.4.8), η οποία έχει υπολογιστεί για την λεγόμενη 

Παγκόσμια και Ετήσια Μέση (Global and Annual Mean) ατμόσφαιρα, δηλαδή 

συμπεριλαμβάνοντας την μέση παγκόσμια κατανομή των φυσικών θερμοκηπιακών 

αερίων αλλά και την ύπαρξη σύννεφων σύμφωνα με αποδεκτές παρατηρήσεις από 

δορυφορικά συστήματα.  
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Δ.4.8 – Διάγραμμα της εξερχόμενης ακτινοβολίας (διακεκομμένη γραμμή) για την GAM 
ατμόσφαιρα. Η συνεχής γραμμή δείχνει την κατανομή Planck της θερμοκρασίας της επιφάνειας 
της Γης. 
 
Στην συνέχεια γνωρίζοντας ακριβώς την εξερχόμενη ακτινοβολία, συναρτήσει του 

υπέρυθρου μήκους κύματος, υπολογίζεται (Δ.4.9) το RF ανά ενεργό διατομή 

απορρόφησης (W m-2 cm (cm2 molecule-1)-1) χρησιμοποιώντας την ενεργό διατομή 

απορρόφησης IR ενός μορίου το οποίο απορροφά ελάχιστα στην περιοχή 

κυματάριθμων ενδιαφέροντος (0-2500 cm-1). 

 
Δ.4.8 – Tο Δυναμικό Ακτινοβόλησης ανά ενεργό διατομή απορρόφησης για την GAM 
ατμόσφαιρα. 
 
Στο παραπάνω διάγραμμα είναι ξεκάθαρη η σημαντικότητα του παραθύρου 

ακτινοβολίας των 800-1200cm-1, εφόσον η εξερχόμενη ακτινοβολία στη 

συγκεκριμένη περιοχή έχει τη μεγαλύτερη ισχύ. Το RF μίας ένωσης, για 

συγκέντρωση 1 ppbv, προκύπτει από την έκφραση Ε.4.58 με ένα πολλαπλασιασμό 
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της ενεργούς διατομής απορρόφησης της ένωσης (μέσος όρος ανά 10 cm-1) με το RF 

που προκύπτει για την GAM ατμόσφαιρα. 

  (Ε.4.58) ∑
=

σ×σ×=
250

1i

ii
avgM RF10RF

όπου είναι το Δυναμικό Ακτινοβόλησης (W m-2) της υπό μελέτης ουσίας,  η 

μέση ενεργός διατομή απορρόφησης IR (cm2 molecule-1) του Μ ανα 10 cm-1 και 

είναι το Δυναμικό Ακτινοβόλησης (W m-2 cm (cm2 molecule-1)-1) που προκύπτει 

από το Δ.4.8 σε κάθε ταινία απορρόφησης i ανά 10 cm-1. Στην εργασία του Pinnock 

et al. μετρήθηκαν οι ενεργές διατομές απορρόφησης IR σειράς HCFCs και HFCs  και 

υπολογίστηκαν τα Δυναμικά Ακτινοβόλησης σύμφωνα με την παραπάνω μέθοδο. Η 

σύγκριση των αποτελεσμάτων με μοντέλα μεγαλύτερης ακρίβειας έδειξε ότι η 

συγκεκριμένη μεθοδολογία δίνει αποτελέσματα που αποκλίνουν ελάχιστα (±0.3%) 

από τις τιμές πιο εξελιγμένων αλλά και χρονοβόρων μοντέλων. Ωστόσο η 

χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου μοντέλου, στην παρούσα διατριβή, έγινε μόνο για 

τον υπολογισμό μίας ενδεικτικής τιμής του RF και GWP, εφόσον δεν θεωρείται 

αρκετά αξιόπιστο και ακριβές για όλες τις ομάδες των μορίων. 

MRF i
avgσ

iRFσ

 
4.8.2 ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ UV 
 
 Η μέτρηση των ενεργών διατομών απορρόφησης UV/Vis πραγματοποιήθηκε 

με φασματοφωτόμετρο τύπου UV-1700 της εταιρίας Shimadzu. Το συγκεκριμένο 

όργανο μπορεί να σαρώσει την περιοχή μηκών κύματος από 190 έως 1100 nm 

διαθέτοντας δύο διαφορετικές πηγές ακτινοβολίας UV/Vis, μία λάμπα αλογόνου για 

την περιοχή 1100 έως 340 nm και μία λάμπα Δευτερίου για την υπόλοιπα μήκη 

κύματος έως 190 nm. Η επιλογή του μήκους κύματος επιτυγχάνεται με 

ενσωματωμένο μονοχρωμάτορα, ακρίβειας ±0.3nm, ενώ η ανίχνευση της 

ακτινοβολίας που διαπερνά το δείγμα γίνεται με πυριτιούχα φωτοδίοδο της οποίας η 

μετρούμενη ένταση έχει ακρίβεια ±0.4% της απορρόφησης. Η μέτρηση των ενεργών 

διατομών απορρόφησης των αλδεϋδών πραγματοποιήθηκε σε κελί μήκους 7.94 cm το 

οποίο έχει προσαρτημένα κατάλληλα δύο παράθυρα χαλαζία στις άκρες του για την 

διέλευση της ακτινοβολίας UV/Vis. Προκειμένου να μετρηθούν τα φάσματα 

απορρόφησης των μορίων απαιτείται η λήψη σταθερού σήματος υποβάθρου το οποίο 

ελέγχεται σε όλη την διάρκεια των μετρήσεων. Στην συνέχεια τροφοδοτείται γνωστή 

πίεση αερίου στο κελί των μετρήσεων, η οποία μετράται με βαθμονομημένο 
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πυκνωτικό μανόμετρο μεμβράνης, και τελικά στο κελί διοχετεύεται πίεση He έως 750 

Torr. Όλα τα φάσματα UV/Vis των μορίων ελήφθησαν στην περιοχή 190-800 nm και 

με διακριτική ικανότητα 1 nm. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για αυξανόμενη πίεση 

μορίου στο κελί ώστε να μετρηθεί η εξάρτηση της απορρόφησης του μορίου για 

διάφορες συγκεντρώσεις, προκειμένου να εξαχθεί η ενεργός διατομή απορρόφησης 

UV σύμφωνα με τον νόμο Beer-Lambert (E.4.53). Η ανάλυση των φασμάτων 

πραγματοποιείται με το λογισμικό Microcal Origin 7.5, όπου πραγματοποιείται 

διόρθωση του σήματος υποβάθρου και υπολογισμός της ενεργούς διατομής 

απορρόφησης τόσο σε συγκεκριμένο μήκος κύματος (σ) όσο και σε εύρος μήκους 

κύματος που απορροφούν τα μόρια (Sband).   

 
4.9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΔΕΫΔΩΝ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 
 
 Στην παρούσα διατριβή, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

μελετήθηκε η δραστικότητα των ατόμων Cl και των ριζών ΟΗ με τις φθόρο-αλδεΰδες 

CF3CHO (τρίφθορο-ακεταλδεΰδη), CF3CF2CHO (πεντάφθορο-προπανάλη), CHF2CHO 

(δίφθορο-ακεταλδεΰδη) και CF3CH2CHO (3,3,3-τρίφθορο-προπανάλη). Οι 

περισσότερες φθόρο-αλδεΰδες αλλά και τα μη φθοριωμένα αντίστοιχα τους, δεν είναι 

εμπορικά διαθέσιμα, λόγω της αστάθειας τους σε θερμοκρασία δωματίου, εφόσον 

έχουν την τάση να πολυμερίζονται αρκετά εύκολα υπό αυτές τις συνθήκες. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι η φορμαλδεΰδη (HCHO) είναι διαθέσιμη υπό την μορφή 

του πολυμερούς της παραφορμαλδεϋδης (H2CO)n, του κυκλικού τριμερούς της (1,3,5-

trioxane) ή σε διάλυμα H2O και 10-15% μεθανόλης. Η παραγωγή μονομερούς της 

φορμαλδεΰδης, για την πραγματοποίηση πειραμάτων κινητικής σε αέρια φάση, 

πραγματοποιείται με θέρμανση του πολυμερούς της. Η μοναδική αλδεΰδη η οποία 

είναι εμπορικά διαθέσιμη, και μελετήθηκε στην παρούσα εργασία, είναι η 

CF3CH2CHO. Όσον αφορά τις υπόλοιπες φθόρο-αλδεΰδες χρησιμοποιήθηκαν 

πρόδρομες ενώσεις τους για την παρασκευή τους, όπως οι αιθόξυ-ημιακετάλες της 

μορφής R-CH(OH)-OCH2CH3, αλλά και οι διόλες (ενυδατωμένες αλδεΰδες) του 

τύπου R-CH(OH)2 (όπου R είναι η υπόλοιπη ανθρακική αλυσίδα των αλδεϋδών πλην 

της λειτουργικής ομάδας -CHO). Η διαδικασία παραγωγής των αλδεϋδών από τις 

πρόδρομες ενώσεις τους, όπως και θα περιγραφτεί παρακάτω αναλυτικά, 

περιλαμβάνει την αφυδάτωση στην περίπτωση των διολών ή την απόσπαση της 

αιθανόλης για τις αιθόξυ-ημιακετάλες, παρουσία ισχυρού οξέος όπως θειικό οξύ 

(H2SO4) ή πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5). Τα παραγόμενα δείγματα των 
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αλδεϋδών που χρησιμοποιήθηκαν ελέγχθηκαν με φασματομετρία μαζών (MS) και 

φασματοσκοπία υπερύθρου (FT-IR) προκειμένου να προσδιοριστεί η καθαρότητα 

τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι δοκιμάστηκε και η λήψη φασμάτων αέριας 

χρωματογραφίας – φασματομετρίας μαζών (GC-MS) αλλά λόγω του ότι οι 

συγκεκριμένες φθόρο-αλδεΰδες είναι αέριες σε θερμοκρασία δωματίου δεν κατέστη 

δυνατό να εισαχθούν δείγματα ανιχνεύσιμης συγκέντρωσης στο χρωματογράφο για 

ανάλυση. Επιπρόσθετα δοκιμάστηκε η λήψη φασμάτων GC-MS των πρόδρομων 

ενώσεων αλλά δεδομένου ότι αυτές οι ενώσεις με θέρμανση στην κολώνα του 

χρωματογράφου παράγουν τις αντίστοιχες αλδεΰδες δεν κατέστη δυνατό να ληφθούν 

φάσματα που να αντιστοιχούν αποκλειστικά στην διόλη ή την αιθόξυ-ημιακετάλη του 

εκάστοτε δείγματος. 

 
4.9.1 ΤΡΙΦΘΟΡΟ ΑΚΕΤΑΛΔΕΫΔΗ - CF3CHO  
 
 Η τρίφθορο ακεταλδεΰδη CF3CHO (Cas No. 75-90-1) παρασκευάστηκε από 

δύο διαφορετικές πρόδρομες ενώσεις. Η αλδεΰδη CF3CHO είναι άχρωμη και 

βρίσκεται στην αέρια φάση σε θερμοκρασία δωματίου ενώ το σημείο βρασμού32 της 

είναι στους -19 οC. Η πρώτη ένωση που χρησιμοποιήθηκε είναι η διόλη CF3CH(OH)2 

(Trifluoro-acetaldehyde hydrate, CAS No. 421-53-4) της εταιρίας Apollo Scientific 

και πρόκειται για διάλυμα 75 %  της ενυδατωμένης αλδεΰδης σε H2O. Μικρή 

ποσότητα (~1 ml) της πρόδρομης ένωσης, μεταφέρθηκε αρχικά, σε γυάλινο φιαλίδιο 

με προσαρτημένη στρόφιγγα και την δυνατότητα προσάρτησης στην γραμμή κενού 

της διάταξης. Ο εγκλωβισμένος αέρας στο φιαλίδιο και στο δείγμα της διόλης 

απομακρύνεται με ψύξη του δείγματος σε θερμοκρασία 77 Κ (με χρήση υγρού 

αζώτου), εκκένωση του φιαλιδίου και τελικά επαναφορά του δείγματος σε 

θερμοκρασία δωματίου. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου έχει απομακρυνθεί 

πλήρως ο αέρας από το δείγμα το οποίο επιβεβαιώνεται όταν κατά το στάδιο της 

εκκένωσης δεν αυξάνεται η πίεση στην γραμμή κενού του συστήματος. Η παρασκευή 

της αλδεΰδης CF3CHO πραγματοποιείται με απόσταξη της διόλης σε εκκενωμένο 

φιαλίδιο στο οποίο έχει τοποθετηθεί 5g αφυδατικής ουσίας P2O5 και βρίσκεται σε 

θερμοκρασία 77 Κ. Για την πλήρη μεταφορά του δείγματος της διόλης το φιαλίδιο 

που την περιέχει διατηρείται σε θερμοκρασία 303 Κ, ενώ όλη η διαδικασία 

πραγματοποιείται σε εκκενωμένο χώρο. Αφού πραγματοποιηθεί η διαδικασία της 

απόσταξης το φιαλίδιο που περιέχει το μίγμα διόλης και P2O5 επαναφέρεται σε 

θερμοκρασία δωματίου και αφήνεται για 15 λεπτά ώστε να πραγματοποιηθεί η 
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αφυδάτωση της διόλης προς την παραγωγή αλδεΰδης (το P2O5 μετατρέπεται σε 

φωσφορικό οξύ). Η αλδεΰδη που παράγεται μεταφέρεται με την ίδια διαδικασία 

απόσταξης σε νέο φιαλίδιο το οποίο περιέχει P2O5 ώστε να αφυδατωθεί πλήρως τυχόν 

εναπομένουσα ποσότητα διόλης, οπότε και το τελικό δείγμα αλδεΰδης να έχει την 

μέγιστη δυνατή καθαρότητα, απαραίτητη προϋπόθεση για τα πειράματα κινητικής 

που διεξήχθησαν. Το δείγμα της αλδεΰδης διατηρείται για αρκετά μεγάλο χρονικό 

διάστημα χωρίς να χάνει την σύσταση του όπως έχει αποδειχθεί πραγματοποιώντας 

ανάλυση με φασματομετρία μαζών και φασματοσκοπία υπερύθρου. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι όλα τα γυάλινα φιαλίδια που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και 

αποθήκευση της αλδεΰδης θερμαίνονται στους 250 οC και εκκενώνονται για αρκετή 

ώρα, ώστε να απαλλαχθούν πλήρως από την υγρασία  που βρίσκεται στα τοιχώματα, 

εφόσον παρουσία υγρασίας η αλδεΰδη θα μετατραπεί και πάλι σε διόλη.             

  Η δεύτερη πρόδρομη ένωση που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή της 

CF3CHO ήταν η αιθόξυ-ημιακετάλη CF3CH(OH)-OCH2CH3 (trifluoro acetaldehyde 

ethyl hemiacetal, Cas No. 433-27-2, b.p. 377.7K) η οποία προέρχεται από την εταιρία 

FluoroChem Ltd. και είναι διάλυμα αιθανόλης (για την σταθεροποίηση της 

ημιακετάλης) αναγραφόμενης καθαρότητας 90%. Αρχικά μεταφέρεται ποσότητα 1ml 

ημιακετάλης σε γυάλινο φιαλίδιο και ύστερα το δείγμα απαλλάσσεται από τον 

εγκλωβισμένο αέρα με την διαδικασία των συνεχόμενων κύκλων ψύξης στους 77Κ, 

εκκένωσης και επαναφοράς σε θερμοκρασία δωματίου. Το φιαλίδιο αυτό 

προσαρτείται κατάλληλα σε δεύτερο γυάλινο φιαλίδιο το οποίο είναι εκκενωμένο από 

αέρα και υγρασία και περιέχει περίπου 5ml πυκνού H2SO4 (95-97% υδατικό 

διάλυμα). Στην συνέχεια η ημιακετάλη μεταφέρεται στάγδην στο H2SO4 ενώ το 

διάλυμα αναδεύεται συνεχώς σε θερμοκρασία δωματίου. Η διαδικασία της ανάμιξης 

του διαλύματος διαρκεί για 30 λεπτά, χρονικό διάστημα το οποίο επαρκεί για την 

πραγματοποίηση της αντίδρασης παραγωγής της αλδεΰδης. Η CF3CHO έχει σημείο 

βρασμού στους -20 οC οπότε ουσιαστικά βρίσκεται στη  αέρια φάση στο φιαλίδιο της 

αντίδρασης. Η μεταφορά της πραγματοποιείται σε εκκενωμένο και απαλλαγμένο από 

υγρασία  γυάλινο φιαλίδιο το οποίο βρίσκεται σε θερμοκρασία 77Κ. Το δείγμα της 

αλδεΰδης διατηρείται στο φιαλίδιο σε θερμοκρασία -80 οC, αποφεύγοντας 

ταυτόχρονα, με κάλυψη του φιαλιδίου, την έκθεση του στο φως προκειμένου να 

αποφευχθεί η διαδικασία του πολυμερισμού.  

 Προκειμένου να ελεγχθεί η διαδικασία παραγωγής της αλδεΰδης από τις δύο 

πρόδρομες ενώσεις αλλά και να προσδιοριστεί η καθαρότητα τους χρησιμοποιήθηκε 
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η φασματομετρία μαζών και η φασματοσκοπία υπερύθρου. Χρησιμοποιώντας την 

φασματομετρία μαζών ελήφθησαν φάσματα μάζας τόσο για την παραγόμενη αλδεΰδη 

όσο και τις δύο πρόδρομες ενώσεις που χρησιμοποιήθηκαν. Τα φάσματα μάζας είναι 

σε δυναμικό ιονισμού 70 eV, ίδια ευαισθησία ηλεκτρομέτρου όπως επίσης και 

παρόμοιες ροές των μορίων προς τον αντιδραστήρα. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλα 

τα φάσματα έχει αφαιρεθεί το σήμα υποβάθρου (υγρασία και αέρας λόγω μικρής 

διαρροής στο σύστημα κενού) 

 
Δ.4.8 – Συγκριτικό φάσμα μάζας στα 70 eV για την CF3CHO και τις πρόδρομες ενώσεις 
που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνθεση της. 
 
Όπως φαίνεται στο παραπάνω φάσμα χαρακτηριστικές κορυφές της ημιακετάλης 

(m/z = 43, 47 και 75) και της διολής (m/z = 43 και 47) δεν υπάρχουν στο φάσμα της 

παραγόμενης αλδεΰδης. Το φάσμα της παραγόμενης αλδεΰδης περιέχει 

χαρακτηριστικές κορυφές όπως το μητρικό ιόν (m/z = 98) αλλά και την αλδεϋδική 

ομάδα -CHO (m/z = 29). Περαιτέρω ανάλυση του χαρακτηριστικού φάσματος της 

αλδεΰδης δίνεται στην ενότητα των αποτελεσμάτων (Κεφ. 5). 

 Όσον αφορά την φασματοσκοπία IR ελήφθησαν φάσματα υπερύθρου τόσο 

της αλδεΰδης όσο και των πρόδρομων ενώσεων, με διακριτική ικανότητα 1 cm-1. Τα 

φάσματα που φαίνονται στο Δ.4.9 έχουν διορθωθεί ώστε το σήμα υποβάθρου να είναι 

μηδέν προκειμένου να εκτιμηθεί η καθαρότητα των δειγμάτων, βάσει της ενεργούς 

διατομής απορρόφησης χαρακτηριστικών κορυφών. 
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Δ.4.9 – Συγκριτικό φάσμα υπερύθρου για την CF3CHO και τις πρόδρομες ενώσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν για την σύνθεση της. 
 

Η παραγωγή της αλδεΰδης αποδεικνύεται από την εμφάνιση της χαρακτηριστικής 

κορυφής τάσης του καρβονυλικού δεσμού (1787 cm-1), η οποία στο άνωθι φάσμα δεν 

φαίνεται λόγω της επικάλυψης λόγω υγρασίας στο φάσμα της διόλης. Το φάσμα της 

αλδεΰδης συγκρινόμενο με υπάρχον φάσμα της βιβλιογραφίας33 δεν παρουσιάζει 

καμία διαφορά. Η απουσία των χαρακτηριστικών και ισχυρών κορυφών τόσο της 

ημιακετάλης (670 - 1125 cm-1) όσο και της διόλης (980 - 1150 cm-1) ισχυροποιούν 

την σχεδόν πλήρη παραγωγή αλδεΰδης και την μεγάλη καθαρότητα του δείγματος. 

Από το παραπάνω φάσμα μπορεί να εξαχθεί και η καθαρότητα των δειγμάτων όσο 

αφορά την ύπαρξη των αρχικών αντιδρώντων. Συγκεκριμένα εφόσον είναι γνωστή η 

ενεργός διατομή απορρόφησης χαρακτηριστικών κορυφών της ημιακετάλης (1113.2 

cm-1) αλλά και της διόλης (1124.8 cm-1) μπορεί να υπολογιστεί, από την ελάχιστη 

απορρόφηση που μπορεί να ανιχνευθεί στο φάσμα της αλδεΰδης, η συγκέντρωση 

(Νόμος Beer Lambert, E.4.53) στο δείγμα οπότε και το ποσοστό καθαρότητας αυτού. 

Με την διαδικασία αυτή προσδιορίστηκε ότι και τα δύο δείγματα έχουν καθαρότητα 

99.5 % όσον αφορά την ύπαρξη πρόδρομων ενώσεων που χρησιμοποιήθηκαν. 

Επίσης, όσον αφορά την περίπτωση της παρασκευής από ημιακετάλη, ελέγχθηκε εάν 

το δείγμα περιέχει αιθανόλη εφόσον πρόκειται για διάλυμα στην συγκεκριμένη 
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ένωση. Η αιθανόλη έχει χαρακτηριστική ισχυρή κορυφή στους 1080cm-1, όποτε 

ακολουθώντας την ίδια διαδικασία μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι το δείγμα δεν 

περιέχει αιθανόλη πάνω από 0.5 %. Το γεγονός ότι η καθαρότητα του δείγματος 

προσδιορίζεται ίση με 99.5 % η μέτρηση των κινητικών παραμέτρων θα περιέχει 

σφάλμα 5 % στην περίπτωση που οι προσμίξεις έχουν συντελεστή ταχύτητας με το Cl 

ή το ΟΗ ταχύτερο κατά 2 τάξεις μεγέθους. 

 Τα πειράματα κινητικής που διεξήχθησαν, στην παρούσα διατριβή, 

πραγματοποιήθηκαν με δείγματα της CF3CHO τα οποία παρασκευάστηκαν και από 

τις δύο πρόδρομες ενώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν δοκιμαστεί 3 διαφορετικοί 

τρόποι εισαγωγής του δείγματος στο σύστημα ροής αντιδρώντων της διάταξης για 

την διεξαγωγή των πειραμάτων που αφορούν την απόλυτη μέτρηση του συντελεστή 

ταχύτητας της αντίδρασης του ατομικού Cl με την αλδεΰδη: 

1. Παρασκευή της αλδεΰδης από την αφυδάτωση της διόλης σε περιβάλλον P2O5 και 

τροφοδοσία της CF3CHO στο σύστημα ροής των αντιδρώντων από γυάλινο φιαλίδιο 

που περιέχει την αλδεΰδη σε P2O5. 

2. Παρασκευή της αλδεΰδης από την αιθόξυ-ημιακετάλη σε περιβάλλον H2SO4. 

Παροχή πίεσης της CF3CHO στο σύστημα ροής των αντιδρώντων από γυάλινο 

φιαλίδιο που βρίσκεται σε θερμοκρασία -77 οC (μίγμα ξηρού πάγου και ακετόνης). 

3. Παρασκευή της αλδεΰδης από την αιθόξυ-ημιακετάλη σε περιβάλλον H2SO4. 

Δημιουργία μιγμάτων 5 - 10% CF3CHO σε He και χρησιμοποίηση τους για την 

διεξαγωγή των πειραμάτων.   

Τα πειράματα μελέτης της κινητικής των αντιδράσεων του ατομικού Cl, όπως 

θα αναλυθεί και στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων διεξήχθησαν και με τους τρεις 

παραπάνω τρόπους δίνοντας ίδιες μετρήσεις του συντελεστή ταχύτητας αντίδρασης 

συνυπολογίζοντας το σφάλμα των πειραματικών μετρήσεων. Όσον αφορά την μελέτη 

της αντίδρασης των ριζών ΟΗ με την  CF3CHO, με την σχετική τεχνική μέτρησης του 

συντελεστή ταχύτητας, η παραγωγή της αλδεΰδης πραγματοποιήθηκε από την 

αφυδάτωση της διόλης. Τελικά παρασκευάστηκε μίγμα της αλδεΰδης και της 

πρότυπης ένωσης που χρησιμοποιήθηκε σε Ο2 για την διεξαγωγή των συγκεκριμένων 

πειραμάτων κινητικής.  

 
4.9.2 ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΟ ΠΡΟΠΑΝΑΛΗ - CF3CF2CHO  
 
 Η 3,3,3,2,2-πεντάφθορο-προπανάλη CF3CF2CHO (CAS No. 422-06-0) 

παρασκευάστηκε από την ενυδατωμένη μορφή της, την CF3CF2CH(OΗ)2. Η 
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συγκεκριμένη αλδεΰδη είναι άχρωμη και βρίσκεται στην αέρια φάση σε θερμοκρασία 

δωματίου ενώ το σημείο βρασμού19 της είναι στους 2 οC. Η διόλη CF3CF2CH(OΗ)2 

(3,3,3,2,2-Pentafluoro-Propanal hydrate, CAS No. 422-63-9) είναι της εταιρίας Αlfa 

Aesar και πρόκειται για υδατικό διάλυμα αναγραφόμενης καθαρότητας 90%. Η 

διαδικασία παραγωγής της συγκεκριμένης αλδεΰδης είναι η ίδια με αυτή που 

περιγράφτηκε παραπάνω (§4.9.1) στην παρασκευή της CF3CHO από την αντίστοιχη 

διόλη.  

 Προκειμένου να ελεγχθεί η διαδικασία παραγωγής της αλδεΰδης CF3CF2CHO 

από την ενυδατωμένη μορφή της αλλά και να προσδιοριστεί η καθαρότητα τους 

χρησιμοποιήθηκε η φασματομετρία μαζών και η φασματοσκοπία υπερύθρου. 

Χρησιμοποιώντας την φασματομετρία μαζών ελήφθησαν φάσματα μάζας τόσο για 

την παραγόμενη αλδεΰδη όσο και για την διόλη που χρησιμοποιήθηκε. Τα φάσματα 

μάζας είναι σε δυναμικό ιονισμού 70 eV, ίδια ευαισθησία ηλεκτρομέτρου όπως 

επίσης και παρόμοιες ροές των μορίων προς τον αντιδραστήρα. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι σε όλα τα φάσματα έχει αφαιρεθεί το σήμα υποβάθρου (υγρασία και αέρας λόγω 

μικρής διαρροής στο σύστημα κενού) 

 
Δ.4.10 – Συγκριτικό φάσμα μάζας στα 70 eV για την CF3CHO και την διόλη που 
χρησιμοποιήθηκε για την σύνθεση της. 
 
Όπως φαίνεται στο παραπάνω φάσμα χαρακτηριστικές κορυφές της διόλης (m/z = 43 

και 47) δεν υπάρχουν στο φάσμα της παραγόμενης αλδεΰδης. Αξιοσημείωτο είναι 
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επίσης ότι η αναλογία Ι29/Ι31 στο φάσμα της αλδεΰδης αυξάνεται από 3, που ήταν 

στην διόλη, στην τιμή 9, η οποία είναι χαρακτηριστική για όλες τις αλδεΰδες που 

μελετήθηκαν. Το φάσμα της παραγόμενης αλδεΰδης περιέχει χαρακτηριστικές 

κορυφές όπως το μητρικό ιόν (m/z = 148) αλλά και την αλδεϋδική ομάδα -CHO (m/z 

= 29). Περαιτέρω ανάλυση του χαρακτηριστικού φάσματος της αλδεΰδης δίνεται 

στην ενότητα των αποτελεσμάτων (Κεφ. 5). 

 Όσον αφορά την φασματοσκοπία IR ελήφθησαν φάσματα υπερύθρου τόσο 

της αλδεΰδης όσο και των πρόδρομων ενώσεων, με διακριτική ικανότητα 1 cm-1. Τα 

φάσματα που φαίνονται στο Δ.4.11 έχουν διορθωθεί ώστε το σήμα υποβάθρου να 

είναι μηδέν προκειμένου να εκτιμηθεί η καθαρότητα των δειγμάτων, βάσει της 

ενεργούς διατομής απορρόφησης χαρακτηριστικών κορυφών. 

 
Δ.4.11 – Συγκριτικό φάσμα υπερύθρου για την CF3CF2CHO και την διόλη που 
χρησιμοποιήθηκε για την σύνθεση της. 
 

Η παραγωγή της αλδεΰδης αποδεικνύεται από την εμφάνιση της χαρακτηριστικής 

κορυφής τάσης του καρβονυλικού δεσμού (1776 cm-1). Το φάσμα της αλδεΰδης 

συγκρινόμενο με υπάρχον φάσμα της βιβλιογραφίας34 δεν παρουσιάζει καμία 

διαφορά. Η απουσία των χαρακτηριστικών και ισχυρών κορυφών της διόλης (810-

1160 cm-1) ισχυροποιούν την σχεδόν πλήρη παραγωγή αλδεΰδης και την μεγάλη 

καθαρότητα του δείγματος. Από το παραπάνω φάσμα μπορεί να εξαχθεί και η 
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καθαρότητα των δειγμάτων όσο αφορά την ύπαρξη των αρχικών αντιδρώντων. 

Συγκεκριμένα εφόσον είναι γνωστή η ενεργός διατομή απορρόφησης 

χαρακτηριστικών κορυφών της διόλης (1024.2 cm-1) μπορεί να υπολογιστεί, από την 

ελάχιστη απορρόφηση που μπορεί να ανιχνευθεί στο φάσμα της αλδεΰδης, η 

συγκέντρωση (Νόμος Beer Lambert, E.4.53) στο δείγμα οπότε και το ποσοστό 

καθαρότητας αυτού. Με την διαδικασία αυτή προσδιορίστηκε ότι το δείγμα της 

αλδεΰδης έχει καθαρότητα 99.5 % όσον αφορά την ύπαρξη της πρόδρομης ένωσης 

που χρησιμοποιήθηκε. Το γεγονός ότι η καθαρότητα του δείγματος προσδιορίζεται 

ίση με 99.5 % η μέτρηση των κινητικών παραμέτρων θα περιέχει σφάλμα 5% στην 

περίπτωση που οι προσμίξεις έχουν συντελεστή ταχύτητας με το Cl ή το ΟΗ 

ταχύτερο κατά 2 τάξεις μεγέθους. 

 Η διεξαγωγή των πειραμάτων μέτρησης των κινητικών παραμέτρων 

πραγματοποιήθηκε με την εισαγωγή της αλδεΰδης στο σύστημα ροής των 

αντιδρώντων από φιαλίδιο που την περιείχε σε περιβάλλον P2O5, είτε αυτούσιας 

(χωρίς αραίωση) για τα κινητικά πειράματα είτε σε προπαρασκευασμένο μίγμα O2. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δείγμα της αλδεΰδης διατηρείται για αρκετά μεγάλο 

χρονικό διάστημα χωρίς να χάνει την σύσταση του όπως έχει αποδειχθεί 

πραγματοποιώντας ανάλυση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με φασματομετρία 

μαζών και φασματοσκοπία υπερύθρου. 

 
4.9.3 ΔΙΦΘΟΡΟ ΑΚΕΤΑΛΔΕΫΔΗ - CΗF2CHO  
 

Η δίφθορο-ακεταλδεΰδη CΗF2CHO (Cas No. 430-69-3) παρασκευάστηκε από 

την αντίστοιχη αιθόξυ-ημιακετάλη. Η αλδεΰδη CΗF2CHO είναι υγρή σε θερμοκρασία 

δωματίου αν και το σημείο βρασμού19 της είναι κοντά στους 28 οC, οπότε και έχει 

μεγάλη τάση ατμών. Η αιθόξυ-ημιακετάλη CΗF2CH(OΗ)OCH2CH3 (difluoro 

acetaldehyde ethoxy hemiacetal, CAS No. 148992-43-2) είναι της εταιρίας 

FluoroChem Ltd. και είναι αναγραφόμενης καθαρότητας 90 %. Ο τρόπος παρασκευής 

που αναφέρεται στην βιβλιογραφία25 είναι αντίδραση της ημιακετάλης με πυκνό 

H2SO4 (95-97 % υδατικό διάλυμα) για 15 λεπτά, υπό ανάδευση και θερμοκρασία 

δωματίου, ενώ η συλλογή της αλδεΰδης πραγματοποιείται, υπό κενό, σε φιαλίδιο το 

οποίο βρίσκεται σε θερμοκρασία 77 Κ. Η διαδικασία αυτή ενώ δοκιμάστηκε δεν 

κατέστη δυνατό να παραχθεί ικανή ποσότητα αλδεΰδης η οποία να χρησιμοποιηθεί 

για τα πειράματα κινητικής της συγκεκριμένης διατριβής. Προκειμένου να 

παρασκευαστεί η αλδεΰδη CΗF2CHO χρησιμοποιήθηκε το P2O5, το οποίο έχει την 
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ίδια δράση με το H2SO4 δρώντας ως ισχυρό οξύ ώστε τελικά να «αφυδατωθεί» 

(πρόκειται για διαδικασία απόσπασης της αιθανόλης από την ημιακετάλη) η αιθόξυ-

ημιακετάλη. Συγκεκριμένα η διαδικασία παραγωγής της αλδεΰδης αποτελείται τα 

εξής επιμέρους στάδια: 

1. Εισαγωγή της ημιακετάλης (~1 ml) σε γυάλινο φιαλίδιο και απομάκρυνση του 

αέρα με διαδοχικούς κύκλους ψύξης στους 77 Κ, εκκένωσης και επαναφοράς σε 

θερμοκρασία δωματίου. 

2. Προσάρτηση του φιαλιδίου σε γυάλινο αποθηκευτικό χώρο, οποίος έχει την 

δυνατότητα απομόνωσης με χρήση στρόφιγγας, όγκου ~800 cm3. Ο συγκεκριμένος 

όγκος έχει εκκενωθεί και θερμανθεί για την απομάκρυνση της υγρασίας, και τελικά 

γεμίζεται με 10g P2O5.  

3. Θέρμανση του φιαλιδίου της ημιακετάλης στους 50 oC και εισαγωγή πίεσης, ίση με 

την τάση ατμών της στην θερμοκρασία αυτή, στον αποθηκευτικό χώρο που περιέχει 

το P2O5. Απομονώνοντας τον συγκεκριμένο χώρο ώστε να μην εισάγεται περαιτέρω 

ποσότητα ημιακετάλης το μίγμα αφήνεται για περίπου 2 λεπτά προκειμένου να 

αντιδράσει και τελικά να παραχθεί η αλδεΰδη. 

4. Η ποσότητα αλδεΰδης που παράγεται μεταφέρεται, υπό κενό, σε φιαλίδιο που 

περιέχει P2O5 και βρίσκεται στους 77 Κ. Η διαδικασία πραγματοποιείται για την 

εξασφάλιση της πλήρους μετατροπής όλης της ποσότητας της ημιακετάλης σε 

αλδεΰδη. 

5. Τα βήματα 2 έως 4 επαναλαμβάνονται αρκετές φορές ώστε να καταναλωθεί όλη η 

αρχική ποσότητα ημιακετάλης και να  συγκεντρωθεί τελικά αρκετή ποσότητα 

αλδεΰδης στο φιαλίδιο. Τελικώς το δείγμα της αλδεΰδης επαναφέρεται σε 

θερμοκρασία δωματίου από τους 77 Κ για την περαιτέρω ανάλυση του.             

Προκειμένου να ελεγχθεί η διαδικασία παραγωγής της αλδεΰδης από την 

ημιακετάλη αλλά και να προσδιοριστεί η καθαρότητα της χρησιμοποιήθηκε η 

φασματομετρία μαζών και η φασματοσκοπία υπερύθρου. Χρησιμοποιώντας την 

φασματομετρία μαζών ελήφθησαν φάσματα μάζας τόσο για την παραγόμενη αλδεΰδη 

όσο και για την πρόδρομη ένωση που χρησιμοποιήθηκε. Τα φάσματα μάζας είναι σε 

δυναμικό ιονισμού 70 eV, ίδια ευαισθησία ηλεκτρομέτρου όπως επίσης και 

παρόμοιες ροές των μορίων προς τον αντιδραστήρα. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλα 

τα φάσματα έχει αφαιρεθεί το σήμα υποβάθρου (υγρασία και αέρας λόγω μικρής 

διαρροής στο σύστημα κενού) 
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Δ.4.12 – Συγκριτικό φάσμα μάζας στα 70 eV για την CΗF2CHO και την ημιακετάλη που 
χρησιμοποιήθηκε για την σύνθεση της. 
 
Όπως φαίνεται στο παραπάνω φάσμα χαρακτηριστικές κορυφές της ημιακετάλης 

(m/z = 43, 47 και 75) δεν υπάρχουν στο φάσμα της παραγόμενης αλδεΰδης. Το 

φάσμα της παραγόμενης αλδεΰδης περιέχει χαρακτηριστικές κορυφές όπως το 

μητρικό ιόν (m/z = 80) αλλά και την αλδεϋδική ομάδα -CHO (m/z = 29). Περαιτέρω 

ανάλυση του χαρακτηριστικού φάσματος της αλδεΰδης δίνεται στην ενότητα των 

αποτελεσμάτων (Κεφ. 5). 

 Όσον αφορά την φασματοσκοπία IR ελήφθησαν φάσματα υπερύθρου τόσο 

της αλδεΰδης όσο και των πρόδρομων ενώσεων, με διακριτική ικανότητα 1 cm-1. Τα 

φάσματα που φαίνονται στο Δ.4.13 έχουν διορθωθεί ώστε το σήμα υποβάθρου να 

είναι μηδέν προκειμένου να εκτιμηθεί η καθαρότητα των δειγμάτων, βάσει της 

ενεργούς διατομής απορρόφησης χαρακτηριστικών κορυφών. 
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Δ.4.13 – Συγκριτικό φάσμα υπερύθρου για την CΗF2CHO και την ημιακετάλη που 
χρησιμοποιήθηκε για την σύνθεση της. 
 

Η παραγωγή της αλδεΰδης αποδεικνύεται από την εμφάνιση της χαρακτηριστικής 

κορυφής τάσης του καρβονυλικού δεσμού (1770 cm-1). Το φάσμα της αλδεΰδης 

συγκρινόμενο με υπάρχον φάσμα της βιβλιογραφίας26 δεν παρουσιάζει καμία 

διαφορά. Η απουσία των χαρακτηριστικών και ισχυρών κορυφών της ημιακετάλης 

ισχυροποιούν την σχεδόν πλήρη παραγωγή αλδεΰδης και την μεγάλη καθαρότητα του 

δείγματος. Από το παραπάνω φάσμα μπορεί να εξαχθεί και η καθαρότητα των 

δειγμάτων όσο αφορά την ύπαρξη των αρχικών αντιδρώντων. Συγκεκριμένα εφόσον 

είναι γνωστή η ενεργός διατομή απορρόφησης χαρακτηριστικών κορυφών της 

ημιακετάλης (911 cm-1) μπορεί να υπολογιστεί, από την ελάχιστη απορρόφηση που 

μπορεί να ανιχνευθεί στο φάσμα της αλδεΰδης, η συγκέντρωση (Νόμος Beer Lambert, 

E.4.53) στο δείγμα οπότε και το ποσοστό καθαρότητας αυτού. Με την διαδικασία 

αυτή προσδιορίστηκε ότι και τα δύο δείγματα έχουν καθαρότητα 99.6 % όσον αφορά 

την ύπαρξη της ημιακετάλης που χρησιμοποιήθηκε. Επίσης ελέγχθηκε εάν το δείγμα 

περιέχει αιθανόλη εφόσον πρόκειται για 90 % διάλυμα της ημιακετάλης στην 

συγκεκριμένη ένωση. Η αιθανόλη έχει χαρακτηριστική ισχυρή κορυφή στους 1080 

cm-1, όποτε ακολουθώντας την ίδια διαδικασία μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι 

το δείγμα δεν περιέχει αιθανόλη πάνω από 0.5 %. Το γεγονός ότι η καθαρότητα του 

δείγματος προσδιορίζεται ίση με 99.5 % η μέτρηση των κινητικών παραμέτρων θα 
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περιέχει σφάλμα 5 % στην περίπτωση που οι προσμίξεις έχουν συντελεστή ταχύτητας 

με το Cl ή το ΟΗ ταχύτερο κατά 2 τάξεις μεγέθους. 

Η διεξαγωγή των πειραμάτων μέτρησης των κινητικών παραμέτρων 

πραγματοποιήθηκε με την εισαγωγή της αλδεΰδης στο σύστημα ροής των 

αντιδρώντων από φιαλίδιο που την περιείχε σε περιβάλλον P2O5, είτε αυτούσιας 

(χωρίς αραίωση) για τα κινητικά πειράματα είτε σε προπαρασκευασμένο μίγμα O2. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δείγμα της αλδεΰδης διατηρείται για αρκετά μεγάλο 

χρονικό διάστημα χωρίς να χάνει την σύσταση του όπως έχει αποδειχθεί 

πραγματοποιώντας ανάλυση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με φασματομετρία 

μαζών και φασματοσκοπία υπερύθρου. 

 
4.9.4 ΤΡΙΦΘΟΡΟ ΠΡΟΠΑΝΑΛΗ – CF3CH2CHO  
 
 Η 3,3,3-τρίφθορο-προπανάλη (3,3,3-trifluoro-propanal) είναι η μοναδική 

αλδεΰδη, που μελετήθηκε στην διατριβή, η οποία είναι εμπορικά διαθέσιμη από την 

εταιρία FluoroChem Ltd. και είναι αναγραφόμενης καθαρότητας 97 %. Πρόκειται για 

υγρή άχρωμη ένωση σε θερμοκρασία δωματίου με σημείο βρασμού19 56 οC. 

Ποσότητα της αλδεΰδης CF3CH2CHO μεταφέρεται σε γυάλινο ξηραμένο φιαλίδιο και 

υποβάλλεται σε διαδοχικούς κύκλους ψύξης στους 77 Κ, εκκένωσης και επαναφοράς 

σε θερμοκρασία δωματίου, ώστε να εκδιωχθεί ο αέρας του φιαλιδίου. Εν συνεχεία για 

την περαιτέρω απομάκρυνση τυχόν προσμίξεων (συγκεκριμένα βαρύτερων 

κλασμάτων όπως ολιγομερή της αλδεΰδης) του δείγματος πραγματοποιείται 

κλασματική απόσταξη, υπό κενό, κοντά στο σημείο βρασμού (~50 oC) της ένωσης η 

οποία τελικά συλλέγεται σε ξηραμένο φιαλίδιο το οποίο βρίσκεται στους 77 Κ.  

Προκειμένου να πιστοποιηθεί η αλδεΰδη αλλά και να προσδιοριστεί η 

καθαρότητα της χρησιμοποιήθηκε η φασματομετρία μαζών και η φασματοσκοπία 

υπερύθρου. Το φάσμα μάζας της CF3CH2CHO είναι σε δυναμικό ιονισμού 70 eV. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο φάσμα έχει αφαιρεθεί το σήμα υποβάθρου (υγρασία και 

αέρας λόγω μικρής διαρροής στο σύστημα κενού) 
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Δ.4.14 –Φάσμα μάζας στα 70 eV για την CF3CH2CHΟ. 
 
Το φάσμα της αλδεΰδης περιέχει τις αναμενόμενες χαρακτηριστικές κορυφές όπως το 

μητρικό ιόν (m/z = 112) αλλά και την αλδεϋδική ομάδα -CHO (m/z = 29). Περαιτέρω 

ανάλυση του χαρακτηριστικού φάσματος της αλδεΰδης δίνεται στην ενότητα των 

αποτελεσμάτων (Κεφ. 5). 

 Όσον αφορά την φασματοσκοπία IR ελήφθησαν φάσματα υπερύθρου της 

αλδεΰδης, με διακριτική ικανότητα 1 cm-1. Το φάσμα που φαίνεται στο Δ.4.15 έχει 

διορθωθεί ώστε το σήμα υποβάθρου να είναι μηδέν. 

 
Δ.4.15 – Φάσμα υπερύθρου για την CF3CH2CHO. 
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Η χαρακτηριστική κορυφή τάσης του καρβονυλικού δεσμού της αλδεΰδης 

εμφανίζεται στους 1754 cm-1. Το φάσμα της αλδεΰδης συγκρινόμενο με υπάρχον 

φάσμα της βιβλιογραφίας33 δεν παρουσιάζει κάποια διαφορά. Στο παρακάτω 

διάγραμμα (Δ.4.16) παρατίθεται η σύγκριση των φασμάτων υπερύθρου του δείγματος 

της CF3CH2CHO, που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή, σε σχέση με αυτό 

της ομάδας Kelly et al.33. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί η καθαρότητα του δείγματος με την διαδικασία που περιγράφτηκε για 

τις προηγούμενες αλδεΰδες. 

 
Δ.4.16 – Συγκριτικό φάσμα υπερύθρου για δείγμα της CF3CH2CHO που 
χρησιμοποιήθηκε με φάσμα της βιβλιογραφίας. 
 
 Η διεξαγωγή των πειραμάτων μέτρησης των κινητικών παραμέτρων 

πραγματοποιήθηκε με την εισαγωγή της αλδεΰδης στο σύστημα ροής των 

αντιδρώντων από φιαλίδιο που την είτε αυτούσιας (χωρίς αραίωση) για τα κινητικά 

πειράματα είτε με προπαρασκευασμένο μίγμα (5 έως 10%) σε O2 ή He. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι το δείγμα της αλδεΰδης διατηρείται για αρκετά μεγάλο χρονικό 

διάστημα χωρίς να χάνει την σύσταση του όπως έχει αποδειχθεί πραγματοποιώντας 

ανάλυση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με φασματομετρία μαζών και 

φασματοσκοπία υπερύθρου. 
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Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκε η τροποσφαιρική αποικοδόμηση 

συγκεκριμένης σειράς φθοροαλδεϋδών (FluoroALdehydes, FAL). Έναυσμα της 

διατριβής αποτέλεσε το γεγονός ότι οι αλδεΰδες αποτελούν ενδιάμεσα προϊόντα της 

τροποσφαιρικής αποικοδόμησης υποκατάστατων των CFCs (ChloroFluoroCarbons), 

όπως οι HFCs (HydroFluoroCarbons) και οι HFAs (HydroFluoroAlcohols), και 

πιθανότατα πρόδρομες ενώσεις για τον σχηματισμό τοξικών φθοριωμένων 

καρβοξυλικών οξέων που έχουν ανιχνευθεί στην ατμόσφαιρα. Οι φθοροαλδεΰδες που 

επιλέχθηκαν είναι η  CF3CF2CHO (πεντάφθορο-προπανάλη), η CF3CHO (τρίφθορο-

ακεταλδεΰδη), η CF3CH2CHO (3,3,3-τρίφθορο-προπανάλη) και η CHF2CHO 

(δίφθορο-ακεταλδεΰδη), και η επιλογή έγινε τόσο επειδή οι ίδιες παράγονται από την 

τροποσφαιρική αποικοδόμηση ευρέως χρησιμοποιούμενων ενώσεων (CF3CH2OH, 

HFC-245cb, HFC-143a), όσο και ότι μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα για το 

ατμοσφαιρικό γίγνεσθαι πλήρως φθοριομένων και τελομερών αλδεϋδών μεγαλύτερης 

ανθρακικής αλυσίδας. 

Στο τμήμα αυτό της διατριβής παρατίθενται αποτελέσματα που αφορούν στον 

προσδιορισμό των κινητικών παραμέτρων των αντιδράσεων των ριζών ΟΗ και των 

ατόμων Cl με τις αλδεΰδες, στο θερμοκρασιακό εύρος των 273-363Κ, 

χρησιμοποιώντας την τεχνική VLPR-MS. Επιπρόσθετα στην παρούσα εργασία 

μετρήθηκαν οι ενεργές διατομές απορρόφησης υπερύθρου των φθοροαλδεϋδών ώστε 

να προσδιοριστεί, με μία σχετικά απλή μέθοδο, η επιβάρυνση που προκαλούν στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου. Επιπλέον μετρήθηκαν οι ενεργές διατομές 

απορρόφησης υπεριώδους/ορατού, εφόσον αναμένεται η φωτόλυση των 

φθοροαλδεϋδών, σε ακτινικά μήκη κύματος της τροπόσφαιρας (λ>290nm), να 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τρόπους αποικοδόμησης τους στην 

τροπόσφαιρα. Η ακριβής πειραματική διαδικασία και ο τρόπος προσδιορισμού που 

ακολουθήθηκε τόσο για τον προσδιορισμό των κινητικών παραμέτρων όσο και για 

την μέτρηση των ενεργών διατομών απορρόφησης έχει αναλυθεί σε προηγούμενο 

κεφάλαιο (§4.7 και §4.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  55  ––  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ      ‐‐112211‐‐  
  
5.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ CF3CF2CHO 
 
      Η πεντάφθορο-προπανάλη CF3CF2CHO, δεδομένου ότι δεν είναι εμπορικά 

διαθέσιμη, παρασκευάστηκε από την αφυδάτωση της ενυδατωμένης μορφής της, την 

διόλη CF3CF2CH(OH)2. Η διαδικασία παραγωγής, ελέγχου και προσδιορισμού 

καθαρότητας των δειγμάτων της CF3CF2CHO, που χρησιμοποιήθηκαν στα 

πειράματα, αναλύεται εκτενώς στην παράγραφο (§4.9.2). Το πρώτο στάδιο 

διεξαγωγής των πειραμάτων για την μελέτη των αντιδράσεων της CF3CF2CHO με τις 

ρίζες ΟΗ και τα άτομα Cl είναι η λήψη φασμάτων μάζας, με τον εκάστοτε 

φασματογράφο μάζας που χρησιμοποιήθηκε, για την αναγνώριση των 

χαρακτηριστικών κορυφών της αλδεΰδης που δύνανται να χρησιμοποιηθούν στα 

πειράματα κινητικής. Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ευαισθησία και 

θραυσματοποίηση του μορίου, ώστε το φάσμα μάζας που προκύπτει να είναι 

χαρακτηριστικό της κάθε ένωσης, το δυναμικό ιονισμού ρυθμίζεται στα 70eV, 

συνθήκη η οποία επιτρέπει και την άμεση σύγκριση των φασμάτων μάζας που 

ελήφθησαν με αυτά που είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες1,2.  

 

 

 
Δ.5.1 – Φάσμα μάζας σε δυναμικό ιονισμού 70eV για δείγμα της CF3CF2CHO. 
 
Από την θραυσματοποίηση της CF3CF2CHO, σε δυναμικό ιονισμού 70eV, προέκυψε 

το χαρακτηριστικό φάσμα μάζας της (Δ.5.1). Όπως φαίνεται η κορυφή με την μέγιστη 



ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  55  ––  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ      ‐‐112222‐‐  
  
ένταση είναι αυτή που αντιστοιχεί στην αλδεϋδική ομάδα –CHO (m/z=29), ενώ το 

μητρικό ιόν της (m/z=148) δεν εμφανίζεται στο συγκεκριμένο φάσμα αν και είναι 

δυνατόν να παρατηρηθεί σε μεγαλύτερη ευαισθησία του οργάνου. Αναλυτικά στον 

πίνακα Π.5.1 φαίνεται ο χαρακτηρισμός και η σχετική αφθονία των θραυσμάτων.   

m/z 29 
[CHO]+ 

31 
[CF]+ 

50 
[CF2]+ 

51 
[CHF2]+ 

69 
[CF3]+ 

100 
[CF2CF2]+ 

101 
[HCF2CF2]+ 

119 
[CF3CF2]+ 

QMG-422 

70 eV 100 12.5 4 13 19 24 2.9 1.8 

NIST  

70 eV 100 12.1 3.2 13.2 14 13.9 2.4 1.1 

 
Π.5.1 – Χαρακτηριστικές κορυφές και σχετική αφθονία αυτών για την CF3CF2CHO. 
 
Συγκρίνοντας το φάσμα μάζας που ελήφθη από το δείγμα της CF3CF2CHO με αυτό 

που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη δεδομένων του NIST, δεν 

παρατηρείται κάποια ουσιαστική διαφορά. Κάποιες ελάχιστες διαφορές στην σχετική 

αφθονία των κορυφών οφείλονται πιθανότητα στην διαφορετική οργανολογία που 

χρησιμοποιήθηκε. 

 

 
Δ.5.2 – Φάσμα μάζας, από ηλεκτρονική βιβλιοθήκη δεδομένων, σε δυναμικό ιονισμού 70eV για 
την CF3CF2CHO. 
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 Πέραν της φασματομετρίας μάζας χρησιμοποιήθηκε και η φασματοσκοπία 

υπερύθρου, προκειμένου να ταυτοποιηθεί η αλδεΰδη (σύγκριση με βιβλιογραφικά 

δεδομένα) αλλά και να προσδιοριστεί η καθαρότητα της όπως εξηγήθηκε στην 

παράγραφο (§4.9.2). Στο φάσμα υπερύθρου της CF3CF2CHO φαίνονται οι 

χαρακτηριστικές κορυφές απορρόφησης των διαφόρων δονήσεων του μορίου, οι 

οποίες και δίνονται αναλυτικά στον πίνακα Π.5.2.  

 
Δ.5.3 – Φάσμα υπερύθρου για δείγμα της CF3CF2CHO. 
 
Η περιοχή μεταξύ 1000 cm-1 και 1500 cm-1 είναι χαρακτηριστική για ενώσεις που 

περιέχουν C-F δεσμούς (δόνηση τάσης C-F), όπως επίσης, στην περιοχή, 

εμπεριέχονται τόσο δονήσεις τάσης των δεσμών C-C όσο και δονήσεις κάμψης του 

μορίου. Η απορρόφηση που εμφανίζεται στους 1800 cm-1, περίπου, είναι 

χαρακτηριστική όλων των μορίων που περιέχουν την καρβονυλική ομάδα και 

αντιστοιχεί στην δόνηση τάσης του δεσμού C=O. Τέλος, η δόνηση τάσης του δεσμού 

C-H στην αλδεϋδική ομάδα φαίνεται στην κορυφή που εμφανίζεται στους 2900 cm-1 

περίπου.  
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CF3CF2CHO 
ν(cm-1) είδος δόνησης 

719  
793  

1076,1115,1165,1224,1344 δόνηση τάσης C-F και C-C, δονήσεις κάμψης C-C-H 
1776 δόνηση τάσης C=O 
2864 δόνηση τάσης C-H 

 
Π.5.2 – Χαρακτηριστικές δονήσεις της CF3CF2CHO. Η αντιστοίχηση των δονήσεων είναι 
προσεγγιστική και παρατίθεται για ενδεικτικούς λόγους. 
 
Το φάσμα υπερύθρου που λήφθηκε για την CF3CF2CHO βρίσκεται σε απόλυτη 

συμφωνία με υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα3,4, γεγονός που πιστοποιεί την 

διαδικασία παραγωγής της αλδεΰδης, καθώς και την παρασκευή δειγμάτων υψηλής 

καθαρότητας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πειράματα κινητικής.  

 
5.1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ CF3CF2CHO+ΟΗ 
 
 Η κινητική μελέτη της αντίδρασης της CF3CF2CHO με τις ρίζες ΟΗ, στην 

αέρια φάση, πραγματοποιήθηκε με την σχετική τεχνική μέτρησης (§4.7.2) του 

συντελεστή ταχύτητας στην διάταξη VLPR-MS (QMG-422, 70eV) και σε 

θερμοκρασιακό εύρος 273-363Κ. Τα πειράματα διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας 

αντιδραστήρα όγκου V=100 cm3 και οπή διαφυγής διαμέτρου 3mm. Για τον 

συγκεκριμένο συνδυασμό όγκου αντιδραστήρα και διαμέτρου οπής έχει μετρηθεί με 

ανεξάρτητο πείραμα (§4.7.2) η σταθερά διαφυγής Aesc ίση με 1.535 s-1. Στον πίνακα 

Π.5.3 δίνονται οι συντελεστές διαφυγής (kesc) και οι χρόνοι παραμονής (τreactor) των 

αντιδρώντων μέσα στον αντιδραστήρα, για την θερμοκρασία δωματίου.  

 OH CF3CF2CHO (CF3CH2)2O 

kesc (s-1) 6.427 2.178 1.964 

τreactor (ms) 156 459 509 

 
Π.5.3 – Συντελεστές διαφυγής και χρόνοι παραμονής των αντιδρώντων, σε θερμοκρασία 298Κ, 
για αντιδραστήρα όγκου 100 cm3και οπή διαφυγής διαμέτρου 3mm. 
 
 Η παραγωγή των ριζών ΟΗ, όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιείται μέσω 

της αντίδρασης του ατομικού Η με διοξείδιο του αζώτου (NO2), σύμφωνα με την 

αντίδραση Α.5.1. 

 NOOHNOH 2 +→+    (Α.5.1) 
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Τα άτομα Η παράγονται με μικροκυματική διάσπαση μίγματος 28% Η2 και 10% Ar 

σε He, ενώ το ΝΟ2 ρέει αναραίωτο από την μία εκ των τριών γραμμών παροχής της 

διάταξης. Η παρασκευή του μίγματος Η2 καθώς και η διαδικασία παραγωγής 

ατομικού Η έχει περιγραφεί αναλυτικά στην παράγραφο §4.6.1. Η παροχή της 

αλδεΰδης CF3CF2CHO και του πρότυπου μορίου, όπου στην συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι ο φθοριωμένος αιθέρας (CF3CH2)2O (TrifluoroEthyl Ether, 99%, 

Αcros Organics), πραγματοποιείται μέσω του ίδιου τριχοειδούς σωλήνα του 

συστήματος ροής, εφόσον πρώτα παρασκευαστεί μίγμα των δύο σε Ο2. Συγκεκριμένα 

όλα τα μίγματα που παρασκευάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν, στην διατριβή, ήταν 

από 4-6% CF3CF2CHO, 4-6% (CF3CH2)2O σε Ο2. Αξίζει να αναφερθεί ότι  

παρασκευαζόταν σχεδόν καθημερινά φρέσκο μίγμα αλδεΰδης και αιθέρα, όπως 

επίσης ότι κανένα από τα δύο αντιδρώντα δεν οξειδωνόταν παρουσία του Ο2, στην 

αέρια φάση, ενδεχόμενο το οποίο ελεγχόταν με φασματομετρία μάζας. Η παρασκευή 

του μίγματος σε περίσσεια Ο2 επιλέχθηκε εφόσον το Ο2 αντιδρά ταχέως με τις 

αφυδρογονομένες ρίζες που παράγονται από την αντίδραση του ΟΗ με τα οργανικά 

μόρια, οπότε με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται τυχόν επιπλοκές δευτερογενούς 

χημείας και αλυσιδωτών αντιδράσεων, που μπορούν να προκαλέσουν οι δραστικές 

ρίζες, κατά τη μέτρηση των κινητικών παραμέτρων. Το δείγμα του αιθέρα προτού 

χρησιμοποιηθεί για τα πειράματα μέτρησης των κινητικών παραμέτρων, υποβλήθηκε 

σε διαδοχικούς κύκλους ψύξης στους 77Κ, εκκένωσης και επαναφοράς σε 

θερμοκρασία δωματίου ώστε να εκδιωχθεί ο αέρας του φιαλιδίου. Στο δείγμα του 

αιθέρα, κατά την ανάλυσή του χρησιμοποιώντας την φασματομετρία μαζών, δεν 

ανιχνεύθηκε κάποια πρόσμιξη σε ικανό ποσοστό ώστε να επηρεάσει τις μετρήσεις 

στα πειράματα κινητικής.  

Η επιλογή του πρότυπου μορίου αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την 

διεξαγωγή αξιόπιστων μετρήσεων κινητικών παραμέτρων. Πέραν της επιλογής ενός 

πρότυπου μορίου βάσει της δραστικότητας του ως προς τις ρίζες ΟΗ (παρόμοιος 

συντελεστής ταχύτητας ως προς την υπό μελέτη αντίδραση), απαιτείται επιπλέον ο 

έλεγχος για ενδεχόμενες συνεισφορές της χημείας του ενός μορίου (αλδεΰδη ή 

αιθέρας) στις επιλεγμένες φασματομετρικές κορυφές του έτερου αντιδρώντος., 

Προκειμένου να επιλεχθεί το κατάλληλο πρότυπο μόριο ελήφθησαν φάσματα μάζας, 

σε συνθήκες απουσίας και παρουσίας μεγάλης συγκέντρωσης ΟΗ (~3×1013 molecule 

cm-3), για το κάθε αντιδρών ξεχωριστά, ενώ χρησιμοποιήθηκε και αρκετά ικανός 
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χρόνος παραμονής των αντιδρώντων, στον αντιδραστήρα για την παραγωγή ικανής 

συγκέντρωσης προϊόντων. Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με αυτή 

την διαδικασία έδειξαν ότι στην περίπτωση του αιθέρα (CF3CH2)2O και της αλδεΰδης 

CF3CF2CHO κανένα από τα δύο αντιδρώντα δεν συνεισφέρει στα ιόντα που 

επιλέχθηκαν να μετρηθούν στον φασματογράφο μάζας. Συγκεκριμένα η ανίχνευση 

της CF3CF2CHO πραγματοποιήθηκε στο μητρικό ιόν της (m/z=148), όπως και για τον 

αιθέρα (CF3CH2)2O (m/z=182). Το όριο ανίχνευσης (λόγος σήματος προς θόρυβο, 

S/N=2) των δύο αντιδρώντων, στα ιόντα που χρησιμοποιήθηκαν, μετρήθηκε 5×1010  

και 5×109 molecule cm-3 για την αλδεΰδη και τον αιθέρα αντίστοιχα.  

 Η πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε περιγράφεται αναλυτικά στην 

παράγραφο §4.7.2.1. Στην περίπτωση των πειραμάτων προσδιορισμού των κινητικών 

παραμέτρων της αντίδρασης της CF3CF2CHO με τις ρίζες ΟΗ, χρησιμοποιήθηκε 

σταθερή πίεση 29 Torr μίγματος Η2/Ar/He για την τροφοδοσία της κοιλότητας 

μικροκυματικής διάσπασης. Η πίεση του ΝΟ2 κυμαινόταν στο εύρος 5-14 Torr 

επιτυγχάνοντας συγκεντρώσεις ΟΗ, στον αντιδραστήρα, από 1 έως 2.3×1013 

molecule cm-3. Προκειμένου να προσδιοριστεί η συγκέντρωση του ΟΗ, σύμφωνα με 

την διαδικασία που αναλύθηκε στην παράγραφο §4.7.2.2 είναι απαραίτητη η μέτρηση 

των παραμέτρων ροής του ΝΟ και του συντελεστή βαθμονόμησης έντασης- 

συγκέντρωσης (aΝΟ) του. Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκαν ανεξάρτητα 

πειράματα μέτρησης για το ΝΟ, από τα οποία προέκυψε ο συντελεστής ροής, 

σύμφωνα με την σχέση 
P
BAAF += : 

Α =5.8189×1013 molecule s-1
 Torr-2 

Β =2.2013×1014 molecule s-1
 Torr-1 

ενώ ο συντελεστής βαθμονόμησης έντασης-συγκέντρωσης aΝΟ προσδιορίστηκε ίσος 

με 1.88×10-15. Πρέπει να αναφερθεί ότι ο συντελεστής aΝΟ προσδιοριζόταν ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα, χωρίς όμως να παρατηρούνται διαφορές στην τιμή του 

μεγαλύτερες από 5%, λόγω αλλαγής της ευαισθησίας του φασματογράφου μαζών. 

Όσον αφορά στην παροχή του αντιδρώντος μίγματος αλδεΰδης και αιθέρα σε Ο2, 

υπήρχε συνεχής και σταθερή τροφοδοσία πίεσης του μίγματος πίσω από τον 

τριχοειδή σωλήνα που χρησιμοποιήθηκε. Η πίεση του μίγματος, που 

χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα, κυμάνθηκε στο εύρος των 12-17 Torr. Προκειμένου 

να μετρηθεί η συγκέντρωση της CF3CF2CHO αλλά και του (CF3CH2)2O 



ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  55  ––  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ      ‐‐112277‐‐  
  
πραγματοποιήθηκαν πειράματα μέτρησης των παραμέτρων ροής του μίγματος αλλά 

και προσδιορισμού του συντελεστή βαθμονόμησης aΜ για τα ιόντα που μετρούνται 

(m/z= 148 και 182). Οι παράμετροι ροής του μίγματος μετρήθηκαν ίσοι με 

Α=1.7587×1013 molecule s-1
 Torr-2 και B=5.4771×1014  molecule s-1

 Torr-1, ενώ οι 

συντελεστές βαθμονόμησης μετρήθηκαν να είναι aΜ,148=4.913 ×10-16 για την αλδεΰδη 

και aΜ,182=2.448 ×10-15. Η συγκέντρωση της CF3CF2CHO και του αιθέρα 

(CF3CH2)2O, για όλα τα πειράματα που διεξήχθησαν, κυμάνθηκε από 2.7-7.5 ×1012 

molecule cm-3.  

 Η αντίδραση της CF3CF2CHO και του αιθέρα με τις ρίζες ΟΗ 

πραγματοποιείται μέσω απόσπασης Η, προς την παραγωγή Η2Ο και της αντίστοιχης 

αφυδρογονομένης ρίζας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από φάσματα μάζας που 

ελήφθησαν απουσία και παρουσία ριζών ΟΗ. Οι αντιδράσεις (Α.5.2 και Α.5.3) που 

περιγράφουν την παραπάνω διαδικασία είναι: 

       (Α.5.2) OCCFCFOHHOCHOCFCF 232
k

23
OH,1 && +⎯⎯ →⎯+

    (Α.5.3) 3232
k

3223 HCFCOCHCFOHHOCFOCHCHCF ref && +⎯→⎯+

, όπου k1,OH και kref είναι οι συντελεστές ταχύτητας της αντίδρασης της CF3CF2CHO 

και του (CF3CH2)2O αντίστοιχα, με τις ρίζες ΟΗ. Όπως προαναφέρθηκε στην 

παράγραφο §4.7.2.2 ο προσδιορισμός του συντελεστή ταχύτητας με την σχετική 

τεχνική μέτρησης, στην διάταξη VLPR-MS δίνεται από την έκφραση Σ.5.1: 

 ref
escfRe

r

fRe
0

r
sub
escsub

r

sub
0 k)1

I
I

(kk)1
I
I

( −=−    (E.5.1) 

, όπου ο σχετικός συντελεστής ταχύτητας είναι ο λόγος rk
ref

OH,1

k
k

, ενώ οι λόγοι 

sub
r

sub
0

sub I
I

R =  και fRe
r

fRe
0

ref I
I

R  οι εντ σει  που λαμβάνονται από το φασματογράφο 

μάζας για την αλδεΰδη και το αιθέρα αντίστοιχα, απουσία (Ι0) και παρουσία ΟΗ (Ιr). 

Πρέπει να αναφερθεί ότι σε όλα τα πειράματα πραγματοποιούνταν μετρήσεις της 

ετερογενούς κατανάλωσης των δύο αντιδρώντων και διορθωνόταν (§4.7.2.2-Ε.4.52) 

κατάλληλα, όπου ήταν απαραίτητο. Προκειμένου να προσδιοριστεί ο συντελεστής 

ταχύτητας k1,OH της αντίδρασης των ριζών ΟΗ με την CF3CF2CHO από τον σχετικό 

συντελεστή kr, χρησιμοποιήθηκε ο απόλυτος συντελεστής ταχύτητας για την 

αντίδραση του (CF3CH2)2O με το ΟΗ που μετρήθηκε από την ομάδα του Orkin et 

al.5, χρησιμοποιώντας την τεχνική FP/RF (Flash Photolysis/Resonance 

=  είναι ά ς
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Fluorescence). Η θερμοκρασιακή εξάρτηση (277-370Κ) του συντελεστή ταχύτητας 

που δίνει η αυτή η ομάδα ακολουθεί την Arrhenius έκφραση: 

113
1

12
ref smoleculecm

RT
molekJ39.058.6exp10)44.032.2(k −−

−
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ±
−×±=  

Στον πίνακα που ακολουθεί (Π.5.4) παρατίθονται ενδεικτικά πειραματικά δεδομένα 

όπως προέκυψαν από το εκάστοτε πείραμα που διεξήχθη.  

 
T [OH]0/1013 [ALD]0/1012 k1,ΟΗ / kref 

k1,ΟΗ 
(m/z=148)/10-13 

CF3CF2CHO 

273 1.07-2.26 5.96-6.17 3.27±0.31 4.19±0.40 

273 1.07-2.26 2.89-3.09 3.29±0.34 4.21±0.44 

298 1.02-2.17 4.98-5.58 3.10±0.32 5.08±0.52 

298 1.02-2.17 5.60-5.94 2.78±0.27 4.55±0.44 

298 1.02-2.17 7.21-7.51 3.08±0.34 5.05±0.56 

298 1.02-2.17 5.71-5.91 3.27±0.36 5.36±0.59 

333 0.97-2.05 5.60-5.73 2.84±0.30 6.13±0.65 

333 0.97-2.05 2.93-3.16 2.78±0.31 6.00±0.67 

363 0.93-1.96 2.81-2.88 2.95±0.28 7.76±0.74 

363 0.93-1.96 2.71-3.03 2.59±0.25 6.81±0.66 

 
Π.5.4 – Ενδεικτικά πειραματικά δεδομένα για την αντίδραση της CF3CF2CHO με τις ρίζες ΟΗ. 
Οι συγκεντρώσεις δίνονται σε molecule cm-3,  ενώ ο συντελεστής ταχύτητας k1,OH  σε cm3 
molecule-1 s-1 . 
 

Παρακάτω δίνονται τα συγκεντρωτικά διαγράμματα (Δ.5.4-Δ.5.7) προσδιορισμού του 

σχετικού συντελεστή ταχύτητας kr, , για όλες τις θερμοκρασίες που μελετήθηκαν. Ο 

σχετικός συντελεστής kr προκύπτει από την γραμμική προσαρμογή του πρώτου όρου 

της έκφρασης Ε.5.1 με τον δεύτερο όρο. Στα διαγράμματα αυτά αναπαρίσταται η 

μέγιστη αβεβαιότητα 2σ της μέτρησης, σε όριο εμπιστοσύνης 95%, 

περιλαμβανομένου των συστηματικών σφαλμάτων. Αξίζει να αναφερθεί ότι η 

μέγιστη αβεβαιότητα που υπήρχε στις μετρήσεις του συντελεστή ταχύτητας δεν 

ξεπέρασε το 11%. Επίσης στην αβεβαιότητα που δίνεται δεν περιλαμβάνεται το 

πειραματικό σφάλμα μέτρησης του συντελεστή ταχύτητας της πρότυπης αντίδρασης 

του αιθέρα με τις ρίζες ΟΗ, που δίνει η ομάδα του Orkin et al..  
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Δ.5.4 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του σχετικού συντελεστή ταχύτητας kr  της 
αντίδρασης των ριζών ΟΗ με την CF3CF2CHO, σε θερμοκρασία 273Κ. 
 

 
Δ.5.5 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του σχετικού συντελεστή ταχύτητας kr  της 
αντίδρασης των ριζών ΟΗ με την CF3CF2CHO, σε θερμοκρασία 298Κ. 
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Δ.5.6 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του σχετικού συντελεστή ταχύτητας kr  της 
αντίδρασης των ριζών ΟΗ με την CF3CF2CHO, σε θερμοκρασία 333Κ. 
 

 
Δ.5.7 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του σχετικού συντελεστή ταχύτητας kr  της 
αντίδρασης των ριζών ΟΗ με την CF3CF2CHO, σε θερμοκρασία 363Κ. 
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Στο πίνακα (Π.5.5) που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές του σχετικού συντελεστή 

kr, όπως προέκυψε από τα συγκεντρωτικά διαγράμματα, καθώς και οι τιμές για τον 

συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης του ΟΗ με την CF3CF2CHO, σε όλες τις 

θερμοκρασίες που διεξήχθησαν τα πειράματα. 

 
Τ (K) 273 298 333 363 

CF3CF2CHO 
k1,ΟΗ/kref 3.33±0.32 3.03±0.28 2.88±0.28 2.81±0.27 
kref  /10-13 1.28 1.64 2.16 2.63 
k1,ΟΗ /10-13 4.26±0.41 4.96±0.46 6.22±0.60 7.39±0.71 
[OH] /1013 1.07-2.26 1.02-2.17 0.97-2.05 0.93-1.96 

[ALD] /1012 2.89-6.17 4.98-7.51 2.93-5.73 2.71-3.03 
# Points 19 29 14 16 

 
Π.5.5 – Συγκεντρωτικά πειραματικά αποτελέσματα για την αντίδραση της CF3CF2CHO με τις 
ρίζες ΟΗ. Οι συγκεντρώσεις δίνονται σε molecule cm-3,  ενώ ο συντελεστής ταχύτητας k1,OH και 
kref σε cm3 molecule-1 s-1 . 
 
Από τις προκύπτουσες τιμές του συντελεστή k1,OH που φαίνονται στο πίνακα (Π.5.5) 

κατασκευάστηκε διάγραμμα (Δ.5.8) των συντελεστών ταχύτητας με το ανάστροφο 

της θερμοκρασίας προκειμένου να προσδιοριστεί η θερμοκρασιακή εξάρτηση του 

συντελεστή k1,OH. Τα πειραματικά σημεία στο διάγραμμα προσαρμόστηκαν σύμφωνα 

με την εξίσωση Arrhenius ώστε να προσδιοριστεί ο προεκθετικός παράγοντας Αa και 

η ενέργεια ενεργοποίησης Εa της αντίδρασης. 

 
Δ.5.8 – Διάγραμμα Arrhenius για την αντίδραση της CF3CF2CHO με τις ρίζες ΟΗ, στο 
θερμοκρασιακό εύρος των 273-363Κ. 



ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  55  ––  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ      ‐‐113322‐‐  
  
Η θερμοκρασιακή εξάρτηση του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης της 

CF3CF2CHO με τις ρίζες ΟΗ, σύμφωνα με την προσαρμογή των σημείων στην 

εξίσωση Arrhenius, δίνεται από την έκφραση: 

11312
OH,1 smoleculecm

T
58621exp10)71.005.4(k −−− ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ±
−×±=  

Οι παράμετροι Arrhenius που προέκυψαν από την βέλτιστη προσαρμογή των 

σημείων είναι: 

Aa= (4.05±0.71)×10-12 cm-3 molecule-1 s-1 και Ea= 5.16±0.48 kJ mol-1 

 
5.1.2 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ CF3CF2CHO+Cl 
 
 Η κινητική μελέτη της αντίδρασης της CF3CF2CHO με τα άτομα Cl, στην 

αέρια φάση, πραγματοποιήθηκε με την απόλυτη τεχνική μέτρησης (§4.7.1) του 

συντελεστή ταχύτητας στην διάταξη VLPR-MS (QMG-511, 19eV) και σε 

θερμοκρασιακό εύρος 273-363Κ. Τα πειράματα διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας 

αντιδραστήρα όγκου V=109 cm3 και οπή διαφυγής διαμέτρου 5 mm. Για τον 

συγκεκριμένο συνδυασμό όγκου αντιδραστήρα και διαμέτρου οπής έχει μετρηθεί με 

ανεξάρτητο πείραμα (§4.7.2) η σταθερά διαφυγής Aesc ίση με 2.661 s-1. Στον πίνακα 

Π.5.6 δίνονται οι συντελεστές διαφυγής (kesc) και οι χρόνοι παραμονής (τreactor) των 

αντιδρώντων μέσα στον αντιδραστήρα, για την θερμοκρασία 303K.  

 Cl CF3CF2CHO 

kesc (s-1) 7.829 3.807 

τreactor (ms) 128 263 

 
Π.5.6 – Συντελεστές διαφυγής και χρόνοι παραμονής των αντιδρώντων, σε θερμοκρασία 303Κ, 
για αντιδραστήρα όγκου 109 cm3και οπή διαφυγής διαμέτρου 5mm. 
 

 Η παραγωγή του ατομικού Cl πραγματοποιείται μέσω μικροκυματικής 

διάσπασης μίγματος 5 % Cl2/He σε σωλήνα χαλαζία. Η ακριβής πειραματική 

διαδικασία παραγωγής ατομικού Cl έχει παρουσιαστεί αναλυτικά στην παράγραφο 

§4.5. Στα πειράματα που διεξήχθησαν χρησιμοποιήθηκε σταθερή και συνεχής 

τροφοδοσία συγκεκριμένης πίεσης του μίγματος Cl2, ενώ το εύρος των πιέσεων για 

το σύνολο των πειραμάτων κυμάνθηκε από 19-22 Torr μίγματος. Η διάσπαση του 

μοριακού Cl2 ήταν σχεδόν 100% σε όλα τα πειράματα δίνοντας συγκεντρώσεις 

ατομικού Cl στο εύρος 1.4-19×1011 molecule cm-3. Όσον αφορά στην παροχή της 
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CF3CF2CHO στον αντιδραστήρα, πραγματοποιήθηκε με απευθείας τροφοδότηση της 

επιθυμητής πίεσης, από φιαλίδιο το οποίο την περιείχε σε περιβάλλον P2O5, για 

αποφυγή υδρόλυσης της. Πρέπει να αναφερθεί ότι στην πίεση που τροφοδοτούταν 

δεν υπήρχαν προσμίξεις είτε αφυδατικού P2O5 είτε H3PO4, λόγω της ελάχιστης τάσης 

ατμών (Vapor Pressure, V.P.) αυτών των ενώσεων (V.P.P2O5=1 Torr @384K και 

V.P.H3PO4=0.03 Torr @298K).  Το εύρος των πιέσεων της CF3CF2CHO, στα 

πειράματα κινητικής, κυμάνθηκε από 0.7 έως 6.5 Torr. Πραγματοποιώντας 

ανεξάρτητα πειράματα ροής (§4.4.1) της αλδεΰδης μετρήθηκαν οι χαρακτηριστικές 

παράμετροι Α και Β, που δίνουν το συντελεστή ροής Αf για το τριχοειδές που 

χρησιμοποιήθηκε για την παροχή της αλδεΰδης στον αντιδραστήρα. 

Α=1.7943×1014 molecule s-1
 Torr-2 και Β=8.7441×1013 molecule s-1

 Torr-1 

Γνωρίζοντας πλέον την ροή της αλδεΰδης στον αντιδραστήρα είναι δυνατή η μέτρηση 

του συντελεστή aM, με πείραμα βαθμονόμησης έντασης-ροής (Ι=aM FM) για την 

χαρακτηριστική κορυφή (m/z=29) της αλδεΰδης, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τον 

προσδιορισμό της στάσιμης συγκέντρωσης της στον αντιδραστήρα, μέσω της 

έκφρασης (
Vka

I]M[ M
escM

M
ss = , §4.4.3). Το εύρος των συγκεντρώσεων που 

χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα της κινητικής μελέτης της αντίδρασης του Cl με 

την CF3CF2CHO ήταν από 0.2-15.8×1012 molecule cm-3.  

Η αντίδραση της CF3CF2CHO με το ατομικό Cl πραγματοποιείται μέσω 

απόσπασης ατόμων Η, προς την παραγωγή ΗCl και της αντίστοιχης 

αφυδρογονομένης ρίζας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από φάσματα μάζας που 

ελήφθησαν απουσία και παρουσία ατόμων Cl. Η αντίδραση (Α.5.4) που περιγράφει 

την παραπάνω διαδικασία είναι: 

       (Α.5.4) OCCFCFHCllCCHOCFCF 23
k

23
Cl,1 && +⎯⎯→⎯+

, όπου k1,Cl είναι ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης της CF3CF2CHO με τα 

άτομα Cl. Ο προσδιορισμός του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας πραγματοποιήθηκε 

με την τεχνική VLPR-MS και όπως περιγράφεται σε προηγούμενο κεφάλαιο 

(§4.7.1.2) προσδιορίζεται από την σχέση (Ε.5.2): 

    (E.5.2) r23Cl,1
Cl
escCl ]CHOCFCF[kk)1R( =−

όπου Cl
r

Cl
0

Cl I
I

R = , ο λόγος της έντασης του Cl απουσίας CF3CF2CHO, προς την ένταση 

του κατά την αντίδραση. Η στάσιμη συγκέντρωση της CF3CF2CHO προσδιορίζεται 
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βάσει της έντασης του ιόντος (CHO)+ στην κορυφή m/z=29 η οποία είναι 

απαλλαγμένη από οποιαδήποτε συνεισφορά από κορυφές προϊόντων, σύμφωνα με 

την αντίδραση Α.5.4. Αν και δοκιμάστηκε να μετρηθεί η μητρική κορυφή της 

αλδεΰδης (m/z=148), δεν κατέστη δυνατό με τον συγκεκριμένο φασματογράφο μάζας 

(QMG-511), λόγω χαμηλής ευαισθησίας στο συγκεκριμένο ιόν σε δυναμικό ιονισμού 

19eV. Πρέπει να αναφερθεί ότι σε όλα τα πειράματα πραγματοποιούνταν μετρήσεις 

της ετερογενούς κατανάλωσης του δραστικού ατομικού Cl και διορθωνόταν 

(§4.7.1.2-Ε.4.47) κατάλληλα όπου ήταν απαραίτητο. Στον πίνακα που ακολουθεί 

(Π.5.7) παρατίθονται ενδεικτικά πειραματικά δεδομένα όπως προέκυψαν από το 

εκάστοτε πείραμα που διεξήχθη.  

 
T [Cl] /1011 (RCl-1)kesc,Cl [ALD] /1012 k1,Cl /10-12 

CF3CF2CHO 

273 3.43-13.5 0.23-6.79 0.30-5.11 1.28±0.13 

273 2.45-10.1 0.46-22.7 0.71-13.35 1.74±0.17 

303 4.23-19.1 1.2-25.5 0.56-11.9 2.11±0.20 

303 2.55-15.6 0.35-30.2 0.2-15.8 1.76±0.18 

303 1.79-4.16 6.31-19.5 3.8-11.6 1.75±0.17 

333 3.5-16.0 1.3-25.15 0.5-10.1 2.28±0.23 

333 2.08-1.27 0.30-34.84 0.2-15.4 2.22±0.19 

333 1.82-8.34 0.71-27.09 0.35-13 2.09±0.21 

363 1.86-8.53 0.87-27.47 0.31-12.7 2.12±0.24 

363 1.41-5.17 0.06-29.87 0.18-11.1 2.39±0.24 

 
Π.5.7 – Ενδεικτικά πειραματικά δεδομένα για την αντίδραση της CF3CF2CHO με το ατομικό 
Cl. Οι συγκεντρώσεις δίνονται σε molecule cm-3,  ενώ ο συντελεστής ταχύτητας k1,Cl  σε cm3 
molecule-1 s-1 . 
  

Παρακάτω δίνονται τα συγκεντρωτικά διαγράμματα (Δ.5.9-Δ.5.12) προσδιορισμού 

του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας k1,Cl, για όλες τις θερμοκρασίες που 

μελετήθηκαν. Ο συντελεστής ταχύτητας k1,Cl προκύπτει από την γραμμική 

προσαρμογή του πρώτου όρου της έκφρασης Ε.5.2 με τον δεύτερο όρο. Στα 

διαγράμματα αυτά αναπαρίσταται η μέγιστη αβεβαιότητα 2σ της μέτρησης, σε όριο 

εμπιστοσύνης 95%, περιλαμβανομένου των συστηματικών σφαλμάτων. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι η μέγιστη αβεβαιότητα που υπήρχε στις μετρήσεις του συντελεστή 

ταχύτητας δεν ξεπέρασε το 11%. 
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Δ.5.9 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας k1,Cl  της 
αντίδρασης των ατόμων Cl με την CF3CF2CHO, σε θερμοκρασία 273Κ. 
 

 
Δ.5.10 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας k1,Cl  
της αντίδρασης των ατόμων Cl με την CF3CF2CHO, σε θερμοκρασία 303Κ. 
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Δ.5.11 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας k1,Cl  
της αντίδρασης των ατόμων Cl με την CF3CF2CHO, σε θερμοκρασία 333Κ. 
 

 
Δ.5.12 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας k1,Cl  
της αντίδρασης των ατόμων Cl με την CF3CF2CHO, σε θερμοκρασία 363Κ. 
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Στο πίνακα (Π.5.8) που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές του απόλυτου συντελεστή 

ταχύτητας k1,Cl, όπως προέκυψε από τα συγκεντρωτικά διαγράμματα, για την 

αντίδραση των ατόμων Cl με την CF3CF2CHO, σε όλες τις θερμοκρασίες που 

διεξήχθησαν τα πειράματα. 

 
Τ (K) 273 303 333 363 

CF3CF2CHO 

k1,Cl /10-12 1.71±0.17 1.81±0.17 2.19±0.21 2.25±0.22 

[Cl] /1011 2.45-13.5 1.79-19.1 1.82-16.0 1.41-8.53 

[ALD] /1012 0.3-13.4 0.2-15.8 0.2-15.4 0.18-12.7 

# Points 27 32 36 28 

 
Π.5.8 – Συγκεντρωτικά πειραματικά αποτελέσματα για την αντίδραση της CF3CF2CHO με τα 
άτομα Cl. Οι συγκεντρώσεις δίνονται σε molecule cm-3,  ενώ ο συντελεστής ταχύτητας k1,Cl  σε 
cm3 molecule-1 s-1 . 
 
Από τις προκύπτουσες τιμές του συντελεστή k1,Cl που φαίνονται στο πίνακα (Π.5.8) 

κατασκευάστηκε διάγραμμα (Δ.5.13) των συντελεστών ταχύτητας με το ανάστροφο 

της θερμοκρασίας προκειμένου να προσδιοριστεί η θερμοκρασιακή εξάρτηση του 

συντελεστή k1,Cl. Τα πειραματικά σημεία στο διάγραμμα προσαρμόστηκαν σύμφωνα 

με την εξίσωση Arrhenius ώστε να προσδιοριστεί ο προεκθετικός παράγοντας Αa και 

η ενέργεια ενεργοποίησης Εa της αντίδρασης. 

 
 
Δ.5.13 – Διάγραμμα Arrhenius για την αντίδραση της CF3CF2CHO με τα άτομα Cl, στο 
θερμοκρασιακό εύρος των 273-363Κ. 
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Η θερμοκρασιακή εξάρτηση του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης της 

CF3CF2CHO με με το ατομικό Cl, σύμφωνα με την προσαρμογή των σημείων στην 

εξίσωση Arrhenius, δίνεται από την έκφραση: 

11312
Cl,1 smoleculecm

T
146336exp10)64.276.5(k −−− ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ±
−×±=  

Οι παράμετροι Arrhenius που προέκυψαν από την βέλτιστη προσαρμογή των 

σημείων είναι: 

Aa= (5.76±2.64)×10-12 cm-3 molecule-1 s-1 και Ea= 2.79±1.21 kJ mol-1 

 
5.1.3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ 
 
 Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της ενεργούς διατομής 

απορρόφησης της CF3CF2CHO στο υπέρυθρο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, 

προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδραση της στις κλιματικές αλλαγές και συγκεκριμένα 

η επιβάρυνση που δύναται να προκαλεί στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Επιπρόσθετα, μετρήθηκε η ενεργός διατομή απορρόφησης υπερύθρου της 

ενυδατωμένης αλδεΰδης CF3CF2CH(OΗ)2, εφόσον αποτελεί πιθανό προϊόν της 

τροποσφαιρικής αποικοδόμησης της αλδεΰδης, μέσω της αντίδρασης της με τους 

υδρατμούς της ατμόσφαιρας (ετερογενής αντίδραση σε πάγο ή σταγονίδια νερού). Η 

αναλυτική διαδικασία λήψης των φασμάτων υπερύθρου αλλά και του προσδιορισμού 

των ενεργών διατομών απορρόφησης εξηγείται στην παράγραφο §4.8.1. Για τις 

μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε γυάλινο κελί μήκους 9.93cm, ενώ η πίεση των δύο 

ενώσεων, στο κελί των μετρήσεων, κυμάνθηκε από 0.3 έως 3 Torr.  Στο διάγραμμα 

(Δ.5.14) που ακολουθεί φαίνεται η ενεργός διατομή απορρόφησης υπερύθρου για την 

αλδεΰδη CF3CF2CHO. Η συγκεκριμένη μέτρηση αποτελεί των μέσο όρο 5 

ανεξάρτητων φασμάτων υπερύθρου, για διαφορετικές πιέσεις μορίου. Το σύνολο των 

συστηματικών σφαλμάτων στις μετρήσεις των ενεργών διατομών απορρόφησης 

εκτιμάται ότι είναι <5 %. Όλες οι μετρήσεις των ενεργών διατομών απορρόφησης 

δίνονται με αβεβαιότητα 2σ (όριο εμπιστοσύνης 95%) συμπεριλαμβανομένων των 

συστηματικών σφαλμάτων.  
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Δ.5.14 – Μέτρηση της ενεργού διατομής απορρόφησης (base 10) της CF3CF2CHO, στους 
298Κ. Η αβεβαιότητα 2σ της μέτρησης είναι 10%. 
 
Όπως φαίνεται στο υπέρυθρο φάσμα της CF3CF2CHO διακρίνονται 3 περιοχές 

απορρόφησης, γεγονός χαρακτηριστικό για όλες τις φθοροαλδεΰδες που μελετήθηκαν 

στην παρούσα διατριβή. Η πρώτη περιοχή έχει μπάντες απορρόφησης από τους 650-

1500 cm-1 και αποδίδεται στην δόνηση τάσης των C-F δεσμών αλλά και σε δονήσεις 

κάμψης του ανθρακικού σκελετού. Η δεύτερη περιοχή αφορά την δόνηση τάσης του 

καρβονυλικού δεσμού που βρίσκεται στους 1750 cm-1 περίπου. Η τρίτη περιοχή είναι 

η δόνηση τάσης του δεσμού C-H στην αλδεϋδική ομάδα και εμφανίζεται στους 2850 

cm-1 περίπου. Προκειμένου να μετρηθεί η ενεργός διατομή απορρόφησης για τις τρεις 

αυτές περιοχές μετρήθηκε το φάσμα υπερύθρου για διάφορες πιέσεις και 

κατασκευάστηκαν τα διαγράμματα Δ.5.15 και Δ.5.16. Από τον νόμο Beer-Lambert 

Mn×l×)ν~(σ=A  προσδιορίζεται η ενεργός διατομή απορρόφησης Sint για την κάθε 

περιοχή (§4.8-E.4.54), δεδομένα τα οποία φαίνονται στον πίνακα Π.5.9    

 
wavenumber range /cm-1 Sint /10-17 cm2 molecule-1 (base 10) 

667-1500 5.407±0.270 

1600-1950 0.427±0.021 

2500-3150 0.193±0.010 

 
Π.5.9 – Μετρήσεις της ενεργού διατομής απορρόφησης Sint υπερύθρου της CF3CF2CHO για 
συγκεκριμένο εύρος κυματαρίθμων (cm-1). 
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Δ.5.15 – Μέτρηση της ενεργού διατομής απορρόφησης Sint της CF3CF2CHO, για το εύρος 667-
1500 cm-1. 
 

 
Δ.5.16 – Μέτρηση των ενεργών διατομών απορρόφησης Sint της CF3CF2CHO, για τους 1600-
1950 cm-1 και 2500-3150 cm-1. 
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Η μέτρηση της ενεργού διατομής απορρόφησης υπερύθρου για την διόλη 

CF3CF2CH(OΗ)2 πραγματοποιήθηκε με την ίδια διαδικασία που περιγράφτηκε στην 

περίπτωση της αλδεΰδης. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν 

την ενυδατωμένη μορφή της αλδεΰδης. Στο διάγραμμα Δ.5.17 φαίνεται η ενεργός 

διατομή απορρόφησης σ( ) για τους 650-4000 cm-1, ενώ από το διάγραμμα Δ.5.18 

προέκυψε η τιμή της ενεργού διατομής Sint για το εύρος 650-1600 cm-1. Η 

μετρούμενη τιμή είναι Sint (base 10) = (6.237±0.312)×10-17 cm2 molecule-1.   

ν~

 
Δ.5.17 – Μέτρηση της ενεργού διατομής απορρόφησης (base 10) της διόλης CF3CF2CH(OH)2, 
στους 298Κ. Η αβεβαιότητα 2σ της μέτρησης είναι 10%. 
 

 
Δ.5.18 – Μέτρηση των ενεργών διατομών απορρόφησης Sint της CF3CF2CH(OH)2, για τους 
650-1600 cm-1. 
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5.1.4 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΟΡΑΤΟΥ/ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ 
 
Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της ενεργούς διατομής 

απορρόφησης της CF3CF2CHO στο υπεριώδες-ορατό (UV/Vis, 190-800nm) τμήμα 

του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Οι συγκεκριμένες μετρήσεις είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η φωτόλυση αποτελεί σημαντικό τρόπο 

αποικοδόμησης των φθοροαλδεϋδών στην τροπόσφαιρα, όπου η ηλιακή ακτινοβολία 

στην περιοχή έχει μήκη κύματος λ>290 nm. Η αναλυτική διαδικασία λήψης των 

φασμάτων UV/Vis αλλά και του προσδιορισμού των ενεργών διατομών 

απορρόφησης εξηγείται στην παράγραφο §4.8.2. Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε 

γυάλινο κελί μήκους 7.94 cm, με παράθυρα χαλαζία στις δύο άκρες του, ενώ η πίεση 

της CF3CF2CHO, στο κελί των μετρήσεων, κυμάνθηκε από 10 έως 40 Torr.  Στο 

διάγραμμα (Δ.5.19) που ακολουθεί φαίνεται η ενεργός διατομή απορρόφησης UV/Vis 

για την αλδεΰδη CF3CF2CHO. Στο ένθετο διάγραμμα που υπάρχει στο φάσμα 

UV/Vis φαίνεται η μέτρηση της ενεργού διατομής απορρόφησης στο μήκος κύματος 

των 308nm όπου η αλδεΰδη έχει την μέγιστη απορρόφηση. Η τιμή που προέκυψε από 

το συγκεκριμένο διάγραμμα είναι: 

σ (308nm) = (2.711±0.136)×10-20 cm2 molecule-1 (base 10) 

 
 
Δ.5.19 – Μέτρηση της ενεργού διατομής απορρόφησης UV/Vis της CF3CF2CHO, στους 298Κ. 
Η αβεβαιότητα 2σ της μέτρησης είναι 10%. 
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Η συγκεκριμένη μέτρηση (Δ.5.19) αποτελεί των μέσο όρο 5 ανεξάρτητων φασμάτων, 

για διαφορετικές πιέσεις μορίου, ενώ διακρίνεται η περιοχή μηκών κύματος από 220 

έως 450 nm, εφόσον στο υπόλοιπο τμήμα υπήρχε μηδενική απορρόφηση. Το σύνολο 

των συστηματικών σφαλμάτων στις μετρήσεις των ενεργών διατομών απορρόφησης 

εκτιμάται ότι είναι <5%. Όλες οι μετρήσεις των ενεργών διατομών απορρόφησης 

δίνονται με αβεβαιότητα 2σ (όριο εμπιστοσύνης 95%) συμπεριλαμβανομένων των 

συστηματικών σφαλμάτων.  

 
5.1.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 Η αντίδραση των ριζών ΟΗ με την αλδεΰδη CF3CF2CHO έχει μελετηθεί μόνο 

από μία ερευνητική ομάδα στο παρελθόν3. Συγκεκριμένα η ομάδα του Andersen et al. 

μελέτησε την αντίδραση σε θερμοκρασία 298 Κκαι 700 Torr Ν2 και συνθετικού αέρα 

(Purified Synthetic Air), χρησιμοποιώντας την σχετική τεχνική μέτρησης (Relative 

Rate) του συντελεστή ταχύτητας με φασματοσκοπία FTIR. Πραγματοποιώντας την 

μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας k1,OH με δύο πρότυπα μόρια (C2H2 και C2H4) 

προσδιόρισε μία μέση τιμή για τον συντελεστή ταχύτητας k1,OH=(5.26±0.80) ×10-13 

cm3 molecule-1 s-1, η οποία βρίσκεται σε ικανοποιητική συμφωνία με την τιμή 

(4.96±0.46) ×10-13 cm3 molecule-1 s-1 που μετρήθηκε στην παρούσα διατριβή, 

λαμβάνοντας υπόψη τις πειραματικές αβεβαιότητες. Όσον αφορά στην 

θερμοκρασιακή εξάρτηση του συντελεστή ταχύτητας k1,OH δεν υπάρχει κάποια 

βιβλιογραφική αναφορά με την οποία μπορεί να συγκριθούν τα αποτελέσματα της 

διατριβής.     

 Η μελέτη της αντίδρασης των ατόμων Cl με την CF3CF2CHO, σε 

θερμοκρασία 298Κ, έχει διερευνηθεί από τους Andersen et al.3 και τους  Hurley et 

al.6. Η πρώτη μελέτη διεξήχθη με την σχετική τεχνική μέτρησης του συντελεστή 

ταχύτητας k1,Cl χρησιμοποιώντας ως μόρια αναφοράς το CH3Cl και C2H5Cl, με το 

συντελεστή ταχύτητας να προκύπτει ως η μέση τιμή των δύο μετρήσεων, 

k1,Cl=(1.96±0.28) ×10-12 cm3 molecule-1 s-1. Στην εργασία των  Hurley et al. ο 

συντελεστής k1,Cl προσδιορίστηκε ίσος με (2.35±0.42) ×10-12 cm3 molecule-1 s-1 

προσαρμόζοντας με κατάλληλη κινητική εξίσωση, παραγωγής και κατανάλωσης της 

αλδεΰδης, τα δεδομένα της κινητικής μελέτης της αντίδρασης του Cl, με την αλκοόλη 

CF3CF2CH2OH. Τα αποτελέσματα αυτών των ομάδων βρίσκονται σε ικανοποιητική 

συμφωνία με την τιμή k1,Cl = (1.81±0.17) ×10-12 cm3 molecule-1 s-1 που 
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προσδιορίστηκε στην παρούσα διατριβή, στους 303Κ. Όπως και στην περίπτωση της 

αντίδρασης των ριζών ΟΗ με την CF3CF2CHO, δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να 

αναφέρει την θερμοκρασιακή εξάρτηση του συντελεστή k1,Cl. Επίσης αξίζει να 

αναφερθεί ότι η μέτρηση του k1,Cl που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή 

είναι η πρώτη απόλυτη μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας. Στον συγκεντρωτικό 

πίνακα Π.5.10 δίνονται οι τιμές των συντελεστών ταχύτητας k1,Cl και k1,OH που 

υπάρχουν στην βιβλιογραφία, καθώς και οι τιμές που προέκυψαν από την παρούσα 

εργασία.    

 
Αντίδραση k1(298K) /10-13 cm3 molecule-1 s-1 technique 

19.6±2.8 RR/FTIR3 

23.5±4.2 Fitting6 

CF3CF2CHO+Cl 

18.1±1.7 a VLPR-MS (Absolute Rate)b 

5.26±0.80 RR/FTIR3 CF3CF2CHO+OH 

4.96±0.46 VLPR-MS (Relative Rate)b 

 
Π.5.10 – Συγκριτικός πίνακας δεδομένων για τις αντιδράσεις Cl και OH με την CF3CF2CHO. 
a Ο συντελεστής ταχύτητας στους 303K. b Παρούσα διατριβή  
 

Όσον αφορά την μέτρηση της ενεργού διατομής απορρόφησης της 

CF3CF2CHO, υπάρχει μία μέτρηση από τους Hashikawa et al.4, χωρίς όμως να 

δίνεται αναλυτικά η ενεργός διατομή απορρόφησης για συγκεκριμένο εύρος 

κυματαρίθμων (ή κάποιο συνοδευτικό άρθρο με τις μετρήσεις), ώστε να είναι άμεσα 

συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα της διατριβής.  

 
Δ.5.20 – Η ενεργός διατομή απορρόφησης υπερύθρου(/10-18 cm2 molecule-1, base e) της 
CF3CF2CHO, όπως μετρήθηκε από τους Hashikawa et al.4.    
 

Παρόλα αυτά από το διάγραμμα (Δ.5.20) που δίνεται στη εργασία του Hashikawa et 

al. είναι δυνατή η σύγκριση με την μέτρηση της παρούσας εργασίας (Δ.5.14), αφού 
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πρώτα μετατραπεί η ενεργός απορρόφηση στην ίδια λογαριθμική βάση (lnx=2.303 

logx). Όπως φαίνεται η τιμή της ενεργής διατομής απορρόφησης, που προκύπτει απο 

την διατριβή, είναι μικρότερη κατα 25% περίπου σε σχέση με την εργασία του 

Hashikawa et al., χωρίς όμως η μέθοδος σύγκρισης να είναι αξιόπιστη. Όσον αφορά 

στον προσδιορισμό της ενεργούς διατομής απορρόφησης της διόλης CF3CF2CH(OΗ)2 

δεν υπάρχει κάποια διαθέσιμη εργασία.  

 Στην βιβλιογραφία υπάρχουν 4 μετρήσεις4,8-10 που αφορούν την ενεργό 

διατομή απορρόφησης UV/Vis της CF3CF2CHO. Στο συγκριτικό διάγραμμα (Δ.5.21) 

φαίνεται η τιμή της σ(λ) σε σχέση με το μήκος κύματος που προέκυψε από την 

διατριβή αυτή καθώς και από την εργασία του Chiappero et al.8. Οι τιμές για την 

ενεργό διατομή απορρόφησης UV/Vis είναι σε ικανοποιητική συμφωνία (7% 

διαφορά) μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένου την αβεβαιότητα των μετρήσεων.  

 
Δ.5.21 – Συγκριτικό διάγραμμα της ενεργούς διατομής απορρόφησης UV/Vis της CF3CF2CHO.    
 

Επίσης η τιμή που μετρήθηκε στην διατριβή είναι σε εξαιρετική συμφωνία τόσο με 

την βιβλιογραφική τιμή (~6.2×10-20 cm2 molecule-1) που δίνει η ομάδα του 

Hashikawa et al.4 όσο και με αυτές που αναφέρονται από τις ομάδες των Borkowski 

et al.9 και Pritchard et al.10.  
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5.2 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ CF3CHO 
 

Η τρίφθορο-ακεταλδεΰδη CF3CHO, δεδομένου ότι δεν είναι εμπορικά 

διαθέσιμη, παρασκευάστηκε από δύο διαφορετικές πρόδρομες ενώσεις. Ο πρώτος 

τρόπος περιλάμβανε την αφυδάτωση της ενυδατωμένης μορφής της, την διόλη 

CF3CF2CH(OH)2, παρουσία P2O5. Ενώ ο δεύτερος τρόπος παραγωγής της CF3CHO 

πραγματοποιήθηκε με απόσπαση της αιθόξυ ομάδας, από την ημιακετάλη 

CF3CH(OH)OCH2CH3, με ισχυρά οξέα όπως το Η2SO4 ή το P2O5. Η διαδικασία 

παραγωγής, ελέγχου και προσδιορισμού καθαρότητας των δειγμάτων της CF3CHO, 

που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα, αναλύεται εκτενώς στην παράγραφο (§4.9.1). 

Το πρώτο στάδιο διεξαγωγής των πειραμάτων για την μελέτη των αντιδράσεων της 

CF3CHO με τις ρίζες ΟΗ και τα άτομα Cl είναι η λήψη φασμάτων μάζας, με τον 

εκάστοτε φασματογράφο μάζας που χρησιμοποιήθηκε, για την αναγνώριση των 

χαρακτηριστικών κορυφών της αλδεΰδης που δύναται να χρησιμοποιηθούν στα 

πειράματα κινητικής. Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ευαισθησία και 

θραυσματοποίηση του μορίου, ώστε το φάσμα μάζας που προκύπτει να είναι 

χαρακτηριστικό της κάθε ένωσης, το δυναμικό ιονισμού ρυθμίζεται στα 70eV. Από 

την θραυσματοποίηση της CF3CHO, σε δυναμικό ιονισμού 70eV, προέκυψε το 

χαρακτηριστικό φάσμα μάζας της (Δ.5.22). Όπως φαίνεται η κορυφή με την μέγιστη 

ένταση είναι αυτή που αντιστοιχεί στην αλδεϋδική ομάδα –CHO (m/z=29), ενώ το 

μητρικό ιόν της (m/z=98) εμφανίζεται στο συγκεκριμένο φάσμα με αρκετά μικρότερη 

ευαισθησία. Αναλυτικά στον πίνακα Π.5.11 φαίνεται ο χαρακτηρισμός και η σχετική 

αφθονία των θραυσμάτων. Πρέπει να αναφερθεί ότι δεν βρέθηκε φάσμα μάζας της 

CF3CHO στην βιβλιογραφία και σε γνωστές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες δεδομένων1,2.  

     

m/z 29 
[CHO]+ 

31 
[CF]+ 

50 
[CF2]+ 

51 
[CHF2]+ 

69 
[CF3]+ 

98 
[CF3CΗΟ]+ 

QMG-422 
70 eV 100 10 20.4 36.6 11.5 8.9 

 
Π.5.11 – Χαρακτηριστικές κορυφές και σχετική αφθονία αυτών για την CF3CHO. 
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Δ.5.22 – Φάσμα μάζας σε δυναμικό ιονισμού 70eV για δείγμα της CF3CHO. 
 
 Πέραν της φασματομετρίας μάζας χρησιμοποιήθηκε και η φασματοσκοπία 

υπερύθρου, προκειμένου να ταυτοποιηθεί η αλδεΰδη (σύγκριση με βιβλιογραφικά 

δεδομένα) αλλά και να προσδιοριστεί η καθαρότητα της όπως εξηγήθηκε στην 

παράγραφο (§4.9.1). Στο φάσμα υπερύθρου της CF3CHO φαίνονται οι 

χαρακτηριστικές κορυφές απορρόφησης των διαφόρων δονήσεων του μορίου, οι 

οποίες και δίνονται αναλυτικά στον πίνακα Π.5.2. Η περιοχή μεταξύ 1000 cm-1 και 

1500 cm-1 είναι χαρακτηριστική για ενώσεις που περιέχουν C-F δεσμούς (δόνηση 

τάσης C-F), όπως επίσης εμπεριέχονται τόσο δονήσεις τάσης των δεσμών C-C όσο 

και δονήσεις κάμψης του μορίου. Η απορρόφηση που εμφανίζεται στους 1800 cm-1 

είναι χαρακτηριστική όλων των μορίων που περιέχουν την καρβονυλική ομάδα και 

αντιστοιχεί στην δόνηση τάσης του δεσμού C=O. Τέλος, η δόνηση τάσης του δεσμού 

C-H στην αλδεϋδική ομάδα φαίνεται στην κορυφή που εμφανίζεται στους 2900 cm-1 

περίπου. Το φάσμα υπερύθρου που λήφθηκε για την CF3CHO βρίσκεται σε απόλυτη 

συμφωνία με υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα, γεγονός που πιστοποιεί την 

διαδικασία παραγωγής της αλδεΰδης καθώς και την παρασκευή δειγμάτων υψηλής 

καθαρότητας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πειράματα κινητικής.  
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CF3CHO 
ν(cm-1) είδος δόνησης 

706  
841  

1192,1303,1383 δόνηση τάσης C-F και C-C, δονήσεις κάμψης C-C-H 
1787 δόνηση τάσης C=O 
2864 δόνηση τάσης C-H 

 
Π.5.12 – Χαρακτηριστικές δονήσεις της CF3CHO. Η αντιστοίχηση των δονήσεων είναι 
προσεγγιστική και παρατίθεται για ενδεικτικούς λόγους. 
 

 
Δ.5.23 – Φάσμα υπερύθρου για δείγμα της CF3CHO 
 
5.2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ CF3CHO+ΟΗ 
 
 Η κινητική μελέτη της αντίδρασης της CF3CHO με τις ρίζες ΟΗ, στην αέρια 

φάση, πραγματοποιήθηκε με την σχετική τεχνική μέτρησης (§4.7.2) του συντελεστή 

ταχύτητας στην διάταξη VLPR-MS (QMG-422, 70eV) και σε θερμοκρασιακό εύρος 

273-363Κ. Τα πειράματα διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας αντιδραστήρα όγκου 

V=100 cm3 και οπή διαφυγής διαμέτρου 3mm. Για τον συγκεκριμένο συνδυασμό 

όγκου αντιδραστήρα και διαμέτρου οπής έχει μετρηθεί με ανεξάρτητο πείραμα 

(§4.7.2) η σταθερά διαφυγής Aesc ίση με 1.535 s-1. Στον πίνακα Π.5.13 δίνονται οι 

συντελεστές διαφυγής (kesc) και οι χρόνοι παραμονής (τreactor) των αντιδρώντων μέσα 

στον αντιδραστήρα, για την θερμοκρασία των 298Κ.  
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 OH CF3CHO n-C5H12 

kesc (s-1) 6.427 2.676 3.123 

τreactor (ms) 156 374 320 

 
Π.5.13 – Συντελεστές διαφυγής και χρόνοι παραμονής των αντιδρώντων, σε θερμοκρασία 
298Κ, για αντιδραστήρα όγκου 100 cm3και οπή διαφυγής διαμέτρου 3mm. 
 
 Η παραγωγή των ριζών ΟΗ, όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιείται μέσω 

της αντίδρασης του ατομικού Η με διοξείδιο του αζώτου (NO2), σύμφωνα με την 

αντίδραση Α.5.1. Τα άτομα Η παράγονται με μικροκυματικής διάσπασης μίγματος 

28% Η2 και 10% Ar σε He, ενώ το ΝΟ2 ρέει αναραίωτο από την μία εκ των τριών 

γραμμών παροχής της διάταξης. Η παρασκευή του μίγματος Η2 καθώς και η 

διαδικασία παραγωγής ατομικού Η έχει περιγραφεί αναλυτικά στην παράγραφο 

§4.6.1. Η παροχή της αλδεΰδης CF3CHO και του πρότυπου μορίου, όπου στην 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι το n-C5H12 (n-Pentane, 99%, American Chemicals), 

πραγματοποιείται μέσω του ίδιου τριχοειδούς σωλήνα του συστήματος ροής, εφόσον 

πρώτα παρασκευαστεί μίγμα των δύο σε Ο2. Συγκεκριμένα όλα τα μίγματα που 

παρασκευάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν, στην διατριβή, ήταν από 3-5% CF3CHO, 

3-5% n-C5H12 σε Ο2. Αξίζει να αναφερθεί ότι  παρασκευαζόταν σχεδόν καθημερινά 

φρέσκο μίγμα αλδεΰδης και πεντανίου όπως επίσης ότι κανένα από τα δύο 

αντιδρώντα δεν οξειδωνόταν παρουσία του Ο2, στην αέρια φάση, ενδεχόμενο το 

οποίο ελεγχόταν με φασματομετρία μάζας. Το δείγμα του n-C5H12 προτού 

χρησιμοποιηθεί για τα πειράματα μέτρησης των κινητικών παραμέτρων, υποβλήθηκε 

σε διαδοχικούς κύκλους ψύξης στους 77Κ, εκκένωσης και επαναφοράς σε 

θερμοκρασία δωματίου ώστε να εκδιωχθεί ο αέρας του φιαλιδίου. Στο δείγμα του n-

C5H12 δεν ανιχνεύθηκε, χρησιμοποιώντας την φασματομετρία μαζών, κάποια 

πρόσμιξη σε ικανό ποσοστό ώστε να επηρεάσει τις μετρήσεις στα πειράματα 

κινητικής.  

Προτού επιλεχθεί το n-C5H12 ως πρότυπο μόριο ελήφθησαν φάσματα μάζας, 

σε συνθήκες απουσίας και παρουσίας μεγάλης συγκέντρωσης ΟΗ (~3×1013 molecule 

cm-3), τόσο για την αλδεΰδη όσο και για το n-C5H12 ξεχωριστά, ενώ χρησιμοποιήθηκε 

και αρκετά ικανός χρόνος παραμονής των αντιδρώντων, στον αντιδραστήρα για την 

παραγωγή ικανής συγκέντρωσης προϊόντων. Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 

σύμφωνα με αυτή την διαδικασία έδειξαν ότι στην περίπτωση του n-C5H12 και της 
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αλδεΰδης CF3CF2CHO κανένα από τα δύο αντιδρώντα δεν συνεισφέρει στα ιόντα που 

επιλέχθηκαν να μετρηθούν στον φασματογράφο μάζας, οπότε και το n-C5H12 

χρησιμοποιήθηκε σαν πρότυπο μόριο. Η ανίχνευση της CF3CHO πραγματοποιήθηκε 

στο μητρικό ιόν της (m/z=98), όπως και για το πεντάνιο (m/z=72). Το όριο 

ανίχνευσης (λόγος σήματος προς θόρυβο, S/N=2) των δύο αντιδρώντων, στα ιόντα 

που χρησιμοποιήθηκαν, μετρήθηκε 1.2×1010  και 6.5×109 molecule cm-3 για την 

αλδεΰδη και το n-C5H12 αντίστοιχα.  

 Η πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε περιγράφεται αναλυτικά στην 

παράγραφο §4.7.2.1. Στην περίπτωση των πειραμάτων προσδιορισμού των κινητικών 

παραμέτρων της αντίδρασης της CF3CHO με τις ρίζες ΟΗ, χρησιμοποιήθηκε σταθερή 

πίεση 29 Torr μίγματος Η2/Ar/He για την τροφοδοσία της κοιλότητας 

μικροκυματικής διάσπασης. Η πίεση του ΝΟ2 κυμαινόταν στο εύρος 3-14 Torr 

επιτυγχάνοντας συγκεντρώσεις ΟΗ, στον αντιδραστήρα, από (0.5-2.6)×1013 molecule 

cm-3. Όσον αφορά στην παροχή του αντιδρώντος μίγματος αλδεϋδης και   n-C5H12 σε 

Ο2, υπήρχε συνεχής και σταθερή τροφοδοσία πίεσης του μίγματος πίσω από τον 

τριχοειδή σωλήνα που χρησιμοποιήθηκε. Η πίεση του μίγματος, που 

χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα, κυμάνθηκε στο εύρος των 9-12 Torr. Προκειμένου 

να μετρηθεί η συγκέντρωση της CF3CHO αλλά και του n-C5H12 πραγματοποιήθηκαν 

πειράματα μέτρησης των παραμέτρων ροής του μίγματος αλλά και προσδιορισμού 

του συντελεστή βαθμονόμησης aΜ για τα ιόντα που μετρούνται (m/z= 98 και 72). Οι 

παράμετροι ροής του μίγματος μετρήθηκαν ίσοι με Α=5.4066×1013 molecule s-1
 Torr-2 

και B=2.5399×1014  molecule s-1
 Torr-1, ενώ οι συντελεστές βαθμονόμησης 

μετρήθηκαν να είναι aΜ,98=9.63×10-15 για την αλδεΰδη και aΜ,72=1.9×10-14 για το n-

C5H12. Η συγκέντρωση της CF3CHO και του πεντανίου, για όλα τα πειράματα που 

διεξήχθησαν, κυμάνθηκε από (7-8)×1012 molecule cm-3.  

 Η αντίδραση της CF3CHO και του n-C5H12 με τις ρίζες ΟΗ πραγματοποιείται 

μέσω απόσπασης Η, προς την παραγωγή Η2Ο και της αντίστοιχης αφυδρογονομένης 

ρίζας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από φάσματα μάζας που ελήφθησαν απουσία 

και παρουσία ριζών ΟΗ. Οι αντιδράσεις (Α.5.5 και Α.5.6) που περιγράφουν την 

παραπάνω διαδικασία είναι: 

       (Α.5.5) OCCFOHHOCHOCF 32
k

3
OH,2 && +⎯⎯ →⎯+

    (Α.5.6) 1152
k

125 HCOHHOHC ref && +⎯→⎯+
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, όπου k2,OH και kref είναι οι συντελεστές ταχύτητας της αντίδρασης της CF3CHO και 

του n-C5H12 αντίστοιχα, με τις ρίζες ΟΗ. Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 

§4.7.2.2 ο προσδιορισμός του συντελεστή ταχύτητας με την σχετική τεχνική 

μέτρησης, στην διάταξη VLPR-MS δίνεται από την έκφραση Ε.5.3: 

 ref
escfRe

r

fRe
0

r
sub
escsub

r

sub
0 k)1

I
I

(kk)1
I
I

( −=−    (E.5.3) 

, όπου ο σχετικός συντελεστής ταχύτητας είναι ο λόγος rk
ref

OH,2

k
k

, ενώ οι λόγοι 

sub
r

sub
0

sub I
I

R =  και fRe
r

fRe
0

ref I
I

R  οι εντ σει  που λαμβάνονται από το φασματογράφο 

μάζας για την αλδεΰδη και το n-C5H12 αντίστοιχα, απουσία (δίνεται ως Ι0) και 

παρουσία ΟΗ (δίνεται ως Ιr). Πρέπει να αναφερθεί ότι σε όλα τα πειράματα 

πραγματοποιούνταν μετρήσεις της ετερογενούς κατανάλωσης των δύο αντιδρώντων 

και διορθωνόταν (§4.7.2.2-Ε.4.52) κατάλληλα όπου ήταν απαραίτητο. Προκειμένου 

να προσδιοριστεί ο συντελεστής ταχύτητας k2,OH της αντίδρασης των ριζών ΟΗ με 

την CF3CHO από τον σχετικό συντελεστή kr, χρησιμοποιήθηκε ο προτεινόμενος 

συντελεστής ταχύτητας, από τον Atkinson11, για την αντίδραση του n-C5H12 με το 

ΟΗ. Η θερμοκρασιακή εξάρτηση (277-370Κ) του συντελεστή ταχύτητας που 

προτείνεται ακολουθεί την έκφραση: 

=  είναι ά ς

113
1

212
ref smoleculecm

RT
molekJ31.1exp)

K298
T(1024.2k −−

−
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×=  

Στον πίνακα που ακολουθεί (Π.5.14) παρατίθονται ενδεικτικά πειραματικά δεδομένα 

όπως προέκυψαν από το εκάστοτε πείραμα που διεξήχθη.  

 
T [OH]0/1013 [ALD]0/1012 k2,ΟΗ / kref 

k2,ΟΗ 
(m/z=98)/10-13 

CF3CHO 

273 0.57-2.6 7.5 0.153±0.015 5.13±0.50 

298 0.55-2.5 7.0 0.146±0.014 5.56±0.53 

298 0.55-2.5 7.1 0.143±0.013 5.13±0.50 

333 0.52-2.3 7.3 0.167±0.017 7.51±0.76 

363 0.50-2.2 7.3 0.159±0.015 8.17±0.77 

 
Π.5.14 – Ενδεικτικά πειραματικά δεδομένα για την αντίδραση της CF3CHO με τις ρίζες ΟΗ. 
Οι συγκεντρώσεις δίνονται σε molecule cm-3,  ενώ ο συντελεστής ταχύτητας k2,OH  σε cm3 
molecule-1 s-1 . 
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Παρακάτω δίνονται τα συγκεντρωτικά διαγράμματα (Δ.5.24-Δ.5.27) προσδιορισμού 

του σχετικού συντελεστή ταχύτητας kr, , για όλες τις θερμοκρασίες που μελετήθηκαν. 

Ο σχετικός συντελεστής kr προκύπτει από την γραμμική προσαρμογή του πρώτου 

όρου της έκφρασης Ε.5.2 με τον δεύτερο όρο. Στα διαγράμματα αυτά αναπαρίσταται 

η μέγιστη αβεβαιότητα 2σ της μέτρησης, σε όριο εμπιστοσύνης 95%, 

περιλαμβανομένου των συστηματικών σφαλμάτων. Αξίζει να αναφερθεί ότι η 

μέγιστη αβεβαιότητα που υπήρχε στις μετρήσεις του συντελεστή ταχύτητας δεν 

ξεπέρασε το 11%. Επίσης στην αβεβαιότητα που δίνεται δεν περιλαμβάνεται το 

πειραματικό σφάλμα μέτρησης του συντελεστή ταχύτητας της πρότυπης αντίδρασης 

του n-C5H12 με τις ρίζες ΟΗ. 

 

 
Δ.5.24 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του σχετικού συντελεστή ταχύτητας kr  της 
αντίδρασης των ριζών ΟΗ με την CF3CHO, σε θερμοκρασία 273Κ. 
 



ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  55  ––  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ      ‐‐115533‐‐  
  

 
Δ.5.25 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του σχετικού συντελεστή ταχύτητας kr  της 
αντίδρασης των ριζών ΟΗ με την CF3CHO, σε θερμοκρασία 298Κ. 
 

 
Δ.5.26 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του σχετικού συντελεστή ταχύτητας kr  της 
αντίδρασης των ριζών ΟΗ με την CF3CHO, σε θερμοκρασία 333Κ. 
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Δ.5.27 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του σχετικού συντελεστή ταχύτητας kr  της 
αντίδρασης των ριζών ΟΗ με την CF3CHO, σε θερμοκρασία 363Κ. 
 

Στο πίνακα (Π.5.15) που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές του σχετικού 

συντελεστή kr, όπως προέκυψε από τα συγκεντρωτικά διαγράμματα, καθώς και οι 

τιμές για τον συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης του ΟΗ με την CF3CHO, σε όλες 

τις θερμοκρασίες που διεξήχθησαν τα πειράματα. 

 
Τ (K) 273 298 333 363 

CF3CHO 
k2,ΟΗ/kref 0.153±0.015 0.146±0.014 0.167±0.017 0.159±0.015 
kref  /10-12 3.35 3.80 4.50 5.14 
k2,ΟΗ /10-13 5.13±0.50 5.56±0.53 7.51±0.76 8.17±0.77 
[OH] /1013 0.57-2.6 0.55-2.5 0.52-2.3 0.50-2.2 

[ALD] /1012 7.5 7.0 7.3 7.3 
# Points 11 14 9 11 

 
Π.5.15 – Συγκεντρωτικά πειραματικά αποτελέσματα για την αντίδραση της CF3CHO με τις 
ρίζες ΟΗ. Οι συγκεντρώσεις δίνονται σε molecule cm-3,  ενώ ο συντελεστής ταχύτητας k2,OH και 
kref σε cm3 molecule-1 s-1 . 
 
Από τις προκύπτουσες τιμές του συντελεστή k2,OH που φαίνονται στο πίνακα (Π.5.15) 

κατασκευάστηκε διάγραμμα (Δ.5.28) των συντελεστών ταχύτητας με το ανάστροφο 

της θερμοκρασίας προκειμένου να προσδιοριστεί η θερμοκρασιακή εξάρτηση του 
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συντελεστή k2,OH. Τα πειραματικά σημεία στο διάγραμμα προσαρμόστηκαν σύμφωνα 

με την εξίσωση Arrhenius ώστε να προσδιοριστεί ο προεκθετικός παράγοντας Αa και 

η ενέργεια ενεργοποίησης Εa της αντίδρασης. 

 
Δ.5.28 – Διάγραμμα Arrhenius για την αντίδραση της CF3CHO με τις ρίζες ΟΗ, στο 
θερμοκρασιακό εύρος των 273-363Κ. 
 
Η θερμοκρασιακή εξάρτηση του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης της CF3CHO 

με τις ρίζες ΟΗ, σύμφωνα με την προσαρμογή των σημείων στην εξίσωση Arrhenius, 

δίνεται από την έκφραση: 
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Οι παράμετροι Arrhenius που προέκυψαν από την βέλτιστη προσαρμογή των 

σημείων είναι: 

Aa= (3.87±1.98)×10-12 cm-3 molecule-1 s-1 και Ea= 4.66±1.38 kJ mol-1 

 

5.2.2 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ CF3CHO+Cl 
 
 Η κινητική μελέτη της αντίδρασης της CF3CHO με τα άτομα Cl, στην αέρια 

φάση, πραγματοποιήθηκε με την απόλυτη τεχνική μέτρησης (§4.7.1) του συντελεστή 

ταχύτητας στην διάταξη VLPR-MS (QMG-511, 19eV) και σε θερμοκρασιακό εύρος 

273-363Κ. Τα πειράματα διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας αντιδραστήρα όγκου 

V=109 cm3 και οπή διαφυγής διαμέτρου 5 mm. Για τον συγκεκριμένο συνδυασμό 

όγκου αντιδραστήρα και διαμέτρου οπής έχει μετρηθεί με ανεξάρτητο πείραμα 
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(§4.7.2) η σταθερά διαφυγής Aesc ίση με 2.661 s-1. Στον πίνακα Π.5.16 δίνονται οι 

συντελεστές διαφυγής (kesc) και οι χρόνοι παραμονής (τreactor) των αντιδρώντων μέσα 

στον αντιδραστήρα, για την θερμοκρασία 303K.  

 Cl CF3CHO 

kesc (s-1) 7.829 4.679 

τreactor (ms) 128 214 

 
Π.5.16 – Συντελεστές διαφυγής και χρόνοι παραμονής των αντιδρώντων, σε θερμοκρασία 
303Κ, για αντιδραστήρα όγκου 109 cm3και οπή διαφυγής διαμέτρου 5mm. 
 

 Η παραγωγή του ατομικού Cl πραγματοποιείται μέσω μικροκυματικής 

διάσπασης μίγματος 5 % Cl2/He σε σωλήνα χαλαζία. Η ακριβής πειραματική 

διαδικασία παραγωγής ατομικού Cl έχει εξηγηθεί στην παράγραφο §4.5. Το εύρος 

των πιέσεων του μίγματος Cl2/He για το σύνολο των πειραμάτων κυμάνθηκε από 19-

22 Torr. Η διάσπαση του μοριακού Cl2 ήταν σχεδόν 100% σε όλα τα πειράματα 

δίνοντας συγκεντρώσεις ατομικού Cl στο εύρος 1.4-37×1011 molecule cm-3. Όσον 

αφορά στην παροχή της CF3CHO στον αντιδραστήρα αυτή πραγματοποιήθηκε με 

τρεις διαφορετικού τρόπους όπως έχει εξηγηθεί στην παράγραφο §4.9.1, παράγοντας 

ίδια κινητικά αποτελέσματα, ανεξάρτητα τον τρόπο παραγωγής της αλδεΰδης ή τον 

τροπο εισαγωγής του δείγματος στο σύστημα ροής. Το εύρος των πιέσεων της 

CF3CHO, στα πειράματα κινητικής, κυμάνθηκε από 1 έως 6.0 Torr. 

Πραγματοποιώντας ανεξάρτητα πειράματα ροής (§4.4.1) της αλδεΰδης μετρήθηκαν οι 

χαρακτηριστικές παράμετροι Α και Β, που δίνουν το συντελεστή ροής Αf για το 

τριχοειδές που χρησιμοποιήθηκε για την παροχή της αλδεΰδης στον αντιδραστήρα. 

Α=1.4897×1014 molecule s-1
 Torr-2 και Β=8.3599×1013 molecule s-1

 Torr-1 

Γνωρίζοντας πλέον την ροή της αλδεΰδης στον αντιδραστήρα είναι δυνατή η μέτρηση 

του συντελεστή aM, με πείραμα βαθμονόμησης έντασης-ροής (Ι=aM FM) για τις 

χαρακτηριστικές κορυφές (m/z=29 και 98) της αλδεΰδης, οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της στάσιμης συγκέντρωσης της στον 

αντιδραστήρα, μέσω της έκφρασης (
Vka

I
]M[ M

escM

M
ss = , §4.4.3). Το εύρος των 

συγκεντρώσεων που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα της κινητικής μελέτης της 

αντίδρασης του Cl με την CF3CHO ήταν από 0.2-15×1012 molecule cm-3.  
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Η αντίδραση της CF3CHO με το ατομικό Cl πραγματοποιείται μέσω 

απόσπασης Η, προς την παραγωγή ΗCl και της αντίστοιχης αφυδρογονομένης ρίζας, 

γεγονός που επιβεβαιώνεται και από φάσματα μάζας που ελήφθησαν απουσία και 

παρουσία ατόμων Cl. Η αντίδραση (Α.5.7) που περιγράφει την παραπάνω διαδικασία 

είναι: 

       (Α.5.7) OCCFHCllCCHOCF 3
k

3
Cl,2 && +⎯⎯→⎯+

, όπου k2,Cl είναι ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης της CF3CHO με τα άτομα 

Cl. Ο προσδιορισμός του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας πραγματοποιήθηκε με την 

τεχνική VLPR-MS και όπως περιγράφεται σε προηγούμενο κεφάλαιο (§4.7.1.2) 

προσδιορίζεται από την σχέση (Ε.5.4): 

    (E.5.4) r3Cl,2
Cl
escCl ]CHOCF[kk)1R( =−

όπου Cl
r

Cl
0

Cl I
I

R = , ο λόγος της έντασης του Cl απουσίας CF3CHO, προς την ένταση του 

κατά την αντίδραση. Η στάσιμη συγκέντρωση της CF3CHO προσδιορίζεται βάσει της 

έντασης του ιόντος (CHO)+ στην κορυφή m/z=29 η οποία είναι απαλλαγμένη από 

οποιαδήποτε συνεισφορά από κορυφές προϊόντων, σύμφωνα με την αντίδραση Α.5.7. 

Επίσης έχει μετρηθεί ο συντελεστής ταχύτητας βασιζόμενος στην  μητρική κορυφή 

m/z=98, για τον προσδιορισμό της στάσιμης συγκέντρωσης της CF3CHO. Πρέπει να 

αναφερθεί ότι σε όλα τα πειράματα πραγματοποιούνταν μετρήσεις της ετερογενούς 

κατανάλωσης του δραστικού ατομικού Cl και διορθωνόταν (§4.7.1.2-Ε.4.47) 

κατάλληλα όπου ήταν απαραίτητο.  

T [Cl]/1011 (RCl-1)kesc,Cl [ALD]/1012 k2,Cl (m/z=29)/10-12 k2,Cl (m/z=98)/10-12 
CF3CHO 

273 2.78-12.5 0.15-18.37 0.33-9.17 1.68±0.18 -- 

273 1.42-8.66 1.98-25.59 0.39-13.9 1.89±0.20 -- 

303 1.9-5.91 0.44-17.74 0.22-9.71 1.71±0.18 1.84±0.19 

303 1.63-6.52 0.92-16.77 0.35-9.17 1.86±0.19 1.53±0.20 

303 2.17-37.2 1.21-19.10 0.5-9.99 1.87±0.19 2.33±0.23 

303 4.08-18.5 0.31-8.69 0.22-4.97 1.76±0.16 -- 

333 2.94-10.8 0.1-12.68 0.27-7.07 1.66±0.17 -- 

333 2.05-7.62 0.76-16.55 0.34-9.11 1.81±0.19 -- 

363 2.05-9.42 1.07-21.77 0.53-7.37 2.12±0.23 -- 

363 0.94-4.31 1.59-32.15 0.68-15.0 1.87±0.21 -- 

Π.5.17 – Ενδεικτικά πειραματικά δεδομένα για την αντίδραση της CF3CHO με το ατομικό Cl. 
Οι συγκεντρώσεις δίνονται σε molecule cm-3,  ενώ ο συντελεστής ταχύτητας k2,Cl σε cm3 
molecule-1 s-1 .  
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Παρακάτω δίνονται τα συγκεντρωτικά διαγράμματα (Δ.5.29-Δ.5.32) προσδιορισμού 

του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας k2,Cl, για όλες τις θερμοκρασίες που 

μελετήθηκαν. Ο συντελεστής ταχύτητας k2,Cl προκύπτει από την γραμμική 

προσαρμογή του πρώτου όρου της έκφρασης Ε.5.4 με τον δεύτερο όρο. Στα 

διαγράμματα αυτά αναπαρίσταται η μέγιστη αβεβαιότητα 2σ της μέτρησης, σε όριο 

εμπιστοσύνης 95%, περιλαμβανομένου των συστηματικών σφαλμάτων. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι η μέγιστη αβεβαιότητα που υπήρχε στις μετρήσεις του συντελεστή 

ταχύτητας δεν ξεπέρασε το 11%. 

 

 
Δ.5.29 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας k2,Cl  
της αντίδρασης των ατόμων Cl με την CF3CHO, σε θερμοκρασία 273Κ. 
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Δ.5.30 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας k2,Cl  
της αντίδρασης των ατόμων Cl με την CF3CHO, σε θερμοκρασία 303Κ. 
 

 
Δ.5.31 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας k2,Cl  
της αντίδρασης των ατόμων Cl με την CF3CHO, σε θερμοκρασία 333Κ. 
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Δ.5.32 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας k2,Cl  
της αντίδρασης των ατόμων Cl με την CF3CHO, σε θερμοκρασία 363Κ. 
 

Στο πίνακα (Π.5.18) που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές του απόλυτου 

συντελεστή ταχύτητας k2,Cl, όπως προέκυψε από τα συγκεντρωτικά διαγράμματα, για 

την αντίδραση των ατόμων Cl με την CF3CHO, σε όλες τις θερμοκρασίες που 

διεξήχθησαν τα πειράματα. 

 
Τ (K) 273 303 333 363 

CF3CHO 
k2,Cl /10-12  1.74±0.18 1.83±0.17 1.79±0.17 1.96±0.19 
[Cl]/1011 1.42-12.5 1.63-37.2 2.05-10.8 0.94-9.42 

[ALD]/1012  0.33-13.9 0.22-9.99 0.27-9.11 0.53-15.0 
# Points 30 39 20 13 

 
Π.5.18 – Συγκεντρωτικά πειραματικά αποτελέσματα για την αντίδραση της CF3CHO με τα 
άτομα Cl. Οι συγκεντρώσεις δίνονται σε molecule cm-3,  ενώ ο συντελεστής ταχύτητας k2,Cl  σε 
cm3 molecule-1 s-1 . 
 
Από τις προκύπτουσες τιμές του συντελεστή k2,Cl που φαίνονται στο πίνακα (Π.5.18) 

κατασκευάστηκε διάγραμμα (Δ.5.33) των συντελεστών ταχύτητας με το ανάστροφο 

της θερμοκρασίας προκειμένου να προσδιοριστεί η θερμοκρασιακή εξάρτηση του 

συντελεστή k2,Cl. Τα πειραματικά σημεία στο διάγραμμα προσαρμόστηκαν σύμφωνα 
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με την εξίσωση Arrhenius ώστε να προσδιοριστεί ο προεκθετικός παράγοντας Αa και 

η ενέργεια ενεργοποίησης Εa της αντίδρασης. 

 
 
Δ.5.33 – Διάγραμμα Arrhenius για την αντίδραση της CF3CHO με τα άτομα Cl, στο 
θερμοκρασιακό εύρος των 273-363Κ. 
 

Η θερμοκρασιακή εξάρτηση του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης της CF3CHO 

με το ατομικό Cl, σύμφωνα με την προσαρμογή των σημείων στην εξίσωση 

Arrhenius, δίνεται από την έκφραση: 
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Οι παράμετροι Arrhenius που προέκυψαν από την βέλτιστη προσαρμογή των 

σημείων είναι: 

Aa= (2.60±0.86)×10-12 cm-3 molecule-1 s-1 και Ea= 0.91±0.86 kJ mol-1 

 
5.2.3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ 
 
 Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της ενεργούς διατομής 

απορρόφησης της CF3CHO στο υπέρυθρο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, προκειμένου να 

εκτιμηθεί η επίδραση της στις κλιματικές αλλαγές και συγκεκριμένα η επιβάρυνση 

που δύναται να προκαλεί στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Επιπρόσθετα μετρήθηκε 

και η ενεργός διατομή απορρόφησης υπερύθρου της ενυδατωμένης αλδεΰδης 
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CF3CH(OΗ)2, εφόσον αποτελεί πιθανό προϊόν της τροποσφαιρικής αποικοδόμησης 

της αλδεΰδης, μέσω της αντίδρασης της με τους υδρατμούς της ατμόσφαιρας 

(ετερογενής αντίδραση σε πάγο ή σταγονίδια νερού). Η αναλυτική διαδικασία λήψης 

των φασμάτων υπερύθρου αλλά και του προσδιορισμού των ενεργών διατομών 

απορρόφησης εξηγείτε στην παράγραφο §4.8.1. Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε 

γυάλινο κελί μήκους 9.93cm, ενώ η πίεση που τροφοδοτήθηκε το κελί των 

μετρήσεων, κυμάνθηκε από 0.3-2.5 Torr για την αλδεΰδη και από 0.7-1.3 Torr για την 

διολη. Στο διάγραμμα (Δ.5.34) που ακολουθεί φαίνεται η ενεργός διατομή 

απορρόφησης υπερύθρου για την αλδεΰδη CF3CHO. Η συγκεκριμένη μέτρηση 

αποτελεί των μέσο όρο 5 ανεξάρτητων φασμάτων υπερύθρου, για διαφορετικές 

πιέσεις μορίου. Το σύνολο των συστηματικών σφαλμάτων στις μετρήσεις των 

ενεργών διατομών απορρόφησης εκτιμάται ότι είναι 5%. Όλες οι μετρήσεις των 

ενεργών διατομών απορρόφησης δίνονται με αβεβαιότητα 2σ, σε όριο εμπιστοσύνης 

95%, συμπεριλαμβανομένων των συστηματικών σφαλμάτων  

 
Δ.5.34 – Μέτρηση της ενεργού διατομής απορρόφησης (base 10) της CF3CHO, στους 298Κ. Η 
αβεβαιότητα 2σ της μέτρησης είναι 10%. 
 
Όπως φαίνεται στο υπέρυθρο φάσμα της CF3CHO διακρίνονται 3 περιοχές 

απορρόφησης, χαρακτηριστικό όλων των φθοροαλδεϋδών που μελετήθηκαν στην 

παρούσα διατριβή. Η πρώτη περιοχή έχει μπάντες απορρόφησης από τους 650-1500 

cm-1 και αποδίδεται στην δόνηση τάσης των C-F δεσμών αλλά και σε δονήσεις 

κάμψης του ανθρακικού σκελετού. Η δεύτερη περιοχή αφορά την δόνηση τάσης του 
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καρβονυλικού δεσμού που βρίσκεται στους 1750 cm-1 περίπου. Η τρίτη περιοχή είναι 

η δόνηση τάσης του δεσμού C-H στην αλδεϋδική ομάδα και εμφανίζεται στους 2850 

cm-1 περίπου. Προκειμένου να μετρηθεί η ενεργός διατομή απορρόφησης για τις τρεις 

περιοχές μετρήθηκε το φάσμα υπερύθρου για διάφορες πιέσεις και κατασκευάστηκαν 

τα διαγράμματα Δ.5.35 και Δ.5.36. Από τον νόμο Beer-Lambert Mn×l×)ν~(σ=A  

προσδιορίζεται η ενεργός διατομή απορρόφησης Sint για την κάθε περιοχή (§4.8-

E.4.54), δεδομένα τα οποία φαίνονται στον πίνακα Π.5.19    

 
wavenumber range /cm-1 Sint /10-17 cm2 molecule-1 (base 10) 

667-1500 3.762±0.188 

1600-1950 0.367±0.017 

2500-3150 0.186±0.010 

 
Π.5.19 – Μετρήσεις της ενεργού διατομής απορρόφησης Sint υπερύθρου της CF3CHO για 
συγκεκριμένο εύρος κυματαρίθμων (cm-1). 
 

 
Δ.5.35 – Μέτρηση της ενεργού διατομής απορρόφησης Sint της CF3CHO, για το εύρος 667-1500 
cm-1. 
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Δ.5.36 – Μέτρηση των ενεργών διατομών απορρόφησης Sint της CF3CHO, για τους 1600-1950 
cm-1 και 2500-3150 cm-1. 
 
Η μέτρηση της ενεργού διατομής απορρόφησης υπερύθρου για την διόλη 

CF3CH(OΗ)2 πραγματοποιήθηκε με την ίδια διαδικασία που περιγράφτηκε στην 

περίπτωση της αλδεΰδης. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν 

την ενυδατωμένη μορφή της αλδεΰδης.  

 
Δ.5.37 – Μέτρηση της ενεργού διατομής απορρόφησης IR (base 10) της διόλης CF3CH(OH)2, 
στους 298Κ. Η αβεβαιότητα 2σ της μέτρησης είναι 10%. 
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Στο διάγραμμα Δ.5.37 φαίνεται η ενεργός διατομή απορρόφησης σ( ) για τους 650-

4000 cm-1, ενώ από το διάγραμμα Δ.5.38 προέκυψε η τιμή της ενεργού διατομής Sint 

για το εύρος 650-1600 cm-1. Η μετρούμενη τιμή είναι Sint (base 10) = 

(4.997±0.999)×10-17 cm2 molecule-1. Όπως φαίνεται στο Δ.5.38 η υγρασία του 

δείγματος (75% διόλη σε Η2Ο) επηρεάζει την ποσοτική μέτρηση της ενεργούς 

διατομής απορρόφησης στην περιοχή των 650-1600 cm-1 εκτιμήθηκε ότι η 

συγκεκριμένη μέτρηση έχει αβεβαιότητα ~20%.    

ν~

 

 
Δ.5.38 – Μέτρηση των ενεργών διατομών απορρόφησης Sint της CF3CH(OH)2, για τους 650-
1600 cm-1. 
 
5.2.4 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΟΡΑΤΟΥ/ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ 
 
Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της ενεργούς διατομής 

απορρόφησης της CF3CHO στο υπεριώδες-ορατό (UV/Vis, 190-800nm) τμήμα του 

ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Οι συγκεκριμένες μετρήσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, 

προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η φωτόλυση αποτελεί σημαντικό τρόπο 

αποικοδόμησης των φθοροαλδεϋδών στην τροπόσφαιρα, όπου η ηλιακή ακτινοβολία 

στην περιοχή έχει μήκη κύματος λ>290 nm. Η αναλυτική διαδικασία λήψης των 

φασμάτων UV/Vis αλλά και του προσδιορισμού των ενεργών διατομών 

απορρόφησης εξηγείτε στην παράγραφο §4.8.2. Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε 

γυάλινο κελί μήκους 7.94 cm, με παράθυρα χαλαζία στις δύο άκρες του, ενώ η πίεση 
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της CF3CHO, στο κελί των μετρήσεων, κυμάνθηκε από 4 έως 28 Torr.  Στο 

διάγραμμα (Δ.5.39) που ακολουθεί φαίνεται η ενεργός διατομή απορρόφησης UV/Vis 

για την αλδεΰδη CF3CHO. Στο ένθετο διάγραμμα που υπάρχει στο φάσμα UV/Vis 

φαίνεται η μέτρηση της ενεργού διατομής απορρόφησης στο μήκος κύματος των 

300.5nm όπου η αλδεΰδη έχει την μέγιστη απορρόφηση. Η τιμή που προέκυψε από το 

συγκεκριμένο διάγραμμα είναι: 

σ (300.5nm) = (1.186±0.058)×10-20 cm2 molecule-1 (base 10) 

 
 
Δ.5.39 – Μέτρηση της ενεργούς διατομής απορρόφησης UV/Vis της CF3CHO, στους 298Κ. Η 
αβεβαιότητα 2σ της μέτρησης είναι 10%. 
 

Η συγκεκριμένη μέτρηση (Δ.5.39) αποτελεί των μέσο όρο 5 ανεξάρτητων φασμάτων, 

για διαφορετικές πιέσεις μορίου, ενώ διακρίνεται η περιοχή μηκών κύματος από 220 

έως 450 nm, εφόσον στο υπόλοιπο τμήμα υπήρχε μηδενική απορρόφηση. Το σύνολο 

των συστηματικών σφαλμάτων στις μετρήσεις των ενεργών διατομών απορρόφησης 

εκτιμάται ότι είναι 5%. Όλες οι μετρήσεις των ενεργών διατομών απορρόφησης 

δίνονται με αβεβαιότητα 2σ, σε όριο εμπιστοσύνης 95%, συμπεριλαμβανομένου των 

συστηματικών σφαλμάτων.    
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5.2.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Το σύνολο των δημοσιευμένων εργασιών που έχουν μελετήσει τις αντιδράσεις 

της CF3CHO με τις ρίζες ΟΗ και τα άτομα Cl φαίνονται στον συγκριτικό πίνακα 

Π.5.20.   Η αντίδραση της CF3CHO με τις ρίζες OH έχει μελετηθεί στο παρελθόν από 

διάφορες ερευνητικές ομάδες12-15. Συγκεκριμένα η ομάδα του Scollard et al.13 

προσδιορίσει τον συντελεστή ταχύτητας k2,OH, για την θερμοκρασία των 298Κ, με 

δύο τεχνικές (LP-RF και RR) δίνοντας τις τιμές (6.5±0. 50) × 10-13 cm3 molecule-1 s-1 

και (5.5±1.2) × 10-13 cm3 molecule-1 s-1, οι οποίες τιμές βρίσκονται σε εξαιρετική 

συμφωνία με την τιμή (5.56±0.53) × 10-13 cm3 molecule-1 s-1 που μετρήθηκε στην 

παρούσα διατριβή. Επίσης η ομάδα του Laverdet et al.14 προσδιόρισε τον συντελεστή 

k2,OH ίσο με (6.5±0.30) × 10-13 cm3 molecule-1 s-1 τιμή η οποία βρίσκεται σε συμφωνία 

με αυτή που μετρήθηκε στην διατριβή, δεδομένου ότι το σφάλμα που δίνει η 

συγκεκριμένη ομάδα δεν περιλαμβάνει τις συστηματικές αποκλίσεις. Στην εργασία 

του Sellevag et al.15 δίνεται η τιμή (4.80±0.31) × 10-13 cm3 molecule-1 s-1, τιμή που 

και πάλι βρίσκεται σε συμφωνία με την αυτή της παρούσας διατριβής.  Η εργασία του 

Dóbé et al.12 είναι η μοναδική που διαφωνεί με όλες τις προηγούμενες μετρήσεις που 

αναφέρθηκαν αναφέροντας ότι ο k2,OH είναι (1.1±0.7) × 10-12 cm3 molecule-1 s-1. Ο 

λόγος που υπάρχει αυτή η διάφορα της συγκεκριμένης εργασίας του Dóbé et al. με τις 

υπόλοιπες εργασίες δεν έχει διευκρινιστεί, εφόσον δεν υπάρχει ακριβής εικόνα της 

διεξαγωγής των πειραμάτων αλλά και των σφαλμάτων που εμπεριέχονται σε αυτά.  

Αντίδραση k2(298K) /10-13 cm3 
molecule-1 s-1 Aa/10-12 cm3 molecule-1 s-1 Ea /kJ mol-1 technique 

18.0±4.0 -- -- RR/FTIR16 
27.0±1.0 -- -- RR/FTIR13 

19.0±2.5 -- -- fitting6 

CF3CHO+Cl 

18.3±1.7 a 2.60 ± 0.86 0.91 ± 0.86 VLPR-MS 
(Absolute Rate)b 

1.1±0.7 7 (estimated) 5.9 DF/RF12 
5.5±1.2 -- -- RR/FTIR13 

6.5±0. 50 -- -- PLP/RF13 
6.5±0.30 3.5±1.0 4.06±0.47 PLP/RF14 

4.80±0.31 -- -- RR/FTIR15 

CF3CHO+OH 

5.56±0.53 3.87±1.98 4.66±1.38 VLPR-MS 
(Relative Rate)b 

 
Π.5.20 – Συγκριτικός πίνακας δεδομένων για τις αντιδράσεις Cl και OH με την CF3CHO. a Ο 
συντελεστής ταχύτητας στους 303K. b Παρούσα διατριβή. RR/FTIR: Relative Rate/FTIR 
analysis, PLP/RF: Pulsed Laser Photolysis/Resonance Fluorescence, DF/RF: Discharge 
Flow/Resonance Fluorescence.  
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Η θερμοκρασιακή εξάρτηση του συντελεστή ταχύτητας k2,OH έχει προσδιοριστεί από 

τις ομάδες των Laverdet et al.14 και  Dóbé et al.12 και τα αποτελέσματα αυτών 

φαίνονται στον πίνακα Π.5.20. Όπως φαίνεται η εργασία του Laverdet et al. 

βρίσκεται σε εξαιρετική συμφωνία με την παρούσα διατριβή δίνοντας σχεδόν ίδιες 

κινητικές παραμέτρους. Η αναφορά του Dóbé et al. προσδιόρισε την ενέργεια 

ενεργοποίησης της αντίδρασης 5.9 kJ mol-1, υποθέτοντας προεκθετικό παράγοντα 

7×10-12 cm3 molecule-1 s-1, η οποία Ea συμπίπτει με την τιμή της παρούσας εργασία 

σε ακραίες τιμές των σφαλμάτων. 

 Όσον αφορά στην αντίδραση των ατόμων Cl με την αλδεΰδη CF3CHO 

υπάρχουν 3 πειραματικές μετρήσεις6.13.16 του συντελεστή k2,Cl, σε θερμοκρασία 

δωματίου, ενώ δεν έχει αναφερθεί καμία που να μελετά την θερμοκρασιακή 

εξάρτηση αυτής της αντίδρασης. Τα αποτελέσματα των εργασιών του Wallington et 

al.16 και του Hurley et al.6 βρίσκονται σε εξαιρετική συμφωνία με την τιμή της 

παρούσας εργασίας. Όμως η τιμή του k2,Cl που μετρήθηκε από τον Scollard et al.13 

είναι κατά 50% περίπου μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες μελέτες της συγκεκριμένης 

αντίδρασης. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε δευτερογενή κατανάλωση της αλδεΰδης, 

,στην εργασία του Scollard et al. όπως προτείνεται από τον Hurley et al., στον 

αντιδραστήρα από παραγόμενες ρίζες CF3O, οδηγώντας σε υπερεκτίμηση του 

συντελεστή ταχύτητας. 

 Όσον αφορά στην ενεργό διατομή απορρόφησης IR της CF3CHO είναι 

γνωστές δύο μελέτες15,17. Συγκρίνοντας την παρούσα μέτρηση με αυτές τις δύο 

υπάρχει σαφής διαφορά στην ενεργό διατομή απορρόφησης, σε όλες τις τιμές μεταξύ 

τους. Συγκεκριμένα αναφερόμενοι στην ενεργό διατομή απορρόφησης για τους 1787 

cm-1, όπου βρίσκεται η δόνηση τάσης του καρβονυλικού δεσμού, στην εργασία του 

Sellevag et al. δίνεται η τιμή ~4.8×10-19 cm2 molecule-1, στην αναφορά του Francisco 

et al. μετράται 5.7×10-19 cm2 molecule-1 ενώ στην παρούσα εργασία μετρήθηκε 

2.60×10-19 cm2 molecule-1. Η διαφοροποίηση αυτή υπάρχει σε όλες τις μπάντες 

απορρόφησης της CF3CHO, χωρίς όμως να μπορεί να εξηγηθεί.  Η ενεργός διατομή 

απορρόφησης της διόλης CF3CH(OΗ)2 έχει μετρηθεί στο παρελθόν από τους 

Andersen et al.7 και δίνεται η τιμή (1.97±0.20) ×10-16 cm2 molecule-1 για την περιοχή 

650-1600 cm-1, όπου η μέτρηση μας είναι (1.15±0.23) ×10-16 cm2 molecule-1. Η 

ασυμφωνία στην περίπτωση αυτή πιθανότατα να οφείλεται σε σφάλμα μέτρησης της 
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παρούσας εργασίας λόγω της αυξημένης απορρόφησης λόγω υγρασίας στην περιοχή 

αυτή. 

 Η μέτρηση της ενεργούς διατομής απορρόφησης UV/Vis για την CF3CHO 

έχει πραγματοποιηθεί από αρκετές ομάδες8,17,18. Η τιμή που προέκυψε από την 

διατριβή είναι 2.73×10-20 cm2 molecule-1, όπου συμφωνεί εξαιρετικά με τις δύο 

βιβλιογραφικές δουλειές17,18, ενώ με την εργασία του Chiappero et al.8 έχει περίπου 

15% διαφορά, η οποία και προβλέπεται από τα πειραματικά σφάλματα.     

  

 
Δ.5.40 – Συγκριτικό διάγραμμα της ενεργούς διατομής απορρόφησης UV/Vis της CF3CHO.    
 
 
5.3 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ CHF2CHO 
 

Η δίφθορο-ακεταλδεΰδη CΗF2CHO, δεδομένου ότι δεν είναι εμπορικά 

διαθέσιμη, παρασκευάστηκε από την απόσπαση της αιθόξυ ομάδας, από την  

αντίστοιχη ημιακετάλη CΗF2CH(OH)OCH2CH3, με ισχυρό οξύ όπως είναι το P2O5. 

Η διαδικασία παραγωγής, ελέγχου και προσδιορισμού καθαρότητας των δειγμάτων 

της CΗF2CHO, που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα, αναλύεται εκτενώς στην 

παράγραφο (§4.9.1). Το πρώτο στάδιο διεξαγωγής των πειραμάτων για την μελέτη 

των αντιδράσεων της CΗF2CHO με τις ρίζες ΟΗ και τα άτομα Cl είναι η λήψη 

φασμάτων μάζας, με τον εκάστοτε φασματογράφο μάζας που χρησιμοποιήθηκε, για 

την αναγνώριση των χαρακτηριστικών κορυφών της αλδεΰδης που δύναται να 
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χρησιμοποιηθούν στα πειράματα κινητικής. Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη 

ευαισθησία και θραυσματοποίηση του μορίου, ώστε το φάσμα μάζας που προκύπτει 

να είναι χαρακτηριστικό της κάθε ένωσης, το δυναμικό ιονισμού ρυθμίζεται στα 

70eV. Από την θραυσματοποίηση της CΗF2CHO, σε δυναμικό ιονισμού 70eV, 

προέκυψε το χαρακτηριστικό φάσμα μάζας της (Δ.5.41). Όπως φαίνεται η κορυφή με 

την μέγιστη ένταση είναι αυτή που αντιστοιχεί στην αλδεϋδική ομάδα –CHO 

(m/z=29), ενώ το μητρικό ιόν της (m/z=80) εμφανίζεται στο συγκεκριμένο φάσμα με 

σχετικά μικρότερη ευαισθησία. Αναλυτικά στον πίνακα Π.5.21 φαίνεται ο 

χαρακτηρισμός και η σχετική αφθονία των θραυσμάτων. Πρέπει να αναφερθεί ότι δεν 

βρέθηκε φάσμα μάζας της CΗF2CHO στην βιβλιογραφία και σε γνωστές 

ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες δεδομένων1,2.  

     

m/z 29 
[CHO]+ 

31 
[CF]+ 

51 
[CΗF2]+ 

80 
[CHF2CHO]+ 

QMG-422 
70 eV 100 11.5 19.2 29.3 

 
Π.5.21 – Χαρακτηριστικές κορυφές και σχετική αφθονία αυτών για την CΗF2CHO. 
 

 
 
Δ.5.41 – Φάσμα μάζας σε δυναμικό ιονισμού 70eV για δείγμα της CΗF2CHO. 
 
 Πέραν της φασματομετρίας μάζας χρησιμοποιήθηκε και η φασματοσκοπία 

υπερύθρου, προκειμένου να ταυτοποιηθεί η αλδεΰδη (σύγκριση με βιβλιογραφικά 
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δεδομένα) αλλά και να προσδιοριστεί η καθαρότητα της όπως εξηγήθηκε στην 

παράγραφο (§4.9.1). Στο φάσμα υπερύθρου (Δ.5.42) της CΗF2CHO φαίνονται οι 

χαρακτηριστικές κορυφές απορρόφησης των διαφόρων δονήσεων του μορίου, οι 

οποίες και δίνονται αναλυτικά στον πίνακα Π.5.22.  

 
 
Δ.5.42 – Φάσμα υπερύθρου για δείγμα της CΗF2CHO 
 
Η περιοχή μεταξύ 1000 cm-1 και 1500 cm-1 είναι χαρακτηριστική για ενώσεις που 

περιέχουν C-F δεσμούς (δόνηση τάσης C-F), όπως επίσης εμπεριέχονται τόσο 

δονήσεις τάσης των δεσμών C-C όσο και δονήσεις κάμψης του μορίου. Η 

απορρόφηση που εμφανίζεται στους 1800 cm-1 είναι χαρακτηριστική όλων των 

μορίων που περιέχουν την καρβονυλική ομάδα και αντιστοιχεί στην δόνηση τάσης 

του δεσμού C=O. Τέλος, η δόνηση τάσης του δεσμού C-H στην αλδεϋδική ομάδα 

φαίνεται στην κορυφή που εμφανίζεται στους 2900 cm-1 περίπου.  

CΗF2CHO 
ν(cm-1) είδος δόνησης 

951  
1105,1313,1390 δόνηση τάσης C-F και C-C, δονήσεις κάμψης C-C-H 

1770 δόνηση τάσης C=O 
2843,2998 δόνηση τάσης C-H 

 
Π.5.22 – Χαρακτηριστικές δονήσεις της CΗF2CHO. Η αντιστοίχηση των δονήσεων είναι 
προσεγγιστική και παρατίθεται για ενδεικτικούς λόγους. 
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Το φάσμα υπερύθρου που λήφθηκε για την CΗF2CHO βρίσκεται σε απόλυτη 

συμφωνία με υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα19, γεγονός που πιστοποιεί την 

διαδικασία παραγωγής της αλδεΰδης καθώς και την παρασκευή δειγμάτων υψηλής 

καθαρότητας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πειράματα κινητικής.  

 
5.3.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ CΗF2CHO+ΟΗ 
 
 Η κινητική μελέτη της αντίδρασης της CΗF2CHO με τις ρίζες ΟΗ, στην αέρια 

φάση, πραγματοποιήθηκε με την σχετική τεχνική μέτρησης (§4.7.2) του συντελεστή 

ταχύτητας στην διάταξη VLPR-MS (QMG-422, 70eV) και σε θερμοκρασιακό εύρος 

273-363Κ. Τα πειράματα διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας αντιδραστήρα όγκου 

V=100 cm3 και οπή διαφυγής διαμέτρου 3mm. Για τον συγκεκριμένο συνδυασμό 

όγκου αντιδραστήρα και διαμέτρου οπής έχει μετρηθεί με ανεξάρτητο πείραμα 

(§4.7.2) η σταθερά διαφυγής Aesc ίση με 1.535 s-1. Στον πίνακα Π.5.23 δίνονται οι 

συντελεστές διαφυγής (kesc) και οι χρόνοι παραμονής (τreactor) των αντιδρώντων μέσα 

στον αντιδραστήρα, για την θερμοκρασία των 298Κ.  

 

 OH CΗF2CHO n-C6H14 

kesc (s-1) 6.427 2.962 2.857 

τreactor (ms) 156 338 350 

 
Π.5.23 – Συντελεστές διαφυγής και χρόνοι παραμονής των αντιδρώντων, σε θερμοκρασία 
298Κ, για αντιδραστήρα όγκου 100 cm3και οπή διαφυγής διαμέτρου 3mm. 
 
 Η παραγωγή των ριζών ΟΗ, όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιείται μέσω 

της αντίδρασης του ατομικού Η με διοξείδιο του αζώτου (NO2), σύμφωνα με την 

αντίδραση Α.5.1. Τα άτομα Η παράγονται με μικροκυματικής διάσπασης μίγματος 

28% Η2 και 10% Ar σε He, ενώ το ΝΟ2 ρέει αναραίωτο από την μία εκ των τριών 

γραμμών παροχής της διάταξης. Η παρασκευή του μίγματος Η2 καθώς και η 

διαδικασία παραγωγής ατομικού Η έχει περιγραφεί αναλυτικά στην παράγραφο 

§4.6.1. Η παροχή της αλδεΰδης CΗF2CHO και του πρότυπου μορίου, όπου στην 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι το n-C6H14 (n-Hexane, 99%, Riedel-Dehaen), 

πραγματοποιείται μέσω του ίδιου τριχοειδούς σωλήνα του συστήματος ροής, εφόσον 

προπαρασκευαστεί μίγμα των δύο σε Ο2. Συγκεκριμένα το μίγμα που 

παρασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε, στην διατριβή, ήταν 3% CΗF2CHO, 3% n-
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C6H14 σε Ο2. Αξίζει να αναφερθεί ότι κανένα από τα δύο αντιδρώντα δεν 

οξειδωνόταν παρουσία του Ο2, στην αέρια φάση, ενδεχόμενο το οποίο ελεγχόταν με 

φασματομετρία μάζας. Το δείγμα του n-C6H14 προτού χρησιμοποιηθεί για τα 

πειράματα μέτρησης των κινητικών παραμέτρων, υποβλήθηκε σε διαδοχικούς 

κύκλους ψύξης στους 77Κ, εκκένωσης και επαναφοράς σε θερμοκρασία δωματίου 

ώστε να εκδιωχθεί ο αέρας του φιαλιδίου. Στο δείγμα του n-C6H14 δεν ανιχνεύθηκε, 

χρησιμοποιώντας την φασματομετρία μαζών, κάποια πρόσμιξη σε ικανό ποσοστό 

ώστε να επηρεάσει τις μετρήσεις στα πειράματα κινητικής.  

Προτού επιλεχθεί το n-C6H14 ως πρότυπο μόριο ελήφθησαν φάσματα μάζας, 

σε συνθήκες απουσίας και παρουσίας μεγάλης συγκέντρωσης ΟΗ (~3×1013 molecule 

cm-3), τόσο για την αλδεΰδη όσο και για το n-C6H14 ξεχωριστά, ενώ χρησιμοποιήθηκε 

και αρκετά ικανός χρόνος παραμονής των αντιδρώντων, στον αντιδραστήρα για την 

παραγωγή ικανής συγκέντρωσης προϊόντων. Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 

σύμφωνα με αυτή την διαδικασία έδειξαν ότι στην περίπτωση του n-C6H14 και της 

αλδεΰδης CΗF2CHO κανένα από τα δύο αντιδρώντα δεν συνεισφέρει στα ιόντα που 

επιλέχθηκαν να μετρηθούν στον φασματογράφο μάζας, οπότε και το n-C6H14 

χρησιμοποιήθηκε σαν πρότυπο μόριο. Η ανίχνευση της CΗF2CHO 

πραγματοποιήθηκε στο μητρικό ιόν της (m/z=80), όπως και για το εξάνιο (m/z=86). 

Το όριο ανίχνευσης (λόγος σήματος προς θόρυβο, S/N=2) των δύο αντιδρώντων, στα 

ιόντα που χρησιμοποιήθηκαν, μετρήθηκε 4.4×109  και 3.8×109 molecule cm-3 για την 

αλδεΰδη και το n-C6H14 αντίστοιχα.  

 Η πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε περιγράφεται αναλυτικά στην 

παράγραφο §4.7.2.1. Στην περίπτωση των πειραμάτων προσδιορισμού των κινητικών 

παραμέτρων της αντίδρασης της CΗF2CHO με τις ρίζες ΟΗ, χρησιμοποιήθηκε 

σταθερή πίεση 29 Torr μίγματος Η2/Ar/He για την τροφοδοσία της κοιλότητας 

μικροκυματικής διάσπασης. Η πίεση του ΝΟ2 κυμαινόταν στο εύρος 3-12 Torr 

επιτυγχάνοντας συγκεντρώσεις ΟΗ, στον αντιδραστήρα, από (0.6-4.4)×1013 molecule 

cm-3. Όσον αφορά στην παροχή του αντιδρώντος μίγματος αλδεϋδης και   n-C6H14 σε 

Ο2, υπήρχε συνεχής και σταθερή τροφοδοσία πίεσης του μίγματος πίσω από τον 

τριχοειδή σωλήνα που χρησιμοποιήθηκε. Η πίεση του μίγματος, που 

χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα, κυμάνθηκε στο εύρος των 12-15 Torr. Προκειμένου 

να μετρηθεί η συγκέντρωση της CΗF2CHO αλλά και του n-C6H14 

πραγματοποιήθηκαν πειράματα μέτρησης των παραμέτρων ροής του μίγματος αλλά 
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και προσδιορισμού του συντελεστή βαθμονόμησης aΜ για τα ιόντα που μετρούνται 

(m/z= 80 και 86). Οι παράμετροι ροής του μίγματος μετρήθηκαν ίσοι με 

Α=5.7836×1013 molecule s-1
 Torr-2 και B=2.2767×1014  molecule s-1

 Torr-1, ενώ οι 

συντελεστές βαθμονόμησης μετρήθηκαν να είναι aΜ,80=1.107×10-14 για την αλδεΰδη 

και aΜ,86=1.509×10-14 για το n-C6H14. Η συγκέντρωση της CΗF2CHO και του n-

C6H14, για όλα τα πειράματα που διεξήχθησαν, κυμάνθηκε από (0.6-1.8)×1012 

molecule cm-3.  

 Η αντίδραση της CHF2CHO και του n-C6H14 με τις ρίζες ΟΗ 

πραγματοποιείται μέσω απόσπασης Η, προς την παραγωγή Η2Ο και της αντίστοιχης 

αφυδρογονομένης ρίζας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από φάσματα μάζας που 

ελήφθησαν απουσία και παρουσία ριζών ΟΗ. Οι αντιδράσεις (Α.5.8 και Α.5.9) που 

περιγράφουν την παραπάνω διαδικασία είναι: 

                                          a      CHF2CO+H2O 

  CHF2CHO+OH     k3,OH           (Α.5.8) 

                                          b     CF2CHO+H2O 

       (Α.5.9) 1362
k

6 HCOHHO4HCn ref && +⎯→⎯+−

    

, όπου k3,OH και kref είναι οι συντελεστές ταχύτητας της αντίδρασης της CHF2CHO 

και του n-C6H14 αντίστοιχα, με τις ρίζες ΟΗ. Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 

§4.7.2.2 ο προσδιορισμός του συντελεστή ταχύτητας με την σχετική τεχνική 

μέτρησης, στην διάταξη VLPR-MS δίνεται από την έκφραση Ε.5.5: 

 ref
escfRe

r

fRe
0

r
sub
escsub

r

sub
0 k)1

I
I

(kk)1
I
I

( −=−    (E.5.5) 

, όπου ο σχετικός συντελεστής ταχύτητας είναι ο λόγος rk
ref

OH,3

k
k

, ενώ οι λόγοι 

sub
r

sub
0

sub I
I

R =  και fRe
r

fRe
0

ref I
I

R  οι εντ σει  που λαμβάνονται από το φασματογράφο 

μάζας για την αλδεΰδη και το n-C6H14 αντίστοιχα, απουσία (δίνεται ως Ι0) και 

παρουσία ΟΗ (δίνεται ως Ιr). Πρέπει να αναφερθεί ότι σε όλα τα πειράματα 

πραγματοποιούνταν μετρήσεις της ετερογενούς κατανάλωσης των δύο αντιδρώντων 

και διορθωνόταν (§4.7.2.2-Ε.4.52) κατάλληλα όπου ήταν απαραίτητο. Προκειμένου 

να προσδιοριστεί ο συντελεστής ταχύτητας k3,OH της αντίδρασης των ριζών ΟΗ με 

την CHF2CHO από τον σχετικό συντελεστή kr, χρησιμοποιήθηκε ο προτεινόμενος 

=  είναι ά ς
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συντελεστής ταχύτητας, από τον Atkinson11, για την αντίδραση του n-C6H14 με το 

ΟΗ. Η θερμοκρασιακή εξάρτηση (290-970Κ) του συντελεστή ταχύτητας που 

προτείνεται ακολουθεί την έκφραση: 

113
1

112
ref smoleculecm

RT
molekJ93.0exp)

K298
T(1057.7k −−

−
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−×=  

Στον πίνακα που ακολουθεί (Π.5.14) παρατίθονται ενδεικτικά πειραματικά δεδομένα 

όπως προέκυψαν από το εκάστοτε πείραμα που διεξήχθη.  

 
T [OH]0/1012 [ALD]0/1012 k3,ΟΗ / kref 

k3,ΟΗ 
(m/z=80)/10-12 

CHF2CHO 

273 6.95-44.4 1.36 0.241±0.025 1.11±0.12 

298 6.66-42.5 1.77 0.299±0.027 1.55±0.14 

298 6.66-42.5 0.95 0.265±0.026 1.38±0.14 

333 6.29-40.2 0.75 0.265±0.026 1.60±0.16 

363 6.03-38.5 0.63 0.253±0.024 1.71±0.16 

 
Π.5.24 – Ενδεικτικά πειραματικά δεδομένα για την αντίδραση της CHF2CHO με τις ρίζες ΟΗ. 
Οι συγκεντρώσεις δίνονται σε molecule cm-3,  ενώ ο συντελεστής ταχύτητας k3,OH  σε cm3 
molecule-1 s-1 . 
 

Παρακάτω δίνονται τα συγκεντρωτικά διαγράμματα (Δ.5.43-Δ.5.46) προσδιορισμού 

του σχετικού συντελεστή ταχύτητας kr, , για όλες τις θερμοκρασίες που μελετήθηκαν. 

Ο σχετικός συντελεστής kr προκύπτει από την γραμμική προσαρμογή του πρώτου 

όρου της έκφρασης Ε.5.5 με τον δεύτερο όρο. Στα διαγράμματα αυτά αναπαρίσταται 

η μέγιστη αβεβαιότητα 2σ της μέτρησης, σε όριο εμπιστοσύνης 95%, 

περιλαμβανομένου των συστηματικών σφαλμάτων. Αξίζει να αναφερθεί ότι η 

μέγιστη αβεβαιότητα που υπήρχε στις μετρήσεις του συντελεστή ταχύτητας δεν 

ξεπέρασε το 11%. Επίσης στην αβεβαιότητα που δίνεται δεν περιλαμβάνεται το 

πειραματικό σφάλμα μέτρησης του συντελεστή ταχύτητας της πρότυπης αντίδρασης 

του n-C6H14 με τις ρίζες ΟΗ. Επιπρόσθετα αν και το θερμοκρασιακό εύρος στο οποίο 

προτείνεται ο συντελεστής της πρότυπης αντίδρασης είναι 290-970Κ, ο συντελεστής 

ταχύτητας αναμένεται να ακολουθεί παρόμοια εξάρτηση και στους 273-290Κ, 

υπόθεση η οποία πιθανότατα να προσθέτει ένα μικρό σφάλμα στον συντελεστή 

ταχύτητας στους 273Κ.   
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Δ.5.43 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του σχετικού συντελεστή ταχύτητας kr  της 
αντίδρασης των ριζών ΟΗ με την CHF2CHO, σε θερμοκρασία 273Κ. 
 

 
Δ.5.44 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του σχετικού συντελεστή ταχύτητας kr  της 
αντίδρασης των ριζών ΟΗ με την CHF2CHO, σε θερμοκρασία 298Κ. 
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Δ.5.47 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του σχετικού συντελεστή ταχύτητας kr  της 
αντίδρασης των ριζών ΟΗ με την CHF2CHO, σε θερμοκρασία 333Κ. 
 

 
Δ.5.46 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του σχετικού συντελεστή ταχύτητας kr  της 
αντίδρασης των ριζών ΟΗ με την CHF2CHO, σε θερμοκρασία 363Κ. 
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Στον πίνακα (Π.5.25) που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές του σχετικού 

συντελεστή kr, όπως προέκυψε από τα συγκεντρωτικά διαγράμματα, καθώς και οι 

τιμές για τον συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης του ΟΗ με την CHF2CHO, σε 

όλες τις θερμοκρασίες που διεξήχθησαν τα πειράματα. 

 
Τ (K) 273 298 333 363 

CHF2CHO 
k3,ΟΗ/kref 0.241±0.025 0.281±0.027 0.265±0.026 0.253±0.024 
kref /10-12 4.60 5.20 6.05 6.78 

k3,ΟΗ /10-12 1.11±0.12 1.46±0.14 1.60±0.16 1.71±0.16 
[OH] /1012 6.95-44.4 6.66-42.5 6.29-40.2 6.03-38.5 

[ALD] /1012 1.36 0.95-1.77 0.75 0.63 
# Points 11 17 10 10 

 
Π.5.25 – Συγκεντρωτικά πειραματικά αποτελέσματα για την αντίδραση της CHF2CHO με τις 
ρίζες ΟΗ. Οι συγκεντρώσεις δίνονται σε molecule cm-3,  ενώ ο συντελεστής ταχύτητας k3,OH και 
kref σε cm3 molecule-1 s-1 . 
 
Από τις προκύπτουσες τιμές του συντελεστή k3,OH που φαίνονται στο πίνακα (Π.5.25) 

κατασκευάστηκε διάγραμμα (Δ.5.47) των συντελεστών ταχύτητας με το ανάστροφο 

της θερμοκρασίας προκειμένου να προσδιοριστεί η θερμοκρασιακή εξάρτηση του 

συντελεστή k3,OH. Τα πειραματικά σημεία στο διάγραμμα προσαρμόστηκαν σύμφωνα 

με την εξίσωση Arrhenius ώστε να προσδιοριστεί ο προεκθετικός παράγοντας Αa και 

η ενέργεια ενεργοποίησης Εa της αντίδρασης. 

 
Δ.5.47 – Διάγραμμα Arrhenius για την αντίδραση της CHF2CHO με τις ρίζες ΟΗ, στο 
θερμοκρασιακό εύρος των 273-363Κ. 
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Η θερμοκρασιακή εξάρτηση του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης της 

CΗF2CHO με τις ρίζες ΟΗ, σύμφωνα με την προσαρμογή των σημείων στην εξίσωση 

Arrhenius, δίνεται από την έκφραση: 

11312
OH,3 smoleculecm

T
202424exp10)65.365.5(k −−− ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ±
−×±=  

Οι παράμετροι Arrhenius που προέκυψαν από την βέλτιστη προσαρμογή των 

σημείων είναι: 

Aa= (5.65±3.65)×10-12 cm-3 molecule-1 s-1 και Ea= 3.52±1.68 kJ mol-1 

 
5.3.2 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ CΗF2CHO+Cl 
 
 Η κινητική μελέτη της αντίδρασης της CΗF2CHO με τα άτομα Cl, στην αέρια 

φάση, πραγματοποιήθηκε με την απόλυτη τεχνική μέτρησης (§4.7.1) του συντελεστή 

ταχύτητας στην διάταξη VLPR-MS (QMG-511, 19eV) και σε θερμοκρασιακό εύρος 

273-363Κ. Τα πειράματα διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας αντιδραστήρα όγκου 

V=109 cm3 και οπή διαφυγής διαμέτρου 5 mm. Για τον συγκεκριμένο συνδυασμό 

όγκου αντιδραστήρα και διαμέτρου οπής έχει μετρηθεί με ανεξάρτητο πείραμα 

(§4.7.2) η σταθερά διαφυγής Aesc ίση με 2.661 s-1. Στον πίνακα Π.5.26 δίνονται οι 

συντελεστές διαφυγής (kesc) και οι χρόνοι παραμονής (τreactor) των αντιδρώντων μέσα 

στον αντιδραστήρα, για την θερμοκρασία 303K.  

 Cl CΗF2CHO 

kesc (s-1) 7.829 5.178 

τreactor (ms) 128 193 

 
Π.5.26 – Συντελεστές διαφυγής και χρόνοι παραμονής των αντιδρώντων, σε θερμοκρασία 
303Κ, για αντιδραστήρα όγκου 109 cm3και οπή διαφυγής διαμέτρου 5mm. 
 

 Η παραγωγή του ατομικού Cl πραγματοποιείται μέσω μικροκυματικής 

διάσπασης μίγματος 5 % Cl2/He σε σωλήνα χαλαζία. Η ακριβής πειραματική 

διαδικασία παραγωγής ατομικού Cl έχει εξηγηθεί στην παράγραφο §4.5. Το εύρος 

των πιέσεων του μίγματος Cl2/He για το σύνολο των πειραμάτων κυμάνθηκε από 19-

22 Torr. Η διάσπαση του μοριακού Cl2 ήταν σχεδόν 100% σε όλα τα πειράματα 

δίνοντας συγκεντρώσεις ατομικού Cl στο εύρος 1.5-14.1×1011 molecule cm-3. Όσον 

αφορά στην παρασκευή της αλδεΰδης αλλά και την παροχή της στον αντιδραστήρα 

αυτή πραγματοποιήθηκε με την διαδικασία που έχει εξηγηθεί στην παράγραφο 
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§4.9.3. Το εύρος των πιέσεων της CF3CH2CHO, στα πειράματα κινητικής, κυμάνθηκε 

από 0.5 έως 3.5 Torr. Πραγματοποιώντας ανεξάρτητα πειράματα ροής (§4.4.1) της 

αλδεΰδης μετρήθηκαν οι χαρακτηριστικές παράμετροι Α και Β, που δίνουν το 

συντελεστή ροής Αf για το τριχοειδές που χρησιμοποιήθηκε για την παροχή της 

αλδεΰδης στον αντιδραστήρα. 

Α=1.7378×1014 molecule s-1
 Torr-2 και Β=1.6418×1014 molecule s-1

 Torr-1 

Γνωρίζοντας πλέον την ροή της αλδεΰδης στον αντιδραστήρα είναι δυνατή η μέτρηση 

του συντελεστή aM, με πείραμα βαθμονόμησης έντασης-ροής (Ι=aM FM) για τις 

χαρακτηριστικές κορυφές (m/z=29 και 80) της αλδεΰδης, οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της στάσιμης συγκέντρωσης της στον 

αντιδραστήρα, μέσω της έκφρασης (
Vka

I]M[ M
escM

M
ss = , §4.4.3). Το εύρος των 

συγκεντρώσεων που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα της κινητικής μελέτης της 

αντίδρασης του Cl με την CΗF2CHO ήταν από 0.1-4×1012 molecule cm-3.  

Η αντίδραση της CΗF2CHO με το ατομικό Cl πραγματοποιείται μέσω 

απόσπασης Η, προς την παραγωγή ΗCl και της αντίστοιχης αφυδρογονομένης ρίζας, 

γεγονός που επιβεβαιώνεται και από φάσματα μάζας που ελήφθησαν απουσία και 

παρουσία ατόμων Cl. Η αντίδραση (Α.5.10) που περιγράφει την παραπάνω 

διαδικασία είναι: 

                                          a      CHF2CO+HCl 

  CHF2CHO+Cl     k3,Cl         (Α.5.10) 

                                          b      CF2CHO+HCl 

, όπου k3,Cl είναι ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης της CHF2CHO με τα 

άτομα Cl. Ο προσδιορισμός του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας πραγματοποιήθηκε 

με την τεχνική VLPR-MS και όπως περιγράφεται σε προηγούμενο κεφάλαιο 

(§4.7.1.2) προσδιορίζεται από την σχέση (Ε.5.6): 

    (E.5.6) r2Cl,3
Cl
escCl ]CHOCHF[kk)1R( =−

όπου Cl
r

Cl
0

Cl I
I

R = , ο λόγος της έντασης του Cl απουσίας CHF2CHO, προς την ένταση 

του κατά την αντίδραση. Η στάσιμη συγκέντρωση της CHF2CHO προσδιορίζεται 

βάσει της έντασης του ιόντος (CHO)+ στην κορυφή m/z=29, αλλά και βάσει του 

μητρικού ιόντος στην κορυφή m/z=80. Όπως φαίνεται από το πίνακα Π.5.27 ο 

συντελεστής ταχύτητας k3,Cl μετράται σχεδόν ίδιος ανεξάρτητα την κορυφή της 
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αλδεΰδης που βασίζεται η στάσιμη συγκέντρωση της. Η παρατήρηση αυτή σημαίνει, 

ταυτόχρονα, ότι η αντίδραση πραγματοποιείται σχεδόν αποκλειστικά, μέσω του 

καναλιού απόσπασης του αλδεϋδικού υδρογόνου (κανάλι a, Α.5.10). Σε διαφορετική 

περίπτωση μετρώντας την στάσιμη κατάσταση στην κορυφή 29 θα υπήρχε 

συνεισφορά από την ρίζα που παράγεται από το κανάλι b (A.5.10) και τελικά θα 

υποτιμούταν ο συντελεστής ταχύτητας k3,Cl. Πρέπει να αναφερθεί ότι σε όλα τα 

πειράματα πραγματοποιούνταν μετρήσεις της ετερογενούς κατανάλωσης του 

δραστικού ατομικού Cl και διορθωνόταν (§4.7.1.2-Ε.4.47) κατάλληλα όπου ήταν 

απαραίτητο.  

 
T [Cl]/1011 (RCl-1)kesc,Cl [ALD]/1012 k3,Cl (m/z=29)/10-12 k3,Cl (m/z=80)/10-12 

CF3CHO 

273 3.07-9.53 0.25-11.47 0.14-2.73 4.12±0.57 4.19±0.61 

273 3.55-11 1.34-12.68 0.11-2.96 4.60±0.65 4.70±0.63 

303 3.43-14.1 0.58-13 0.15-2.44 5.45±0.65 5.67±0.73 

303 2.5-9.19 1.77-21.75 0.22-3.89 5.52±0.49 6.12±0.58 

303 3.3-10.1 2.16-17.71 0.29-3.15 5.73±0.63 6.21±0.66 

333 2.43-11.2 0.78-11.66 0.11-1.78 6.29±0.82 6.93±0.90 

333 2.69-7.31 0.96-13.17 0.13-2.06 6.23±0.58 6.26±0.73 

363 1.55-4.81 1.94-16.33 0.18-2.08 8.03±1.03 9.22±1.33 

363 3.00-7.02 0.74-13.07 0.08-1.61 7.47±0.89 8.16±1.09 

 
Π.5.27 – Ενδεικτικά πειραματικά δεδομένα για την αντίδραση της CΗF2CHO με το ατομικό Cl. 
Οι συγκεντρώσεις δίνονται σε molecule cm-3,  ενώ ο συντελεστής ταχύτητας k3,Cl  σε cm3 
molecule-1 s-1 . 
  
Παρακάτω δίνονται τα συγκεντρωτικά διαγράμματα (Δ.5.48-Δ.5.51) προσδιορισμού 

του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας k3,Cl, για όλες τις θερμοκρασίες που 

μελετήθηκαν. Ο συντελεστής ταχύτητας k3,Cl προκύπτει από την γραμμική 

προσαρμογή του πρώτου όρου της έκφρασης Ε.5.5 με τον δεύτερο όρο. Η στάσιμη 

συγκέντρωση προσδιορίζεται βάσει της ιόντος m/z=29, λόγω αυξημένης ευαισθησίας 

της κορυφής. Στα διαγράμματα αυτά αναπαρίσταται η μέγιστη αβεβαιότητα 2σ της 

μέτρησης, σε όριο εμπιστοσύνης 95%, περιλαμβανομένου των συστηματικών 

σφαλμάτων. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη αβεβαιότητα που υπήρχε στις 

μετρήσεις του συντελεστή ταχύτητας δεν ξεπέρασε το 11%. 
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Δ.5.48 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας k3,Cl  
της αντίδρασης των ατόμων Cl με την CΗF2CHO, σε θερμοκρασία 273Κ. 
 

 
Δ.5.49 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας k3,Cl  
της αντίδρασης των ατόμων Cl με την CΗF2CHO, σε θερμοκρασία 303Κ. 
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Δ.5.50 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας k3,Cl  
της αντίδρασης των ατόμων Cl με την CΗF2CHO, σε θερμοκρασία 333Κ. 
 

 
Δ.5.51 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας k3,Cl  
της αντίδρασης των ατόμων Cl με την CΗF2CHO, σε θερμοκρασία 363Κ. 
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Στον πίνακα (Π.5.28) που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές του απόλυτου 

συντελεστή ταχύτητας k3,Cl, όπως προέκυψε από τα συγκεντρωτικά διαγράμματα, για 

την αντίδραση των ατόμων Cl με την CΗF2CHO, σε όλες τις θερμοκρασίες που 

διεξήχθησαν τα πειράματα. 

 
Τ (K) 273 303 333 363 

CΗF2CHO 
k3,Cl /10-12  4.58±0.48 5.57±0.52 6.25±0.60 7.69±0.76 
[Cl]/1011 3.07-11 2.5-14.1 2.43-11.2 1.55-7.02 

[ALD]/1012  0.11-2.96 0.15-3.89 0.11-2.06 0.08-2.08 
# Points 19 38 21 22 

 
Π.5.28 – Συγκεντρωτικά πειραματικά αποτελέσματα για την αντίδραση της CΗF2CHO με τα 
άτομα Cl. Οι συγκεντρώσεις δίνονται σε molecule cm-3,  ενώ ο συντελεστής ταχύτητας k3,Cl  σε 
cm3 molecule-1 s-1 . 
 
Από τις προκύπτουσες τιμές του συντελεστή k3,Cl που φαίνονται στο πίνακα (Π.5.28) 

κατασκευάστηκε διάγραμμα (Δ.5.52) των συντελεστών ταχύτητας με το ανάστροφο 

της θερμοκρασίας προκειμένου να προσδιοριστεί η θερμοκρασιακή εξάρτηση του 

συντελεστή k3,Cl. Τα πειραματικά σημεία στο διάγραμμα προσαρμόστηκαν σύμφωνα 

με την εξίσωση Arrhenius ώστε να προσδιοριστεί ο προεκθετικός παράγοντας Αa και 

η ενέργεια ενεργοποίησης Εa της αντίδρασης. 

 
 
Δ.5.52 – Διάγραμμα Arrhenius για την αντίδραση της CΗF2CHO με τα άτομα Cl, στο 
θερμοκρασιακό εύρος των 273-363Κ. 
 



ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  55  ––  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ      ‐‐118855‐‐  
  
Η θερμοκρασιακή εξάρτηση του συντελεστή ταχύτητας k3,Cl της αντίδρασης της 

CΗF2CHO με το ατομικό Cl, σύμφωνα με την προσαρμογή των σημείων στην 

εξίσωση Arrhenius, δίνεται από την έκφραση: 

11311
Cl,3 smoleculecm

T
128566exp10)42.158.3(k −−− ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ±
−×±=  

Οι παράμετροι Arrhenius που προέκυψαν από την βέλτιστη προσαρμογή των 

σημείων είναι: 

Aa= (3.58±1.42)×10-11 cm-3 molecule-1 s-1 και Ea= 4.71±1.06 kJ mol-1 

 
5.3.3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ 
 
 Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της ενεργούς διατομής 

απορρόφησης της CΗF2CHO στο υπέρυθρο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, προκειμένου 

να εκτιμηθεί η ενδογενής ικανότητα της να απορροφά στο παράθυρο ακτινοβολίας 

των 800-1200 cm-1, παράμετρος που θα καθορίσει την επιβάρυνση στο φαινόμενο του 

θερμοκηπίου. Η αναλυτική διαδικασία λήψης των φασμάτων υπερύθρου αλλά και 

του προσδιορισμού των ενεργών διατομών απορρόφησης εξηγείτε στην παράγραφο 

§4.8.1. Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε γυάλινο κελί μήκους 9.93cm, ενώ η πίεση 

αλδεΰδης που τροφοδοτήθηκε το κελί των μετρήσεων, κυμάνθηκε από 0.2-2.5 Torr. 

Στο διάγραμμα (Δ.5.53) που ακολουθεί φαίνεται η ενεργός διατομή απορρόφησης 

υπερύθρου για την αλδεΰδη CΗF2CHO. Η συγκεκριμένη μέτρηση αποτελεί των μέσο 

όρο 5 ανεξάρτητων φασμάτων υπερύθρου, για διαφορετικές πιέσεις μορίου.  

 
Δ.5.53 – Μέτρηση της ενεργού διατομής απορρόφησης (base 10) της CΗF2CHO, στους 298Κ. 
Η αβεβαιότητα 2σ της μέτρησης είναι 10%. 
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Το σύνολο των συστηματικών σφαλμάτων στις μετρήσεις των ενεργών διατομών 

απορρόφησης εκτιμάται ότι είναι 5%. Όλες οι μετρήσεις των ενεργών διατομών 

απορρόφησης δίνονται με αβεβαιότητα 2σ, σε όριο εμπιστοσύνης 95%, 

συμπεριλαμβανομένου των συστηματικών σφαλμάτων.   

Όπως φαίνεται στο υπέρυθρο φάσμα της CΗF2CHO διακρίνονται 3 περιοχές 

απορρόφησης, χαρακτηριστικό όλων των φθοροαλδεϋδών που μελετήθηκαν στην 

παρούσα διατριβή. Η πρώτη περιοχή έχει μπάντες απορρόφησης από τους 650-1500 

cm-1 και αποδίδεται στην δόνηση τάσης των C-F δεσμών αλλά και σε δονήσεις 

κάμψης του ανθρακικού σκελετού. Η δεύτερη περιοχή αφορά την δόνηση τάσης του 

καρβονυλικού δεσμού που βρίσκεται στους 1750 cm-1 περίπου. Η τρίτη περιοχή είναι 

η δόνηση τάσης του δεσμού C-H στην αλδεϋδική ομάδα και εμφανίζεται στους 2850 

cm-1 περίπου. Προκειμένου να μετρηθεί η ενεργός διατομή απορρόφησης για τις τρεις 

περιοχές μετρήθηκε το φάσμα υπερύθρου για διάφορες πιέσεις και κατασκευάστηκαν 

τα διαγράμματα Δ.5.54 και Δ.5.55. Από τον νόμο Beer-Lambert Mn×l×)ν~(σ=A  

προσδιορίζεται η ενεργός διατομή απορρόφησης Sint για την κάθε περιοχή (§4.8-

E.4.54), δεδομένα τα οποία φαίνονται στον πίνακα Π.5.29. 

 
Δ.5.54 – Μέτρηση της ενεργού διατομής απορρόφησης Sint της CΗF2CHO, για το εύρος 760-
1550 cm-1. 
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Δ.5.55 – Μέτρηση των ενεργών διατομών απορρόφησης Sint της CΗF2CHO, για τους 1630-
1920 cm-1 και 2550-3115 cm-1. 
 

wavenumber range /cm-1 Sint /10-17 cm2 molecule-1 (base 10) 

760-1550 1.469±0.072 

1630-1920 0.283±0.014 

2550-3115 0.289±0.013 

 
Π.5.29 – Μετρήσεις της ενεργούς διατομής απορρόφησης Sint υπερύθρου της CΗF2CHO για 
συγκεκριμένο εύρος κυματαρίθμων (cm-1). 
 
5.3.4 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΟΡΑΤΟΥ/ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ 
 
Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της ενεργούς διατομής 

απορρόφησης της CΗF2CHO στο υπεριώδες-ορατό (UV/Vis, 190-800nm) τμήμα του 

ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Οι συγκεκριμένες μετρήσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, 

προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η φωτόλυση αποτελεί σημαντικό τρόπο 

αποικοδόμησης των φθοροαλδεϋδών στην τροπόσφαιρα, όπου η ηλιακή ακτινοβολία 

στην περιοχή έχει μήκη κύματος λ>290 nm. Η αναλυτική διαδικασία λήψης των 

φασμάτων UV/Vis αλλά και του προσδιορισμού των ενεργών διατομών 

απορρόφησης εξηγείτε στην παράγραφο §4.8.2. Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε 

γυάλινο κελί μήκους 7.94 cm, με παράθυρα χαλαζία στις δύο άκρες του, ενώ η πίεση 

της CΗF2CHO, στο κελί των μετρήσεων, κυμάνθηκε από 4.1 έως 26.6 Torr.  Στο 
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διάγραμμα (Δ.5.56) που ακολουθεί φαίνεται η ενεργός διατομή απορρόφησης UV/Vis 

για την αλδεΰδη CΗF2CHO. Στο ένθετο διάγραμμα που υπάρχει στο φάσμα UV/Vis 

φαίνεται η μέτρηση της ενεργού διατομής απορρόφησης στο μήκος κύματος των 

300.5nm όπου η αλδεΰδη έχει την μέγιστη απορρόφηση. Η τιμή που προέκυψε από το 

συγκεκριμένο διάγραμμα είναι: 

σ (308.5nm) = (2.140±0.0.102)×10-20 cm2 molecule-1 (base 10) 

 

 
 
Δ.5.56 – Μέτρηση της ενεργούς διατομής απορρόφησης UV/Vis της CΗF2CHO, στους 298Κ. Η 
αβεβαιότητα 2σ της μέτρησης είναι 10%. 
 

Η συγκεκριμένη μέτρηση (Δ.5.56) αποτελεί των μέσο όρο 5 ανεξάρτητων φασμάτων, 

για διαφορετικές πιέσεις μορίου, ενώ διακρίνεται η περιοχή μηκών κύματος από 220 

έως 450 nm, εφόσον στο υπόλοιπο τμήμα υπήρχε μηδενική απορρόφηση. Το σύνολο 

των συστηματικών σφαλμάτων στις μετρήσεις των ενεργών διατομών απορρόφησης 

εκτιμάται ότι είναι 5%. Όλες οι μετρήσεις των ενεργών διατομών απορρόφησης 

δίνονται με αβεβαιότητα 2σ, σε όριο εμπιστοσύνης 95%, συμπεριλαμβανομένου των 

συστηματικών σφαλμάτων.    
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5.3.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

 Στην βιβλιογραφία υπάρχουν μόνο δύο μελέτες13,19 της τροποσφαιρικής 

αποικοδόμησης της αλδεΰδης CHF2CHO. Στον πίνακα Π.5.30 φαίνονται τα 

αποτελέσματα, σχετικά με τους συντελεστές ταχύτητας των αντιδράσεων των ριζών 

ΟΗ και ατόμων Cl με την CHF2CHO  που προέκυψαν από αυτές τις δύο εργασίες, σε 

αντιπαράθεση με τους συντελεστές k3,Cl και k3,OH που μετρήθηκαν στην παρούσα 

διατριβή. Σε καμία δημοσιευμένη εργασία δεν βρέθηκε η θερμοκρασιακή εξάρτηση 

των αντιδράσεων. 

 
Αντίδραση k3(298K) /10-12 cm3 

molecule-1 s-1 Aa/10-12 cm3 molecule-1 s-1 Ea /kJ mol-1 technique 

5.6±1.0 -- -- RR/FTIR13 
12.4±1.3 -- -- RR/FTIR19 

CΗF2CHO+Cl 

5.57±0.52 a 35.8 ± 14.2 4.71 ± 1.06 VLPR-MS 
(Absolute Rate)b 

1.8±0. 12 -- -- RR/FTIR19 
1.7±0.2 -- -- PLP/RF13 
1.4±0.3 -- -- RR/FTIR13 

CΗF2CHO+OH 

1.46±0.14 5.65±3.65 3.52±1.68 VLPR-MS 
(Relative Rate)b 

 
Π.5.30 – Συγκριτικός πίνακας δεδομένων για τις αντιδράσεις Cl και OH με την CΗF2CHO. a Ο 
συντελεστής ταχύτητας στους 303K. b Παρούσα διατριβή. RR/FTIR: Relative Rate/FTIR 
analysis, PLP/RF: Pulsed Laser Photolysis/Resonance Fluorescence. 
 

Ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης του ΟΗ με την CHF2CHO που 

προσδιορίστηκε στην παρούσα διαδικασία είναι σε εξαιρετική συμφωνία με την 

εργασία του Scollard et al.13, όπου οι μετρήσεις του πραγματοποιήθηκαν τόσο με την 

απόλυτη τεχνική PLP/RF όσο και  με την σχετική τεχνική μέτρησης συντελεστή 

ταχύτητας. Συγκρίνοντας την εργασία του Sellevag et al.19 υπάρχει διαφορά της τάξης 

του 19% στους συντελεστές k3,OH η οποία αν και είναι σχετικά μικρή δεν καλύπτεται 

από το μέγεθος των σφαλμάτων. Όσον αφορά στην αντίδραση του Cl με την 

CHF2CHO ο συντελεστής k3,Cl είναι διπλάσιος στην εργασία του Sellevag et al. σε 

σχέση με τις τιμές που προέκυψαν τόσο από την παρούσα εργασία όσο και με αυτή 

του Scollard et al.. Η συστηματική αυτή απόκλιση η οποία γίνεται μέγιστη στην 

περίπτωση της αντίδρασης του Cl, φανερώνει πιθανότατα την ύπαρξη μεγαλύτερων 

συστηματικών σφαλμάτων  στις μετρήσεις του Sellevag et al.. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι η CHF2CHO έχει παρασκευαστεί με διαφορετικό τρόπο στην παρούσα εργασία 

από αυτή του Scollard et al., χωρίς όμως να παρατηρούνται αποκλίσεις στου 
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συντελεστές ταχύτητας, γεγονός που υποστηρίζει, χωρίς να αποδεικνύει βέβαια, την 

αξιοπιστία των δύο διαφορετικών μετρήσεων.  

 Η μοναδική μέτρηση της ενεργούς διατομής απορρόφησης IR της CHF2CHO 

έχει πραγματοποιηθεί στην εργασία του Sellevag et al.19. Στην συγκεκριμένη 

αναφορά δίνεται η ενεργός διατομή απορρόφησης Sint για τις ίδιες περιοχής 

ολοκλήρωσης του υπέρυθρου φάσματος με την παρούσα εργασία, οπότε τα 

αποτελέσματα είναι άμεσα συγκρίσιμα. Η συστηματική απόκλιση σε όλες της 

περιοχές μέτρησης της ενεργούς διατομής απορρόφησης Sint  δεν μπορεί να εξηγηθεί. 

wavenumber range /cm-1 Sint /10-17 cm2 molecule-1 (base e) 

 Παρούσα εργασία Sellevag et al.19 

760-1550 3.383±0.166 5.86±0.07 

1630-1920 0.652±0.032 1.270±0.018 

2550-3115 0.665±0.030 1.14±0.04 

 
Π.5.31 – Συγκριτικός πίνακας των μετρήσεων της ενεργούς διατομής απορρόφησης Sint 
υπερύθρου της CΗF2CHO, που έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία. 
 

 Στην εργασία του Sellevag et al.19  έχει μετρηθεί η ενεργός διατομή 

απορρόφησης UV της CHF2CHO και προέκυψε η τιμή (4.73±0.24)×10-20 cm2 

molecule-1, για το μήκος κύματος των 309 nm, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετική 

συμφωνία με την μέτρηση της παρούσας διατριβής. Στο διάγραμμα που ακολουθεί 

φαίνεται η συμφωνία μεταξύ των μετρήσεων της ενεργούς διατομής απορρόφησης 

της CHF2CHO. 

 
Δ.5.57 – Συγκριτικό φάσμα των μετρήσεων της ενεργούς διατομής απορρόφησης UV/Vis της 
CΗF2CHO, στους 298Κ.. 
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5.4 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ CF3CH2CHO 
 

Η τρίφθορο προπανάλη CF3CH2CHO είναι εμπορικά διαθέσιμη από την 

εταιρία Fluorochem Ltd. με αναγραφόμενη καθαρότητα 97%. Το δείγμα υποβάλεται 

στην διαδικασία ψύξης στους 77Κ, εκκένωσης και επαναφοράς σε θερμοκρασία 

δωματίου ώστε να εκδιωχθεί ο αέρας του φιαλιδίου, και μετά μετφερέται με 

κλασματική απόσταξη σε άλλο φιαλίδιο ώστε να απομακρυνθούν τυχόν βαρύτερες 

προσμίξεις (ολιγομερή αλδεΰδης). Η διαδικασία ελέγχου και προσδιορισμού 

καθαρότητας των δειγμάτων της CF3CH2CHO, που χρησιμοποιήθηκαν στα 

πειράματα, αναλύεται εκτενώς στην παράγραφο (§4.9.1). Το πρώτο στάδιο 

διεξαγωγής των πειραμάτων για την μελέτη των αντιδράσεων της CF3CH2CHO με τις 

ρίζες ΟΗ και τα άτομα Cl είναι η λήψη φασμάτων μάζας, με τον εκάστοτε 

φασματογράφο μάζας που χρησιμοποιήθηκε, για την αναγνώριση των 

χαρακτηριστικών κορυφών της αλδεΰδης που δύναται να χρησιμοποιηθούν στα 

πειράματα κινητικής. Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ευαισθησία και 

θραυσματοποίηση του μορίου, ώστε το φάσμα μάζας που προκύπτει να είναι 

χαρακτηριστικό της κάθε ένωσης, το δυναμικό ιονισμού ρυθμίζεται στα 70eV. Από 

την θραυσματοποίηση της CF3CH2CHO, σε δυναμικό ιονισμού 70eV, προέκυψε το 

χαρακτηριστικό φάσμα μάζας της (Δ.5.58).  

 
 
Δ.5.58 – Φάσμα μάζας σε δυναμικό ιονισμού 70eV για δείγμα της CF3CH2CHO. 
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Όπως φαίνεται η κορυφή με την μέγιστη ένταση είναι αυτή που αντιστοιχεί στην 

αλδεϋδική ομάδα –CHO (m/z=29), ενώ το μητρικό ιόν της (m/z=112) εμφανίζεται 

στο συγκεκριμένο φάσμα με σχετικά μικρότερη ευαισθησία. Αναλυτικά στον πίνακα 

Π.5.32 φαίνεται ο χαρακτηρισμός και η σχετική αφθονία των βασικότερων 

θραυσμάτων. Πρέπει να αναφερθεί ότι δεν βρέθηκε φάσμα μάζας της CF3CH2CHO 

στην βιβλιογραφία και σε γνωστές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες δεδομένων1,2.  

     

m/z 29 
[CHO]+ 

31 
[CF]+ 

64 
[CF2CH2]+ 

69 
[CF3]+ 

83 
[CF3CH2]+ 

112 
[CF3CH2CHO]+ 

QMG-422 
70 eV 100 8 48.4 21.9 7.6 35.4 
 
Π.5.32 – Χαρακτηριστικές κορυφές και σχετική αφθονία αυτών για την CF3CH2CHO. 
 
 Πέραν της φασματομετρίας μάζας χρησιμοποιήθηκε και η φασματοσκοπία 

υπερύθρου, προκειμένου να ταυτοποιηθεί η αλδεΰδη (σύγκριση με βιβλιογραφικά 

δεδομένα) αλλά και να προσδιοριστεί η καθαρότητα της όπως εξηγήθηκε στην 

παράγραφο (§4.9.1). Στο φάσμα υπερύθρου (Δ.5.59) της CF3CH2CHO φαίνονται οι 

χαρακτηριστικές κορυφές απορρόφησης των διαφόρων δονήσεων του μορίου, οι 

οποίες και δίνονται αναλυτικά στον πίνακα Π.5.33.  

 
 
Δ.5.59 – Φάσμα υπερύθρου για δείγμα της CF3CH2CHO. 
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Η περιοχή μεταξύ 1000 cm-1 και 1500 cm-1 είναι χαρακτηριστική για ενώσεις που 

περιέχουν C-F δεσμούς (δόνηση τάσης C-F), όπως επίσης εμπεριέχονται τόσο 

δονήσεις τάσης των δεσμών C-C όσο και δονήσεις κάμψης του μορίου. Η 

απορρόφηση που εμφανίζεται στους 1800 cm-1 είναι χαρακτηριστική όλων των 

μορίων που περιέχουν την καρβονυλική ομάδα και αντιστοιχεί στην δόνηση τάσης 

του δεσμού C=O. Τέλος, η δόνηση τάσης του δεσμού C-H στην αλδεϋδική ομάδα 

φαίνεται στην κορυφή που εμφανίζεται στους 2900 cm-1 περίπου.  

CF3CH2CHO 
ν(cm-1) είδος δόνησης 

989  
1169,1263,1342,1414 δόνηση τάσης C-F και C-C, δονήσεις κάμψης C-C-H 

1754 δόνηση τάσης C=O 
2762,2851 δόνηση τάσης C-H 

 
Π.5.33 – Χαρακτηριστικές δονήσεις της CF3CH2CHO. Η αντιστοίχηση των δονήσεων είναι 
προσεγγιστική και παρατίθεται για ενδεικτικούς λόγους. 
 

Το φάσμα υπερύθρου που λήφθηκε για την CF3CH2CHO βρίσκεται σε απόλυτη 

συμφωνία με υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα15,20, γεγονός που πιστοποιεί την 

διαδικασία παραγωγής της αλδεΰδης καθώς και την παρασκευή δειγμάτων υψηλής 

καθαρότητας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πειράματα κινητικής.  

 
5.4.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ CF3CH2CHO+ΟΗ 
 
Η κινητική μελέτη της αντίδρασης της CF3CH2CHO με τις ρίζες ΟΗ, στην αέρια 

φάση, πραγματοποιήθηκε με την σχετική τεχνική μέτρησης (§4.7.2) του συντελεστή 

ταχύτητας στην διάταξη VLPR-MS (QMG-422, 70eV) και σε θερμοκρασιακό εύρος 

273-363Κ. Τα πειράματα διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας αντιδραστήρα όγκου 

V=100 cm3 και οπή διαφυγής διαμέτρου 3mm. Για τον συγκεκριμένο συνδυασμό 

όγκου αντιδραστήρα και διαμέτρου οπής έχει μετρηθεί με ανεξάρτητο πείραμα 

(§4.7.2) η σταθερά διαφυγής Aesc ίση με 1.535 s-1. Στον πίνακα Π.5.34 δίνονται οι 

συντελεστές διαφυγής (kesc) και οι χρόνοι παραμονής (τreactor) των αντιδρώντων μέσα 

στον αντιδραστήρα, για την θερμοκρασία των 298Κ.  

 
 OH CF3CH2CHO n-C6H14 

kesc (s-1) 6.427 2.504 2.857 
τreactor (ms) 156 399 350 

 
Π.5.34 – Συντελεστές διαφυγής και χρόνοι παραμονής των αντιδρώντων, σε θερμοκρασία 
298Κ, για αντιδραστήρα όγκου 100 cm3και οπή διαφυγής διαμέτρου 3mm. 
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 Η παραγωγή των ριζών ΟΗ, όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιείται μέσω 

της αντίδρασης του ατομικού Η με διοξείδιο του αζώτου (NO2), σύμφωνα με την 

αντίδραση Α.5.1. Τα άτομα Η παράγονται με μικροκυματικής διάσπασης μίγματος 

28% Η2 και 10% Ar σε He, ενώ το ΝΟ2 ρέει αναραίωτο από την μία εκ των τριών 

γραμμών παροχής της διάταξης. Η παρασκευή του μίγματος Η2 καθώς και η 

διαδικασία παραγωγής ατομικού Η έχει περιγραφεί αναλυτικά στην παράγραφο 

§4.6.1. Η παροχή της αλδεΰδης CF3CH2CHO και του πρότυπου μορίου, όπου στην 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι το n-C6H14 (n-Hexane, 99%, Riedel-Dehaen), 

πραγματοποιείται μέσω του ίδιου τριχοειδούς σωλήνα του συστήματος ροής, εφόσον 

προπαρασκευαστεί μίγμα των δύο σε Ο2. Συγκεκριμένα το μίγμα που 

παρασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε, στην διατριβή, ήταν 4% CF3CH2CHO, 4% n-

C6H14 σε Ο2. Αξίζει να αναφερθεί ότι κανένα από τα δύο αντιδρώντα δεν 

οξειδωνόταν παρουσία του Ο2, στην αέρια φάση, ενδεχόμενο το οποίο ελεγχόταν με 

φασματομετρία μάζας. Το δείγμα του n-C6H14 προτού χρησιμοποιηθεί για τα 

πειράματα μέτρησης των κινητικών παραμέτρων, υποβλήθηκε σε διαδοχικούς 

κύκλους ψύξης στους 77Κ, εκκένωσης και επαναφοράς σε θερμοκρασία δωματίου 

ώστε να εκδιωχθεί ο αέρας του φιαλιδίου. Στο δείγμα του n-C6H14 δεν ανιχνεύθηκε, 

χρησιμοποιώντας την φασματομετρία μαζών, κάποια πρόσμιξη σε ικανό ποσοστό 

ώστε να επηρεάσει τις μετρήσεις στα πειράματα κινητικής.  

Προτού επιλεχθεί το n-C6H14 ως πρότυπο μόριο ελήφθησαν φάσματα μάζας, 

σε συνθήκες απουσίας και παρουσίας μεγάλης συγκέντρωσης ΟΗ (~3×1013 molecule 

cm-3), τόσο για την αλδεΰδη όσο και για το n-C6H14 ξεχωριστά, ενώ χρησιμοποιήθηκε 

και αρκετά ικανός χρόνος παραμονής των αντιδρώντων, στον αντιδραστήρα για την 

παραγωγή ικανής συγκέντρωσης προϊόντων. Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 

σύμφωνα με αυτή την διαδικασία έδειξαν ότι στην περίπτωση του n-C6H14 και της 

αλδεΰδης CF3CH2CHO κανένα από τα δύο αντιδρώντα δεν συνεισφέρει στα ιόντα 

που επιλέχθηκαν να μετρηθούν στον φασματογράφο μάζας, οπότε και το n-C6H14 

χρησιμοποιήθηκε σαν πρότυπο μόριο. Η ανίχνευση της CF3CH2CHO 

πραγματοποιήθηκε στο μητρικό ιόν της (m/z=112), όπως και για το εξάνιο (m/z=86). 

Το όριο ανίχνευσης (λόγος σήματος προς θόρυβο, S/N=2) των δύο αντιδρώντων, στα 

ιόντα που χρησιμοποιήθηκαν, μετρήθηκε 3.8×109  και 3.3×109 molecule cm-3 για την 

αλδεΰδη και το n-C6H14 αντίστοιχα.  
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 Η πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε περιγράφεται αναλυτικά στην 

παράγραφο §4.7.2.1. Στην περίπτωση των πειραμάτων προσδιορισμού των κινητικών 

παραμέτρων της αντίδρασης της CF3CH2CHO με τις ρίζες ΟΗ, χρησιμοποιήθηκε 

σταθερή πίεση 29 Torr μίγματος Η2/Ar/He για την τροφοδοσία της κοιλότητας 

μικροκυματικής διάσπασης. Η πίεση του ΝΟ2 κυμαινόταν στο εύρος 3-12 Torr 

επιτυγχάνοντας συγκεντρώσεις ΟΗ, στον αντιδραστήρα, από (0.4-3)×1013 molecule 

cm-3. Όσον αφορά στην παροχή του αντιδρώντος μίγματος αλδεΰδης και   n-C6H14 σε 

Ο2, υπήρχε συνεχής και σταθερή τροφοδοσία πίεσης του μίγματος πίσω από τον 

τριχοειδή σωλήνα που χρησιμοποιήθηκε. Η πίεση του μίγματος, που 

χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα, κυμάνθηκε στο εύρος των 12 Torr. Προκειμένου να 

μετρηθεί η συγκέντρωση της CF3CH2CHO αλλά και του n-C6H14 

πραγματοποιήθηκαν πειράματα μέτρησης των παραμέτρων ροής του μίγματος αλλά 

και προσδιορισμού του συντελεστή βαθμονόμησης aΜ για τα ιόντα που μετρούνται 

(m/z= 112 και 86). Οι παράμετροι ροής του μίγματος μετρήθηκαν ίσοι με 

Α=2.1489×1013 molecule s-1
 Torr-2 και B=5.3192×1014  molecule s-1

 Torr-1, ενώ οι 

συντελεστές βαθμονόμησης μετρήθηκαν να είναι aΜ,112=1.255×10-14 για την αλδεΰδη 

και aΜ,86=1.509×10-14 για το n-C6H14. Η συγκέντρωση της CF3CH2CHO και του n-

C6H14, για όλα τα πειράματα που διεξήχθησαν, κυμάνθηκε από (1.4-2.5)×1012 

molecule cm-3.  

 Η αντίδραση της CF3CH2CHO και του n-C6H14 με τις ρίζες ΟΗ 

πραγματοποιείται μέσω απόσπασης Η, προς την παραγωγή Η2Ο και της αντίστοιχης 

αφυδρογονομένης ρίζας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από φάσματα μάζας που 

ελήφθησαν απουσία και παρουσία ριζών ΟΗ. Οι αντιδράσεις (Α.5.11 και Α.5.12) που 

περιγράφουν την παραπάνω διαδικασία είναι: 

                                          a      CF3CH2CO +H2O 

       CF3CH2CHO +OH     k4,OH         (Α.5.11) 

                                          b     CF3CHCHO +H2O 

       (Α.5.12) 1362
k

6 HCOHHO4HCn ref && +⎯→⎯+−

    

, όπου k4,OH και kref είναι οι συντελεστές ταχύτητας της αντίδρασης της CF3CH2CHO 

και του n-C6H14 αντίστοιχα, με τις ρίζες ΟΗ. Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 

§4.7.2.2 ο προσδιορισμός του συντελεστή ταχύτητας με την σχετική τεχνική 

μέτρησης, στην διάταξη VLPR-MS δίνεται από την έκφραση Ε.5.7: 
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μάζας για την αλδεΰδη και το n-C6H14 αντίστοιχα, απουσία (δίνεται ως Ι0) και 

παρουσία ΟΗ (δίνεται ως Ιr). Πρέπει να αναφερθεί ότι σε όλα τα πειράματα 

πραγματοποιούνταν μετρήσεις της ετερογενούς κατανάλωσης των δύο αντιδρώντων 

και διορθωνόταν (§4.7.2.2-Ε.4.52) κατάλληλα όπου ήταν απαραίτητο. Προκειμένου 

να προσδιοριστεί ο συντελεστής ταχύτητας k4,OH της αντίδρασης των ριζών ΟΗ με 

την CF3CH2CHO από τον σχετικό συντελεστή kr, χρησιμοποιήθηκε ο προτεινόμενος 

συντελεστής ταχύτητας, από τον Atkinson11, για την αντίδραση του n-C6H14 με το 

ΟΗ. Η θερμοκρασιακή εξάρτηση (290-970Κ) του συντελεστή ταχύτητας που 

προτείνεται ακολουθεί την έκφραση: 
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Στον πίνακα που ακολουθεί (Π.5.35) παρατίθονται ενδεικτικά πειραματικά δεδομένα 

όπως προέκυψαν από το εκάστοτε πείραμα που διεξήχθη.  

 
T [OH]0/1012 [ALD]0/1012 k4,ΟΗ / kref 

k4,ΟΗ 
(m/z=112)/10-12 

CF3CH2CHO 

273 4.60-30.0 1.50 0.630±0.058 2.90±0.27 

298 4.4-28.8 2.55 0.620±0.058 3.22±0.30 

298 4.4-28.8 2.00 0.628±0.059 3.27±0.31 

333 4.16-27.2 1.55 0.580±0.056 3.51±0.34 

363 3.99-26.1 1.37 0.587±0.055 3.98±0.37 

 
Π.5.35 – Ενδεικτικά πειραματικά δεδομένα για την αντίδραση της CF3CH2CHO με τις ρίζες 
ΟΗ. Οι συγκεντρώσεις δίνονται σε molecule cm-3,  ενώ ο συντελεστής ταχύτητας k4,OH  σε cm3 
molecule-1 s-1 . 
 

Παρακάτω δίνονται τα συγκεντρωτικά διαγράμματα (Δ.5.60-Δ.5.63) προσδιορισμού 

του σχετικού συντελεστή ταχύτητας kr, , για όλες τις θερμοκρασίες που μελετήθηκαν. 

Ο σχετικός συντελεστής kr προκύπτει από την γραμμική προσαρμογή του πρώτου 
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όρου της έκφρασης Ε.5.7 με τον δεύτερο όρο. Στα διαγράμματα αυτά αναπαρίσταται 

η μέγιστη αβεβαιότητα 2σ της μέτρησης, σε όριο εμπιστοσύνης 95%, 

περιλαμβανομένου των συστηματικών σφαλμάτων. Αξίζει να αναφερθεί ότι η 

μέγιστη αβεβαιότητα που υπήρχε στις μετρήσεις του συντελεστή ταχύτητας δεν 

ξεπέρασε το 11%. Επίσης στην αβεβαιότητα που δίνεται δεν περιλαμβάνεται το 

πειραματικό σφάλμα μέτρησης του συντελεστή ταχύτητας της πρότυπης αντίδρασης 

του n-C6H14 με τις ρίζες ΟΗ. Επιπρόσθετα αν και το θερμοκρασιακό εύρος στο οποίο 

προτείνεται ο συντελεστής της πρότυπης αντίδρασης είναι 290-970Κ, ο συντελεστής 

ταχύτητας αναμένεται να ακολουθεί παρόμοια εξάρτηση και στους 273-290Κ, 

υπόθεση η οποία πιθανότατα να προσθέτει ένα μικρό σφάλμα στον συντελεστή 

ταχύτητας στους 273Κ.   

 

 
Δ.5.60 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του σχετικού συντελεστή ταχύτητας kr  της 
αντίδρασης των ριζών ΟΗ με την CF3CH2CHO, σε θερμοκρασία 273Κ. 
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Δ.5.61 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του σχετικού συντελεστή ταχύτητας kr  της 
αντίδρασης των ριζών ΟΗ με την CF3CH2CHO, σε θερμοκρασία 298Κ. 
 

 
Δ.5.62 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του σχετικού συντελεστή ταχύτητας kr  της 
αντίδρασης των ριζών ΟΗ με την CF3CH2CHO, σε θερμοκρασία 333Κ. 
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Δ.5.63 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του σχετικού συντελεστή ταχύτητας kr  της 
αντίδρασης των ριζών ΟΗ με την CF3CH2CHO, σε θερμοκρασία 363Κ. 
 

Στο πίνακα (Π.5.36) που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές του σχετικού 

συντελεστή kr, όπως προέκυψε από τα συγκεντρωτικά διαγράμματα, καθώς και οι 

τιμές για τον συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης του ΟΗ με την CF3CH2CHO, σε 

όλες τις θερμοκρασίες που διεξήχθησαν τα πειράματα. 

 
Τ (K) 273 298 333 363 

CF3CH2CHO 
k4,ΟΗ/kref 0.630±0.058 0.624±0.057 0.580±0.056 0.587±0.055 
kref  /10-12 4.60 5.20 6.05 6.78 
k4,ΟΗ /10-12 2.90±0.27 3.25±0.30 3.51±0.34 3.98±0.37 
[OH] /1012 4.60-30.0 4.4-28.8 4.16-27.2 3.99-26.1 

[ALD] /1012 1.50 2.00-2.55 1.55 1.37 
# Points 10 18 10 10 

 
Π.5.36 – Συγκεντρωτικά πειραματικά αποτελέσματα για την αντίδραση της CF3CH2CHO με τις 
ρίζες ΟΗ. Οι συγκεντρώσεις δίνονται σε molecule cm-3,  ενώ ο συντελεστής ταχύτητας k4,OH και 
kref σε cm3 molecule-1 s-1 . 
 
Από τις προκύπτουσες τιμές του συντελεστή k4,OH που φαίνονται στο πίνακα (Π.5.36) 

κατασκευάστηκε διάγραμμα (Δ.5.64) των συντελεστών ταχύτητας με το ανάστροφο 

της θερμοκρασίας προκειμένου να προσδιοριστεί η θερμοκρασιακή εξάρτηση του 

συντελεστή k4,OH. Τα πειραματικά σημεία στο διάγραμμα προσαρμόστηκαν σύμφωνα 
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με την εξίσωση Arrhenius ώστε να προσδιοριστεί ο προεκθετικός παράγοντας Αa και 

η ενέργεια ενεργοποίησης Εa της αντίδρασης. 

 
Δ.5.64 – Διάγραμμα Arrhenius για την αντίδραση της CF3CH2CHO με τις ρίζες ΟΗ, στο 
θερμοκρασιακό εύρος των 273-363Κ. 
 
Η θερμοκρασιακή εξάρτηση του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης της 

CF3CH2CHO με τις ρίζες ΟΗ, σύμφωνα με την προσαρμογή των σημείων στην 

εξίσωση Arrhenius, δίνεται από την έκφραση: 

11312
OH,4 smoleculecm

T
76334exp10)34.284.9(k −−− ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ±
−×±=  

Οι παράμετροι Arrhenius που προέκυψαν από την βέλτιστη προσαρμογή των 

σημείων είναι: 

Aa= (9.84±2.34)×10-12 cm-3 molecule-1 s-1 και Ea= 2.78±0.63 kJ mol-1 

 
5.4.2 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ CF3CH2CHO+Cl 
 
 Η κινητική μελέτη της αντίδρασης της CF3CH2CHO με τα άτομα Cl, στην 

αέρια φάση, πραγματοποιήθηκε με την απόλυτη τεχνική μέτρησης (§4.7.1) του 

συντελεστή ταχύτητας στην διάταξη VLPR-MS (QMG-511, 19eV) και σε 

θερμοκρασιακό εύρος 243-363Κ. Τα πειράματα διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας 

αντιδραστήρα όγκου V=109 cm3 και οπή διαφυγής διαμέτρου 5 mm. Για τον 

συγκεκριμένο συνδυασμό όγκου αντιδραστήρα και διαμέτρου οπής έχει μετρηθεί με 

ανεξάρτητο πείραμα (§4.7.2) η σταθερά διαφυγής Aesc ίση με 2.661 s-1. Στον πίνακα 
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Π.5.37 δίνονται οι συντελεστές διαφυγής (kesc) και οι χρόνοι παραμονής (τreactor) των 

αντιδρώντων μέσα στον αντιδραστήρα, για την θερμοκρασία 303K.  

 Cl CF3CH2CHO 

kesc (s-1) 7.829 4.377 

τreactor (ms) 128 228 

 
Π.5.37 – Συντελεστές διαφυγής και χρόνοι παραμονής των αντιδρώντων, σε θερμοκρασία 
303Κ, για αντιδραστήρα όγκου 109 cm3και οπή διαφυγής διαμέτρου 5mm. 
 

 Η παραγωγή του ατομικού Cl πραγματοποιείται μέσω μικροκυματικής 

διάσπασης μίγματος 5 % Cl2/He σε σωλήνα χαλαζία. Η ακριβής πειραματική 

διαδικασία παραγωγής ατομικού Cl έχει εξηγηθεί στην παράγραφο §4.5. Το εύρος 

των πιέσεων του μίγματος Cl2/He για το σύνολο των πειραμάτων κυμάνθηκε από 19-

22 Torr. Η διάσπαση του μοριακού Cl2 ήταν σχεδόν 100% σε όλα τα πειράματα 

δίνοντας συγκεντρώσεις ατομικού Cl στο εύρος 0.5-15.9×1011 molecule cm-3. Όσον 

αφορά στην προετοιμασία του δείγματος της αλδεΰδης αλλά και την παροχή της στον 

αντιδραστήρα αυτή πραγματοποιήθηκε με την διαδικασία που έχει εξηγηθεί στην 

παράγραφο §4.9.4. Το εύρος των πιέσεων της CF3CH2CHO, στα πειράματα 

κινητικής, κυμάνθηκε από 1 έως 8 Torr. Πραγματοποιώντας ανεξάρτητα πειράματα 

ροής (§4.4.1) της αλδεΰδης μετρήθηκαν οι χαρακτηριστικές παράμετροι Α και Β, που 

δίνουν το συντελεστή ροής Αf για το τριχοειδές που χρησιμοποιήθηκε για την παροχή 

της αλδεΰδης στον αντιδραστήρα. 

Α=1.7943×1014 molecule s-1
 Torr-2 και Β=1.7441×1014 molecule s-1

 Torr-1 

Γνωρίζοντας πλέον την ροή της αλδεΰδης στον αντιδραστήρα είναι δυνατή η μέτρηση 

του συντελεστή aM, με πείραμα βαθμονόμησης έντασης-ροής (Ι=aM FM) για τις 

χαρακτηριστικές κορυφές (m/z=29, 64 και 112) της αλδεΰδης, οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της στάσιμης συγκέντρωσης της στον 

αντιδραστήρα, μέσω της έκφρασης (
Vka

I
]M[ M

escM

M
ss = , §4.4.3). Το εύρος των 

συγκεντρώσεων που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα της κινητικής μελέτης της 

αντίδρασης του Cl με την CF3CH2CHO ήταν από 0.2-36×1011 molecule cm-3.  

Η αντίδραση της CF3CH2CHO με το ατομικό Cl πραγματοποιείται μέσω 

απόσπασης Η, προς την παραγωγή ΗCl και της αντίστοιχης αφυδρογονομένης ρίζας, 

γεγονός που επιβεβαιώνεται και από φάσματα μάζας που ελήφθησαν απουσία και 
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παρουσία ατόμων Cl. Η αντίδραση (Α.5.13) που περιγράφει την παραπάνω 

διαδικασία είναι: 

                                          a      CF3CH2CO+HCl 

           CF3CH2CHO+Cl     k4,Cl         (Α.5.13) 

                                          b      CF3CHCHO+HCl 

, όπου k4,Cl είναι ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης της CF3CH2CHO με τα 

άτομα Cl. Ο προσδιορισμός του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας πραγματοποιήθηκε 

με την τεχνική VLPR-MS και όπως περιγράφεται σε προηγούμενο κεφάλαιο 

(§4.7.1.2) προσδιορίζεται από την σχέση (Ε.5.7): 

    (E.5.8) r23Cl,4
Cl
escCl ]CHOCHCF[kk)1R( =−

όπου Cl
r

Cl
0

Cl I
I

R = , ο λόγος της έντασης του Cl απουσίας CF3CH2CHO, προς την 

ένταση του κατά την αντίδραση. Η στάσιμη συγκέντρωση της CF3CH2CHO 

προσδιορίζεται βάσει της έντασης του ιόντος (CHO)+ στην κορυφή m/z=29, αλλά και 

βάσει των ιόντων στις κορυφές m/z=64 και 112 (μητρικό ιόν). Όπως φαίνεται από το 

πίνακα Π.5.38 ο συντελεστής ταχύτητας k4,Cl μετράται σχεδόν ίδιος ανεξάρτητα την 

κορυφή της αλδεΰδης που βασίζεται η στάσιμη συγκέντρωση της. Η παρατήρηση 

αυτή αποτελεί ένδειξη για το ότι η αντίδραση πραγματοποιείται σχεδόν 

αποκλειστικά, μέσω του καναλιού απόσπασης του αλδεϋδικού υδρογόνου (κανάλι a, 

Α.5.10). Σε διαφορετική περίπτωση μετρώντας την στάσιμη κατάσταση στην κορυφή 

29 ή 64 θα υπήρχε συνεισφορά από την ρίζα που παράγεται από το κανάλι b (A.5.13) 

και τελικά θα υποτιμούταν ο συντελεστής ταχύτητας k4,Cl. Πρέπει να αναφερθεί ότι 

σε όλα τα πειράματα πραγματοποιούνταν μετρήσεις της ετερογενούς κατανάλωσης 

του δραστικού ατομικού Cl και διορθωνόταν (§4.7.1.2-Ε.4.47) κατάλληλα όπου ήταν 

απαραίτητο. Παρακάτω δίνονται τα συγκεντρωτικά διαγράμματα (Δ.5.65-Δ.5.69) 

προσδιορισμού του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας k4,Cl, για όλες τις θερμοκρασίες 

που μελετήθηκαν. Ο συντελεστής ταχύτητας k4,Cl προκύπτει από την γραμμική 

προσαρμογή του πρώτου όρου της έκφρασης Ε.5.8 με τον δεύτερο όρο. Η στάσιμη 

συγκέντρωση προσδιορίζεται βάσει της ιόντος m/z=29, λόγω αυξημένης ευαισθησίας 

της κορυφής. Στα διαγράμματα αυτά αναπαρίσταται η μέγιστη αβεβαιότητα 2σ της 

μέτρησης, σε όριο εμπιστοσύνης 95%, περιλαμβανομένου των συστηματικών 

σφαλμάτων. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη αβεβαιότητα που υπήρχε στις 

μετρήσεις του συντελεστή ταχύτητας δεν ξεπέρασε το 11%. 
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T [Cl]/1011 (RCl-1)kesc,Cl [ALD]/1012 k (m/z=29)/10-11 k (m/z=112)/10-11 k (m/z=64)/10-11 

CF3CH2CHO 

243 0.52-4.74 1.68-144 0.02-16.8 0.81±0.07 0.86±0.08 0.87±0.08 

243 4.34-13.5 2.84-21.25 0.17-2.48 0.85±0.11 1.34±0.20 0.95±0.14 

273 3.18-12.5 0.52-24.71 0.09-2.29 1.03±0.09 1.34±0.17 -- 

273 2.29-13.8 3.09-22.26 0.19-1.83 1.10±0.15 0.97±0.17 1.24±0.15 

273 1.41-6.75 3.06-23.39 0.38-2.04 1.06±0.14 1.19±0.16 1.22±0.16 

303 1.82-11.1 1.23-33.46 0.09-3.65 1.00±0.10 0.92±0.08 1.16±0.15 

303 4.02-14.8 5.15-38.24 0.44-3.54 1.02±0.09 1.11±0.14 1.16±0.11 

303 2.09-13.8 4.24-34.35 0.25-2.98 1.09±0.11 1.17±0.18 -- 

333 4.33-13.4 2.17-18.98 0.2-1.86 0.99±0.08 1.00±0.12 1.28±0.14 

333 1.02-2.14 4.39-54.61 0.49-5.50 1.09±0.11 0.98±0.14 1.23±0.18 

363 1.84-3.87 1.25-27.96 0.27-2.30 1.25±0.18 1.56±0.17 1.36±0.16 

363 5.97-15.9 1.54-14.34 0.02-1.52 0.93±0.11 1.88±0.29 -- 

Π.5.38 – Ενδεικτικά πειραματικά δεδομένα για την αντίδραση της CF3CH2CHO με το ατομικό 
Cl. Οι συγκεντρώσεις δίνονται σε molecule cm-3,  ενώ ο συντελεστής ταχύτητας k4,Cl σε cm3 
molecule-1 s-1 . 
  

 
Δ.5.65 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας k4,Cl  
της αντίδρασης των ατόμων Cl με την CF3CH2CHO, σε θερμοκρασία 243Κ. 
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Δ.5.66 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας k4,Cl  
της αντίδρασης των ατόμων Cl με την CF3CH2CHO, σε θερμοκρασία 273Κ. 
 

 
Δ.5.67 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας k4,Cl  
της αντίδρασης των ατόμων Cl με την CF3CH2CHO, σε θερμοκρασία 303Κ. 
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Δ.5.68 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας k4,Cl  
της αντίδρασης των ατόμων Cl με την CF3CH2CHO, σε θερμοκρασία 333Κ. 
 

 
Δ.5.69 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας k4,Cl  
της αντίδρασης των ατόμων Cl με την CF3CH2CHO, σε θερμοκρασία 363Κ. 
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Στο πίνακα (Π.5.39) που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές του απόλυτου 

συντελεστή ταχύτητας k4,Cl, όπως προέκυψε από τα συγκεντρωτικά διαγράμματα, για 

την αντίδραση των ατόμων Cl με την CF3CH2CHO, σε όλες τις θερμοκρασίες που 

διεξήχθησαν τα πειράματα. 

 
Τ (K) 243 273 303 333 363 

CF3CH2CHO 
k4,Cl /10-11  0.81±0.07 1.03±0.09 1.00±0.10 1.04±0.10 1.22±0.13 
[Cl]/1011 0.52-13.5 2.29-13.8 1.82-14.8 1.02-13.4 1.84-15.9 

[ALD]/1012  0.02-16.8 0.09-2.29 0.09-3.65 0.2-5.5 0.02-2.3 
# Points 30 31 32 28 20 

 
Π.5.39 – Συγκεντρωτικά πειραματικά αποτελέσματα για την αντίδραση της CF3CH2CHO με τα 
άτομα Cl. Οι συγκεντρώσεις δίνονται σε molecule cm-3,  ενώ ο συντελεστής ταχύτητας k4,Cl σε 
cm3 molecule-1 s-1 . 
 
Από τις προκύπτουσες τιμές του συντελεστή k4,Cl που φαίνονται στο πίνακα (Π.5.39) 

κατασκευάστηκε διάγραμμα (Δ.5.70) των συντελεστών ταχύτητας με το ανάστροφο 

της θερμοκρασίας προκειμένου να προσδιοριστεί η θερμοκρασιακή εξάρτηση του 

συντελεστή k4,Cl. Τα πειραματικά σημεία στο διάγραμμα προσαρμόστηκαν σύμφωνα 

με την εξίσωση Arrhenius ώστε να προσδιοριστεί ο προεκθετικός παράγοντας Αa και 

η ενέργεια ενεργοποίησης Εa της αντίδρασης. 

 
 
Δ.5.70 – Διάγραμμα Arrhenius για την αντίδραση της CF3CH2CHO με τα άτομα Cl, στο 
θερμοκρασιακό εύρος των 243-363Κ. 
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Η θερμοκρασιακή εξάρτηση του συντελεστή ταχύτητας k4,Cl της αντίδρασης της 

CF3CH2CHO με το ατομικό Cl, σύμφωνα με την προσαρμογή των σημείων στην 

εξίσωση Arrhenius, δίνεται από την έκφραση: 

11311
Cl,4 smoleculecm

T
110243exp10)06.130.2(k −−− ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ±
−×±=  

Οι παράμετροι Arrhenius που προέκυψαν από την βέλτιστη προσαρμογή των 

σημείων είναι: 

Aa= (2.30±1.06)×10-11 cm-3 molecule-1 s-1 και Ea= 2.02±0.91 kJ mol-1 

 

5.4.3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ 
 
 Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της ενεργούς διατομής 

απορρόφησης της CF3CH2CHO στο υπέρυθρο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, 

προκειμένου να εκτιμηθεί η ενδογενής ικανότητα της να απορροφά στο παράθυρο 

ακτινοβολίας των 800-1200 cm-1, παράμετρος που θα καθορίσει την επιβάρυνση στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η αναλυτική διαδικασία λήψης των φασμάτων 

υπερύθρου αλλά και του προσδιορισμού των ενεργών διατομών απορρόφησης 

εξηγείτε στην παράγραφο §4.8.1. Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε γυάλινο κελί 

μήκους 9.93cm, ενώ η πίεση αλδεΰδης που τροφοδοτήθηκε το κελί των μετρήσεων, 

κυμάνθηκε από 0.3-2.6 Torr. Στο διάγραμμα (Δ.5.71) που ακολουθεί φαίνεται η 

ενεργός διατομή απορρόφησης υπερύθρου για την αλδεΰδη CF3CH2CHO. Η 

συγκεκριμένη μέτρηση αποτελεί των μέσο όρο 5 ανεξάρτητων φασμάτων υπερύθρου, 

για διαφορετικές πιέσεις μορίου.  

 
Δ.5.71 – Μέτρηση της ενεργού διατομής απορρόφησης (base 10) της CF3CH2CHO, στους 
298Κ. Η αβεβαιότητα 2σ της μέτρησης είναι 10%. 
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Το σύνολο των συστηματικών σφαλμάτων στις μετρήσεις των ενεργών διατομών 

απορρόφησης εκτιμάται ότι είναι 5%. Όλες οι μετρήσεις των ενεργών διατομών 

απορρόφησης δίνονται με αβεβαιότητα 2σ, σε όριο εμπιστοσύνης 95%, 

συμπεριλαμβανομένου των συστηματικών σφαλμάτων.  

Όπως φαίνεται στο υπέρυθρο φάσμα της CF3CH2CHO διακρίνονται 3 

περιοχές απορρόφησης, χαρακτηριστικό όλων των φθοροαλδεϋδών που μελετήθηκαν 

στην παρούσα διατριβή. Η πρώτη περιοχή έχει μπάντες απορρόφησης από τους 650-

1500 cm-1 και αποδίδεται στην δόνηση τάσης των C-F δεσμών αλλά και σε δονήσεις 

κάμψης του ανθρακικού σκελετού. Η δεύτερη περιοχή αφορά την δόνηση τάσης του 

καρβονυλικού δεσμού που βρίσκεται στους 1750 cm-1 περίπου. Η τρίτη περιοχή είναι 

η δόνηση τάσης του δεσμού C-H στην αλδεϋδική ομάδα και εμφανίζεται στους 2850 

cm-1 περίπου. Προκειμένου να μετρηθεί η ενεργός διατομή απορρόφησης για τις τρεις 

περιοχές μετρήθηκε το φάσμα υπερύθρου για διάφορες πιέσεις και κατασκευάστηκαν 

τα διαγράμματα Δ.5.72 και Δ.5.73. Από τον νόμο Beer-Lambert Mn×l×)ν~(σ=A  

προσδιορίζεται η ενεργός διατομή απορρόφησης Sint για την κάθε περιοχή (§4.8-

E.4.54), δεδομένα τα οποία φαίνονται στον πίνακα Π.5.40. 

 
Δ.5.72 – Μέτρηση της ενεργού διατομής απορρόφησης Sint της CF3CH2CHO, για το εύρος 700-
1500 cm-1. 
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Δ.5.73 – Μέτρηση των ενεργών διατομών απορρόφησης Sint της CF3CH2CHO, για τους 1600-
1950 cm-1 και 2500-3150 cm-1. 
 

wavenumber range /cm-1 Sint /10-17 cm2 molecule-1 (base 10) 

700-1500 4.154±0.198 

1600-1950 0.623±0.027 

2500-3150 0.209±0.011 

 
Π.5.40 – Μετρήσεις της ενεργούς διατομής απορρόφησης Sint υπερύθρου της CF3CH2CHO για 
συγκεκριμένο εύρος κυματαρίθμων (cm-1). 
 
5.3.4 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΟΡΑΤΟΥ/ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ 
 
Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της ενεργούς διατομής 

απορρόφησης της CF3CH2CHO στο υπεριώδες-ορατό (UV/Vis, 190-800nm) τμήμα 

του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Οι συγκεκριμένες μετρήσεις είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η φωτόλυση αποτελεί σημαντικό τρόπο 

αποικοδόμησης των φθοροαλδεϋδών στην τροπόσφαιρα, όπου η ηλιακή ακτινοβολία 

στην περιοχή έχει μήκη κύματος λ>290 nm. Η αναλυτική διαδικασία λήψης των 

φασμάτων UV/Vis αλλά και του προσδιορισμού των ενεργών διατομών 

απορρόφησης εξηγείτε στην παράγραφο §4.8.2. Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε 

γυάλινο κελί μήκους 7.94 cm, με παράθυρα χαλαζία στις δύο άκρες του, ενώ η πίεση 

της CF3CH2CHO, στο κελί των μετρήσεων, κυμάνθηκε από 10.7 έως 40.3 Torr.  Στο 
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διάγραμμα (Δ.5.74) που ακολουθεί φαίνεται η ενεργός διατομή απορρόφησης UV/Vis 

για την αλδεΰδη CF3CH2CHO. Στο ένθετο διάγραμμα που υπάρχει στο φάσμα 

UV/Vis φαίνεται η μέτρηση της ενεργού διατομής απορρόφησης στο μήκος κύματος 

των 292 nm όπου η αλδεΰδη έχει την μέγιστη απορρόφηση. Η τιμή που προέκυψε 

από το συγκεκριμένο διάγραμμα είναι: 

σ (292nm) = (1.603±0.081)×10-20 cm2 molecule-1 (base 10) 

 
 
Δ.5.74 – Μέτρηση της ενεργούς διατομής απορρόφησης UV/Vis της CF3CH2CHO, στους 298Κ. 
Η αβεβαιότητα 2σ της μέτρησης είναι 10%. 
 
Η συγκεκριμένη μέτρηση (Δ.5.74) αποτελεί των μέσο όρο 5 ανεξάρτητων φασμάτων, 

για διαφορετικές πιέσεις μορίου, ενώ διακρίνεται η περιοχή μηκών κύματος από 220 

έως 450 nm, εφόσον στο υπόλοιπο τμήμα υπήρχε μηδενική απορρόφηση. Το σύνολο 

των συστηματικών σφαλμάτων στις μετρήσεις των ενεργών διατομών απορρόφησης 

εκτιμάται ότι είναι 5%. Όλες οι μετρήσεις των ενεργών διατομών απορρόφησης 

δίνονται με αβεβαιότητα 2σ, σε όριο εμπιστοσύνης 95%, συμπεριλαμβανομένου των 

συστηματικών σφαλμάτων.    
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5.4.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 Στην σχετική βιβλιογραφία υπάρχουν δύο εργασίες15,20 που αναφέρουν τις 

κινητικές παραμέτρους των αντιδράσεων της CF3CH2CHO με τις ρίζες ΟΗ και τα 

άτομα Cl, αλλά και την ενεργό διατομή απορρόφησης στο υπέρυθρο και υπεριώδες 

τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Στον πίνακα Π.5.41 φαίνεται το σύνολο 

των κινητικών μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένου της 

παρούσας εργασίας. 

Αντίδραση k4(298K) /10-12 cm3 
molecule-1 s-1 Aa/10-12 cm3 molecule-1 s-1 Ea /kJ mol-1 technique 

25.7±0.4 -- -- RR/FTIR20 CF3CH2CHO+Cl 

10.0±1.0 a 23.0 ± 10.6 2.02 ± 1.16 VLPR-MS 
(Absolute Rate)b 

3.87±0. 16 -- -- RR/FTIR15 
3.30±0.08 -- -- RR/GC15 
2.96±0.04 -- -- PLP/LIF20 

CF3CH2CHO +OH 

3.25±0.30 9.84±2.34 2.78±0.63 VLPR-MS 
(Relative Rate)b 

 
Π.5.41 – Συγκριτικός πίνακας δεδομένων για τις αντιδράσεις Cl και OH με την CF3CH2CHO. 
aΟ συντελεστής ταχύτητας στους 303K. bΠαρούσα διατριβή. RR/FTIR: Relative Rate/FTIR, GC 
analysis, Gas Chromatography. PLP/LIF: Pulsed Laser Photolysis/Laser Induced 
Fluorescence. 
 

Όσον αφορά στον προσδιορισμό του συντελεστή ταχύτητας k4,OH, η τιμή που 

προέκυψε από την σχετική μέτρηση του στην διάταξη VLPR-MS, βρίσκεται σε 

πλήρη συμφωνία με τα υπάρχοντα πειραματικά δεδομένα απόλυτων και σχετικών 

τεχνικών μέτρησης. Συγκεκριμένα οι τιμές που δίνονται τόσο από την εργασία του 

Sellevag et al.15 όσο και από αυτή του Kelly et al.20 είναι σε συμφωνία με την τιμή 

(3.25±0.30)×10-12 cm3 molecule-1 s-1, που μετρήθηκε στην διατριβή αυτή, εφόσον οι 

μετρήσεις που δίνονται στον πίνακα περιλαμβάνουν μόνο την ακρίβεια (τυπική 

απόκλιση). 

Ο συντελεστής ταχύτητας k4,Cl της αντίδρασης του ατομικού Cl με την 

CF3CH2CHO που μετρήθηκε στην εργασία του Kelly et al.20  είναι σχεδόν 2.6 φορές 

μεγαλύτερος από τον συντελεστή που μετρήθηκε στην παρούσα εργασία. Αν και το 

σφάλμα που δίνεται αναφέρεται μόνο στην ακρίβεια της μέτρησης και  επίσης δεν 

περιλαμβάνεται το σφάλμα του πρότυπου μορίου που χρησιμοποιήθηκε, η τιμή 

παραμένει διαφορετική από αυτήν που μετρήθηκε στα πλαίσια της διατριβής. Αξίζει 

να συμπληρωθεί ότι ως πρότυπο μόριο στην σχετική τεχνική μέτρησης της εργασίας 

του Kelly et al.χρησιμοποιήθηκε o εστέρας HC(O)OC2H5 για τον οποίο έχει βρεθεί 
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μόνο μία απόλυτη μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας, γεγονός που αυξάνει το 

σφάλμα της μέτρησης του συντελεστή k4,Cl  

 Η ερευνητική ομάδα του Sellevag et al.15 πέραν της κινητικής μελέτης για την 

CF3CH2CHO μέτρησε και την ενεργό διατομή απορρόφησης της αλδεΰδης στο 

υπέρυθρο αλλά και στο υπεριώδες. Όσον αφορά στην ενεργό διατομή απορρόφησης 

IR βρίσκεται σε συμφωνία με την παρούσα μέτρηση. Συγκεκριμένα μετρώντας την 

ενεργό διατομή για χαρακτηριστικές μπάντες (1262, 1754 και 2851cm-1) 

απορρόφησης της CF3CH2CHO προκύπτει ότι η μέγιστη διαφορά μεταξύ των δύο 

εργασιών είναι περίπου 15% ποσοστό που καλύπτεται από το σύνολο των 

σφαλμάτων που χαρακτηρίζουν τις δύο μετρήσεις. Η μέτρηση της ενεργούς διατομής 

απορρόφησης UV της CF3CH2CHO έχει πραγματοποιηθεί, στο παρελθόν, από 2 

ομάδες15,8. Στο διάγραμμα Δ.5.75 φαίνονται οι δύο μετρήσεις της βιβλιογραφίας μαζί 

με την μέτρηση της παρούσας διατριβής. όπως είναι φανερό υπάρχει εξαιρετική 

συμφωνία μεταξύ όλων των τιμών της ενεργούς διατομής απορρόφησης της 

CF3CH2CHO.  

 
Δ.5.75 – Συγκριτικό Φάσμα μετρήσεων της ενεργούς διατομής απορρόφησης UV/Vis της 
CF3CH2CHO, στους 298Κ. 
 

 

 



ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  55  ––  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ      ‐‐221133‐‐  
  
5.5 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΦΘΟΡΟΑΛΔΕΫΔΩΝ 
 
 Ο μηχανισμός αντίδρασης των φθοροαλδεϋδών τόσο κατά την αντίδραση τους 

με τις ρίζες ΟΗ, όσο και με τα άτομα Cl, πραγματοποιείται μέσω απόσπασης ατόμου 

Η, από την αλδεϋδική ομάδα. Το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο για τις αλδεΰδες 

CF3CHO και CF3CF2CHO, εφόσον είναι το μοναδικό υδρογόνο προς απόσπαση. Για 

τις αλδεΰδες CΗF2CHO και CF3CΗ2CHO, αποδεικνύεται εμμέσως στην αντίδραση 

τους με το Cl, εφόσον ο συντελεστής ταχύτητας που μετρήθηκε βάσει της στάσιμης 

συγκέντρωσης της αλδεΰδης χρησιμοποιώντας το θραύσμα [–CHO]+ m/z=29 ως 

κορυφή αναφοράς, ήταν ταυτόσημος (στα πλαίσια αβεβαιότητας των πειραματικών 

μετρήσεων) με αυτόν που μετρήθηκε στηριζόμενος στις μητρικές κορυφές των 

μορίων. Περαιτέρω, όσον αφορά στην αντίδραση των ριζών ΟΗ με τις δύο αυτές 

αλδεΰδες, και σε αυτήν την περίπτωση αναμένεται να αποσπάται το αλδεϋδικό Η, σε 

πλήρη αναλογία με την αντίστοιχη αντίδραση με τα άτομα Cl. Προϊόντα της 

αντίδρασης των αλδεϋδών με τις ρίζες ΟΗ και τα άτομα Cl, είναι η αφυδρογονομένη 

ρίζα και Η2Ο ή ΗCl αντίστοιχα.  

       (Α.5.14) HCl/OHOCFClC/HOCHOFC 21x2x1x2x +⎯→⎯+ ++
&&&

Στο διάγραμμα Δ.5.76 φαίνεται ένα χαρακτηριστικό φάσμα μάζας αντίδρασης της 

CF3CHO με ρίζες ΟΗ, όπου απεικονίζεται η αύξηση της κορυφής του Η2Ο κατα την 

αντίδραση (κόκκινο χρώμα). 

 
Δ.5.76 – Συγκριτικό φάσμα μάζας για την CF3CHO παρουσία (κόκκινο) και απουσία (μαύρο) 
ριζών ΟΗ. 
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 Προκειμένου να μελετηθεί η δευτερογενής οξείδωση των παραγόμενων 

αφυδρογονομένων ριζών σύμφωνα με την γενικότερη αντίδραση Α.5.14 παρουσία 

Ο2/ΝΟx(NO2,NO) χρησιμοποιήθηκε η τεχνική VLPR-MS, ώστε η ανίχνευση των 

προϊόντων οξείδωσης να πραγματοποιηθεί με την φασματομετρία μαζών. Τα 

πειράματα διεξήχθησαν σε αντιδραστήρα, τριών εισόδων, όγκου 100 cm3, ενώ ως οπή 

διαφυγής επιλέχθηκε το διαμέτρημα των 2mm. Ο φασματογράφος μάζας ρυθμίστηκε 

σε δυναμικό ιονισμού 70eV για την επίτευξη αυξημένης ευαισθησίας. Η παραγωγή 

των αφυδρογονομένων ριζών επιτεύχθει μέσω της αντίδρασης των αλδεϋδών με τις 

ρίζες ΟΗ. Αρχικά ελήφθησαν φάσματα μάζας των αλδεϋδών παρουσία ατόμων 

υδρογόνου και στην συνέχεια ο αντιδραστήρας τροφοδοτήθηκε με μίγμα Ο2/ΝΟ2 

(1:1). Οι συγκεντρώσεις Ο2 και ΝΟ2 ρυθμίστηκαν κατάλληλα, ώστε αρχικά να 

παράγονται ικανές συγκεντρώσεις ΟΗ και κατα επέκταση CxF2x+1CO ριζών, και 

ακολούθως το ποσοστό μετατροπής των παραγόμενων ριζών παρουσία Ο2 να είναι 

σημαντικό, προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη ευαισθησία για την 

ανίχνευση των τελικών προϊόντων οξείδωσης στο φασματογράφο μαζών. Πρέπει να 

αναφερθεί ότι ο χρόνος παραμονής των αντιδρώντων, στον αντιδραστήρα, είναι 

αρκετός ώστε τελικά να παρατηρηθούν σταθερά προϊόντα των διαδοχικών 

αντιδράσεων οξείδωσης και όχι θραύσματα κάποιων ασταθών ειδών που φτάνουν 

στον θάλαμο ιονισμού (π.χ. αλκόξυ ρίζες). 

Το φάσμα (Δ.5.77) που ακολουθεί αντιστοιχεί στην οξείδωση των 

παραγόμενων ριζών CF3CO από την αντίδραση της αλδεΰδης με τις ρίζες ΟH, 

παρουσία Ο2/ΝΟx. Στο ένθετο φάσμα του διαγράμματος Δ.5.77 έχει μεγεθυνθεί η 

περιοχή ενδιαφέροντος, όπου εμφανίζονται τα προϊόντα οξείδωσης. Οι καινούριες 

κορυφές που εμφανίζονται είναι τα ιόντα με λόγους μάζας προς φορτίο m/z= 44, 47 

και 66 και αντιστοιχούν στα τελικά προϊόντα οξείδωσης CO2 (44) και CF2O (47 και 

66). Το μηχανιστικό σχήμα προς παραγωγή των τελικών προϊόντων εκκινείται από  

την αντίδραση των ριζών CF3CO με μοριακό Ο2 προς παραγωγή των υπερόξυ ριζών 

CF3COΟ2:     

       (Α.5.15) 2323 OCOCFOOCCF && ⎯→⎯+

Η υπερόξυ ρίζα, στη συνέχεια, παρουσίας περίσσειας ΝΟ αντιδρά προς παραγωγή 

της αλκόξυ ρίζας CF3CΟ2, η οποία λόγω αστάθειας (περίσσεια ενέργειας) διασπάται 

ταχύτατα στον δεσμό C-C δίνοντας τελικά CO2 (m/z=44): 

       (Α.5.16) 2323
NO

23 COFCOCCFNOOCOCF 2 +⎯→⎯⎯⎯ →⎯+ − &&&
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Οι παραγόμενες ρίζες CF3, αντιδρούν ταχέως με Ο2  και στην συνέχεια με ΝΟ 

δίνοντας τελικά τις ρίζες CF3O: 

       (Α.5.17) 23
NO

2323 NOOCFOCFOFC +⎯⎯→⎯⎯→⎯+ + &&

Η ρίζα CF3 ούσα αρκετά δραστική, σε περίσσεια μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) 

παράγει τελικά CF2O, το οποίο ανιχνεύεται στην μητρική κορυφή του (m/z=66) αλλά 

και στο θραύσμα [CFO]+ (m/z=47)  

       (Α.5.18) FNOOCFNOOCF 23 +⎯→⎯+&

 
Δ.5.77 – Φάσμα μάζας για την οξείδωση των ριζών CF3CO παρουσία Ο2/ΝΟx. 
 

 Στην περίπτωση της αλδεΰδης CF3CF2CHO, οι παραγόμενες ρίζες CF3CF2CO 

ακολουθώντας το ίδιο μηχανιστικό σχήμα με την CF3CHO, θα οξειδωθούν προς 

τελικά προϊόντα CF3CFO και CO2. Στο φάσμα μάζας (Δ.5.78) που ελήφθη υπό τις 

ίδιες συνθήκες αντιδρώντων ΟΗ/Ο2/ΝΟ εμφανίζονται οι κορυφές του CO2 (m/z=44) 

και CF3CFO (m/z=116 και 47). Αξίζει να σημειωθεί ότι και σε αυτήν την περίπτωση 

ανιχνεύεται η κορυφή με m/z = 66, που αντιστοιχεί στο CF2O, γεγονός που 

φανερώνει πως οι ρίζες CF3CF2O, πέραν της αντίδρασης με το ΝΟ, έχουν την 

εναλλακτική πορεία (Α.5.19) της διάσπασης του δεσμού C-C προς σχηματισμό CF2O 

και ριζών CF3, όπως έχει προταθεί στην βιβλιογραφία, οι οποίες δίνουν τελικά CF2O 

σύμφωνα με τις αντιδράσεις Α.5.17 και Α.5.18. Βέβαια η κορυφή 66 στην περίπτωση 



ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  55  ––  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ      ‐‐221166‐‐  
  
της VLPR-MS, θα μπορούσε να προέρχεται και από θραυσματοποίηση της ρίζας 

CF3CF2O, στον θάλαμο ιονισμού, ενδεχόμενο το οποίο δεν μπορεί να αποκλειστεί.     

       (Α.5.19) OCFFCOCFCF 23
M

23 +⎯→⎯ &&

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην συγκεκριμένη αντίδραση, σε αντίθεση με την οξείδωση 

της CF3CHO, παρατηρήθηκε αύξηση της κορυφής του CO (m/z=28, Δ.5.78), γεγονός 

που φανερώνει την μερική διάσπαση των ριζών CF3CF2CO προς ρίζες CF3CF2 (οι 

οποίες δίνουν πάλι CF2O) και CO. Η αύξηση της κορυφής 28, θα μπορούσε να 

ισχυριστεί κανείς ότι προέρχεται από την θραυσματοποίηση της ρίζας CF3CF2CO 

στον θάλαμο ιονισμού, όμως το ενδεχόμενο αυτό αποκλείεται αν αναλογιστεί κανείς 

ότι ο χρόνος παραμονής των ριζών αυτών στον αντιδραστήρα είναι ικανός ώστε να 

καταναλωθεί σχεδόν όλη η συγκέντρωση των παραγόμενων ριζών CF3CF2CO. Η 

εγκυρότητα της παρατήρησης αυτής ενισχύεται από βιβλιογραφικές αναφορές21-24 

που έχουν μελετήσει την μονομοριακή διάσπαση των CxF2x+1CO έναντι της 

αντίδρασης τους με Ο2. Συγκεκριμένα από τις μελέτες αυτές προέκυψε ότι η ρίζα 

CF3CO αντιδρά κατα 99% με Ο2 παρά να διασπαστεί προς CO, φαινόμενο το οποίο 

παρατηρήθηκε και στην παρούσα διατριβή από την σταθερή ένταση της κορυφής του 

CO κατα την οξείδωση. Στην περίπτωση της αλδεΰδης CF3CF2CΗO η αύξηση της 

κορυφής του CO εξηγείται εφόσον έχει μετρηθεί ότι οι συγκεκριμένες ρίζες 

διασπώνται κατα 50% ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αντιδρά με Ο2.  

 
Δ.5.78 – Επιλεγμένες περιοχές του φάσματος μάζας για την οξείδωση των ριζών CF3CF2CO 
παρουσία Ο2/ΝΟx (κόκκινο χρώμα). 
 

 Όσον αφορά στην οξείδωση της CF3CH2CHO υπό συνθήκες παρουσίας 

O2/ΝΟx ανιχνεύθηκε το CO2 (m/z=44) το οποίο προέρχεται από την αντίδραση της 

υπερόξυ ρίζας CF3CH2COΟ2 με το ΝΟ. Πέραν της κορυφής του CO2, ανιχνεύθηκε 

ελάχιστη αύξηση στην κορυφή 66, υποδηλώνοντας την παραγωγή CF2O μέσω των 
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διαδοχικών αντιδράσεων (A.5.20) οξείδωσης της ρίζας CF3CH2 προς CF3CHO, η 

οποία αλδεΰδη δίνει τελικά CF2O.  

       (Α.5.20) 223
NO

223
O

23 NOOCHCFOCHFCHCCF 2 +⎯⎯→⎯⎯⎯→⎯ ++ &&

       (Α.5.21) 23
O

23 HOCHOFCOCHCF 2 +⎯⎯→⎯+ &

Η αλδεΰδη CF3CHO, δεν ανιχνεύθηκε στο φάσμα, πιθανότατα λόγω ταχείας 

απομάκρυνσης της από τις ρίζες ΟΗ. Αξίζει να σημειωθεί ότι και σε αυτήν την 

περίπτωση παρατηρήθηκε αύξηση της κορυφής του CO, δηλώνοντας την 

μονομοριακή διάσπαση της ρίζας CF3CH2CO, σε μερικό ποσοστό, μονοπάτι 

απομάκρυνσης των ριζών το οποίο δεν έχει αναφερθεί στην βιβλιογραφία και δεν έχει 

ποσοτικοποιηθεί η συνεισφορά του.   

 Παρόμοια στην μελέτη της οξείδωσης της CΗF2CΗO, παρουσία O2/ΝΟx, 

παρατηρήθηκε παρόμοιος μηχανισμός που οδηγεί σε παραγωγή CF2O και CO2. 

Συγκεκριμένα οι αντιδράσεις που περιγράφουν την παραπάνω διαδικασία είναι:   

       (Α.5.22) 22
O

2
Cl/OH

2 OOCCHFOCCHFCHOCHF 2 && ⎯⎯→⎯⎯⎯⎯ →⎯ ++

       (Α.5.23) 2222
NO

22 OCHFCOCCHFOOCCHF &&&& +⎯→⎯⎯⎯→⎯+

       (Α.5.24) 22
NO

22
O

2 NOOHFCOCHFHFC 2 +⎯⎯→⎯⎯⎯→⎯ ++ &&

       (Α.5.25) 22
O

2 HOOCFOHFC 2 +⎯⎯→⎯+&

Πρέπει να αναφερθεί ότι σε κανένα από τα πειράματα οξείδωσης των αλδεϋδών που 

πραγματοποιήθηκαν δεν ανιχνεύθηκε το αντίστοιχο καρβοξυλικό οξύ 

(CxF2x+1COOH), γεγονός που φανερώνει ότι παρουσία ΝΟx δεν υπάρχει κάποιο 

μονοπάτι αντίδρασης προς παραγωγή των οξέων. 

 
5.6 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκε η τροποσφαιρική αποικοδόμηση σειράς 

φθοριωμένων αλδεϋδών. Οι φθοροαλδεΰδες αποτελούν δευτερογενή προϊόντα 

ατμοσφαιρικής οξείδωσης  πληθώρας ενώσεων, αποκλειστικά ανθρωπογενούς 

προέλευσης, όπως οι HFCs, u-HFCs και HFAs (§3.1). Προκειμένου να μελετηθεί η 

χημική τους αποικοδόμηση από τις ρίζες ΟΗ και τα άτομα Cl (σημαντικά οξειδωτικά 

της τροπόσφαιρας) χρησιμοποιήθηκε η διάταξη VLPR-MS. Όσον αφορά στις 

αντιδράσεις ατόμων Cl με τις αλδεΰδες μετρήθηκε ο συντελεστής απόλυτης 

ταχύτητας στο θερμοκρασιακό εύρος των 273-363 Κ. Η συγκεκριμένη οργανολογία 

έχει χρησιμοποιηθεί συσταδικά στο παρελθόν25-28, για την εξαγωγή κινητικών 
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παραμέτρων αντιδράσεων αέριας φάσης παράγοντας, συστηματικά, αξιόπιστα 

αποτελέσματα. Παρά ταύτα η ορθή λειτουργία της οργανολογίας επανελέγχτηκε  

κατά την παρούσα διατριβή, μελετώντας την αντίδραση ατόμων Cl με τη 

CH2FCH2OH. Τα κινητικά αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης ήταν σε 

εξαιρετική συμφωνία, τόσο με αντίστοιχα της ερευνητική μας ομάδα, τα οποία έχουν 

εξαχθεί στο παρελθόν27, επιβεβαιώνοντας την αναπαραγωγισιμότητα 

(Reproducibility) της διάταξης, όσο και με αντίστοιχα που υπάρχουν στην 

βιβλιογραφία, χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές επικυρώνοντας την 

εγκυρότητά τους.. Όσον αφορά στις αντιδράσεις των ριζών ΟΗ με τις φθοροαλδεΰδες 

προσδιορίστηκαν οι κινητικές παράμετροι τους, στο θερμοκρασιακό εύρος 273-363 Κ 

χρησιμοποιώντας τη διάταξη VLPR-MS σαν σχετική τεχνική για τα συγκεκριμένα 

πειράματα. Παρά το γεγονός ότι κατά το παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία η 

η χρήση του VLPR σαν σχετική τεχνική, η παρούσα διατριβή αποτελεί την πρώτη 

εκτενή μελέτη αντιδράσεων μέτρησης του συντελεστή σχετικής ταχύτητας. 

Προκειμένου να πιστοποιηθεί και να βαθμονομηθεί η οργανολογία της διατάξεως με 

αυτή την μέθοδο, μελετήθηκε η αντίδραση της CH2FCH2OH με τις ρίζες ΟΗ 

χρησιμοποιώντας ως πρότυπη ένωση το n-C6H14. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων 

που διεξήχθησαν ήταν σύμφωνα με παλαιότερη τιμή27 του συντελεστή ταχύτητας της 

αντίδρασης, η οποία είχε προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας τη VLPR-MS/LIF σαν 

απόλυτη τεχνική, αλλά και με τιμές της βιβλιογραφίας.        

  
5.6.1 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ Cl 

 
Τα αποτελέσματα της μελέτης των αντιδράσεων των φθοροαλδεϋδών με τα 

άτομα Cl φαίνονται στον συγκεντρωτικό πίνακα Π.5.42. Για συγκριτικούς λόγους 

παρατίθενται επίσης τιμές του συντελεστή ταχύτητας για αντίστοιχες μη φθοριομένες 

ενώσεις (ακεταλδεΰδη και προπανάλη). Επίσης έχει συμπληρωθεί ο πίνακας με 

φθοροαλδεΰδες μεγαλύτερης ανθρακικής αλυσίδας που έχουν μελετηθεί από άλλες 

ερευνητικές ομάδες. 
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Reaction kCl,298 /10-12 cm3 
molecule-1 s-1 

A /10-12 cm3 
molecule-1 s-1 Ea/R (K) Technique/Ref. 

Cl + CH3CHO 80.0  ανεξάρτητος της θερμοκρασίας 
(210-340Κ) IUPAC review29 

Cl + CH3CH2CHO 130 -- -- IUPAC review29 

Cl + CF3CF2CHO (k1,Cl) 1.87 ± 0.18 5.76 ± 2.64 336 ± 146 VLPR-MS 
(Absolute Version)a 

Cl + CF3CHO (k2,Cl) 1.80 ± 0.17 2.60 ± 0.86 110 ± 104 VLPR-MS 
(Absolute Version)a 

Cl + ΗCF2CHO (k3,Cl) 5.36 ± 0.50 35.8 ± 14.2 566 ± 128 VLPR-MS 
(Absolute Version)a 

Cl + CF3CH2CHO (k4,Cl) 10.2 ± 1.0 23.0 ± 10.6 243 ± 140 VLPR-MS 
(Absolute Version)a 

Cl+C3F7CHO 2.03 ± 0.23 
2.56 ± 0.35 -- -- RR30 

fitting6 

Cl+C4F9CHO 2.34 ± 0.25 
2.48 ± 0.31 -- -- RR29 

fitting6 
Cl+C6F13CHO 2.8 ± 0.7 -- -- fitting31 

   
Π.5.42 – Συγκριτικός πίνακας δεδομένων για τις αντιδράσεις Cl με τις φθοροαλδεΰδες που 
μελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή, με τις αντίστοιχες μη φθοριομένες καθώς και με αλδεΰδες 
μεγαλύτερης ανθρακικής αλυσίδας  aΠαρούσα διατριβή 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί (§5.1.5, §5.2.5, §5.3.5 και §5.4.5) τα αποτελέσματα 

των συντελεστών ταχύτητας των αντιδράσεων των ατόμων Cl με τις αλδεΰδες, για 

την θερμοκρασία δωματίου, είναι συνεπή με βιβλιογραφικές τιμές. Μοναδική 

εξαίρεση αποτελεί η αντίδραση της CF3CH2CHO με το Cl, όπου συντελεστής 

ταχύτητας που μετρήθηκε είναι σημαντικά μικρότερος (~55 %) από αυτόν της 

ομάδας του Kelly et al.19, χωρίς όμως να μπορεί να εξηγηθεί η παρατηρούμενη 

διαφορά. Περαιτέρω μετρήσεις του συντελεστή k4,Cl σε αυτήν την αντίδραση είναι 

απαραίτητες, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η διαφορά που παρατηρείται. 

Εντούτοις, η εξαιρετική συμφωνία των συντελεστών ταχύτητας, στους 298Κ, με 

παλαιότερες μετρήσεις και αντίστοιχες άλλων ερευνητικών ομάδων, καταδεικνύει την 

αξιοπιστία και εγκυρότητα χρήσης της VLPR-MS διάταξης ως απόλυτη τεχνική για 

τη μέτρηση συντελεστών ταχύτητας ατόμων Cl ακόμα και για τα σχετικά δυσχερώς 

χειρίσιμα συστήματα των φθοριωμένων αλδεϋδών.  Όσον αφορά την θερμοκρασιακή 

εξάρτηση των συντελεστών ταχύτητας δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία άλλη μελέτη, 

που να αναφέρεται στην βιβλιογραφία. Το σύνολο των συντελεστών ταχύτητας για 

τις αντιδράσεις του Cl με τις αλδεΰδες, σε όλες τις θερμοκρασίες που διεξήχθησαν 

πειράματα, φαίνεται στο συνδυαστικό διάγραμμα Arrhenius (Δ.5.79). 
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Δ.5.79 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα Arrhenius, αντιδράσεων Cl,  για το σύνολο των αλδεϋδών 
που μελετήθηκαν. 
 

 Όπως παρατηρείται στο διάγραμμα Δ.5.79, μειούμενης της 

φθορουποκατάστασης, από την CF3CHO προς τις CHF2CHO και CF3CH2CHO, ο 

συντελεστής ταχύτητας των αντιδράσεών τους με τα άτομα Cl αυξάνεται, 

υποδηλώνοντας την άμεση επίδραση της φθοροϋποκατάστασης στις κινητικές 

παραμέτρους της αντίδρασης. Επίσης, παρατηρώντας τις τιμές των συντελεστών 

ταχύτητας, k(Τ), για τις αντιδράσεις των CF3CHO και CF3CF2CHO με τα άτομα Cl, 

φαίνεται ότι η αντικατάσταση ενός ατόμου F από μία CF3 αφήνει πρακτικά 

αμετάβλητο τον συντελεστή ταχύτητας τους σε θερμοκρασία δωμτίου, αλλά 

μεταβάλλει ελαφρά της κινητικές παραμέτρους Arrhenius. Συγκεκριμένα, 

παρατηρείται μικρή αυξητική τάση τόσο στην ενέργεια ενεργοποίησης, όσο και στον 

προεκθετικό παράγοντα. Όσον αφορά την σύγκριση των συντελεστών ταχύτητας των 

αντιδράσεων ατόμων Cl με τις αλδεΰδες CF3CHO και CF3CΗ2CHO και τα αντίστοιχα 

μη φθοριομένα ανάλογα τους, την CH3CHO και CH3CH2CHO, παρατηρείται αύξηση 

του συντελεστή ταχύτητας από την CF3CHO στην CH3CHO, κατα 40 φορές περίπου, 

ενώ από την CF3CH2CHO στην CH3CH2CHO κατα 13. Η δραματική μείωση των 

συντελεστών ταχύτητας με την αύξηση των ατόμων F στα μόρια δεν μπορεί να 

εξηγηθεί επαρκώς με την αλλαγή στην ισχύ του δεσμού, εφόσον αυτή είναι αρκετά 

μικρή για να επιφέρει μεταβολές που αντιστοιχούν σε τάξη μεγέθους στις κινητικές 
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παραμέτρους.. Συγκεκριμένα η ισχύς του δεσμού του αλδεϋδικού Η στην CH3CHO (η 

αντίδραση πραγματοποιείται μέσω απόσπασης του αλδεΰδικού Η κατα 99%)28 είναι 

355kJ mol-1 ενώ αυξάνεται κατα 26 kJ mol-1 μόνο στην CF3CHO (~7 %)32. 

Αντίστοιχα στην περίπτωση της CΗF2CHO και της CF3CH2CHO, η ισχύς του δεσμού 

του αλδεϋδικού Η είναι 389 kJ mol-1 και 379 kJ mol-1 αντίστοιχα (~3 %)19,†. Η μη 

συσχέτιση τη θερμοδυναμικής παραμέτρου της ισχύς δεσμού με τους 

παρατηρούμενους συντελεστές ταχύτητας των αντιδράσεων, έχει παρατηρηθεί και 

εξηγηθεί σε παλαιότερη διατριβή27, που αφορούσε την κινητική μελέτη των 

αντιδράσεων Cl και ΟΗ με φθοριομένες αλκοόλες. Η εξήγηση που προτείνεται είναι 

ότι η υποκατάσταση με άτομα φθορίου, σε α-θέση ως προς την αλδεϋδική ομάδα, 

επιδρά στην ηλεκτρονιακή πυκνότητα του μορίου επιδρώντας άμεσα στη μεταβατική 

κατάσταση και τη συντεταγμένη της αντίδρασης. Συγκεκριμένα, το ισχυρό, 

προσθετικό, -Ι επαγωγικό φαινόμενο των ατόμων F, προκαλεί τη μετακίνηση 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας, μέσω σ-δεσμών επιφέροντας τη μερική ηλεκτρονιακή 

απογύμνωση του αλδεϋδικού Η. Το φαινόμενο αυτό έχει άμεση επίπτωση στην 

αλληλεπίδραση του ισχυρά ηλεκτρονιόφιλου Cl με το προς απόσπαση Η, εφόσον η 

μειωμένη ηλεκτρονιακή πυκνότητα στην περιοχή δεν επιτρέπει τη δημιουργία 

ισχυρών-σταθερών συμπλόκων μεταβατικής κατάστασης, όπως στην περίπτωση της 

CH3CHO, ανυψώνοντας το δυναμικό φράγμα που πρέπει να υπερκεράσει το σύστημα 

και μειώνοντας τελικά το συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης και επηρεάζοντας 

άμεσα τις κινητικές παραμέτρους. Η θεώρηση περί μειωμένης αλληλεπίδρασης του 

Cl με την αλδεΰδη στην μεταβατική κατάσταση, ενισχύεται παρατηρώντας την 

περίπτωση της αντίδρασης των CF3 και CH3 ριζών με την CH3CHO και την 

CF3CHO. Ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης της ηλεκτρονιόφιλης ρίζας CF3 

με την CF3CHO είναι κατα δύο τάξεις μεγέθους μικρότερη από την αντίστοιχη με την 

CH3CHO, ενώ στην περίπτωση της πυρηνόφιλης ρίζας CH3 οι συντελεστές είναι 

σχεδόν ίδιοι33. Στην περίπτωση της σταδιακής αντικατάστασης ατόμων F με CF3 

ομάδες το επαγωγικό φαινόμενο αλλάζει ελάχιστα οπότε και η επίδραση του στην 

μεταβατική κατάσταση είναι μικρή. Αυτό που παρατηρείται είναι μία ελάχιστη 

αύξηση στον συντελεστή k καθώς αυξάνεται η ανθρακική αλυσίδα από την αλδεΰδη 

CF3CHO στην C6F13CHO, το οποίο ίσως να είναι αναμενόμενο λόγω της μικρής και 

 
† Στην πλαίσια της διατριβής υπολογίστηκε η ισχύς του δεσμών C-H στο μόριο CF3CH2CHO, 
χρησιμοποιώντας το πακέτο κβαντομηχανικών υπολογισμών Gaussian03 στο επίπεδο θεωρίας 
B3P86/6-311++G(3df,2p)//MP2/6-311G(d) 
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σταδιακής μείωσης του επαγωγικού φαινομένου των F καθώς αυξάνει η 

υποκατάσταση του από την CF3 ομάδα.  

  
5.6.2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΡΙΖΩΝ ΟΗ 

 
Τα αποτελέσματα της μελέτης των αντιδράσεων των φθοροαλδεϋδών με τις 

ρίζες ΟΗ φαίνονται στον συγκεντρωτικό πίνακα Π.5.43. Για συγκριτικούς λόγους 

παρατίθενται επίσης τιμές του συντελεστή ταχύτητας για αντίστοιχες μη φθοριομένες 

ενώσεις (ακεταλδεΰδη και προπανάλη). Επίσης έχει συμπληρωθεί ο πίνακας με 

φθοροαλδεΰδες μεγαλύτερης ανθρακικής αλυσίδας που έχουν μελετηθεί από άλλες 

ερευνητικές ομάδες. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί (§5.1.5, §5.2.5, §5.3.5 και §5.4.5) τα αποτελέσματα 

των συντελεστών ταχύτητας των αντιδράσεων των ριζών ΟΗ με τις αλδεΰδες, για τη 

θερμοκρασία δωματίου, είναι συνεπή με τις διαθέσιμες βιβλιογραφικές τιμές. Η 

εξαιρετική συμφωνία των συντελεστών ταχύτητας, στους 298Κ, με παλαιότερες 

μετρήσεις, όπως και οι παρόμοιοι παράμετροι Arrhenius για την CF3CHO με την 

εργασία του Laverdet et al.14, δείχνει την εγκυρότητα και αξιοπιστία χρήσης της 

VLPR-MS διάταξης ως σχετική τεχνική μέτρησης συντελεστών ταχύτητας για 

αντιδράσεις στην αέρια φάση. 

 

Reaction kOH,298 /10-13 cm3 
molecule-1 s-1 

A /10-12 cm3 
molecule-1 s-1 Ea/R (K) Technique/Ref. 

OH + CH3CHO 115 4.4 -365 IUPAC review29 

OH + CH3CH2CHO 200 5.1 -405 IUPAC review29 

OH + CF3CF2CHO (k1,OH) 4.96±0.46 4.05±0.71 621±58 VLPR-MS 
(Relative Version)a 

OH + CF3CHO (k2,OH) 5.56±0.53 3.87±1.98 560±166 VLPR-MS 
(Relative Version)a 

OH + ΗCF2CHO (k3,OH) 14.6±1.4 5.65±3.65 424±202 VLPR-MS 
(Relative Version)a 

OH + CF3CH2CHO (k4,OH) 32.5±3.0 9.84±2.34 334±76 VLPR-MS 
(Relative Version)a 

OH+C3F7CHO 5.08 ± 0.6 2.0±0.6 369±90 PLP/LIF34 

OH+C4F9CHO 6.1 ± 0.5 2.0±0.6 356±70 PLP/LIF33 

   
Π.5.43 – Συγκριτικός πίνακας δεδομένων για τις αντιδράσεις OH με τις φθοροαλδεΰδες που 
μελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή, με τις αντίστοιχες μη φθοριομένες καθώς και με αλδεΰδες 
μεγαλύτερης ανθρακικής αλυσίδας  aΠαρούσα διατριβή 
 

Όσον αφορά τη θερμοκρασιακή εξάρτηση των συντελεστών ταχύτητας για τις 

υπόλοιπες αλδεΰδες δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία άλλη μελέτη, που να αναφέρεται 



ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  55  ––  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ      ‐‐222233‐‐  
  
στην βιβλιογραφία. Το σύνολο των συντελεστών ταχύτητας για τις αντιδράσεις του 

ΟΗ με τις αλδεΰδες, , σε όλες τις θερμοκρασίες που διεξήχθησαν πειράματα, φαίνεται 

στο συνδυαστικό διάγραμμα Arrhenius (Δ.5.80). 

 
Δ.5.80 – Συγκεντρωτικό διάγραμμα Arrhenius, αντιδράσεων ΟΗ,  για το σύνολο των αλδεϋδών 
που μελετήθηκαν. 
 

Η τάση που παρατηρείται στους συντελεστές ταχύτητας των ριζών ΟΗ με τις 

αλδεΰδες, για την θερμοκρασία 298Κ, είναι αντίστοιχη με αυτή των αντιδράσεων Cl. 

Δηλαδή η υποκατάσταση των υδρογόνων σε α-θέση από άτομα φθορίου μειώνει τον 

συντελεστή ταχύτητας σταδιακά από την CF3CH2CHO στη CF3CHO. Σε πλήρη 

αντιστοιχία με τις αντιδράσεις των ατόμων Cl, η συσχέτιση θερμοδυναμικών 

παραμέτρων, όπως η ισχύς του δεσμού με την δραστικότητα των μορίων δεν εξηγεί 

επαρκώς την κινητική συμπεριφορά των μορίων ούτε στην περίπτωση των 

αντιδράσεων των ριζών OH. Συγκεκριμένα η CH3CHO είναι κατα 21 φορές ταχύτερη 

από την CF3CHO, ενώ η προπανάλη CH3CH2CHO είναι ταχύτερη κατά 6 φορές, 

χωρίς να παρατηρούνται αντίστοιχες μεταβολές στις ενέργειες δεσμών C-H (§5.6.1). 

Η ηλεκτροφιλικότητα των ριζών OH (σε πλήρη αντιστοιχία με τα άτομα Cl) επιφέρει 

ως αποτέλεσμα, τα σύμπλοκα της μεταβατικής κατάστασης στην περίπτωση των 

φθοριομένων αλδεϋδών να είναι πιο ασταθή από τα αντίστοιχα στις μη-φθοριομένες, 

μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον συντελεστή ταχύτητας. Η ίδια τάση παρατηρείται 
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και στις κινητικές παραμέτρους Arrhenius όπου καταδεικνύουν την άμεση επίδραση 

της φθοροϋποκατάστασης στη μεταβατική κατάσταση. Συγκεκριμένα, η ενέργεια 

ενεργοποίησης αυξάνεται με σύγχρονη αύξηση του βαθμού φθοροϋποκατάστασης, 

ενώ αντίστροφη τάση παρατηρείται στον προεκθετικό παράγοντα, δηλώνοντας την 

σταθεροποίηση του συμπλόκου μεταβατικής κατάστασης σε μόρια με μικρότερο 

βαθμό φθορίωσης (CF3CH2CHO). Η δραστικότητα των μορίων παραμένει η ίδια όταν 

γίνει υποκατάσταση ενός ατόμου φθορίου από μία CF3 ομάδα, όμως παρατηρείται 

μικρή αυξητική τάση στην ενέργεια ενεργοποίησης και αντίστοιχη μείωση στον 

προεκθετικό παράγοντα γεγονός που οφείλεται, πιθανότατα, στην ελάχιστα 

μεγαλύτερη στερεοχημική παρεμπόδιση, κατά τη δημιουργία του μεταβατικού 

συμπλόκου, από την παρουσία της CF3CF2- ομάδας, σε σχέση με την CF3.        

 
5.6.3 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΟΗ ΚΑΙ Cl 
 

Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκε η αντίδραση των αλδεϋδών με τις ρίζες 

ΟΗ και τα άτομα Cl. Η πλέον γενικευμένη παρατήρηση είναι ότι οι αντιδράσεις των 

αλδεϋδών με τα άτομα Cl είναι ταχύτερες από τις αντίστοιχες των ριζών ΟΗ, συνεπής 

με τη συντριπτική πλειοψηφία των αντιδράσεων οργανικών μορίων όπως αλκάνια, 

αλκοόλες  και αιθέρες. Παρά το γεγονός ότι οι αντιδράσεις των ριζών ΟΗ ευνοούνται 

θερμοδυναμικά (πιο εξώθερμες από αυτές του Cl) η ισχυρή ηλεκτρονιακή συγγένεια 

του Cl, έναντι του OH, επιτρέπει την δημιουργία σταθερότερων μεταβατικών 

συμπλόκων, μειώνοντας το ενεργειακό φράγμα κατά τη συντεταγμένη της 

αντίδρασης και οδηγώντας τελικά σε μεγαλύτερους συντελεστές ταχύτητας. Βέβαια 

υπάρχουν και αντιδράσεις όπου η τάση αυτή αντιστρέφεται, όπως η περίπτωση των 

καρβοξυλικών οξέων, όπου ο σχηματισμός ενδιάμεσου συμπλόκου του μορίου 

(adduct), με το ΟΗ έχει ως αποτέλεσμα, οι συγκεκριμένες αντιδράσεις να είναι 

ταχύτερες σε σχέση με τις αντίστοιχες των ατόμων Cl. Προκειμένου να διαπιστωθεί 

εάν ο μηχανισμός της αντίδρασης των ατόμων Cl είναι ίδιος με αυτόν της αντίδρασης 

των αλδεϋδών με τις ρίζες ΟΗ, κατασκευάστηκε το διάγραμμα ελεύθερης ενέργειας 

(Δ.5.81), όπου συσχετίζονται άμεσα οι συντελεστές ταχύτητας kCl και kOH των 

αντιδράσεων των ατόμων Cl και ριζών OH με τη συγκεκριμένη σειρά φθοριομένων 

αλδεϋδών.  
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 Δ.5.81 – Διάγραμμα ελεύθερης ενέργειας για τις αντίδρασης Cl και ΟΗ, με τις φθοροαλδεΰδες. 
Περιλαμβάνονται οι αλδεΰδες CxF2x+1CHO (x=3,4) και οι μη φθοριομένες αλδεΰδες CH3CHO 
και CH3CH2CHO. 
     
Η γραμμική συσχέτιση των φυσικών λογαρίθμων των συντελεστών ταχύτητας των 

αντιδράσεων των ατόμων Cl και των ριζών ΟΗ, k(298 Κ), με τις φθοροαλδεΰδες 

CxF2x+1CHO, CHF2CHO και CF3CH2CHO ενδεικνύει ότι ο μηχανισμός των 

αντιδράσεων Cl και ΟΗ είναι παρόμοιος. Εντούτοις, προκειμένου να εξαχθούν 

ασφαλέστερα συμπεράσματα απαιτείται ο εμπλουτισμός του διαγράμματος με  

περισσότερες φθοριωμένες αλδεΰδες, ώστε να είναι εφικτή η καλύτερη στατιστική 

ανάλυση των δεδομένων και η εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων. Ένας 

επιπλέον λόγος κατασκευής στατιστικά χρήσιμων διαγραμμάτων ελεύθερης  

ενέργειας Gibbs είναι η χρηστικότητά τους στην πρόβλεψη κινητικών παραμέτρων 

αντιδράσεων ριζών OH (σημαντικότερες στην ατμόσφαιρα) με αντίστοιχα μόρια που 

συντελούνται μέσω ταυτόσημου μηχανισμού, μετρώντας την κινητική των 

πειραματικά ευκολότερα χειρίσιμων αντιδράσεών τους με τα άτομα Cl. 

Στο διάγραμμα ελεύθερης ενέργειας παρουσιάζονται και οι συντελεστές 

ταχύτητας για τις αντιδράσεις Cl και ΟΗ με τις αλδεΰδες CH3CHO και CΗ3CH2CHO. 

Η αντίδραση των ριζών ΟΗ με τις δύο αυτές αλδεΰδες πραγματοποιείται μέσω 

σχηματισμού ισχυρών ενδιάμεσων συμπλόκων, οδηγώντας τελικά σε αντίστροφη 

θερμοκρασιακή εξάρτηση, εφόσον το χημικό σύστημα χαρακτηρίζεται από αρνητική 
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ενέργεια ενεργοποίησης (Π.5.43). Από το διάγραμμα Δ-5.81 μπορεί να εξαχθεί το 

συμπέρασμα ότι η συσχέτιση των δύο αυτών αλδεϋδών με τις φθοροαλδεΰδες, δεν 

είναι ικανοποιητική ενδεικνύοντας πιθανώς τη διαφορετικότητα στο μηχανισμό 

αντίδρασης. Εντούτοις, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, για την ασφαλή εξαγωγή 

συμπερασμάτων και για οποιαδήποτε δυνητική συσχέτιση απαιτείται ο εμπλουτισμός 

του συγκεκριμένου διαγράμματος. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των φθοροαλδεϋδών, 

όπου η μικρή ενέργεια ενεργοποίησης που μετρήθηκε σε όλες τις αντιδράσεις 

καθιστά πιθανή τη δημιουργία ασθενέστερων ενδιάμεσων συμπλόκων μεταξύ 

αλδεϋδών και OH/Cl, σε σχέση με τα αντίστοιχα της ακεταλδεΰδης, προτού τα 

αντιδρώντα περάσουν στην μεταβατική κατάσταση και τελικά στην παραγωγή 

προϊόντων. Συνεπώς, είναι πιθανό να μην παρατηρηθούν σημαντικές ή συστηματικές 

αποκλίσεις από τη γραμμική προσαρμογή, καθώς για το σύνολο των μορίων είναι 

πιθανό οι μηχανισμοί απευθείας απαγωγής ατόμων H και μέσω ενδιαμέσου 

συμπλόκου να αποτελούν ανταγωνιστικές διαδικασίες. Κβαντομηχανικοί 

υπολογισμοί που έχουν διεξαχθεί από την ομάδα του Sellevag et al.19 έχουν 

αναγνωρίσει ως πιθανό το το μονοπάτι αντίδρασης της CHF2CHO με τις ρίζες ΟΗ, 

μέσω ενδιαμέσου συμπλόκου, προς τα τελικά σταθερά προϊόντα CHF2CO και Η2Ο.  

 
5.7 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΘΟΡΟΑΛΔΕΫΔΩΝ 
 
 Τα βασικά μονοπάτια τροποσφαιρικής αποικοδόμησης των φθοροαλδεΰδων, 

σε πλήρη αντιστοιχία με το σύνολο των οργανικών πτητικών ενώσεων (VOC)  τα 

αποτελούν η χημική τους αντίδρασης με τα δραστικά συστατικά της ατμόσφαιρας 

(OH, Cl, NO3 και Ο3), η φωτολυτική τους διάσπαση, σε μήκη κύματος μεγαλύτερα 

των 290 nm, καθώς και η υγρή ή/και στερεή εναπόθεση τους και επακόλουθα 

φαινόμενα κατακρήμνισης. Οι αντιδράσεις των φθοροαλδεϋδών με τις νιτρικές ρίζες 

και το όζον αναμένεται να έχουν αμελητέα συνδρομή στον προσδιοριζόμενο χρόνο 

ζωής τους (<1 %), καθώς παρά τις σημαντικά μεγαλύτερες φυσικές αφθονίες τους 

στην ατμόσφαιρα, εκκινούν εξαιρετικά βραδύτερες αντιδράσεις (<10-16 cm3 molecule-

1 s-1). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μελέτη του Sellevag et al.19, κατά την 

οποία μετρήθηκε ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης των NO3 με τη CHF2CHO 

kNO3=5.9×10-17 cm3 molecule-1 s-1, ο οποίος μπορεί να προσδιορίσει την τάξη 

μεγέθους για όλη την σειρά των φθοροαλδεΰδων. Η τροποσφαιρική τους 

απομάκρυνση μέσω των αντιδράσεών τους με τα άτομα Cl και τις ρίζες OH, που 
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αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά όσον αφορά στη χημική τους 

απομάκρυνση αποτέλεσε το αντικείμενο της παρούσας διατριβής. Συγκεκριμένα,  

μετρήθηκε η θερμοκρασιακή εξάρτηση των συντελεστών ταχύτητας των 

αντιδράσεων των ριζών ΟΗ και των ατόμων Cl με σειρά φθοροαλδεΰδων, στην αέρια 

φάση. Η επιλογή των φθοροαλδεΰδων CF3CHO, CF3CF2CHO, CF3CH2CHO και 

CHF2CHO, έγινε βάσει του γεγονότος ότι μπορούν να αποτελέσουν ενώσεις 

αναφοράς, για την δραστικότητα αλδεΰδων μεγαλύτερης ανθρακικής αλυσίδας του 

γενικότερου τύπου CxF2x+1CHO (πλήρως φθοριομένες αλδεΰδες) και 

CxF2x+1CH2CHO (τελομερείς φθοροαλδεΰδες). Ο βασικός στόχος των κινητικών 

μετρήσεων ήταν η χρήση τους σε εξελιγμένα μοντέλα φωτοχημικής προσομοίωσης 

της ατμόσφαιρας και ακολούθως ο ακριβέστερος προσδιορισμός του συνολικού τους 

ατμοσφαιρικού χρόνου ζωής. Παρά ταύτα, το χρονικό παράθυρο επίδρασής τους στην 

ατμόσφαιρα, λαμβανομένης αποκλειστικά και μόνον τη χημική τους αποικοδόμηση, 

μπορεί σαν πρώτη προσέγγιση να εκτιμηθεί βάσει της απλής έκφρασης:  

 
ClOH

111
τ

+
τ

=
τ

   (E.5.9) 

και μπορεί να αποτελέσει το πρώτο μέτρο σύγκρισης για τη σημαντικότητα των 

διαφόρων πιθανών μηχανισμών αποικοδόμησης τους στην τροπόσφαιρα (φωτόλυση, 

εναπόθεση, χημική αντίδραση). Η έκφραση αυτή προκύπτει θεωρώντας ότι ο χρόνος 

ζωής των φθοροαλδεϋδών, προς μία δραστική ένωση πχ. την ρίζα ΟΗ περιγράφεται 

από την πρώτης τάξης κινητική έκφραση: 

 
]OH[k

1
272
OH

=τΟΗ    (E.5.10) 

Όπως φαίνεται ο χρόνος ζωής προσδιορίζεται από τον συντελεστή ταχύτητας της 

αντίδρασης στους 272Κ35 και από την μέση συγκέντρωση του δραστικού συστατικού 

στην τροπόσφαιρα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ο προσεγγιστικός 

ατμοσφαιρικός χρόνος ζωής των φθοροαλδεΰδων, βασισμένος στις χημικές 

διαδικασίες απομάκρυνσης του από την τροπόσφαιρα. Η μέση συγκέντρωση των 

ριζών ΟΗ35 που χρησιμοποιήθηκε είναι 1.16×106 molecule cm-3, ενώ αυτή των 

ατόμων Cl είναι 1×104 molecule cm-3. Για τον προσδιορισμό του χρόνου ζωής 

χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές ταχύτητας αντιδράσεων Cl και ΟΗ, στους 273Κ, 

που προσδιορίστηκαν στην παρούσα διατριβή. 
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Molecule kOH,273 /10-13 cm3 
molecule-1 s-1 

kCl,273 /10-12 cm3 
molecule-1 s-1 τOH (days) τCl (days) τ (days) 

CF3CF2CHO 4.26 1.74 23.4 665.2 22.6 

CF3CHO 5.13 1.71 19.4 676.8 18.9 

ΗCF2CHO 11.1 4.58 9 252.7 8.7 

CF3CH2CHO 29.0 10.3 3.4 112.4 3.3 

   
Π.5.44 – Ατμοσφαιρικός χρόνος ζωής των φθοροαλδεΰδων, βάσει των χημικών διαδικασιών 
απομάκρυνσης τους στην τροπόσφαιρα. 
 
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα η χημεία του ΟΗ καθορίζει σχεδόν 

αποκλειστικά τον χρόνο ζωής των αλδεΰδών στην τροπόσφαιρα, συνεισφέροντας 

κατά 97% περίπου στον συνολικό χρόνο ζωής. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι 

εξαιτίας του μικρού ατμοσφαιρικού χρόνου ζωής, οι φθοροαλδεϋδες αναμένεται να 

μην είναι καλά αναμεμειγμένες στην ατμόσφαιρα και η αποικοδόμησή τους να 

χαρακτηρίζεται από τοπικά χαρακτηριστικά των εκπομπών τους. Το γεγονός αυτό 

σημαίνει ότι σε παράκτιες περιοχές, όπου τα επίπεδα του χλωρίου είναι σημαντικά 

αυξημένα. η χημεία του ενδέχεται να έχει μη αμελητέα συνδρομή και να πρέπει να 

συμπεριληφθεί κατά τον προσδιορισμό τυ ακριβούς χρόνου ζωής τους.   

 Ο προσδιορισμός του ατμοσφαιρικού χρόνου ζωής των φθοροαλδεΰδων, στην 

τροπόσφαιρα, βάσει της χημικής τους αποικοδόμησης, σε συνδυασμό με τις 

μετρήσεις των ενεργών διατομών απορρόφησης υπερύθρου, που πραγματοποιήθηκαν 

στην παρούσα διατριβή, μπορούν να παρέχουν ένα ανώτατο όριο για το Δυναμικό 

Παγκόσμιας Θέρμανσης (GWP) των ενώσεων αυτών. Για τον προσδιορισμό του 

δυναμικού ακτινοβόλησης (radiative forcing, RF) των αλδεΰδων χρησιμοποιήθηκε το 

μοντέλο του Pinnock et al.36. Χρησιμοποιώντας τελικά την έκφραση Ε.5.11, 

εκτιμάται το ανώτατο όριο του ΗGWP της εκάστοτε αλδεΰδης σε σχέση με την 

ένωση CFC-11. Η αναλυτική περιγραφή του μοντέλου έχει γίνει στην παράγραφο 

§4.8.1.2.     
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Στον πίνακα που ακολουθεί (Π.5.45) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μεθόδου 

που χρησιμοποιήθηκε καθώς και το Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης που 

υπολογίστηκε για χρονικούς ορίζοντες 20,100 και 500 χρόνια. 
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Molecule RF /W m-2 τ /year ΗGWP (20y) ΗGWP(100y) ΗGWP(500) 

CF3CF2CHO 0.16828 0.00915 0.0003 0.0001 0.0001 
CF3CHO 0.13067 0.06199 0.00218 0.0009 0.0008 
ΗCF2CHO 0.07741 0.0518 0.0007 0.0003 0.0003 

CF3CH2CHO 0.06787 0.02378 0.0002 0.0009 0.0008 
CFC-11 0.25 45 1 1 1 

 
Π.5.45 – Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης για τις φθοροαλδεΰδες που μελετήθηκαν στην 
παρούσα διατριβή. Η τιμή του RF και του χρόνου ζωής, για τον CFC-11 είναι από το 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)37 
 
Όπως φαίνεται οι τιμές του ΗGWP, για τις αλδεΰδες, είναι πολύ μικρές και 

συμπεριλαμβανομένων των λοιπών οδών απομάκρυνσής τους αναμένεται να 

μειωθούν σημαντικά περισσότερο. Μάλιστα η διαδικασία της φωτόλυσης8,15,19 

φαίνεται να είναι η κύρια διαδικασία απομάκρυνσης για τις πλήρως φθοριομένες 

αλδεΰδες ενώ να συνεισφέρει σε μικρό ποσοστό, στον χρόνο ζωής, για τις τελομερείς 

φθοροαλδεΰδες. Συνεπώς, εκτιμάται ότι οι φθοροαλδεϋδες δεν επιβαρύνουν 

σημαντικά το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου, γεγονός που οφείλεται στους εξαιρετικά 

μικρούς ατμοσφαιρικούς χρόνου ζωής τους. Πρέπει να αναφερθεί ότι ο ετερογενής 

μετασχηματισμός των αλδεΰδων σε διόλες, πάνω σε σταγονίδια ή επιφάνειες πάγου, 

αναμένεται να είναι μικρής σημασίας δεδομένου του μικρού ατμοσφαιρικού χρόνου 

ζωής τους, εφόσον ο χρόνος που απαιτείται για να απομακρυνθεί ή να 

μετασχηματιστεί μία ένωση στην τροπόσφαιρα, μέσω ετερογενούς αντίδρασης είναι 

περίπου 15-20 ημέρες. 

 Εντούτοις, η πλήρη αποτίμηση της επίδρασης των φθοροαλδεϋδών στην 

ατμόσφαιρα προϋποθέτει το χαρακτηρισμό των προϊόντων οξείδωσής τους και την 

εκτίμηση της επικινδυνότητάς τους. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα διατριβή 

διεξήχθησαν πειράματα οξείδωσης των πρωτογενώς παραγόμενων καρβονυλικών 

ριζών παρουσία O2/NOx. Το κυριότερο προϊόν της οξείδωσης των ριζών είναι το 

CF2O, τόσο στην περίπτωση των CF3CHO και CF3CF2CHO, όσο, αν και σε 

μικρότερο ποσοστό, στην περίπτωση της CF3CH2CHO. Σε κανένα από τα πειράματα 

που πραγματοποιήθηκαν δεν ανιχνεύθηκαν τα αντίστοιχα καρβοξυλικά οξέα, 

υποδηλώνοντας ότι δεν παράγονται σε περιβάλλον πλούσιο σε NOx. Έχει προταθεί 

ότι η κυριότερη αντίδραση παραγωγής φθοριωμένων οξέων από τις αλδεΰδες είναι η 

αντίδραση των περόξυ ριζών CxF2x+1COO2 με την υδροπερόξυ ρίζα.    

       (Α.5.27) 31x2x221x2x OOOHCFCHOCOOFC +⎯→⎯+ ++
&
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Η παραγωγή των περόξυ ριζών CxF2x+1COO2, μέσω της αντίδρασης της παραγόμενης 

ρίζας CxF2x+1CO με Ο2 είναι ανταγωνιστική με την μονομοριακή διάσπαση της ρίζας 

προς CO και CxF2x+1 ριζών, οπότε και η παραγωγή των καρβοξυλικών οξέων θα 

ρυθμίζεται από το ποσοστό παραγωγής των υπερόξυ ριζών. Η διαδικασία της 

μονομοριακής διάσπασης παρατηρήθηκε στην παρούσα διατριβή για τις αλδεΰδες 

CF3CF2CHO και CF3CH2CHO, ενώ δεν φάνηκε κάποια αύξηση στην κορυφή του CO 

στην περίπτωση της CF3CHO. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι προκειμένου να 

αποτιμηθεί πλήρως η επίδραση των φθοριωμένων αλκοολών στο περιβάλλον και να 

αποσαφηνιστεί ο ρόλος τους στο σχηματισμό καρβοξυλικών ενώσεων απαιτείται 

περαιτέρω και ποσοτική μελέτη των συγκεκριμένων διαδικασιών.  
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Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκε η τροποσφαιρική αποικοδόμηση 

επιλεγμένης σειράς φθοριωμένων αλδεΰδων (CF3CHO, CΗF2CHO, CF3CF2CHO και 

CF3CH2CHO) και συνοπτικά περιλαμβάνει: 

 

 Μελέτη της κινητικής και του μηχανισμού των αντιδράσεων των φθοροαλδεΰδων 

με βασικές δραστικές ενώσεις της τροπόσφαιρας, όπως οι ελεύθερες ρίζες ΟΗ και 

τα άτομα Cl, στην αέρια φάση  

 Μελέτη της εξάρτησης των σταθερών ταχύτητας των αντιδράσεων αυτών από την 

θερμοκρασία και προσδιορισμός των παραμέτρων Arrhenius 

 Προσδιορισμός του ατμοσφαιρικού χρόνου ζωής των φθοροαλδεΰδων, που 

οφείλεται αποκλειστικά στη διαδικασία της χημικής απομάκρυνσης τους 

 Μελέτη του μηχανισμού οξείδωσης των φθοροαλδεΰδων στην ατμόσφαιρα και 

προσδιορισμός των τελικών προϊόντων οξείδωσης τους, παρουσία Ο2/ΝΟx  

 Προσδιορισμός των ενεργών διατομών απορρόφησης των φθοροαλδεΰδων στη 

περιοχή του υπεριώδους/ορατού (UV/Vis) και υπερύθρου (IR) 

 Προσδιορισμός του ανώτατου ορίου του Δυναμικού Παγκόσμιας Θέρμανσης 

(GWP) των φθοροαλδεΰδων. 

 

Συγκεκριμένα, η κινητική και μηχανιστική μελέτη των αντιδράσεων αυτών 

στην αέρια φάση πραγματοποιήθηκε με την χρήση της τεχνικής της VLPR-MS (Very 

Low Pressure Reactor-Mass Spectrometry). Προσδιορίστηκε ο συντελεστής 

ταχύτητας των αντιδράσεων των φθοροαλδεΰδων με τις ρίζες ΟΗ σαν συνάρτηση της 

θερμοκρασίας στην περιοχή 273 - 363 Κ, χρησιμοποιώντας την μέθοδο σχετικής 

μέτρησης των συντελεστών ταχύτητας. Ομοίως προσδιορίστηκε ο συντελεστής 

ταχύτητας των αντιδράσεων των φθοροαλδεΰδων με τα άτομα Cl σαν συνάρτηση της 

θερμοκρασίας στην περιοχή 273 - 363 Κ, χρησιμοποιώντας την μέθοδο απόλυτης 

μέτρησης των συντελεστών ταχύτητας. Οι τιμές των συντελεστών ταχύτητας των 

αντιδράσεων στη θερμοκρασία δωματίου (298 Κ) βρέθηκαν σε εξαιρετική συμφωνία 

με τις υπάρχουσες βιβλιογραφικές τιμές, για το σύνολο των φθοροαλδεΰδων. Η 

εξάρτηση των συντελεστών ταχύτητας με τη θερμοκρασία και οι αντίστοιχες τιμές 

των παραμέτρων Arrhenius προσδιορίσθηκαν για πρώτη φορά και δεν υπάρχουν 

δεδομένα στη βιβλιογραφία προς σύγκριση, παρά μόνο στην περίπτωση της 

αντίδρασης της CF3CHO με τις ρίζες ΟΗ όπου οι τιμές των παραμέτρων Arrhenius 
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που προέκυψαν είναι σε εξαιρετική συμφωνία με ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφική 

αναφορά. 

Για την πλήρη αποτίμηση της επίδρασης των φθοροαλδεΰδων στο περιβάλλον 

και στο κλίμα, διερευνήθηκε ο μηχανισμός οξείδωσης τους στην ατμόσφαιρα καθώς 

και τα τελικά προϊόντα της οξείδωσης τους, παρουσία Ο2/ΝΟx. Όπως διαπιστώθηκε 

οι αντιδράσεις των φθοροαλδεΰδων με τις ελεύθερες ρίζες ΟΗ και τα άτομα Cl, 

οδηγούν στον σχηματισμό των καρβονυλικών ριζών τύπου CxF2x+1CO, καθόσον οι 

αντιδράσεις αυτές συμβαίνουν κυρίως μέσω της απόσπασης του αλδεϋδικού 

υδρογόνου. Ακολούθως, οι καρβονυλικές ρίζες υφίστανται οξείδωση από μόρια Ο2 

και NOx και οδηγούν στο τελικό σχηματισμό CF2O, η οποία ένωση ακολούθως 

απομακρύνεται από την ατμόσφαιρα ετερογενώς σχηματίζοντας HF. Στα πειράματα 

οξείδωσης δεν ανιχνεύθηκαν τα αντίστοιχα καρβοξυλικά οξέα, ελαχιστοποιώντας το 

ενδεχόμενο παραγωγής τους στην τροπόσφαιρα παρουσία NOx. Επιπρόσθετα πρέπει 

να επισημανθεί ότι στα πειράματα διαπιστώθηκε και η παρουσία της μονομοριακής 

διάσπασης των παραγόμενων ριζών CxF2x+1CO, προς τον σχηματισμό CO και CxF2x+1 

ριζών, η οποία αποτελεί πολύ σημαντική ανταγωνιστική διεργασία ως προς την 

συνήθη διεργασία προσθήκης Ο2 και παραγωγής υπερόξυ ριζών CxF2x+1COO2, οι 

οποίες ακολούθως αποτελούν δυνητική πηγή των PFCA.           

Επιπλέον, μελετήθηκε ο ρόλος της φθοροϋποκατάστασης στην χημική 

δραστικότητα των φθοροαλδεΰδων. Παρατηρήθηκε, ότι η παρουσία φθορίων στην α-

θέση, ως προς την αλδεϋδική ομάδα, προκαλεί μείωση στη δραστικότητα των μορίων 

στις αντιδράσεις με άτομα Cl και ρίζες ΟΗ. Η συγκεκριμένη τάση δεν μπορεί να 

αποδοθεί μόνο σε θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά των αντιδράσεων, καθώς η ισχύς 

του αλδεϋδικού C-Η δεσμού μειώνεται ελάχιστα με το βαθμό φθορίωσης. Εντούτοις, 

ως πλέον καθοριστική διαδικασία φέρεται να είναι η αποσταθεροποίηση του 

συμπλόκου μεταβατικής κατάστασης, η οποία επιδρά άμεσα στις κινητικές 

παραμέτρους των αντιδράσεων. Το φαινόμενο μείωσης της δραστικότητας των 

φθοροαλδεΰδων καθίσταται εντονότερο με την αύξηση του βαθμού φθορίωσης των 

μορίων, καθόσον το προσθετικό-ισχυρό –I επαγωγικό φαινόμενο των ατόμων F 

προσαυξάνει την ηλεκτρονιακή απογύμνωση στο αλδεϋδικό άτομο του υδρογόνου 

έτσι ώστε η προσέγγιση του από τα ηλεκτρονιόφιλα άτομα Cl και ρίζες ΟΗ να 

καθίσταται λιγότερο επιθυμητή.  

 Η συνολική αποτίμηση της χημικής αποικοδόμησης των φθοροαλδεΰδων 

κατά την παρούσα διατριβή οδήγησε στο συμπέρασμα ότι την κύρια χημική 
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διαδικασία απομάκρυνσης των φθοροαλδεΰδων είναι η αντίδραση τους με τις ρίζες 

ΟΗ, συνεισφέροντας κατα 97% στον χρόνο ζωής που προσδιορίστηκε αποκλειστικά 

βάσει των χημικών διεργασιών που συντελούνται στην τροπόσφαιρα. Επιπρόσθετα, 

προκειμένου να εκτιμηθεί και να εμπλουτιστεί η υπάρχουσα βιβλιογραφία που αφορά 

την φωτόλυση των φθοροαλδεΰδων μετρήθηκε η ενεργός διατομή απορρόφησης τους 

στο υπεριώδες/ορατό τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Συμπερασματικά, 

προέκυψε ότι οι φθοροαλδεΰδες απορροφούν ισχυρά στην περιοχή μηκών κύματος 

290-310 nm υποδεικνύοντας ότι και η φωτολυτική διαδικασία αποτελεί κύρια 

διεργασία αποικοδόμησης των φθοροαλδεΰδων στην τροπόσφαιρα. Συνεπώς ο 

ατμοσφαιρικός χρόνος που προσδιορίζεται στην παρούσα εργασία αποτελεί ένα 

ανώτατο όριο για το σύνολο των αλδεϋδών που μελετήθηκαν, ενώ ο πραγματικός 

χρόνος ζωής τους αναμένεται να σχετίζεται με το δυναμικό απορρόφησης υπεριώδους 

ακτινοβολίας και την κβαντική απόδοση της φωτόλυσης των συγκεκριμένων μορίων.  

Προσδιορίζοντας τον τροποσφαιρικό χρόνο ζωής τους, βασιζόμενο στην 

χημική τους απομάκρυνση, και σε συνδυασμό με την μέτρηση των ενεργών διατομών 

απορρόφησης υπερύθρου των αλδεΰδων κατέστη δυνατή η εκτίμηση του ανώτατου 

ορίου του Δυναμικού Παγκόσμιας Θέρμανσης (GWP) των φθοροαλδεΰδων. Τα 

αποτελέσματα της παρούσας διατριβής υποδεικνύουν ότι ακόμα και στην περίπτωση 

που αγνοηθεί η φωτολυτική διαδικασία απομάκρυνσης των φθοροαλδεΰδων, από την 

τροπόσφαιρα, η επιβάρυνση που προκαλούν στο Φαινόμενο του Θερμοκηπίου είναι 

μηδαμινή. 

 


