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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

 Κατά την παρούσα εργασία μετρήθηκε ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης 

των ριζών υδροξυλίου με τον 2,2,2 τριφθορο-αιθυλο-μεθυλαιθέρα (CF3CH2OCH3, 

TFEME) στην αέρια φάση, σε θερμοκρασία 298 K. Αφορμή για την επιλογή της 

συγκεκριμένης ένωσης αποτέλεσε το γεγονός ότι ανήκει στην κατηγορία των 

υδροφθοροαιθέρων (HFE), οι οποίοι έχουν πρόσφατα προταθεί ως υποκατάστατα τρίτης 

γενιάς των χλωροφθορανθράκων (CFC).  

Προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία των παραγόμενων αποτελεσμάτων με τη 

χρησιμοποιούμενη τεχνική, διεξήχθησαν αρχικά, πειράματα βαθμονόμησής της. 

Συγκεκριμένα, μετρήθηκαν οι συντελεστές ταχύτητας των  αντιδράσεων των ριζών 

υδροξυλίου με την αιθανόλη (CH3CH2OH) και το διαιθυλαιθέρα (CH3CH2OCH2CH3), 

για τις οποίες υπάρχουν εκτενή και κοινώς αποδεκτά βιβλιογραφικά δεδομένα και 

παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με το προς μελέτη αντιδρών σύστημα.  

 Η απόλυτη μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας των αντιδράσεων 

πραγματοποιήθηκε σε ένα σύστημα συνεχούς ροής με την τεχνική μοριακής δέσμης 

VLPR–LIF/MS (Very Low Pressure Reactor–Laser Induced Fluorescence/Mass 

Spectrometry). Η φασματομετρία μαζών χρησιμοποιήθηκε ως τεχνική ανίχνευσης για τη 

συνεχή παρακολούθηση αντιδρώντων και σταθερών προϊόντων, ενώ αυτή του 

επαγόμενου φθορισμού από λέηζερ χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για την 

παρακολούθηση των ριζών υδροξυλίου.  

Οι συντελεστές ταχύτητας που μετρήθηκαν για τις τρεις αντιδράσεις είναι: 
1131210)43.042.3(

23

−−−×±= smoleculecmk OHCHCH  

1131110)19.041.1(
3223

−−−×±= smoleculecmk CHOCHCHCH  

1131310)79.075.5(
323

−−−×±= smoleculecmk OCHCHCF  

Όπως προκύπτει από τους μετρούμενους συντελεστές ταχύτητας πρόκειται για 

τρεις σχετικά ταχείες διεργασίες, οι οποίες συντελούνται μέσω μετάθεσης ατόμου 

υδρογόνου, αποδίδοντας ως προϊόντα νερό (H2O) και την αντίστοιχη αφυδρογονωμένη 

ρίζα. 

 

 



ABSTRACT 

 

 In the present work, the rate coefficient for the reaction of hydroxyl radicals with 

2,2,2 trifluoro-ethyl-methyl-ether (CF3CH2OCH3, TFEME), in the gas phase, was 

determined at the temperature of 298 K with VLPR–MS/LIF (Very Low Pressure Reactor 

– Mass Spectrometry/Laser Induced Fluorescence) technique. The study of the title 

reaction was stimulated by the fact that TFEME belongs to the lately suggested as CFC 

alternatives group, of hydrofluoroethers (HFE). 

 In order to verify the reliability of the measured reaction rate coefficient, 

employing VLPR–MS/LIF, tracing experiments with very well studied compounds 

(Ethylic Alcohol and Ethyl Ether) were performed on advance. These particular 

compounds were selected, because they have many similarities, in terms of molecular 

structure, with the title compound. 

 The determination of the absolute rate coefficients for the reactions of OH 

radicals with the selected compounds were performed employing the effusive molecular 

beam VLPR–MS/LIF technique, at the temperature of 298 K. Mass spectrometry was 

applied to monitor reactants and stable products continuously, right after escaping from 

the reactor. On the other hand, LIF technique was exclusively employed for the  

continuous monitoring of hydroxyl radicals. 

 The rate coefficients that were measured for the three reactions are: 
1131210)43.042.3(

23

−−−×±= smoleculecmk OHCHCH  

1131110)19.041.1(
3223

−−−×±= smoleculecmk CHOCHCHCH  

1131310)79.075.5(
323

−−−×±= smoleculecmk OCHCHCF  

Experimental results showed that all three reactions are quite fast and occur via 

hydrogen atom metathesis mechanism leading to the formation of water (H2O) and the 

respective dehydrogenated radical. 
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1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Στόχος της Χημικής Κινητικής είναι η μελέτη της ταχύτητας και του μηχανισμού 

χημικών διεργασιών σε μια προσπάθεια να διασαφηνιστούν οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την ταχύτητα μιας αντίδρασης, καθώς και να αναπτυχθούν θεωρίες οι οποίες  

θα μπορούν να περιγράφουν τις διεργασίες αυτές. Σε ένα πιο θεμελιώδες επίπεδο, η 

Χημική Κινητική προσπαθεί να εξηγήσει το είδος των αλλαγών που συμβαίνουν στα 

μόρια κατά τη διάρκεια μιας χημικής αντίδρασης. Η συμβολή της Χημικής Κινητικής 

είναι κρίσιμης σημασίας, καθόσον η γνώση της ταχύτητας μιας χημικής αντίδρασης 

μπορεί να οδηγήσει για παράδειγμα στο σχεδιασμό βιομηχανικών διεργασιών, στην 

κατανόηση της περίπλοκης δυναμικής της ατμόσφαιρας και στην εξήγηση περίπλοκων 

χημικών αντιδράσεων που αποτελούν τη βάση της ζωής. 

 Η Χημική Κινητική σαν κλάδος έχει γνωρίσει εξαιρετική ανάπτυξη τα τελευταία 

χρόνια. Σαν σημείο έναρξης της Κινητικής αέριας φάσης μπορεί να θεωρηθεί η 

δημοσίευση του Bodenstein το 1894(1), και συγκεκριμένα η μελέτη της διάσπασης του HI 

σε H2 και I2. Από τότε έως την αρχή του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, όπου η βασική 

έρευνα σταμάτησε για 6 χρόνια, η πρόοδος ήταν αλματώδης και ανακαλύφθηκαν 

διεργασίες όπως οι αλυσιδωτές αντιδράσεις, οι αντιδράσεις ελευθέρων ριζών, καθώς και 

οι παράλληλες και οι μονομοριακές αντιδράσεις. Βάση της προόδου αποτέλεσαν το 

μεγάλο ως τότε θεωρητικό υπόβαθρο της στατιστικής μηχανικής και της θεωρίας της 

μεταβατικής κατάστασης αργότερα. Αυτή η εξέλιξη ήταν καθοριστική για τη Χημεία 

Περιβάλλοντος αφού δημιούργησε τα κατάλληλα εργαλεία για τη μελέτη της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης όταν αυτή ανακαλύφθηκε το 1946. 

 Η σύνδεση της Χημικής Κινητικής με τη Χημεία Περιβάλλοντος συνετελέσθη το 

1946(2), όταν προέκυψε το πρόβλημα της γνωστής σήμερα ως αιθαλομίχλη. Κατά τη 

διάρκεια μιας μέρας με αιθαλομίχλη στο Λος Άντζελες, οι ουσίες που μπορούν να 

προκαλέσουν προβλήματα υγείας είναι: τα υπεροξείδια, το όζον, το PAN (PeroxyAcetyl 

Nitrate), το διοξείδιο του αζώτου και άλλα, πολύ λεπτά στερεά ή υγρά σωματίδια με 

διάμετρο από 2.5 έως 10 μm. Οι συγκεντρώσεις τους κυμαίνονταν από 40 έως 300 ppb. 

Το συγκεκριμένο πρόβλημα έδωσε την ευκαιρία στην επιστημονική κοινότητα να 

μελετήσει τη χημεία της αιθαλομίχλης και να προταθεί ένας μηχανισμός, στον οποίο 

1 
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εμπλέκονταν τα διάφορα αέρια καύσης που προέρχονταν από οχήματα, βιομηχανίες και 

σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Το αποτέλεσμα ήταν η πρόταση ενός μηχανισμού, ο 

οποίος περιλάμβανε τις φωτοχημικές αντιδράσεις των συστατικών των αερίων καύσης 

(NO, CO, SO2 καθώς και μη οξειδωμένοι υδρογονάνθρακες) με το άφθονο οξυγόνο της 

ατμόσφαιρας. Μερικές από τις πιο σημαντικές αντιδράσεις φαίνονται στο παρακάτω 

μηχανιστικό σχήμα. 
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Σ.(1.1.1) Μηχανιστικό διάγραμμα προτεινόμενων φωτοχημικών διεργασιών, υπεύθυνων για την αιθαλομίχλη 
 

Όμως επειδή ακόμα και για τα σύγχρονα εργαστήρια είναι σχετικά δύσκολο να 

παρατηρούνται ταυτόχρονα τόσες πολλές χημικές διεργασίες η βασική συμβολή της 

Χημικής Κινητικής είναι η πρόβλεψη ακριβών συντελεστών ταχύτητας, οι οποίοι 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω σε διάφορα φωτοχημικά μοντέλα 

προσομοίωσης που στοχεύουν στην πρόβλεψη και πρόληψη περιβαλλοντικών 

προβλημάτων. 

Τα τελευταία χρόνια ένας πολύ σημαντικός λόγος που η Χημική Κινητική έχει 

προσελκύσει το επιστημονικό ενδιαφέρον είναι τα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα 

όπως η αραίωση του στρατοσφαιρικού στρώματος του όζοντος και το φαινόμενο του 
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θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα η χρήση διάφορων χημικών ενώσεων ανθρωπογενούς 

προέλευσης σε συστήματα ψύξης και σε φιάλες ψεκασμού σαν προωθητικά αέρια, καθώς 

επίσης και σε μία πληθώρα εφαρμογών με άμεσο αποδέκτη τον άνθρωπο, οδήγησαν τόσο 

στην αραίωση του στρατοσφαιρικού όζοντος, στην περιοχή των πόλων όσο και στην 

αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Μέσω της Χημικής Κινητικής έγινε 

δυνατό να καθοριστεί το "γίγνεσθαι" των συγκεκριμένων ενώσεων και το τελικό 

αποτέλεσμα ήταν η απαγόρευσή τους και η εύρεση νέων υποκατάστατών τους. Ο 

βασικότερος τρόπος αποικοδόμησης όλων σχεδόν των υδρογονανθράκων στη γήινη 

ατμόσφαιρα είναι η αντίδρασή του με ρίζες υδροξυλίου (ΟΗ). Για παράδειγμα, όσον 

αφορά την περίπτωση του CH2F2, η τροποσφαιρική οξείδωσή του εκκινείται από τη 

διεργασία: 

 OHCHFOHFCH 2222 +→+            (A.1.1.1) 

Συνεπώς, ο χρόνος ζωής της συγκεκριμένης ένωσης στην ατμόσφαιρα 

καθορίζεται από την ταχύτητα της αντίδρασης και ο προσδιορισμός των επιτρεπτών 

επιπέδων συγκέντρωσης της στην τροπόσφαιρα θα σχετίζεται άμεσα με αυτόν. 

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 της περιόριζαν 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 

επεξαργασία των πειραματικών δεομένων προσαυξάνοντας την ακρίβειά τους και 

παρέχοντας τη δυνατότητα του άμεσου ελέγχου των πειραματικών παραμέτρων(3). Η 

ραγδαία, λοιπόν, τεχνολογική επανάσταση του προηγούμενου αιώνα, έδωσε το έναυσμα 

στη Χημική Κινητική να μειώσει το χρονικό κόστος για την παραγωγή αξιόπιστων και 

υψηλού κύρους δεδομένων και να επεκτείνει τους ορίζοντές της σε σύγχρονα 

περιβαλλοντικά προβλήματα με επίκεντρο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον 

πλανήτη μας. 
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2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ  ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 
  

Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους μελετάμε την ταχύτητα(4,5) των 

χημικών αντιδράσεων. Ο πρώτος είναι η πρακτική σημασία της δυνατότητας να 

προβλέπουμε πόσο γρήγορα ένα μείγμα που αντιδρά πλησιάζει την ισορροπία. Αυτή η 

ταχύτητα μπορεί να εξαρτάται από μεταβλητές που ελέγχουμε όπως πίεση, θερμοκρασία 

και παρουσία καταλύτη, έτσι ώστε να την επιταχύνουμε με κατάλληλη επιλογή των 

συνθηκών. Ο δεύτερος λόγος είναι το γεγονός ότι, η μελέτη της ταχύτητας μιας 

αντίδρασης βοηθά στην κατανόηση του μηχανισμού της αντίδρασης, δηλαδή στην 

ανάλυση μιας χημικής αντίδρασης σε μια σειρά από στοιχειώδη στάδια. Ένα στοιχειώδες 

στάδιο μπορεί να είναι μια δραστική κρούση στην αέρια φάση ή μια δραστική 

συνάντηση στο διάλυμα, και δε συνδέεται κατά ανάγκη με τη στοιχειομετρία της 

συνολικής αντίδρασης. 

 Μια χημική μεταβολή η οποία γίνεται σε μια οποιαδήποτε αντίδραση είναι 

δυνατό να αναπαρασταθεί από τη γενική στοιχειομετρική εξίσωση: 

 DdCcBbAa +→+   (A.2.1.1) 

όπου τα α και b υποδηλώνουν των αριθμό των mole των αντιδρώντων A και B, ενώ 

αντίστοιχα τα c και d των προϊόντων C και D. Η μεταβολή της σύστασης του 

αντιδρώντος μίγματος ως προς το χρόνο ορίζεται σαν ταχύτητα της αντίδρασης και 

συμβολίζεται ως r. Για την αντίδραση (Α.2.1.1), η ταχύτητα της αντίδρασης, ως προς τα 

αντιδρώντα, είναι: 

 
dt
Bd

bdt
Ad

a
r ][1][1

−=−=     (E.2.1.1) 

Το αρνητικό πρόσημο μπροστά από το συντελεστή του ρυθμού μεταβολής της 

συγκέντρωσης, δείχνει ότι κατά την πρόοδο της αντίδρασης η συγκέντρωση των 

αντιδρώντων μειώνεται αφού αυτά καταναλώνονται, προκειμένου να σχηματίσουν 

προϊόντα. Η ταχύτητα της αντίδρασης ως προς τα προϊόντα είναι: 

 
dt
Dd

ddt
Cd

c
r ][1][1

==                          (E.2.1.2) 
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Οι εκφράσεις (E.2.1.1) και (E.2.1.2) είναι ισοδύναμες μεταξύ τους αφού οι 

συγκεντρώσεις αντιδρώντων και προϊόντων συσχετίζονται μεταξύ τους με την εξίσωση 

(A.2.1.1). Οπότε γενικότερα ισχύει: 

 

dt
Dd

ddt
Cd

cdt
Bd

bdt
Ad

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

==−=−=    (E.2.1.3) 

 

Οι γενικές διαστάσεις του r είναι: 

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

και οι S.I. καθορισμένες μονάδες συγκέντρωσης είναι mol dm3. Στη γενικότερη 

βιβλιογραφία της κινητικής, συχνά συναντάται η ισοδύναμη χρήση μονάδων mol liter–1, 

για αντιδράσεις σε διαλύματα και mol cm–3, για αντιδράσεις στην αέρια φάση. 

Πολλαπλασιάζοντας τα mol cm–3 με τον αριθμό του Avogadro (L = 6.022 × 1023) 

λαμβάνονται οι διαστάσεις molecules cm–3, οι οποίες χρησιμοποιούνται εκτεταμένα και 

είναι συνεπείς με αντιδράσεις αέριας φάσης. 

 

2.1.1 Τάξη Αντίδρασης 

 

 Η μετρούμενη ταχύτητα σε κάποιο στάδιο μιας αντίδρασης συχνά βρίσκεται ότι 

είναι ανάλογη των συγκεντρώσεων των αντιδρώντων υψωμένες σε κάποιες δυνάμεις. Για 

την αντίδραση 

 DCBA +→+ 32   (A.2.1.1.1) 
μπορεί να βρεθεί ότι η ταχύτητα μεταβολής στη συγκέντρωση του A εξαρτάται από τις 

συγκεντρώσεις των A και B ως εξής: 

 ][][][ BAk
dt
Ad

−=   (E.2.1.1.1) 

όπου k ο συντελεστής ή συντελεστής ταχύτητας  

Η παραπάνω εξίσωση η οποία προσδιορίζεται πειραματικά καλείται Νόμος Ταχύτητας 

της Αντίδρασης. 

 Ο καθορισμός του νόμου ταχύτητας μιας αντίδρασης μας επιτρέπει να 

ταξινομούμε τις αντιδράσεις σύμφωνα με την τάξη(6) τους. Η τάξη σχετικά με ένα 

συστατικό, είναι η δύναμη στην οποία η συγκέντρωση του συστατικού υψώνεται στο 

νόμο ταχύτητας. Η παραπάνω αντίδραση είναι πρώτης τάξεως ως προς το A όπως επίσης 
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πρώτης τάξεως και ως προς το B. Η συνολική τάξη μιας αντίδρασης είναι το άθροισμα 

των εκθετών των συγκεντρώσεων όλων των συστατικών, οπότε η παραπάνω αντίδραση 

είναι δευτέρας τάξεως συνολικά. 

 Η συνολική τάξη των απλών αντιδράσεων (δηλαδή αυτών που αντιστοιχούν σε 

ένα μικρό αριθμό σταδίων) βρίσκεται γενικά μεταξύ 0 έως 4, ενώ η τάξη ως προς τα 

συστατικά κυμαίνεται γενικά από 0 έως 2. Επίσης η τάξη μιας αντίδρασης μπορεί να 

είναι μη ακέραιος αριθμός. 

 

2.1.2 Μοριακότητα Αντίδρασης 
 
 Οι περισσότερες αντιδράσεις μπορούν να θεωρηθούν ως μια σειρά σταδίων, στο 

καθένα από τα οποία υπεισέρχονται μόνο ένα ή δύο μόρια. Η μοριακότητα μιας 

στοιχειώδους αντίδρασης αντιστοιχεί στον αριθμό των μορίων που λαμβάνουν μέρος σε 

αυτή. Σε ένα μονομοριακό στάδιο, ένα μοναδικό μόριο διασπάται ή ανακατανέμει τα 

άτομά του. Σε ένα διμοριακό στάδιο ένα ζεύγος μορίων συγκρούεται ή ανταλλάσσει 

ενέργεια, άτομα, ή ομάδες ατόμων, ή υφίσταται κάποιο άλλο είδος αλλαγής. Είναι πολύ 

σημαντική η διάκριση της μοριακότητας από την τάξη μιας αντίδρασης: η τάξη είναι μια 

εμπειρική ποσότητα και λαμβάνεται από τον πειραματικό νόμο ταχύτητας, ενώ η 

μοριακότητα σε έναν υποτιθέμενο μηχανισμό αναφέρεται σε ένα μεμονωμένο στάδιο. 

Για στοιχειώδεις αντιδράσεις, μοριακότητα και τάξη ταυτίζονται. 

 

2.1.3 Έκφραση Arrhenius 
 

Πειραματικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι ο συντελεστής ταχύτητας παρουσιάζει 

ισχυρή εξάρτηση από τη θερμοκρασία. Η συμπεριφορά αυτή περιγράφηκε από το Svante 

Arrhenius, το 1889(7), βασισμένος σε πειραματικές μετρήσεις. Ο Arrhenius παρατήρησε 

ότι οι συντελεστές ταχύτητας μεταβάλλονται εκθετικά με το αντίστροφο της απόλυτης 

θερμοκρασίας σύμφωνα με τη σχέση: 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

RT
E

ATk actexp)(   (E.2.1.3.1) 

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

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

έκφραση Arrhenius, η θερμοκρασιακή εξάρτηση του συντελεστή ταχύτητας περιέχεται 
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στον εκθετικό όρο. Παρά όλα αυτά και η ποσότητα Α, η οποία είναι γνωστή ως 

προεκθετικός παράγοντας ή ως παράγοντας συχνοτήτων εμφανίζει μία ασθενή εξάρτηση 

από τη θερμοκρασία, όχι όμως πειραματικά σημαντική. Οι διαστάσεις του Α είναι ίδιες 

με αυτές του συντελεστή ταχύτητας k, γεγονός συνεπές με τον αδιάστατο εκθετικό όρο. 

Για οποιαδήποτε τάξη αντίδρασης, p, οι μονάδες του Α είναι { συγκέντρωση }1–p             

{ χρόνος }–1. 

 Η κινητική παράμετρος όμως,  κλειδί στην έκφραση Arrhenius, είναι η ενέργεια 

ενεργοποίησης. Η ποσότητα αυτή μπορεί να γίνει αντιληπτή, σαν το ποσό ενέργειας, που 

απαιτείται να περιέχουν τα αντιδρώντα, ώστε να αντιδράσουν μεταξύ τους και να 

οδηγήσουν σε προϊόντα. Στην περίπτωση θετικής ενέργειας ενεργοποίησης, ο 

συντελεστής ταχύτητας, k, αυξάνει ανάλογα προς τη θερμοκρασία. Υπάρχουν, όμως 

αντιδράσεις, οι οποίες εμφανίζουν αρνητική ενέργεια ενεργοποίησης. Συνήθως τέτοιες 

περιπτώσεις αποτελούν διαδικασίες με περίπλοκους μηχανισμούς αντιδράσεων, που 

περιλαμβάνουν το σχηματισμό ασταθών ενδιαμέσων. 

Η βασική και συγχρόνως μοναδική αξιόπιστη μέθοδος προσδιορισμού της 

ενέργειας ενεργοποίησης χημικών συστημάτων είναι η κατασκευή διαγράμματος του 

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

το Εact/R, όπου το R είναι η παγκόσμια σταθερά των αερίων. Η ενέργεια ενεργοποίησης 

μετράται σε J mol–1, αλλά επειδή οι τιμές που λαμβάνει κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 

μερικών χιλιάδων J mol–1, χρησιμοποιούνται οι μονάδες kJ mol–1. Επίσης, συχνή είναι η 

χρήση των kcal mol–1, οι οποίες όμως αξίζει να σημειωθεί ότι δεν ανήκουν στο διεθνές 

σύστημα μονάδων S.I.. Ο συντελεστής μετατροπής  είναι: 1 cal = 4.184 J. 

 

 
 

Σ.(2.1.1) Η δυναμική ενεργειακή καμπύλη που συνδέει αντιδρώντα και προϊόντα
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2.2 ΣΥΝΘΕΤΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
 

 Λόγω του γεγονότος ότι πολλές αντιδράσεις δε συμβαίνουν σε ένα στάδιο, αλλά 

είναι σύνθετες (περιέχουν έναν αριθμό στοιχειωδών αντιδράσεων), χρησιμοποιούνται 

συχνά διάφορες μέθοδοι και προσεγγίσεις προκειμένου να εξαχθούν αναλυτικές 

εκφράσεις για τις συγκεντρώσεις. Συγκεκριμένα οι πλεόν χρησιμοποιούμενες τεχνικές 

είναι η προσέγγιση στάσιμης κατάστασης (Steady State Approximation) και η συνθήκη 

ψευδοπρώτης τάξης (Pseudo First Order). 

 

 

2.2.1 Προσέγγιση Στάσιμης Κατάστασης 

  

Η συγκεκριμένη προσεγγιστική μέθοδος προτάθηκε από τον Bodenstein(8) και 

αναπτύχθηκε από τον Semenov(9). Προκειμένου να μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος 

αυτή, πρέπει τα ενδιάμεσα να συμμετέχουν σε μικρές συγκεντρώσεις στο γενικό σχήμα 

της αντίδρασης. Όταν πληρείται αυτή η συνθήκη, η ταχύτητα του ενδιάμεσου είναι 

αμελητέα και η στάσιμη συγκέντρωσή του μικρή, συγκρινόμενη με τα άλλα μόρια της 

αντίδρασης. Η μαθηματική έκφραση της προσέγγισης είναι: 

 

 0
][
≅

dt
Ad i     (E.2.2.1.1) 

όπου Αi, το ενδιάμεσο μόριο. 

 

2.2.2 Συνθήκη Ψευδοπρώτης Τάξης 

  

Επειδή η τάξη των στοιχειωδών αντιδράσεων, που εμπεριέχονται σε σύνθετες 

διαδικασίες αυξάνεται, η επίλυση των εκφράσεων που τις περιγράφουν είναι ένα 

δύσκολο έργο. Για τις παρακάτω αντιδράσεις: 

 

           (A.2.2.2.1)  νταπροϊόBA k⎯→⎯+ 1

           (A.2.2.2.2) νταπροϊόCA k⎯→⎯+ 2

8 
 



ΚΚΚ ΕΕΕ ΦΦΦ ΑΑΑ ΛΛΛ ΑΑΑ ΙΙΙ ΟΟΟ    ΙΙΙ ΙΙΙ ...    ΒΒΒ ΑΑΑ ΣΣΣ ΙΙΙ ΚΚΚ ΕΕΕ ΣΣΣ    ΈΈΈΝΝΝ ΝΝΝ ΟΟΟ ΙΙΙ ΕΕΕ ΣΣΣ    ΧΧΧ ΗΗΗΜΜΜ ΙΙΙ ΚΚΚ ΗΗΗ ΣΣΣ    ΚΚΚ ΙΙΙ ΝΝΝ ΗΗΗ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚ ΗΗΗ ΣΣΣ    

οι εξισώσεις δεύτερης τάξης δίνουν: 
 

 ]][[][
1 BAk

dt
Bd

−=                                           (E.2.2.2.1) 

 

 ]][[][
2 CAk

dt
Cd

−=                                           (E.2.2.2.2) 

 

Όταν στις παραπάνω αντιδράσεις, ισχύει [Α] >> [B] και [Α] >> [C], τότε κατά τη 

διάρκεια της αντίδρασης η [Α] παραμένει σχεδόν αμετάβλητη. Αυτό μαθηματικά 

περιγράφεται ως εξής: 

 ][,][][
111 AkB

dt
Bd

=−= κκ          (E.2.2.2.3) 

 

 ][,][][
222 AkC

dt
Cd

=−= κκ                                 (E.2.2.2.4) 

 

Η παραπάνω προσέγγιση έχει σαν αποτέλεσμα την απλοποίηση του προβλήματος και την 

αναγωγή του σε αντίδραση πρώτης τάξης ως προς το αντιδρόν.  
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3. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 
  

Η γήινη ατμόσφαιρα είναι ένα μίγμα ενός μεγάλου αριθμού χημικών 

συστατικών(10). Τα πιο άφθονα από όλα είναι το άζωτο (N2) το οποίο αποτελεί το 78% 

του αέρα και το οξυγόνο O2 το οποίο αποτελεί το 21%. Αυτά τα αέρια, όπως επίσης και 

τα ευγενή αέρια (αργό, νέο, ήλιο, κρυπτό, ξένο) έχουν εξαιρετικά μεγάλους χρόνους 

ζωής και για το λόγο αυτό είναι καλά αναμιγμένα σε όλη την ατμόσφαιρα. Δευτερεύοντα 

συστατικά όπως οι υδρατμοί, το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το όζον (O3) και άλλα 

πολλά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο παρά τη σχετικά μικρή τους συγκέντρωση. Αυτές 

οι ενώσεις επηρεάζουν την ηλιακή και γήινη εκπομπή ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα 

και για αυτό έχουν συσχετιστεί με τη διαμόρφωση του κλίματος. Επίσης είναι κύρια 

συστατικά βιογεωχημικών κύκλων και επιπρόσθετα καθορίζουν την οξειδωτική 

ικανότητα της ατμόσφαιρας καθώς και τον ατμοσφαιρικό χρόνο ζωής διάφορων 

ενώσεων οι οποίες προέρχονται από βιογενείς και ανθρωπογενείς δραστηριότητες.   

 

 

3.1 ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ  ΤΗΣ  ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 
  

Η ατμόσφαιρα, ο λεπτός και εύθραυστος φάκελος αέρα που περικλείει τη Γη, έχει 

ένα πολύ σημαντικό ρόλο αφού επηρεάζει το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Η πίεση του 

αέρα (P), που είναι της τάξης των 1000 mbar (ή hPa) κοντά στην επιφάνεια της 

θάλασσας (z0), μειώνεται εκθετικά με το ύψος (z) σύμφωνα με τη σχέση: 

 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
−⋅=

H
zz

zPzP 0
0 exp)()(                                        (E.3.1.1) 

 

 

όπου      H: η ατμοσφαιρική κλίμακα του ύψους, H=R T/g 

              R: η παγκόσμια σταθερά των ιδανικών αερίων, 287 J K-1 kg-1 

              g: η επιτάχυνση της βαρύτητας, 9.80665 m s-2 

              T: η θερμοκρασία σε Kelvin 
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 Η ατμόσφαιρα διαιρείται κατά σύμβαση σε διάφορα στρώματα, τα οποία 

χαρακτηρίζονται από μια συγκεκριμένη κατακόρυφη και βαθμιδωτή μεταβολή της 

θερμοκρασίας(10,11). Η τροπόσφαιρα, η οποία εκτείνεται από την επιφάνεια της γης έως 

την τροπόπαυση σε ύψος 18 km στους τροπικούς, 12 km σε μέσα γεωγραφικά πλάτη και 

6 έως 8 km  στους πόλους, χαρακτηρίζεται από μια μείωση της μέσης θερμοκρασίας όσο 

αυξάνεται το υψόμετρο. Αυτό το στρώμα, το οποίο αποτελεί περίπου το 85-90% της 

μάζας της ατμόσφαιρας, είναι συχνά δυναμικά ασταθές και έχει παρατηρηθεί γρήγορη 

ανταλλαγή ενέργειας και μάζας, η οποία έχει συσχετιστεί με μια δραστηριότητα 

μεταγωγής θερμότητας. Ο χρόνος που απαιτείται για την κατακόρυφη αυτή ανταλλαγή 

είναι της τάξης μερικών εβδομάδων. Στην τροπόσφαιρα παρατηρείται η μεγαλύτερη 

μεταβλητότητα σε όλη τη ατμόσφαιρα, όπως είναι για παράδειγμα τα διάφορα καιρικά 

φαινόμενα. Η πιο σημαντική περιοχή της τροπόσφαιρας είναι το όριο στο οποίο οι 

επιρροές από τη επιφάνεια της γης είναι σημαντικές. Το βάθος αυτής της περιοχής είναι 

της τάξης του 1 km, αλλά αυτό ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την ώρα της ημέρας και 

τις μετεωρολογικές συνθήκες. Η ανταλλαγή χημικών ενώσεων μεταξύ της επιφάνειας της 

γης και της ελεύθερης τροπόσφαιρας εξαρτάται από τη σταθερότητα αυτού του οριακού 

στρώματος. 

Πάνω από την τροπόσφαιρα, η ατμόσφαιρα γίνεται πολύ σταθερή, καθώς έχουμε 

αντιστροφή της μεταβολής της θερμοκρασίας και την ύπαρξη ενός δεύτερου στρώματος 

το οποίο ονομάζεται στρατόσφαιρα. Η στρατόσφαιρα, η οποία εκτείνεται μέχρι τα 50 km 

(στρατόπαυση), περιέχει το 90% του ατμοσφαιρικού όζοντος. Ένας τυπικός χρόνος 

παραμονής για μια ένωση η οποία εισέρχεται στην κατώτερη στρατόσφαιρα είναι από 1 

έως 3 χρόνια.  

Το στρώμα το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο μεταξύ 50-90 km ονομάζεται μεσόσφαιρα 

και το ανώτερο όριό της μεσόπαυση. Σε αυτό το στρώμα η θερμοκρασία μειώνεται 

συναρτήσει του ύψους ξανά. Στη μεσόσφαιρα υπάρχει συχνά δυναμική αστάθεια, ενώ 

χαρακτηρίζεται επίσης από γρήγορη κατακόρυφη ανάμιξη.  

Σε υψόμετρο πάνω από 85-90 km υπάρχει το στρώμα της θερμόσφαιρας, όπου η 

θερμοκρασία αυξάνεται και αγγίζει τη μέγιστη τιμή της, γεγονός που οφείλεται στην 

έντονη ηλιακή δραστηριότητα. Στη θερμόσφαιρα οι κατακόρυφες ανταλλαγές, οι οποίες 

σχετίζονται με δυναμική ανάμιξη είναι ασήμαντες, όμως η μοριακή διάχυση είναι μια 
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πολύ σημαντική διεργασία η οποία επιτυγχάνει το διαχωρισμό των ενώσεων σύμφωνα με 

το ατομικό ή μοριακό τους βάρος. 

 

 

          

,  
Σ.(3.1.1) Η διαστρωμάτωση της ατμόσφαιρας με γνώμονα τη θερμοκρασιακή τάση 
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3.2 ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑΣ 
  

Η στρατόσφαιρα, η οποία εκτείνεται από τα 10 έως τα 50 km, περιέχει περίπου το 

90% του συνολικού ποσού όζοντος της ατμόσφαιρας, η σπουδαιότητα του οποίου είναι 

μεγάλη αφού απορροφάει έντονα την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία(12,13). Η 

απορρόφηση αυτή είναι ισχυρή μεταξύ των 200 nm και 290 nm και λιγότερο ισχυρή από 

τα 290 nm έως τα 330 nm. Η απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας από το όζον (O3) 

είναι υπεύθυνη για την αύξηση της θερμοκρασίας στην περιοχή της στρατόσφαιρας. 

 Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 ο S. Chapman(14) πρότεινε ένα μηχανισμό, ο 

οποίος έδινε τη στάσιμη συγκέντρωση του όζοντος, συναρτήσει της ισορροπίας μεταξύ 

της παραγωγής του και της καταστροφής του. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός αποτελείται 

από τέσσερα στάδια: 

 

              (A.3.2.1)  )()( 31
2 PODOhvO +→+

                                            (A.3.2.2) 32
3 )( OOPO →+

                            (A.3.2.3) )()( 11
2

320
3 DOOhvO nm +Δ⎯⎯⎯ →⎯+ <λ

                               (A.3.2.4) )()()( 3
2

1
23

1 Π+Δ→+ OOODO
 

Όμως το 1970 ύστερα από μετρήσεις που έγιναν με τη χρήση στρατοσφαιρικών 

μπαλονιών, παρατηρήθηκε ότι τα επίπεδα του όζοντος ήταν πολύ μικρότερα σε σχέση με 

αυτά που προέβλεπε ο κύκλος του Chapman. Ο λόγος αυτής της απόκλισης ήταν, ότι 

παρόλο που η στρατόσφαιρα είναι μια "απομονωμένη" περιοχή στην ατμόσφαιρα και 

είναι δύσκολο για αρκετές ενώσεις να μεταφερθούν και να καταστρέφουν το όζον 

συνεχώς, είναι δυνατό για ίχνη σωματιδίων να μεταφερθούν και να καταστρέψουν το 

όζον καταλυτικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα σωματίδια αναδημιουργούνται 

σταθερά μέσα από πολλαπλές αντιδράσεις, και γι’αυτό το λόγο δεν είναι η ανάγκη η 

συγκέντρωσή τους να είναι στα ίδια επίπεδα με αυτά του όζοντος. Στην πραγματικότητα, 

η συνολική ταχύτητα καταστροφής του όζοντος για να είναι σημαντική, αρκεί να είναι 

συγκρίσιμη με την ταχύτητα της αντίδρασης: 

   (A.3.2.5) )()()( 3
2

1
23

1 Π+Δ→+ OOODO

Η γενική μορφή του καταλυτικού κύκλου που προτάθηκε ήταν: 
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 23 OXOOX +→+   (A.3.2.6) 

                                      (A.3.2.7) XOXODO +→+ 2
1 )(

                        Συνολικά:    )()()( 3
2

1
23

1 Π+Δ→+ OOODO

 

Τα ζεύγη Χ/ΧΟ τα οποία πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις είναι αρκετά, εκ’των οποίων 

μερικά είναι τα: Η/ΟΗ, ΟΗ/HO2, ΝΟ/ΝΟ2, Cl/ClO, Br/BrO. Επίσης, στον καταλυτικό 

κύκλο μπορούν να παίρνουν μέρος και ζεύγη από διαφορετικές οικογένειες, όπως για 

παράδειγμα: 

 

 23 OClOOCl +→+   (A.3.2.8) 

                                                  23 OBrOOBr +→+  (A.3.2.9) 

 2OBrClBrOClO ++→+   (A.3.2.10) 

                   Συνολικά:   (A.3.2.11) 23 32 OO →

 

 Όπως αποδείχθηκε ύστερα από μετρήσεις, ο πιο σημαντικός παράγοντας στην 

καταστροφή του στρατοσφαιρικού όζοντος ήταν η εκπομπή ενώσεων που περιείχαν 

αλογόνα. Παραδείγματα τέτοιων ενώσεων είναι τα διάφορα αλκυλαλογονίδια αλλά οι πιο 

χαρακτηριστικές είναι οι χλωροφθοράνθρακες (CFC). Οι συγκεκριμένες ενώσεις 

ανακαλύφθηκαν από τον Thomas Midgley στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και είχαν 

ένα πολύ ευρύ φάσμα χρήσης όπως για παράδειγμα: προωθητικά αέρια σε φιάλες 

ψεκασμού, ως ψυκτικά μέσα σε συστήματα ψύξης, σαν μονωτικά υλικά και άλλες 

διάφορες χρήσεις. 

Η χημεία των αλογονομένων ενώσεων στην ατμόσφαιρα έγινε αντικείμενο 

έρευνας στις αρχές του 1970, σαν αποτέλεσμα της πρότασης ότι η χημεία του χλωρίου 

στη στρατόσφαιρα μπορούσε να οδηγήσει στην καταλυτική καταστροφή του όζοντος 

όπως επίσης και από το γεγονός ότι οι  χλωροφθοράνθρακες (CFC) ήταν η κύρια πηγή 

στρατοσφαιρικού χλωρίου (Molina και Rowland, 1974 – Stolarski και Cirecone, 

1974)(15,16). Τα CFC λόγω της εξαιρετικής χημική τους αδράνειας, κατά την εκπομπή 

τους στην τροπόσφαιρα δεν αντιδρούν με τα διάφορα δραστικά συστατικά της, γεγονός 

που έχει σαν συνέπεια να φθάνουν "άθικτα" στην περιοχή της στρατόσφαιρας. Στη 
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στρατόσφαιρα λαμβάνει χώρα η φωτοδιάσπασή τους σε μήκη κύματος από 185 έως 210 

nm και το αποτέλεσμα είναι η απελευθέρωση ατόμων χλωρίου (Cl): 

 

                                                (A.3.2.12) ClCFClhvCFCl +⎯→⎯+ 23

   (A.3.2.13) ClClCFhvClCF +⎯→⎯+ 222

 

Στη συνέχεια, τα άτομα Cl εμπλέκονται σε καταλυτικούς κύκλους αντιδράσεων με 

αποτέλεσμα την καταστροφή του όζοντος: 

 

 23 OClOOCl +→+   (A.3.2.14) 

 2OClOClO +→+                                       (A.3.2.15) 

 Συνολικά:  23 2OOO →+  (A.3.2.16) 

 

 
Σ.(3.2.1) Τα CFC ανερχόμενα στη στρατόσφαιρα, φωτοδιασπώνται παράγοντας άτομα χλωρίου, τα οποία στη 

συνέχεια καταστρέφουν το όζον καταλυτικά 
 

 

 Το 1985 παρατηρήθηκε δραματική μείωση στα επίπεδα του όζοντος στην περιοχή 

της Ανταρκτικής. Συγκεκριμένα ύστερα από μετρήσεις που έγιναν, παρατηρήθηκε ότι τα 
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επίπεδα του όζοντος στην περιοχή του Halley Bay ήταν χαμηλότερα από 200 DU 

(Dobson Units), ενώ αντίστοιχα τη δεκαετία του 1970 η αντίστοιχη τιμή ήταν από 300 

έως 350 DU. Η περιοχή στην οποία εμφανίστηκε η αραίωση του στρώματος του όζοντος 

έκανε του επιστήμονες να εκπλαγούν αλλά σύντομα το φαινόμενο ερμηνεύτηκε. 

Κατά την περιστροφή της Γης και λόγω της ύπαρξης μιας πολικά 

κατευθυνόμενης ροής των διαφόρων αερίων μαζών, έχει ως αποτέλεσμα στις περιοχές 

των πόλων να δημιουργούνται ανεμοστρόβιλοι. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα στους 

πόλους, όπου η θερμοκρασία της στρατόσφαιρας είναι πολύ χαμηλή (T ~ 185 K), 

λαμβάνει χώρα η μετατροπή των υδρατμών της στρατόσφαιρας σε πάγο. Αποτέλεσμα 

αυτής της διεργασίας είναι ο σχηματισμός αραιών συννέφων τα οποία ονομάζονται 

Πολικά Στρατοσφαιρικά Σύννεφα (PSC)(17). Στην περιοχή της Ανταρκτικής, όπου η 

θερμοκρασία είναι χαμηλότερη των 187 K, η μορφή των PSC που επικρατεί είναι 

γνωστή σαν TYPE II PSC και αποτελούνται κατά κύριο λόγο από νερό (H2O). Υπάρχει 

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

PSCs (T<193 K), τα οποία πιστεύεται ότι περιέχουν υδρίδια νιτρικού οξέος HNO3(H2O)3 

(NAT): 

 

 32323 )()(3)( OHHNOgOHgHNO →+   (A.3.2.17) 

 

 Στους πόλους κατά τη διάρκεια της νύχτας οι διάφορες αποθήκες χλωρίου (HCl, 

ClONO2) που έχουν μεταφερθεί εισέρχονται στην επιφάνεια των PSCs. Εν συνεχεία 

πάνω στην επιφάνεια των PSCs συμβαίνουν μια σειρά από ετερογενείς διαδικασίες με 

αποτέλεσμα την απελευθέρωση μοριακού χλωρίου (Cl2) και υποχλωριώδους οξέος 

(HOCl): 

 

 )()()()( 232 gClsHNOsHClgClONO +→+                    (A.3.2.18) 

 )()()()( 322 gClHOsHNOsOHgClONO +→+                (A.3.2.19) 

 )()()()( 22 sOHgClsHClgHOCl +→+                       (A.3.2.20) 

 )(2)()( 3252 gHNOsOHgON →+                             (A.3.2.21)  

 )()()()( 3252 sHNOgClNOsHClgON +→+                    (A.3.2.22)  
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Με τη λήξη του πολικού χειμώνα και την ανατολή του ηλίου την άνοιξη, έχει σαν 

συνέπεια την ταχύτατη φωτόλυση μεγάλων ποσοτήτων Cl2 και HOCl προς ατομικό 

χλώριο (Cl) και μονοξείδιο του χλωρίου (ClO), τα οποία εμπλέκονται στη συνέχεια στην 

καταστροφή του όζοντος σύμφωνα με το μηχανισμό: 

 

 )(2 23 OClOOCl +→+   (A.3.2.23) 

 MOClMClOClO +→++ 22   (A.3.2.24) 

 ClOOClhvOCl +→+22                                  (A.3.2.25) 

 MOClMClOO ++→+ 2   (A.3.2.26) 

             Συνολικά:    (A.3.2.27) 23 32 OO →

 

 

 

 
Σ.(3.2.2) Η αραίωση του στρώματος του στρατοσφαιρικού όζοντος στην περιοχή της Ανταρκτικής 
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3.3 ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑΣ 
 

Η Τροπόσφαιρα περιέχει μόλις το 10% του συνολικού ατμοσφαιρικού όζοντος. Η 

παρουσία του όζοντος στην τροπόσφαιρα, σε συνθήκες καθαρής ατμόσφαιρας οφείλεται 

κυρίως στη δυναμική μεταφορά του από τη στρατόσφαιρα(18,19). Σε συνθήκες όμως όπου 

υπάρχει έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση ο κύριος λόγος ύπαρξης όζοντος είναι η 

παραγωγή του μέσα από διάφορες φωτοχημικές αντιδράσεις. Οι συγκεκριμένες 

περιλαμβάνουν την οξείδωση υδρογονανθράκων (RH) παρουσία οξειδίων του αζώτου 

(NOx), στις οποίες το μονοξείδιο του αζώτου (NO) οξειδώνεται σε διοξείδιο του αζώτου 

(NO2) κατά την αντίδρασή του με την υπερόξυ ρίζα (HO2) και και τις αλκόξυ ρίζες 

(RO2). Ο αναλυτικός μηχανισμός (Haagen – Smit και Fox, 1956 – Leighton, 1961) είναι 

ο ακόλουθος: 

 

 OHROOOHRH 222 +→++   (A.3.3.1) 

                                            22 NORONORO +→+  (A.3.3.2) 

           (A.3.3.3) 2
'

2 HOORORO +→+

         22 NOOHNOHO +→+  (A.3.3.4) 

   (A.3.3.5) )(3420
2 PONOhNO nm +⎯⎯⎯ →⎯+ <λν

     (A.3.3.6) MOMOPO +→++ 32
3 )(

                        Συνολικά:       (A.3.3.7) 32
'

2 24 OOHORORH ++→+

 

Το τροποσφαιρικό όζον ονομάζεται επίσης "Κακό Όζον" λόγω του γεγονότος ότι τα 

αυξημένα επίπεδά του στην τροπόσφαιρα είναι επιβλαβή τόσο για τα φυτά, όσο και για 

την ανθρώπινη υγεία. Επίσης, επειδή παρουσιάζει ισχυρή ταινία απορρόφησης στην 

περιοχή των 9.6 μm έχει ως αποτέλεσμα να θεωρείται ως "θερμοκηπιακό" αέριο και να 

συνδράμει στην παγκόσμια θέρμανση του πλανήτη. 

 Για πολύ καιρό ήταν κοινά αποδεκτό ότι το τροποσφαιρικό όζον δεν έπαιζε 

κανένα ρόλο στη χημεία της τροπόσφαιρας. Παρόλα αυτά, στις αρχές του 1970 άρχισε να 

γίνεται σαφές ότι αυτή η αντίληψη έπρεπε να αναθεωρηθεί. Το 1971 πρώτος ο Levy 
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έδωσε προσοχή στο γεγονός ότι η φωτόλυση του όζοντος σε μήκη κύματος λ< 315 nm 

έδινε ως προϊόν το ηλεκτρονικά διεγερμένο άτομο οξυγόνου O(1D) σύμφωνα με την 

αντίδραση: 

 

      (λ< 315 nm) (A.3.3.8) 2
1

3 )( ODOhvO +→+

 

Εν συνεχεία το O(1D) αντιδρώντας με τους υδρατμούς της ατμόσφαιρας, παράγει ρίζες 

υδροξυλίου (OH), οι οποίες είναι το κύριο οξειδωτικό συστατικό της τροπόσφαιρας: 

 

   (A.3.3.9) 11310
2

1 102.2,2)( −−−×=→+ smoleculecmkOHOHDO

 

Άλλοι τρόποι παραγωγής ριζών υδροξυλίου (OH) είναι η φωτόλυση του νιτρώδους οξέος 

(HONO), του υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2), της φορμαλδεΰδης (HCHO) και 

άλλων καρβονυλικών ενώσεων παρουσία NO, αλλά η συνεισφορά τους στη συνολική 

συγκέντρωση ριζών υδροξυλίου είναι σχετικά μικρή. 

 

Φωτόλυση φορμαλδεΰδης (HCHO): 

 

   (A.3.3.10) HCOHhHCHO nm +⎯⎯⎯ →⎯+ <370λν

 MHOMOH +→++ 22   (A.3.3.11) 

 22 HOCOOCHO +→+   (A.3.3.12) 

 22 NOOHNOHO +→+   (A.3.3.13) 

 

Φωτόλυση του  νιτρώδους οξέος ΗΟΝΟ: 

 

   (A.3.3.14) NOOHhHONO nm +⎯⎯⎯ →⎯+ < 400λν

Φωτόλυση του υπεροξείδιου του  υδρογόνου H2O2: 

 

   (A.3.3.15) ΟΗ⎯⎯⎯ →⎯+ < 2360
22

nmhOH λν
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 Όπως προαναφέρθηκε οι ρίζες υδροξυλίου αποτελούν το κυριότερο οξειδωτικό 

συστατικό της ατμόσφαιρας και συγχρόνως ειναι οι βασικές υπεύθυνες για την 

τροποσφαιρική αποικοδόμηση των περισσοτέρων πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC), 

ανθρωπογενούς και μη προελεύσεως. Η ιδιότητά τους αυτή συγχρόνως, τις καθιστά 

καθοριστικές για το χρόνο ζωής των διαφόρων VOC, ο οποίος με τη σειρά του αποτελεί 

εξαιρετικά κρίσιμη παράμετρο εκτίμησης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που αυτά 

επιφέρουν. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να προσδιορίζεται με ακρίβεια ο 

ατμοσφαιρικός χρόνος ζωής των διαφόρων ενώσεων πρέπει να είναι, αρχικά, ακριβώς 

προσδιορισμένη η συγκέντρωση των ριζών ΟΗ. Επειδή όμως αυτό απαιτεί τον 

προσδιορισμό όλων των πηγών και δεξαμενών τους για κάθε χρονική στιγμή στη 

διάρκεια μιας ημέρας προτιμάται να χρησιμοποιούνται οι μέσες συγκεντρώσεις των 

ριζών υδροξυλίου, οι οποίες για να υπολογιστούν χρησιμοποιείται μια ένωση με πολύ 

καλά προσδιορισμένες πηγές και δεξαμενές και με σταθερό λόγο ανάμιξης στην 

τροπόσφαιρα. Ο υπολογισμός έγινε με βάση την παγκόσμια συγκέντρωση του 1,1,1-

τριχλωροαιθανίου (CH3CCl3)(20) (t = 5.7 yrs), το οποίο αποτελεί ένα από τα καλύτερα  

μελετημένα και χαρακτηρισμένα ατμοσφαιρικά αέρια. Η μέση συγκέντρωση των ριζών 

υδροξυλίου που έχει υπολογιστεί(21) είναι 1.0 × 106 molecule cm-3. Επιπλέον μετρήσεις 

που έχουν διεξαχθεί στην περιοχή της Φοινοκαλιάς στην Κρήτη(22) ενδεικνύουν ότι και 

στην Ελλάδα οι συγκέντρωσης των ριζών ΟΗ κυμαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα, 

καθόσον η μέση συγκέντρωση των ριζών ΟΗ που μετρήθηκε κατά το μήνα Αύγουστο 

και για μια περίοδο 15 ημερών ήταν 4.5 × 106 molecule cm-3, με τη μέγιστη 

συγκέντρωση, να αντιστοιχεί στις πρωινές ώρες και να ανέχεται στα 2 × 107 molecule 

cm-3. 

Πέρα από τις ρίζες υδροξυλίου σημαντικά οξειδωτικά συστατικά της 

τροπόσφαιρας, σε ορισμένες συνθήκες, είναι οι νιτρικές ρίζες (NO3) και τα άτομα 

χλωρίου (Cl). Ο ρόλος των  νιτρικών ριζών είναι σημαντικός τη νύχτα, αφού την ημέρα 

φωτολύονται ταχύτατα προς διοξείδιο του αζώτου (NO2) κατά 90% και προς μονοξείδιο 

του αζώτου (NO) κατά 10%. Επίσης οι αντιδράσεις τους με τις διάφορες χημικές 

ενώσεις, όπως για παράδειγμα οι οργανικές πτητικές ενώσεις (VOC) είναι πολύ πιο 

αργές σε σχέση με αυτές των ριζών υδροξυλίου. Τα άτομα χλωρίου (Cl) παρά το γεγονός 

ότι χαρακτηρίζονται από ταχύτερες διμοριακές αντιδράσεις, σε σχέση με τις ρίζες 
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υδροξυλίου, τα επίπεδα συγκεντρώσεών τους εμφανίζουν μεγάλες διακυμάνσεις, και η 

συνδρομή τους στην αποικοδόμηση των VOCs είναι σημαντική, κυρίως στις 

παραθαλάσσιες περιοχές, όπου οι συγκεντρώσεις των ατόμων χλωρίου είναι σημαντικά 

αυξημένες. Επίσης τα τελευταία χρόνια έχουν μετρηθεί αυξημένες συγκεντρώσεις 

χλωρίου σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές. 

 Όσον αφορά όμως την παγκόσμια τροποσφαιρική αποικοδόμηση των VOC, το 

πιο σημαντικό τροποσφαιρικό οξειδωτικό για τον προσδιορισμό των ατμοσφαιρικών 

χρόνων ζωής τους είναι οι ρίζες υδροξυλίου. Ο κύριος μηχανισμός της αντίδρασης των 

OH, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των ατόμων Cl, είναι η απόσπαση ατομικού 

υδρογόνου (H) προς παραγωγή νερού ή υδροχλωρίου, αντίστοιχα (H2O, HCl) και της 

αντίστοιχης αφυδρογονωμένης ρίζας: 

 

   (A.3.3.16) OHROHRH 2+→+ •

 

Ο ατμοσφαιρικός χρόνος ζωής μιας ένωσης, εφόσον πληρείται η συνθήκη ψευδοπρώτης 

τάξης ([OH] >> [VOC]), δίνεται από τη σχέση: 

 

 
avgOH

OH OHk ][
1

⋅
=τ   (E.3.3.1) 
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4. ΣΚΟΠΟΣ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας της 

αντίδρασης των ριζών υδροξυλίου (ΟΗ) με τον 2,2,2 τριφθορο-αιθυλο-μεθυλαιθέρα 

(CF3CH2OCH3), σε θερμοκρασία δωματίου (T = 298 K), καθώς και η μελέτη του 

μηχανισμού αντίδρασης του. Έναυσμα στη συγκεκριμένη μελέτη αποτέλεσε το γεγονός 

ότι ο CF3CH2OCH3 (TFEME) ανήκει στην κατηγορία των υδροφθοροαιθέρων (HFE), οι 

οποίοι έχουν προταθεί ως υποκατάστατα τρίτης γενιάς των χλωροφθορανθράκων (CFC). 

Στα πλαίσια μελέτης της συγκεκριμένης αντίδρασης και προκειμένου να ελεγχθεί 

η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του προσδιορισμού κινητικών παραμέτρων της τεχνικής 

μελετήθηκαν επίσης οι αντιδράσεις των ριζών ΟΗ με την αιθανόλη (CH3CH2OH) και τον 

διαιθυλαιθέρα (CH3CH2OCH2CH3), για τους οποίους υπάρχουν εκτενή βιβλιογραφικά 

δεδομένα και συγχρόνως παρουσιάζουν πολλές δομικές ομοιότητες με το προς μελέτη 

αντιδρόν σύστημα. Συγκεκριμένα πρόκειται για τρεις οξυγονούχες ενώσεις (C–O), που 

εκκινούν διεργασίες σχετικά ταχείες, συμβαίνουν μέσω μεταφοράς ατόμων υδρογόνου 

και καταλήγουν στο σχηματισμό νερού και της αντίστοιχης ρίζας. 

 

 

4.1 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ CFC 
 

 Ύστερα από την υπογραφή του πρωτοκόλλου του Montreal(23) το 1987, αρχικά 

υπαγορεύτηκε η ελάττωση των εκπομπών των CFC στη μισή ποσότητα μέχρι το 1998, 

ενώ στη συνέχεια υπαγορεύτηκε η καθολική κατάργηση εκπομπών τους μέχρι το 2000. 

 Η εξαιρετική ευρύτητα του πεδίου εφαρμογών τους σε συνδυασμό με τις μεγάλες 

τεχνολογικές απαιτήσεις της εποχής κατέστησαν επιτακτική την εύρεση υποκατάστατών 

τους, τα οποία θα είχαν παρόμοιες ιδιότητες με τα CFC, θα χαρακτηρίζονταν από 

μικρότερους ατμοσφαιρικούς χρόνους ζωής(24) και συγχρόνως θα επέφεραν τη μικρότερη 

οικονομική ζημία προς όλα τα επίπεδα. Ο ατμοσφαιρικός χρόνος ζωής αποτελεί 

σημαίνον κριτήριο, καθώς η ταχεία αποικοδόμησή τους στην τροπόσφαιρα, περιορίζει 

αφενός τη μεταφορά τους στη στρατόσφαιρα και την περαιτέρω εμπλοκή τους στην 
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καταστροφή του όζοντος και αφετέρου μικραίνει το χρονικό παράθυρο επίδρασής τους 

στην τροπόσφαιρα και στα διάφορα φαινόμενα που συντελούνται στην συγκεκριμένη 

στοιβάδα, όπως το κρίσιμο για την εποχή μας φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Τα υποκατάστατα πρώτης γενιάς των CFC ήταν οι υδροχλωροφθοράνθρακες 

(HCFC). Η σημαντική διαφορά τους με τα CFC ήταν εισαγωγή ατόμων υδρογόνου (C-H) 

στο μόριό τους, που καθιστούσε δυνατή την οξείδωσή τους στην τροπόσφαιρα. Η 

αποικοδόμησή τους στην περιοχή της τροπόσφαιρας θα είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά 

μικρότερων ποσοτήτων ατόμων χλωρίου στη στρατόσφαιρα, οπότε και περιορισμένη 

συμβολή στην καταστροφή του στρατοσφαιρικού όζοντος. Όμως, όπως αποδείχθηκε 

ύστερα από μελέτες, τα HCFC δεν ήταν ικανά να λύσουν καθολικά το πρόβλημα. Αυτό 

συνέβαινε γιατί  χαρακτηρίζονταν από μεγάλους ατμοσφαιρικούς χρόνους ζωής, ικανούς 

να τις μεταφέρουν στη στρατόσφαιρα, ενώ συγχρόνως περιείχαν άτομα χλωρίου, που τις 

καθιστούσαν εν δυνάμει ενώσεις για να καταστρέψουν το όζον. Το γεγονός αυτό ήταν ο 

λόγος που τα HCFC εντάχθηκαν στην κατηγορία των επικίνδυνων για το 

στρατοσφαιρικό όζον ενώσεων. Κριτήριο για την κατηγοριοποίηση όλων των πτητικών 

οργανικών ενώσεων ως προς την επικινδυνότητά τους για το όζον, είναι ο δείκτης 

δυναμικού αραίωσης του στρατοσφαιρικού όζοντος (Ozone Depletion Potential, 

ODP)(25), ο οποίος εκφράζει την ικανότητα των VOC να καταστρέφουν το όζον, ως προς 

το CFCl3 και δίνεται από τη σχέση:    

 

 
33

3

CFClάάάήO
XάάάήOODPX

ζαςμδαμονανεκπομπγια

ζαςμδαμονανεκπομπγια

Δ

Δ
=   (E.4.1.1) 

 

όπου, ΔO3 : το ποσό του όζοντος που καταστρέφεται λόγω της κάθε ένωσης. 

 

Επίσης προκειμένου ο δείκτης ODP να μπορεί να συμπεριλάβει και ενώσεις που ήταν 

υποκατάστατα των CFC, όπως τα HCFC, η έκφρασή του τροποποιήθηκε ώστε να 

συμπεριλάβει και του τροποσφαιρικούς χρόνους ζωής των ενώσεων: 
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όπου, F : το κλάσμα των ενώσεων που εισάγονται στη στρατόσφαιρα 

         Μ : η μοριακή μάζα της ένωσης 

         nX : ο αριθμός των χλωρίων που περιέχει η ένωση 

           τ : ο χρόνος ατμοσφαιρική ζωής της ένωσης και 

           t : το χρονικό διάστημα πάνω από το οποίο μελετάται το φαινόμενο 

 

 Στο πρώτο στάδιο υποκατάστασης των CFC προτάθηκαν και οι 

υπερφθοράνθρακες (PFC), οι οποίοι ήταν πλήρως απαλλαγμένοι από άτομα χλωρίου. 

Όμως λόγω του γεγονότος ότι δεν είχαν καθόλου άτομα υδρογόνου στο μόριό τους, ήταν 

αδρανή στη περιοχή της τροπόσφαιρας, με συνέπεια να παρουσιάζουν μεγάλους 

ατμοσφαιρικούς χρόνους ζωής και να ενισχύουν εξαιρετικά σημαντικά το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου. Η αντικατάσταση ορισμένων ατόμων F από άτομα H επέφερε τη 

δημιουργία μιας νέας σειράς ενώσεων, τους υδροφθοράνθρακες (HFC) που αποτέλεσαν 

και τη δεύτερη γενιά υποκατάστατων. Τα HFC όπως και τα PFC ήταν απαλλαγμένα από 

άτομα χλωρίου, ενώ λόγω της ύπαρξης ατόμου υδρογόνου ήταν περισσότερο δραστικά 

στην περιοχή της τροπόσφαιρας και συνεπώς παρουσίαζαν σχετικά μικρούς 

ατμοσφαιρικούς χρόνους ζωής. 

Για ορισμένα όμως μέλη των HFC, που περιέχουν την ομάδα –CF3 υπήρξε η 

ανησυχία ότι μπορεί να εμπλέκονται στην καταστροφή του όζοντος, κατά την οξείδωσή 

τους στην τροπόσφαιρα. Το CF3 ήταν δυνατό να μετατραπεί σε CF3O σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις: 

 

 MOCFMOCF +→++ 2323   (A.4.1.1) 

 2323 NOOCFNOOCF +→+   (A.4.1.2) 
 

Στη συνέχεια το CF3O ήταν ικανό να εμπλακεί σε καταλυτικούς κύκλους καταστροφής 

του όζοντος σύμφωνα με τις αντιδράσεις: 
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 22333 OOCFOOCF +→+   (A.4.1.3) 

 23323 2OOCFOOCF +→+   (A.4.1.4) 

                                   Συνολικά:             (A.4.1.5) 23 32 OO →

 

Όμως όπως αποδείχθηκε, ύστερα από μελέτες που έγιναν, τα HFCs δε συνέβαλλαν στην 

καταστροφή του όζοντος(26), καθόσον ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης του 

CF3O με το όζον ήταν σχετικά μικρός (k~ 10-14 cm3 molecule-1 s-1), ενώ το CF3O ήταν 

δυνατό να απομακρυνθεί γρήγορα σύμφωνα με τις αντιδράσεις: 

 

 FNOOCFNOOCF +→+ 23   (A.4.1.6) 

 ROHCFRHOCF +→+ 33   (A.4.1.7) 

 OHOHCFOHOCF +→+ 323   (A.4.1.8) 

 

 Τα HFC παρά το γεγονός ότι πληρούσαν τις προδιαγραφές του πρωτοκόλλου του 

Montreal, το πεδίο εφαρμογής τους δεν ήταν τόσο ευρύ όσο αυτό των CFC. Το 

μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που παρουσιάστηκε με τη χρήση των HFC, ήταν ότι είχαν 

την ικανότητα, όπως και τα CFC, να απορροφούν ισχυρά την υπέρυθρη ακτινοβολία που 

εκπέμπει η γη στο "παράθυρο" των 8 έως 12 μm λόγω της  ύπαρξης του δεσμού 

άνθρακα-φθορίου (C-F), το οποίο είναι "διαφανές" στην καθαρή ατμόσφαιρα και η 

ακτινοβολία αυτού του φάσματος διαφεύγει στο διάστημα. Η συγκεκριμένη διεργασία 

απορρόφησης και επανεκπομπής ακτινοβολίας με τη μορφή θερμότητας είναι γνωστή 

σαν  "φαινόμενο του θερμοκηπίου"(27,28) όταν συντελείται από διάφορα φυσικά αέρια, 

όπως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2, 1200-1800 nm), οι υδρατμοί (H2O) και το μεθάνιο 

(CH4) και συμβάλλει στη θέρμανση της γήινης ατμόσφαιρας, καθιστώντας τον πλανήτη 

μας βιώσιμο. Όταν όμως συμβαίνει από ανθρωπογενούς προελεύσεως (μη φυσικά αέρια), 

όπως τα HFC, τότε το φαινόμενο ενισχύεται με ανεξέλεγχτες και βαρύνουσες για τη γη 

συνέπειες, όπως η υπερθέρμανση της ατμόσφαιρας και η επακόλουθη “χιονοστοιβάδα” 

φαινομένων.  
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Σ.(4.1.1) Εικονική αναπαράσταση του Φαινομένου του Θερμοκηπίου 
 

Όπως είναι φανερό, είναι πολύ σημαντικό οι διάφορες ενώσεις που προτείνονται 

σαν υποκατάστατα των CFC, εκτός από το να μη συμβάλλουν στην καταστροφή του 

όζοντος, θα πρέπει να μη συμβάλλουν επίσης στην ενίσχυση του φαινομένου του 

θερμοκηπίου. Τα HCFC και τα HFC ενίσχυαν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, είτε 

απορροφώντας οι ίδιες ακτινοβολία, είτε μέσω των προϊόντων της πρωτογενούς και 

δευτερογενούς τους αποικοδόμησης στην τροπόσφαιρα. 
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Σ.(4.1.2) Μηχανισμός αποικοδόμησης των HCFC και HFC στην ατμόσφαιρα 

 

 

 

 Η συμβολή των διαφόρων ενώσεων στο φαινόμενο του θερμοκηπίου δίνεται από 

το δείκτη δυναμικού παγκόσμιας θέρμανσης (Global Warming Potential, GWP) και ο 

οποίος παρέχεται από τη σχέση: 
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όπου, α : η ποσότητα της ακτινοβολίας που απορροφάται από κάθε ένωση  

          τ : ο ατμοσφαιρικός χρόνος ζωής  

          Τ : το χρονικό διάστημα πάνω από το οποίο ολοκληρώνεται η διαδικασία 
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 Επίσης στην περίπτωση που αντί του CO2, σαν ένωση αναφοράς χρησιμοποιηθεί 

το CFC-11 (CCl3F), προκύπτει ο δείκτης HGWP, που χρησιμοποιείται συνήθως για τα 

υποκατάστατα των CFC και ο οποίος παρέχεται από τη σχέση: 
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global
RH
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M
M
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1111
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−−

=
τ
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α
α   (E.4.1.4) 

 

όπου, α : η ποσότητα της ακτινοβολίας που απορροφάται από κάθε ένωση  

          τ : ο ατμοσφαιρικός χρόνος ζωής  

         Μ : η μοριακή μάζα της ένωσης 

 

Προκειμένου να μπορούν κάποιες ενώσεις να προταθούν ως υποκατάστατα των CFC, θα 

πρέπει να πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις, οι οποίες συνοπτικά είναι(29): 

1) Μικρούς ατμοσφαιρικούς χρόνους ζωής. 

2) Μηδενική συνδρομή στην καταστροφή του όζοντος (ODP≤0.2). 

3) Έλεγχος του μηχανισμού οξείδωσης των πρωτογενώς παραγόμενων ριζών με τα 

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

4) Έλεγχος της τοξικότητας όλων των ενδεχόμενων προϊόντων αποικοδόμησής τους 

στην τροπόσφαιρα. 

5) Κατάλληλες φυσικές και θερμοδυναμικές ιδιότητες για τις χρήσεις που 

προορίζονται. 

6) Έλεγχος ευφλεκτότητας και τοξικότητάς τους. 

Αποτέλεσμα του γεγονότος, ότι τόσο τα HCFC όσο και τα HFC συνέβαλλαν ισχυρά στην 

επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, ήταν κατεύθυνση της έρευνας προς την  

εύρεση νέων υποκατάστατων, φιλικότερων προς το περιβάλλον, που θα αποικοδομούνται 

ταχύτερα. 

 Τα υποκατάστατα τρίτης γενιάς ήταν οι υδροφθοροαιθέρες (HFE)(30-33). Οι 

συγκεκριμένες ενώσεις περιέχουν αιθερικό δεσμό (–Ο–), ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα 

την εξασθένιση του γειτονικού δεσμού άνθρακα-υδρογόνου, μέσω της μερικής π–

ηλεκτρονίων επαναφοράς στον άνθρακα (anomeric effect). Συνέπεια αυτής της ιδιότητάς 

τους είναι η ταχύτερη απαγωγή ατόμων Η από τα δραστικά συστατικά της 
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τροπόσφαιρας, με αποτέλεσμα οι HFE να χαρακτηρίζονται από σημαντικά μικρότερους 

ατμοσφαιρικούς χρόνους ζωής, σε σχέση με τα προηγούμενα υποκατάστατα. 

Επιπρόσθετα, λόγω της μη ύπαρξης ατόμου χλωρίου παρουσιάζουν ODP = 0. Οι 

φυσικοχημικές τους ιδιότητές χαρακτηρίζονται αρκετά ικανοποιητικές και ήδη δύο 

υδροφθοραιθέρες διατίθενται σε τεχνολογικές και εμπορικές εφαρμογές. Συγκεκριμένα 

είναι οι HFE-7100 (C4F9OCH3) και HFE-7200 (C4F9OC2H5), οι οποίοι χρησιμοποιούνται 

ως διαλύτες καθαρισμού ηλεκτρονικών συσκευών και προσθετικά λίπανσης. 

Χαρακτηρίζονται από πολύ μικρούς ατμοσφαιρικούς χρόνους ζωής μηδενικό δείκτη 

καταστροφής του στρατοσφαιρικού όζοντος, και ικανοποιητικά μικρούς δείκτες 

παγκόσμιας θέρμανσης, ενώ επίσης είναι αφλεγείς. 

 

 
Σ.(4.1.3) Μηχανισμός αποικοδόμησης των HFE στην ατμόσφαιρα
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4.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ VLPR 
 

 Η μελέτη αντιδράσεων στην αέρια φάση και συγκεκριμένα η μέτρηση των 

κινητικών παραμέτρων τους αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι είναι επιτακτική η 

ακριβής μέτρηση των συγκεντρώσεων, τόσο των αντιδρώντων, όσο και των προϊόντων. 

Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει μια πειραματική τεχνική 

χημικής κινητικής, είναι αυτό της πιθανής ύπαρξης δευτερογενών αντιδράσεων. Σαν 

δευτερογενής αντίδραση ορίζεται η χημική διαδικασία που ακολουθεί την κύρια 

αντίδραση και οφείλεται στην αντίδραση των προϊόντων της πρωτογενούς, με ένα από τα 

αντιδρώντα της. Η ύπαρξη μιας δευτερογενούς αντίδρασης έχει σαν ενδεχόμενο 

αποτέλεσμα τη λανθασμένη μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας. 

 Η αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν από την ύπαρξη 

δευτερογενών αντιδράσεων, μπορούν να αντιμετωπιστούν, είτε με τη μελέτη της 

αντίδρασης στα αρχικά της στάδια, οπότε και μικραίνει το χρονικό παράθυρο 

παρατήρησης, είτε με τη δημιουργία μιας τεχνικής συνεχούς ροής κατά την οποία τα 

προϊόντα απομακρύνονται ταχύτατα. Ο μικρός χρόνος παραμονής των προϊόντων της 

αντίδρασης και η απαραίτητη ταχεία δειγματοληψία έχουν σαν συνέπεια τη μείωση της 

πιθανότητας εμπλοκής τους σε δευτερογενείς αντιδράσεις. Μια τεχνική που πληρεί όλες 

αυτές τις προϋποθέσεις, είναι η τεχνική του αντιδραστήρα πολύ χαμηλής πίεσης, VLPR 

(Very Low Pressure Reactor). Η συγκεκριμένη τεχνική αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 

1960(34) από τον S.W. Benson και τους συνεργάτες του και στην αρχή ήταν γνωστή ως 

Τεχνική Πυρόλυσης σε πολύ χαμηλή πίεση VLPP (Very Low Pressure Pyrolysis). Στη 

συνέχεια, το 1978(35), η τεχνική εξελίχθηκε και χρησιμοποιήθηκε επιπροσθέτως για τη 

μέτρηση συντελεστών ταχύτητας χημικών αντιδράσεων, οπότε και έγινε γνωστή σαν 

VLPR. Η τεχνική VLPR έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στη μελέτη, τόσο μονομοριακών 

όσο και ετερογενών αντιδράσεων, αλλά η πιο ευρεία χρήση της αφορά στη μελέτη 

διμοριακών αντιδράσεων ατόμου-μορίου και ελεύθερης ρίζας-μορίου στην αέρια 

φάση(36-38), με στόχο τη μέτρηση των συντελεστών ταχύτητας και της εξάρτησής τους 

από τη θερμοκρασία.  

 Η πειραματική διάταξη της VLPR τεχνικής αποτελείται από τέσσερα τμήματα: 

Το σύστημα ροής, τον αντιδραστήρα, τον αναλυτή (σύστημα ανίχνευσης) και το 
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σύστημα εκκένωσης. Η τεχνική VLPR στηρίζεται στην εισαγωγή των αντιδρώντων υπό 

σταθερή ροή και μέσω διαφορετικών εισόδων στο χώρο της αντίδρασης. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα την ταχύτατη ανάμιξη των αντιδρώντων, όπου ο χρόνος παραμονής είναι 

πολύ μεγαλύτερος του χρόνου ανάμιξης και τη δημιουργία συνθηκών στάσιμης 

κατάστασης. Στη συνέχεια τα αντιδρώντα και τα προϊόντα της αντίδρασης κατευθύνονται 

από τον αντιδραστήρα προς το θάλαμο υψηλού κενού (1 x 10-7 Torr), μέσω μιας 

κυκλικής οπής διαφυγής μεταβλητής διαμέτρου (d= 1-5 mm). Η ολική πίεση που 

επικρατεί στο χώρο του αντιδραστήρα είναι ιδιαίτερα χαμηλή (< 2 mTorr), ώστε να 

επικρατούν συνθήκες μοριακής ροής, δηλαδή η συχνότητα των κρούσεων των μορίων με 

τα τοιχώματα να είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των κρούσεων μεταξύ των μορίων. Ο 

έλεγχος ισχύος της συγκεκριμένης συνθήκης γίνεται χρησιμοποιώντας τον αριθμό 

Knudsen(39), ο οποίος περιγράφει το λόγο της μέση ελεύθερης διαδρομής λ των 

σωματιδίων, προς μία χαρακτηριστική διάσταση του αντιδραστήρα, όπου στην 

περίπτωση αντιδραστήρων κυλινδρικής γεωμετρίας είναι η διάμετρος D της οπής 

διαφυγής: 

 

 
D

L λ
=   (E.4.2.1) 

 

Ο αριθμός Knudsen L είναι καθαρός αριθμός και χαρακτηριστικός του είδους της ροής. 

Έτσι για τιμές L < 0.01 (υψηλές πιέσεις), η ροή παρουσιάζει υδροδυναμική συμπεριφορά 

και χαρακτηρίζεται ως ιξώδης. Προκειμένου να επικρατούν συνθήκες μοριακής ροής σε 

χαμηλές πιέσεις πρέπει L > 1, ενώ στην περίπτωση που οι τιμές του L κυμαίνονται 

μεταξύ 0.01 < L < 1, η ροή παρουσιάζει μια ενδιάμεση συμπεριφορά μεταξύ ιξώδους και 

μοριακής. Λόγω του γεγονότος ότι η μέση ελεύθερη διαδρομή είναι πολύ μεγαλύτερη 

από τη διάμετρο του αντιδραστήρα, ο αριθμός των κρούσεων των μορίων με τα 

τοιχώματα είναι αρκετά μεγαλύτερος σε σχέση με αυτόν μεταξύ των μορίων. 

Αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών είναι η ταχύτατη ανάμιξη των αντιδρώντων καθώς 

επίσης και η θερμική τους ομογενοποίηση. 

Η μέση ελεύθερη διαδρομή ενός μορίου μπορεί να συσχετιστεί με την πίεση 

σύμφωνα με τη σχέση: 
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μ

λ
P
09.5

=   (E.4.2.2) 

 

όπου,  λ : η μέση ελεύθερη διαδρομή (cm)  

        Pμ, : η πίεση του αντιδραστήρα (mTorr) 

 

Οπότε ο αριθμός Knudsen δίνεται από τη σχέση: 

 

 
μPD

L
⋅

=
09.5   (E.4.2.3) 

 

όπου τα όρια διάκρισης της ροής είναι: 

 

Ιξώδης ροή:             500>⋅ μPD  

Μεταβατική ροή:    5005 <⋅< μPD  

Μοριακή ροή:         5<⋅ μPD  

 

 Για έναν αντιδραστήρα VLPR η χαρακτηριστική διάσταση είναι η διάμετρος της 

οπής διαφυγής. Συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι ότι κάθε αντιδραστήρας VLPR 

χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό κρούσεων των μορίων με τα τοιχώματα, Zw: 

 
h

v
w A

A
Z =   (E.4.2.4) 

όπου, Av : η συνολική εσωτερική επιφάνεια του αντιδραστήρα 

         Ah : η επιφάνεια της οπής διαφυγής του αντιδραστήρα 

 

Σε συνθήκες μοριακής ροής, ο ρυθμός διαφυγής των σωματιδίων από τον 

αντιδραστήρα ισούται με το ρυθμό που συγκεκριμένη αριθμητική πυκνότητα σωματιδίων 

διέρχεται από την οπή διαφυγής: 
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 ( )th nAc
dt
dN

⋅⋅⋅=
4
1   (E.4.2.5) 

 

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

στιγμή t  

          c : η μέση μοριακή ταχύτητα των αερίων (m s-1) 

 

 
M
RTc
π
8

=   (E.4.2.6) 

 

όπου, Τ : η απόλυτη θερμοκρασία (Kelvin) 

         Μ : η μοριακή μάζα σε ατομικές μονάδες μάζας  

 

Με χρήση της σχέσης: 

 )()/( 13 −− ⋅⋅= scmmolecule
dt

VNd
dt
dn   (E.4.2.7) 

 

 Προκύπτει: 

 ( )t
h n

V
Ac

dt
dn

4
−=   (E.4.2.8) 

 

Η παραπάνω σχέση περιγράφει τη διαφυγή των μορίων ως μια διαδικασία πρώτης τάξης, 

ενώ ο ρυθμός μεταβολής της συγκέντρωσης ορίζεται ως ο συντελεστής ταχύτητας 

διαφυγής kesc, και παρέχεται από τη σχέση: 

 

 
V
Ack h

esc 4
=   (E.4.2.9) 

 

Αντικαθιστώντας την ταχύτητα c από τη σχέση (E.4.2.6) έχουμε: 

 

 
M
T

V
A

k h
esc

310637.3 ×=   (E.4.2.10) 
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Χρησιμοποιώντας την παραπάνω σχέση είναι δυνατό να υπολογιστεί ο χρόνος 

παραμονής των αντιδρώντων στον αντιδραστήρα, αφού είναι αντιστρόφως ανάλογος του 

kesc, για μία διαδικασία πρώτης τάξης: 

 

 
hesc

r Ac
V

k
t 41

==   (E.4.2.11) 

 

Όπως παρατηρείται ο αριθμός των κρούσεων εξαρτάται από το χρόνο, γεγονός που δε 

συμβαίνει με τη συχνότητα των κρούσεων: 

 

 
V
Ac

kZ
t
Z v

escw
r

w

4
===ω   (E.4.2.12) 

 

Η συχνότητα των κρούσεων ω, εξαρτάται μόνο από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του 

αντιδραστήρα και είναι ανεξάρτητη από το μέγεθος της οπής διαφυγής. Σε τυπικούς 

αντιδραστήρες VLPR ο ρυθμός των κρούσεων κυμαίνεται από 100 < Zw < 2000 molecule 

cm-2 s-1, και ο χρόνος παραμονής κυμαίνεται από 30 < tr < 800 ms. 

 Η συσχέτιση των φασματομετρικών σημάτων μάζας με τη συγκέντρωση των 

μορίων, στην τεχνική VLPR, βασίζεται στο γεγονός ότι στον αντιδραστήρα επικρατούν 

συνθήκες στάσιμης συγκέντρωσης. Βάσει αυτού, η συγκέντρωση των αντιδρώντων στον 

αντιδραστήρα δε μεταβάλλεται με το χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι η παροχή των 

αντιδρώντων είναι σταθερή. Η στάσιμη κατάσταση περιγράφεται από τη σχέση: 

 

 0][
≅

dt
Md   (E.4.2.13) 

 

 Κατά τη διάρκεια μιας αντίδρασης σε έναν αντιδραστήρα VLPR συντελούνται 

τρεις διεργασίες: δύο φυσικές, όπου είναι η είσοδος και η έξοδος των μορίων και μια 

χημική, η αντίδραση των μορίων. Σύμφωνα με τη συνθήκη της στάσιμης κατάστασης, ο 

αριθμός των μορίων του αντιδρώντος M, που εισέρχεται στη μονάδα του χρόνου, ανά 
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μονάδα όγκου, είναι ίσος με το άθροισμα του αριθμού των μορίων που αντιδρούν και 

εξέρχονται, ανά μονάδα χρόνου και όγκου. 

 

 er uu
όό

έίό
+=

×
Α

γκοςνοςχρ
ρχονταιεισπουωνμορςριθμ   (E.4.2.14) 

 

Λόγω του γεγονότος ότι η διαφυγή και η κατανάλωση λόγω αντίδρασης είναι δύο 

ανταγωνιστικές διαδικασίες, προκειμένου να είναι δυνατή η ανίχνευση του αντιδρώντος 

πρέπει τα μεγέθη ur και ue να είναι συγκρίσιμα. 
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5. ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ 

 
Σύστημα Ροής 

 

 Η παροχή των αερίων αντιδρώντων στο χώρο του αντιδραστήρα επιτυγχάνεται με 

τη διέλευσή τους μέσα από τριχοειδείς σωλήνες, των οποίων οι διαστάσεις είναι 9 cm 

μήκος και 0.1 mm διμέτρου, προκειμένου η παροχή να είναι μικρή (1015-1016 molecule s-

1) και να πληρούνται οι συνθήκες Knudsen. Οι τριχοειδείς σωλήνες, όπως επίσης και οι 

αποθηκευτικοί χώροι των αερίων είναι κατασκευασμένοι από πυρίμαχο γυαλί (pyrex). Η 

αποθήκευση των αερίων γίνεται μέσα σε γυάλινες φιάλες, ώστε να είναι εύκολη η 

διοχέτευσή τους στον αντιδραστήρα μέσω σωλήνων και να αποφεύγεται η συνεχής 

χρήση φιαλών υψηλής πίεσης. Τα αέρια μπορούν να αποθηκευτούν είτε αυτούσια, είτε 

αραιωμένα σε κάποιο αδρανές αέριο (He, Ar, Ν2). Η ρύθμιση της ροής των αερίων 

γίνεται με τη χρήση βαλβίδων ασφαλείας (double o-ring valves) ή ρυθμιστικών βαλβίδων 

(needle valves), ενώ επίσης χρησιμοποιούνται βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι (Buffer 

Volumes), για να επιτυγχάνεται σταθεροποίηση της πίεσης τροφοδοσίας, καθώς και της 

ροής για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

Η μέτρηση της πίεσης των αντιδρώντων γίνεται με τη χρήση πυκνωτικών 

μανομέτρων μεμβράνης (Pressure Transducers), τα οποία είναι τοποθετημένα πριν από 

τους τριχοειδείς σωλήνες. Οι συγκεκριμένες μεμβράνες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 

διεξαγωγή των πειραμάτων αναφέρονται σε εύρος πιέσεων από 0-60 Torr. Η απόκριση 

των μεμβρανών ελέγχεται με τη χρήση ενός μανομέτρου στήλης λαδιού (1 Torr = 

15.1930 mm oil), το οποίο βαθμονομείται από ένα μανόμετρο στήλης υδραργύρου (1 

mm oil = 0.06582 mm Hg). Λόγω του γεγονότος ότι τα πυκνωτικά μανόμετρα 

μεμβράνης μετρούν τη διαφορά πίεσης μεταξύ των δύο πλευρών, η πλευρά αναφοράς 

(Zero Reference) αντλείται από μία περιστροφική αντλία, προκειμένου να βρίσκεται 

συνεχώς υπό αμελητέα πίεση (~ 10-3 Torr), η οποία λαμβάνεται ως μηδενική για τη 

διαφορική μέτρηση της πίεσης. 
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Σ.(5.1) Σύστημα τροφοδοσίας  της τεχνικής VLPR 
 

Μέτρηση Ροής Αντιδρώντων 

 

 Η ροή των αντιδρώντων αερίων στην τεχνική VLPR είναι αποτέλεσμα της 

διαφοράς πίεσης που επικρατεί μεταξύ του χώρου αποθήκευσης και του χώρου 

αντίδρασης. Η διέλευση αερίων μέσα από σωλήνες η τριχοειδείς σωλήνες περιγράφεται 

από την εξίσωση Poiseuille(40):  

 

 ( )fba PPP
nl
aQ −=

8

4π   (E.5.1) 

 

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

          l : το μήκος του τριχοειδούς (cm) 

         α : η ακτίνα του τριχοειδούς (cm) 

         n : το ιξώδες του αερίου (gr cm–1 s–1) 

        Pb : η πίεση πίσω από τα τριχοειδή (Pa)  

        Pf : η πίεση μετά τα τριχοειδή (Pa) 
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        Pα : η μέση πίεση των Pf και Pb (Pa) 

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

molecule s-1 μέσω της σχέσης 
RT
NaQ

dt
dnF x ==  προκύπτει: 

 ( )fba
ax PPP

nl
a

RT
N

dt
dn

−=
8

4π   (E.5.2) 

 

όπου, nx : ο αριθμός των μορίων του αντιδρώντος στη μονάδα του όγκου (nx=Nx/V) 

           R : η παγκόσμια σταθερά των αερίων 

           Τ : η απόλυτη θερμοκρασία  

          Να, ο αριθμός του Avogadro  

 

Στην περίπτωση που η πίεση πριν τα τριχοειδή (Pb) είναι πολύ μεγαλύτερη της πίεσης 

μετά τα τριχοειδή (Pf) (Pb >>>Pf), πράγμα που ισχύει σε ένα σύστημα VLPR, τότε 

προσεγγιστικά ισχύει: 

 bfb PPP ≅−   (E.5.3) 

 και 
2
b

a
P

P =   (E.5.4) 

      Άρα συνολικά ισχύει:                2
4

16 b
ax P

nl
a

RT
N

dt
dn π

=   (E.5.5) 

 

 Σύμφωνα με την παραπάνω σχέση φαίνεται ότι είναι δυνατό να υπολογιστεί η 

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

αερίου. Παρόλα αυτά είναι προτιμότερο η ροή να υπολογίζεται πειραματικά, μέσω της 

καταγραφής της πτώσης πίεσης της τροφοδοσίας Pb επί μεγάλη χρονική διάρκεια και 

εφαρμόζοντας την καταστατική εξίσωση των αερίων: 

 TR
N
NVP
α

=   (E.5.6) 

Επίσης ισχύει ότι ο ρυθμός μεταβολής του αριθμού των μορίων ενός αερίου, λόγω ροής, 

είναι ανάλογος του ρυθμού μεταβολής της πίεσης στη μονάδα του όγκου: 
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dT
dP

RT
NV

dt
dNF a==   (E.5.7) 

Οπότε προκύπτει: 

 2
4

16 b
b P

Vnldt
dP πα

=   (E.5.8) 

Η ποσότητα 
Vnl16

4πα  είναι μια σταθερή ποσότητα q, θεωρώντας ότι κατά τη διάρκεια του 

πειράματος δε μεταβάλλεται η εξωτερική θερμοκρασία και το ιξώδες των αερίων. 

Το q μπορεί να μετρηθεί πειραματικά μέσω ολοκλήρωσης της εξίσωσης (E.5.8) από t = 0 

έως t: 

 

 qt
PPt

=−
0

11   (E.5.9) 

 

όπου, P0 : η αρχική πίεση και 

          Pt : η πίεση μετά από χρόνο t 

Σύμφωνα με την παραπάνω σχέση, ένα διάγραμμα της αντίστροφης πίεσης 1/P 

συναρτήσει του χρόνου t πρέπει να παράγει μία ευθεία καμπύλη η κλίση της οποίας 

ισούται με το q. Για τη μέτρηση του συντελεστή q, αφήνεται να ρεύσει μια ποσότητα 

αερίου ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέσω τριχοειδούς, ενώ συγχρόνως καταγράφεται 

σε τακτά χρονικά διαστήματα η πίεση στο δοχείο τροφοδοσίας, η οποία μειώνεται 

συνεχώς. 

Γνωρίζοντας το q, η ροή υπολογίζεται από την εξίσωση: 

 2
b

a Pq
RT
N

dt
dnF ==   (E.5.10) 

                              ή                                 (E.5.11) 2
bF PAF =

Η ποσότητα AF ονομάζεται συντελεστής ροής και είναι χαρακτηριστικός για κάθε αέριο 

η μίγμα αερίων που ρέει και των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του τριχοειδούς. Όταν ο 

όγκος είναι εκφρασμένος σε λίτρα (lt), ο συντελεστής q σε Torr-1 s-1 και το R= 62.364 lt 

Torr Kelvin-1, τότε οι μονάδες του συντελεστή ροής AF είναι mol Torr-2 s-1. 
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Στην περίπτωση μίγματος αερίων, η ροή κάθε συστατικού του μίγματος δίνεται από τη 

σχέση: 

   (E.5.12) 2
bFXX PApF =

όπου, px : η επί τοις εκατό (%) περιεκτικότητα του μίγματος στο συστατικό Χ 

 Λόγω του γεγονότος ότι έχει πειραματικά παρατηρηθεί μία μικρή εξάρτηση του 

συντελεστή AF από την πίεση τροφοδοσίας, ο συντελεστής AF εμφανίζεται μεγαλύτερος 

από τον αναμενόμενο σε χαμηλές πιέσεις. Αυτή η εξάρτηση εμφανίζεται σαν 

καμπυλότητα στο διάγραμμα του 1/P συναρτήσει του χρόνου t. Οπότε αυτή η μη 

γραμμική συμπεριφορά λαμβάνεται υπόψη, και ο πειραματικός προσδιορισμός του AF 

γίνεται προσομοιώνοντας την καμπύλη του διαγράμματος με μια εξίσωση της μορφής: 

 
P
BAAcorr

F +=   (E.5.13) 

 Επίσης προκειμένου να είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η εξίσωση Poiseuille 

πρέπει να ικανοποιούνται ορισμένες απαιτήσεις όπως είναι: η ασυμπιεστότητα του 

αερίου, έλλειψη στροβίλων κατά τη ροή του αερίου στα τριχοειδή, μηδενική ταχύτητα 

ροής του αερίου στα τοιχώματα του τριχοειδούς και σταθερή μεταφορική ταχύτητα του 

αερίου κατά μήκος του τριχοειδούς. 
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(Δ.5.1) Διάγραμμα αντίστροφης πίεσης προς το χρόνο για το NO2                    
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(Δ.5.2) Διάγραμμα μέτρησης AF  για το NO2 
 

 

Αντιδραστήρας 

 

 Το πλέον καθοριστικό και σημαντικό τμήμα της διάταξης του VLPR είναι ο 

αντιδραστήρας, ο οποίος κατασκευάζεται συνήθως, από θερμοστατούμενο πυρίμαχο 

γυαλί και για τα συγκεκριμένα πειράματα που διεξήχθησαν ο αντιδραστήρας είχε όγκο 

290 cm3. Στην κορυφή του αντιδραστήρα υπάρχουν τρεις είσοδοι εισαγωγής αερίων, εκ 

των οποίων οι δύο χρησιμοποιούνται για την παροχή των αντιδρώντων της χημικής 

παραγωγής των ριζών υδροξυλίου (OH), ενώ η τρίτη χρησιμοποιείται για την εισαγωγή 

της προς μελέτη ένωσης. Οι τρεις είσοδοι καταλήγουν σε ένα λεπτό τριχοειδές, για την 

αποφυγή φαινομένων αντίστροφης ροής από τον αντιδραστήρα προς το χώρο παροχής 

των αντιδρώντων. 

 Αντιδιαμετρικά στην κυλινδρική επιφάνεια του αντιδραστήρα και κάθετα προς τη 

ροή των αντιδρώντων υπάρχουν προσαρτημένοι δύο γυάλινοι σωλήνες μήκους 4 cm και 

διαμέτρου 2.2 cm ο καθένας. Στις άκρες των δύο στελεχών έχουν προσαρμοστεί 

παράθυρα χαλαζία (quartz), υπό γωνία Brewster ως προς το επίπεδο που ορίζει η πόλωση 

του διερχόμενου φωτός, προκειμένου να είναι δυνατή η διέλευση υπεριώδους 

ακτινοβολίας και συγχρόνως να ελαττωθεί η ένταση του σκεδαζόμενου φωτός στο 
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εσωτερικό του αντιδραστήρα. Επίσης, ακριβώς κάθετα στην ευθεία που ορίζουν οι 

σωλήνες και εν μέσω αυτών υπάρχει μία επιπλέον οπή ίδιου διαμετρήματος, στην οποία 

με κατάλληλο στέλεχος προέκτασης προσαρτείται μία συσκευή συλλογής ακτινοβολίας 

(φωτοπολλαπλασιαστής), η οποία θα παρουσιαστεί αναλυτικά στη συνέχεια. Η κάθετη 

προσάρτηση του φωτοπολλαπλασσιαστή στο επίπεδο του φωτός είναι εξαιρετικά 

κρίσιμης σημασίας, καθόσον αποτελεί τη βέλτιστη θέση για τη μέγιστη συλλογή φωτός 

κατά τη σφαιρική κατανομή της διαδικασίας του φθορισμού. Προκειμένου να επιτευχθεί 

η χημική αδράνεια των τοιχωμάτων του αντιδραστήρα, το εσωτερικό του είναι 

καλυμμένο από ένα λεπτό στρώμα πολυφθοριωμένου πολυμερούς (Teflon). 

 Ο αντιδραστήρας προσαρμόζεται πάνω στην εξωτερική επιφάνεια ενός 

μεταλλικού θαλάμου στο εσωτερικό του οποίου επικρατούν συνθήκες υψηλού κενού. Για 

τη στεγανοποίησή του χρησιμοποιείται ελαστικός δακτύλιος (o-ring) στο σημείο επαφής 

και η προσάρτησή του γίνεται χρησιμοποιώντας αδρανές πολυαλογονωμένο κερί 

χαμηλής πτητικότητας. Προκειμένου να είναι δυνατή η ρύθμιση του χρόνου παραμονής 

των μορίων στον αντιδραστήρα, η διαφυγή τους προς το χώρο υψηλού κενού ελέγχεται 

μέσω ενός συστήματος πολλαπλών οπών διαφορετικής διαμέτρου. 

 
Σ.(5.2) Σχηματική αναπαράσταση του VLPR αντιδραστήρα 
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Σύστημα Ανίχνευσης 

 

 Για την κινητική μελέτη των αντιδράσεων ριζών OH με τα μόρια CH3CH2OH, 

CH3CH2OCH2CH3 και CF3CH2OCH3 χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά δύο 

συμπληρωματικές τεχνικές ανίχνευσης: α) Φασματομετρία μαζών και β) Φασματοσκοπία 

Επαγόμενου Φθορισμού με Laser (Laser Induced Fluorescence, LIF). Η σύγχρονη χρήση 

των δύο αυτών τεχνικών κατέστησε δυνατή τόσο την παρακολούθηση των ριζών ΟΗ, 

που με την εφαρμογή της φασματομετρίας μαζών δεν είναι εφικτή, όσο και τη συνεχή 

παρακολούθηση αντιδρώντων και προϊόντων, κατά την εξέλιξη της αντίδρασης, που με 

τη μεμονωμένη χρήση της LIF τεχνικής είναι εξαιρετικά δύσκολο και δαπανηρό. 

Ακολούθως, περιγράφονται αναλυτικά οι δύο τεχνικές. 

 

Σύστημα Εκκένωσης – Φασματομετρία Μαζών  

 

 Η χρήση ενός φασματογράφου μάζας προϋποθέτει την ύπαρξη υψηλού κενού, 

στο χώρο που βρίσκεται τόσο η διάταξη ιονισμού όσο και ο αναλυτής. Για το λόγο αυτό 

ο μεταλλικός θάλαμος όπου εδράζεται ο αντιδραστήρας και είναι κατασκευασμένος από 

ανοξείδωτο χάλυβα χωρίζεται εσωτερικά σε δύο υποθαλάμους, οι οποίοι αντλούνται 

ανεξάρτητα και συνεχώς. Ο πλευρικός υποθάλαμος εκκενώνεται από μία 

στροβιλομοριακή αντλία ALCATEL ATP-400, με ρυθμό άντλησης 400 lt s-1 (N2), και οι 

βέλτιστες συνθήκες κενού που επικρατούν στο χώρο αυτό είναι 1 × 10-7 Torr.  

Ένα μικρό μέρος των μορίων που διαφεύγουν από τον αντιδραστήρα (~ 0.1%) φτάνουν 

στην είσοδο του δεύτερου υποθαλάμου, όπου υπάρχει ένα διαμορφωτής δέσμης 

(skimmer) σε σχήμα κόλουρου κώνου. Η οπή του διαμορφωτή δέσμης είναι στην ίδια 

ευθεία με την οπή διαφυγής του αντιδραστήρα και την περιοχή που ακολούθως τα μόρια 

ιονίζονται και χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση των μορίων σε  μοριακή δέσμη. Η 

εκκένωση του δεύτερου υποθαλάμου συντελείται χρησιμοποιώντας επίσης μία 

στροβιλομοριακή αντλία  τύπου ALCATEL ATP-100, η οποία έχει ρυθμό άντλησης 100 

lt s-1 (N2) και σε συνδυασμό με την πλευρική άντληση επιτυγχάνει συνθήκες κενού στο 

δεύτερο θάλαμο της τάξης των 5 × 10-7 Torr, το οποίο μετράται χρησιμοποιώντας μία 

φωτοκάθοδο ιόντων (Ionization Gauge) με νήμα Βολφραμίου (W). 
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Οι στροβιλομοριακές αντλίες υποβοηθούνται από 2 περιστροφικές αντλίες 

ALCATEL PASCAL 2005 SD, οι οποίες δημιουργούν ένα αρχικό κενό της τάξης των 1 

× 10-3 Torr. Αφού τα μόρια εισέλθουν στο δεύτερο υποθάλαμο συναντούν ένα μηχανικό 

τεμαχιστή δέσμης (Tunning–Fork Chopper), που φέρει δύο μεταλλικά ελάσματα κάθετα 

στην κατεύθυνση της δέσμης, τα οποία πάλλονται με συχνότητα 200 Hz και 

διαμορφώνουν τη μοριακή δέσμη ημιτονοειδώς. Η παραπάνω διαμόρφωση βοηθά στο 

διαχωρισμό των μορίων που φθάνουν από τον αντιδραστήρα στο δεύτερο υποθάλαμο και 

αυτών που κινούνται τυχαία στον ίδιο χώρο και δεν έχουν προλάβει να εκκενωθούν. Η 

τελική συλλογή του σήματος γίνεται με τη χρήση μιας συσκευής επιλεκτικής ενίσχυσης 

(Lock-in Amplifier), στην οποία καταλήγει τόσο το σήμα εξόδου του φασματογράφου 

μάζας όσο και το σήμα αναφοράς από την έξοδο του τεμαχιστή δέσμης. Στη συνέχεια ο 

επιλεκτικός ενισχυτής εντοπίζοντας αυτόματα και διορθώνοντας τη διαφορά φάσης των 

δύο σημάτων, επιλέγει από το σήμα εξόδου του φασματογράφου μάζας μόνο αυτό που 

χαρακτηρίζεται από την ημιτονοειδή συνιστώσα των 200 Hz και το ενισχύει. Η έξοδος 

του επιλεκτικού ενισχυτή συνδέεται είτε σε ένα ψηφιακό παλμογράφο για την άμεση 

συλλογή του φάσματος, είτε μέσω μιας κάρτας μετατροπής του αναλογικού σήματος σε 

ψηφιακό (Analog to Digital Converter, DAC) σε έναν προσωπικό υπολογιστή (Pentium 

PC), όπου συλλέγονται και επεξεργάζονται τa δεδομένα. 

 Μετά τον τεμαχιστή η μοριακή δέσμη φθάνει στην περιοχή ιονισμού. Στη 

συγκεκριμένη περιοχή λαμβάνει χώρα η παραγωγή ιόντων μέσω πρόσκρουσης δέσμης 

ηλεκτρονίων υψηλής κινητικής ενέργειας (10-70 eV)(41-44). Τα ηλεκτρόνια παράγονται 

από τη θέρμανση νημάτων Ρηνίου (Re) (~2000 K). Τα μόρια που έχουν ιονιστεί 

εξέρχονται από μία σχισμή και οδηγούνται προς τον αναλυτή της μονάδας, τετραπολικό 

φίλτρο(45) (QMS-422), όπου και γίνεται ο διαχωρισμός τους βάσει του λόγου της 

μοριακής τους μάζας ως προς το φορτίο (m/z). Ως ανιχνευτής της διάταξης στο 

συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιείται ένας δευτερογενής ηλεκτρονιοπολλαπλασιαστής 

(Secondary Electron Multiplier, SEM), ο οποίος είναι τοποθετημένος κάθετα στον άξονα 

του τετραπόλου όπου συλλέγεται ενισχύεται και μετράται το ιονικό ρεύμα που 

προκαλούν τα ιόντα. Το ηλεκτρικό σήμα που παράγεται από τον SEM οδηγείται στον 

επιλεκτικό ενισχυτή όπου μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας γίνεται η μέτρηση 

44 
 



ΚΚΚ ΕΕΕ ΦΦΦ ΑΑΑ ΛΛΛ ΑΑΑ ΙΙΙ ΟΟΟ    VVV ...    ΟΟΟ ΡΡΡ ΓΓΓ ΑΑΑ ΝΝΝ ΟΟΟ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΙΙΙ ΑΑΑ    

των εντάσεων των διαφόρων κορυφών που αντιστοιχούν στα συστατικά του αντιδρώντος 

μίγματος. 

 

 
Σ.(5.3) Σχηματική αναπαράσταση του συστήματος VLPR 
 

Φασματοσκοπία LIF 

 

 Στη Φασματοσκοπία Επαγόμενου Φθορισμού από Laser (Laser Induced 

Fluorescence, LIF), χρησιμοποιείται ένα παλμικό ND:YAG Laser σε συνδυασμό με ένα 

Laser χρωστικής (Dye Laser) και έναν μη γραμμικό κρύσταλλο διπλασιασμού 

συχνότητας. Η συχνότητα της  παραγόμενης ακτινοβολίας επιλέγεται, ώστε να συμπίπτει 

με τη χαρακτηριστική συχνότητα απορρόφησης των προς μελέτη μορίων. Η απορρόφηση 

της Laser ακτινοβολίας από τα άτομα ή μόρια, έχει ως αποτέλεσμα την ηλεκτρονική τους 

διέγερση και κατά την επακόλουθη αποδιέγερση την εκπομπή ακτινοβολίας (φθορισμός). 

Ο επαγόμενος φθορισμός συλλέγεται και ανιχνεύεται από ένα φωτοπολλαπλασιαστή 

(Photon Multiplier Tube, PMT). 

 Για την ανίχνευση ριζών υδροξυλίου (OH) με την τεχνική LIF(46-50) 

χρησιμοποιείται ακτινοβολία Laser με μήκος κύματος 282 nm, η οποία προκαλεί την 

κβαντισμένη ηλεκτρονική διέγερση των ριζών OH από τη θεμελιώδη ηλεκτρονική 
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κατάσταση Χ 2Π και την ενέργεια μηδενικής στάθμης, στην πρώτη δονητικά διεγερμένη 

κατάστσαση της ηλεκτρονικής κατάστασης Α 2Σ+ ( Χ 2Π(ν=0)  Α 2Σ+(ν=1) ). Στη 

συνέχεια οι ρίζες OH αποδιεγείρονται και συλλέγεται το σήμα του φθορισμού τους. Οι 

πιο έντονες επιτρεπτές μεταβάσεις της συγκεκριμένης διεργασίας είναι στην περιοχή των 

315 nm που αντιστοιχεί στη μετάβαση Α 2Σ+(ν=1)  Χ 2Π(ν=1) και στην περιοχή των 

309 nm που αντιστοιχεί στη μετάβαση Α 2Σ+(ν=0)  Χ 2Π(ν=0), αφού αρχικά οι ρίζες 

ΟΗ αποδιεγερθούν θερμικά στη θεμελιώδη δονητική στάθμη της Α 2Σ+ ηλεκτρονικής 

κατάστασης. Η διάρκεια του παλμού διέγερσης κυμαίνεται από 10 έως 20 ns(51), ενώ ο 

χρόνος ζωής της διεγερμένης ηλεκτρονικής κατάστασης Α 2Σ+ είναι περίπου 1 μs(52). 

Όπως είναι φανερό ένα μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνικής LIF είναι η μεγάλη μετατόπιση 

του μήκους κύματος του φθορισμού σε σχέση με το μήκος κύματος της ακτινοβολίας 

διέγερσης (laser), καθώς με τον τρόπο αυτό και ανιχνεύοντας επιλεκτικά την ακτινοβολία 

στο συγκεκριμένο εύρος μηκών κύματος, μειώνεται σημαντικά το σήμα υποβάθρου, 

βελτιώνοντας το όριο ανίχνευσης. Η ακτινοβολία από το φθορισμό εστιάζεται σε έναν 

PMT, όπου στη συνέχεια ανιχνεύεται και ενισχύεται. Το ενισχυμένο σήμα από τον PMT, 

το οποίο είναι ανάλογο της συγκέντρωσης των ριζών OH, οδηγείται σε ένα ψηφιακό 

παλμογράφο, όπου επεξεργάζεται και αναλύεται. 

 

 

u’ u’ 

Φθορισμός ριζών OH στην Περιοχή των 
309 και 315 nm 

u’’ u’’ 

Σ.(5.4) Διάγραμμα Ενεργειακών Επιπέδων των Ριζών OH. Διέγερση και Φθορισμός τους 
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 Η δημιουργία της ακτινοβολίας των 282 nm εκκινείται αρχικά από ένα παλμικό 

laser Νεοδυμίου (Nd:YAG Laser). Το συγκεκριμένο Nd:YAG laser (Quantel-Brilliant 

LPY-400) είναι ένα παλμικό laser, το οποίο έχει διάρκεια παλμού 5.6 ns, ενώ η 

συχνότητα των παλμών είναι 10 Hz. 

 Το κύριο συστατικό ενός Nd:YAG laser(53-56) είναι μία κρυσταλλική ράβδος, η 

οποία είναι κατασκευασμένη από το υλικό Y3Al5O12 (Yttrium Aluminum Garnet, YAG) 

και είναι εμπλουτισμένη με ιόντα Nd+3, τα οποία αντικαθιστούν τα ιόντα Υττρίου στην 

κρυσταλλική δομή. Το δραστικό laser συστατικό είναι το ιόν Nd+3, ενώ το υλικό 

Y3Al5O12 αποτελεί τον κρύσταλλο "φιλοξενίας" των ιόντων Nd+3. Αυτό συμβαίνει διότι 

το νεοδύμιο αποτελεί ένα πολύ σπάνιο και κοστοβόρο μέταλλο. Ο κρύσταλλος Y3Al5O12 

έχει πυκνότητα 4.55 gr/cm3, σημείο τήξης 1970 οC και είναι διαφανής από τα 0.3 έως 5.5 

μm. Η εκπομπή ακτινοβολίας laser επιτυγχάνεται διεγείροντας αρχικά τα ιόντα Nd+3 με 

τη χρήση λυχνιών στιγμιαίας λάμψης (flashlamps), στις οποίες εφαρμόζονται 1680 V, 

επιτυγχάνοντας έτσι την απαιτούμενη, για την εκπομπή laser ακτινοβολίας, αναστροφή 

πληθυσμών των καταστάσεων. Η απόδοση της διέγερσης με τη χρήση των λυχνιών 

στιγμιαίας λάμψης είναι σχεδόν 3 %. Η διέγερση που προκαλούν οι λυχνίες στα ιόντα 

Nd+3 αντιστοιχεί στη μετάβαση από τη θεμελιώδη ηλεκτρονική κατάσταση 4I9/2, στη 

διεγερμένη ηλεκτρονική 4F5/2. Στη συνέχεια λαμβάνει χώρα η αποδιέγερση από την 

κατάσταση 4F5/2 στην 4F3/2, κατά τη διάρκεια της οποίας δε συντελείται εκπομπή laser 

ακτινοβολίας. Η εκπομπή της laser ακτινοβολίας συμβαίνει κατά την αποδιέγερση από 

την κατάσταση 4F3/2 στην κατάσταση 4I11/2 και η ακτινοβολία που εκπέμπεται έχει μήκος 

κύματος 1064 nm. Ο χρόνος ζωής της διεγερμένης κατάστασης 4F3/2 είναι περίπου 270 

μs. Από την κατάσταση 4I11/2, τα ιόντα Nd+3 αποδιεγείρονται στη θεμελιώδη κατάσταση 
4I9/2, όπου και αρχίζει ξανά ένας νέος κύκλος διέγερσης – αναστροφής πληθυσμών – 

αποδιέγερσης. 
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Σ.(5.5) Διάγραμμα Ενεργειακών Επιπέδων των ιόντων Nd+3 
 

 Προκειμένου να είναι δυνατή η παραγωγή σύντομων παλμών υψηλής ενέργειας 

από ένα Nd:YAG laser γίνεται χρήση της τεχνικής q-switching. Στο συγκεκριμένο laser η 

τεχνική αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός κελιού Pockel (Pockels Cell), ενός   

οπτικού πολωτή (quarter-wave plate), και ενός διηλεκτρικού πολωτή, τα οποία είναι 

τοποθετημένα στο εσωτερικό της κοιλότητας του ταλαντωτή (oscillator). Η χρήση της 

τεχνικής q-switching βασίζεται στον εγκλωβισμό της ακτινοβολίας laser στο εσωτερικό 

της κοιλότητας του ταλαντωτή, για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα (~ 270 μs, 

συγκρίσιμο με το χρόνο ζωής της διεγερμένης κατάστασης), προκειμένου να είναι 

δυνατή η μεταφορά πολύ μεγάλων πληθυσμών ιόντων Nd+3 στη 4F3/2 κατάσταση. 

Κατόπιν της παρόδου των 270 μs οι παλμοί την ακτινοβολίας που εξέρχεται από το 

εσωτερικό της κοιλότητας είναι εξαιρετικά υψηλής ενέργειας. Με τη ρύθμιση του χρόνου 

καθυστέρησης (delay time) του q-switching είναι δυνατός ο καθορισμός της ενέργειας 

της εξερχόμενης ακτινοβολίας. 

 Η ακτινοβολία που εκπέμπεται κατά τη μετάπτωση 4F3/2  4I11/2, για το ιόν Nd+3 

αντιστοιχεί σε μήκος κύματος 1064 nm και αποτελεί τη θεμελιώδη μετάβαση ενός 

Nd:YAG laser. Με τη χρήση μη γραμμικών διηλεκτρικών πολωτών είναι δυνατός ο 

διπλασιασμός της συχνότητας της εξερχόμενης υπέρυθρης ακτινοβολίας. Προκειμένου 

να είναι δυνατός ο διπλασιασμός της συχνότητας της εξερχόμενης ακτινοβολίας πρέπει 

να ικανοποιείται η αρχή διατήρησης της ενέργειας σύμφωνα με: 

 pωωω =+ 21   (E.5.14) 
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                           ή για μήκη κύματος: 
pλλλ

111

21

=+   (E.5.15) 

Το συγκεκριμένο laser είναι εφοδιασμένο με μια μονάδα γένεσης της δεύτερης 

αρμονικής (Second Harmonic Generator, SGH 532 nm) και της τρίτης αρμονικής (Third 

Harmonic Generator, THG 355 nm). Για τη δημιουργία της δεύτερης αρμονικής 

χρησιμοποιούνται δύο φωτόνια της  θεμελιώδους μετάβασης: 

 
nmnmnm 532

1
1064

1
1064

1
=+   (E.5.16) 

ενώ για τη δημιουργία της τρίτης αρμονικής ένα της θεμελιώδους και ένα της πρώτης 

αρμονικής: 

 
nmnmnm 355

1
532

1
1064

1
=+   (E.5.17) 

Η ενέργεια της ακτινοβολίας laser της θεμελιώδους είναι 960 mJ pulse-1, ενώ η ενέργεια 

της δεύτερης αρμονικής είναι 400 mJ pulse-1. Για την παραγωγή των 282 nm που 

απαιτούσε η διεξαγωγή των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε η δεύτερη αρμονική. 

 Η δέσμη εξερχόμενη από το Nd:YAG laser προσπίπτει σε ένα κάτοπτρο μερικής 

ανάκλασης 50%, το οποίο είναι τοποθετημένο σε γωνία 45ο ως προς τη σχισμή εξόδου 

της δέσμης, και στη συνέχεια οδηγείται σε ένα δεύτερο κάτοπτρο ολικής ανάκλασης 

100%, το οποίο οδηγεί τη δέσμη στο εσωτερικό ενός laser χρωστικής (Dye Laser). Το 

κάτοπτρο μερικής ανάκλασης χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να μην εισαχθεί στο laser 

χρωστικής ακτινοβολία μεγαλύτερης ενέργειας από την επιτρεπτή, που είναι ~60 mJ.  

 Στο συγκεκριμένο Dye laser(57,58) (Lambda Physik – Scanmate 1), η χρωστική η 

οποία χρησιμοποιείται είναι η Ροδαμίνη 6G (Rhodamine-6G). Η επιλογή της 

συγκεκριμένης χρωστικής έγινε με βάση το γεγονός ότι η μέγιστη ένταση φθορισμού της 

είναι σε μήκος κύματος 566 nm, αποτελώντας την πλέον κατάλληλη, καθόσον είναι πολύ 

κοντά στο επιθυμητό. Το διάλυμα της χρωστικής ένωσης Rhodamine-6G που 

παρασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε είναι 0.1gr/lt σε διαλύτη μεθανόλη. 

 Καθώς η laser ακτινοβολία μήκους κύματος 532 nm, εισέρχεται στο εσωτερικό 

του Dye laser, με τη χρήση κατάλληλων οπτικών, η μία δέσμη χωρίζεται σε δύο.  Το ένα 

μέρος της διέρχεται μέσα από μία διάφανη κυβέττα, η οποία περιέχει τη χρωστική, όπου 

προκαλείται η διέγερσή της από τη θεμελιώδη κατάσταση S0 σε μία διεγερμένη 
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κατάσταση S1. Κατά την αντίστροφη διεργασία της αποδιέγερσης λαμβάνει χώρα ο 

φθορισμός της χρωστικής. Το εύρος φθορισμού της Rhodamine-6G είναι μεγάλο (555 

nm<λfluorescence<585 nm). Το άλλο μέρος της δέσμης κατευθύνεται στο φράγμα 

περίθλασης (grating) του laser προκειμένου να γίνει η ρύθμιση του επιθυμητού μήκους 

κύματος. Η δέσμη laser, η οποία έχει το επιθυμητό μήκος κύματος, εξερχόμενη της 

οπτικής κοιλότητας ενισχύεται από το φθορισμό της χρωστικής και ακολούθως 

κατευθύνεται στο μη γραμμικό κρύσταλλο για τον περαιτέρω υποδιπλασιασμό του 

μήκους κύματός της. Το τμήμα του laser που περιλαμβάνει την κοιλότητα του 

συμβολόμετρου ονομάζεται ταλαντωτής (oscillator), ενώ το τμήμα που περιλαμβάνει τη 

διαδικασία διέγερσης–φθορισμού της χρωστικής ονομάζεται προενισχυτής 

(preamplifier). 

 Το επιθυμητό μήκος κύματος του laser χρωστικής επιλέγεται μέσω ενός 

υπολογιστή, ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο laser. Το μήκος κύματος που επιλέχθηκε 

για τη διεξαγωγή των πειραμάτων ήταν 564.023 nm. 

 

 
Σ.(5.6) Δομή της Rhodamine-6G 

 

 
Σ.(5.7) Φάσμα απορρόφησης της  Rhodamine-6G 
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 Η δέσμη εξερχόμενη από το laser χρωστικής εισάγεται σε μια μονάδα 

διπλασιασμού συχνότητας (Doubling Frequency Unit). Η συγκεκριμένη μονάδα (Lambda 

Physik – Scanmate) εσωτερικά αποτελείται από ένα κρύσταλλο βορικού βaρίου (Baric 

Borate, BBO3). Η αρχή λειτουργίας του στηρίζεται στη μη γραμμική αλληλεπίδραση 

μεταξύ ενός έντονου οπτικού κύματος και ενός κρυστάλλου που έχει μεγάλο συντελεστή 

μη γραμμικής πόλωσης. Ο κρύσταλλος που χρησιμοποιείται είναι τύπου BBO3, ο οποίος 

έχει την ικανότητα να δεχθεί ακτινοβολία  μήκους κύματος με εύρος 540 – 835 nm. Ο 

έλεγχος της συγκεκριμένης μονάδας γίνεται από τον ίδιο υπολογιστή που ελέγχει και το 

laser χρωστικής, οπότε η γωνία του κρυστάλλου ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με το 

μήκος κύματος που έχει αρχικά επιλεγεί. Το μήκος κύματος της ακτινοβολίας που 

εξέρχεται από τη μονάδα διπλασιασμού συχνότητας είναι 282.013 nm, και αποτελεί το 

μήκος κύματος που χρησιμοποιείται για τη διέγερση των ριζών υδροξυλίου, ενώ η 

ενέργειά της είναι ~600 μJ pulse-1. 

 Στη συνέχεια η εξερχόμενη δέσμη από τη μονάδα διπλασιασμού συχνότητας, 

κατευθύνεται στο χώρο αντίδρασης με ένα σύστημα τριών πρισμάτων. Ακολούθως, η 

δέσμη διέρχεται από μία ίριδα προκειμένου να επιλεγεί η επιθυμητή διατομή της και 

εισέρχεται στο εσωτερικό του αντιδραστήρα μέσω παραθύρων χαλαζία, στραμμένα κατά 

54ο (Brewster Angle) στο επίπεδο πόλωσης του φωτός, ώστε να περιορίζονται τα 

φαινόμενα σκέδασης. Η ενέργεια της ακτινοβολίας που εισέρχεται στον αντιδραστήρα 

είναι ~200 μJ. 

 Η ανίχνευση της ακτινοβολίας του φθορισμού των ριζών OH, επιτυγχάνεται με τη 

χρήση ενός φωτοπολλαπλασιαστή (Thorn-EMI 9781R, PMT), ο οποίος είναι 

προσαρτημένος στον αντιδραστήρα κάθετα στο επίπεδο διέλευσης της ακτινοβολίας 

laser και το κέντρο της φωτοκαθόδου του στο ίδιο ακριβώς ύψος με αυτό της δέσμης. Για 

τον περιορισμού του φασματικού παραθύρου συλλογής φωτός και τη μείωση του 

θορύβου υποβάθρου από το υπεριώδες (UV) και το ορατό σκεδαζόμενο φως, 

παρεμβάλλονται μεταξύ φωτοκαθόδου και αντιδραστήρα δύο φίλτρα συμβολής 

(Interference Filter) (λmax=307.3 nm, FWHM-9mm, Tmax=52%). Για τον ίδιο λόγο ο 

αντιδραστήρας είναι καλυμμένος με αδιαφανές υλικό, που δεν φθορίζει. 
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 Τα φωτόνια που εκπέμπονται κατά τη διάρκεια του φθορισμού, προσπίπτουν στο 

εσωτερικό του PMT σε μία φωτοκάθοδο προκαλώντας την εξαγωγή ηλεκτρονίων με 

διεργασία πανομοιότυπη του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Στη συνέχεια, τα ηλεκτρόνια 

αυτά, υπό την επίδραση ηλεκτροστατικού πεδίου, προσπίπτουν πάνω στο πρώτο, από μία 

σειρά ηλεκτροδίων που ονομάζονται δύνοδοι (Dynodes). Αυτές είναι κατασκευασμένες 

από τέτοιο υλικό ώστε κατά την πρόσκρουση ενός ηλεκτρόνιου στην επιφάνειά τους να 

εκπέμπουν δύο ή περισσότερα ηλεκτρόνια. Κάθε δύνοδος βρίσκεται σε θετικότερη τάση 

σε σχέση με την προηγούμενή της. Έτσι όταν η πρώτη δύνοδος εκπέμπει πολλαπλάσια 

ηλεκτρόνια, αυτά προσπίπτουν στην επόμενη, η οποία με τη σειρά της εκπέμπει διπλάσιο 

αριθμό ηλεκτρονίων με τελικό αποτέλεσμα τη να φτάνει στην άνοδο μεγάλος αριθμός 

(106-108) ηλεκτρονίων από λίγα φωτόνια, επάγοντας τη δημιουργία μετρήσιμης 

ηλεκτρικής τάσης. 

 Το ηλεκτρικό σήμα από τον PMT οδηγείται σε ένα ψηφιακό παλμογράφο 

(Lecroy, LT-374), όπου και καταγράφεται αποθηκεύεται και αναλύεται το σήμα 

φθορισμού των ριζών ΟΗ. Για την καταγραφή του σήματος φθορισμού στον 

παλμογράφο, απαιτείται κάποιο σήμα συγχρονισμού (Triggering), το οποίο στην 

προκειμένη περίπτωση λαμβάνεται απευθείας από την έξοδο του Nd:YAG laser και 

στέλνεται σε είσοδο αναφοράς του ψηφιακού παλμογράφου.     
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Σ.(5.8) Σχηματική αναπαράσταση του Συστήματος των Laser που Χρησιμοποιούνται για τη Δημιουργία της 
Ακτινοβολίας Διέγερσης των Ριζών ΟΗ στην Τεχνική Επαγόμενου Φθορισμού από Laser (LIF) 
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5.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ  ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΔΙΑΦΥΓΗΣ 

 

 Η διαφυγή των μορίων από έναν VLPR αντιδραστήρα αποτελεί μία ιδιαίτερα 

κρίσιμη διεργασία, καθόσον η ανταγωνιστική του δράση, ως προς την παροχή των 

αντιδρώντων και της χημική τους κατανάλωσης καθιστά εφικτή την εφαρμογή της 

προσέγγισης στάσιμης κατάστασης, η οποία αποτελεί και τη βάση της VLPR τεχνικής. 

Όπως ορίζεται από την κινητική θεωρία των αερίων, η διαφυγή αποτελεί διαδικασία 

πρώτης τάξης και μαθηματικά εκφράζεται μέσω της έκφρασης: 

 

 ][][ Mk
dt
Mdu escesc −==   (E.5.1.1) 

όπου                
M
T

V
A

k h
esc

31065.3 ×=    ή       
M
TAk escesc =   (E.5.1.2) 

 

 Όπως προκύπτει από τις εκφράσεις Ε.5.1. 1 και Ε.5.1.2, ο συντελεστής ταχύτητας 

διαφυγής, πέρα, από τα χαρακτηριστικά του αντιδραστήρα, εξαρτάται επίσης από τα 

εσωτερικά χαρακτηριστικά των μορίων (Μάζα, Θερμοκρασία). Αντίθετα, ο συντελεστής 

Aesc εξαρτάται αποκλειστικά από τη γεωμετρία του κάθε αντιδραστήρα και τη διάμετρο 

της οπής διαφυγής. Συνεπώς, μετρώντας το Aesc μπορεί να προκύψει ο συντελεστής 

ταχύτητας διαφυγής οποιουδήποτε μορίου αν είναι γνωστή η μάζα του και η 

θερμοκρασία στην οποία βρίσκεται, χωρίς να απαιτείται η ανεξάρτητη μέτρησή του. Το 

Aesc είναι δυνατό να υπολογιστεί μόνο από τα χαρακτηριστικά του αντιδραστήρα, αλλά ο 

ακριβής προσδιορισμός του απαιτεί την πειραματική του μέτρηση. Για το σκοπό αυτό 

διεξάγονται ανεξάρτητα πειράματα απότομης διακοπής ροής του μορίου και 

καταγράφονται συγχρόνως η ένταση μίας χαρακτηριστικής του κορυφής και ο χρόνος 

που διαρκεί η διεργασία. 

 Επιλύοντας τη διαφορική πρώτου βαθμού εξίσωση E.5.1.1: 

 [ ]
[ ] dtk
M
Md

esc−=    (E.5.1.3) 

Ολοκληρώνοντας τη σχέση (E.5.1.3) προκύπτει: 
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[ ]
[ ] tk
M
M

esc
t −=
0

ln   (E.5.1.4) 

 

Επειδή για δεδομένο μόριο, ο λόγος συγκεντρώσεων ισούται με το λόγο των εντάσεων 

προκύπτει: 

 tkt esce
I
I −=

0

  (E.5.1.5) 

Σύμφωνα με τις παραπάνω σχέσεις η κλίση της ευθείας ενός διαγράμματος του 

tI
I 0ln συναρτήσει του χρόνου t, θα ισούται με το kesc. 

 

Αναλυτικά για τη μέτρηση του kesc αφήνεται να ρεύσει το αέριο στον 

αντιδραστήρα για ικανό χρονικό διάστημα, ώστε να αποκατασταθούν οι συνθήκες 

στάσιμης κατάστασης, το οποίο παρατηρείται από τη σταθεροποίηση της ένταση της 

κορυφής του μορίου. Στη συνέχεια διακόπτεται απότομα η ροή του, μέσω μιας βαλβίδας, 

τοποθετημένης ακριβώς πριν την είσοδο του αντιδραστήρα και πέραν του σημείου 

αυτού, η μόνη διαδικασία που λαμβάνει χώρα είναι η διαφυγή τους. Επαναλαμβάνοντας 

τη συγκεκριμένη πειραματική διαδικασία για αρκετά μόρια διαφορετικών μαζών, 

προκειμένου να υπάρχει μεγάλο εύρος στο λόγο της μοριακής τους μάζας προς τη 

θερμοκρασία, κατασκευάζεται διάγραμμα του συντελεστή ταχύτητας διαφυγής kesc 

συναρτήσει του λόγου 
M
T , από το οποίο προκύπτει ο Aesc του αντιδραστήρα, ως 

συντελεστής αναλογίας τους. Κατά τη μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας διαφυγής 

πρέπει η χρονική επιλογή του επιλεκτικού ενισχυτή (Lock-in Amplifier), να είναι 

μικρότερη από το χρόνο στον οποίο συντελείται η διαδικασία, προκειμένου να είναι 

δυνατή η παρατήρησή της.  
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(Δ.5.1.1) Εκθετική μείωση της έντασης I69, κατά τη διαφυγή των μορίων από τον αντιδραστήρα για την 
Υπερφθοριωμένη Ισοβουτανόλη ( CF3)3CΟΗ 
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(Δ.5.1.2)  Λογαριθμική προσαρμογή της έντασης της με το χρόνο 
 

Για τη μέτρηση του Aesc του αντιδραστήρα που χρησιμοποιήθηκε, κατά τη διεξαγωγή 

των πειραμάτων της παρούσας διατριβής, μετρήθηκαν οι συντελεστές διαφυγής για πέντε 

διαφορετικά αέρια: CH2FCH2OH – (m/z = 64), CHF2CH2OH – (m/z = 82), 

CH3OCF2CHF2 (m/z = 132), (CF3)2CHOH (m/z = 168) και (CF3)3COH (m/z = 236), ενώ 

η οπή διαφυγής που επελέγη είχε διάμετρο 5 mm.  Στο Δ(5.1.3) παρίστανεται η εξάρτηση 
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του kesc από το λόγο 
M
T  , ενώ από τη γραμμική προσαρμογή των σημείων του 

γραφήματος προέκυψε η τιμή της σταθεράς Αesc (Αesc = 1.3094 ± 0.03 s-1). 
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(Δ.5.1.3) Διάγραμμα μέτρησης του παράγοντα Aesc 
 

 

5.2 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ  ΈΝΤΑΣΗΣ  – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
  

Κατά την κινητική μελέτη αντιδράσεων, όταν  σαν τεχνική ανίχνευσης 

χρησιμοποιείται η φασματομετρία μαζών, απαιτείται η συσχέτιση της έντασης μίας 

χαρακτηριστικής κορυφής του μορίου (IM) με τη συγκέντρωση του αντιδρώντος [M], στο 

εσωτερικό του αντιδραστήρα. Λόγω του γεγονότος ότι η ένταση είναι ανάλογη του 

αριθμού των μορίων που εισέρχονται στο θάλαμο ιονισμού, αναμένεται επίσης η ένταση 

να είναι ανάλογη της ροής των μορίων στο θάλαμο ιονισμού, η οποία συνθήκη 

περιγράφεται από τη σχέση: 

   (E.5.2.1) MMM FqI =

όπου, qM : ο συντελεστής αναλογίας έντασης ροής 

           FM : η ροή του Μ στο θάλαμο ιονισμού 
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Επειδή όμως η ροή FM είναι ανάλογη της συγκέντρωσης στάσιμης κατάστασης στον 

αντιδραστήρα, αναμένεται και η ένταση της χαρακτηριστικής κορυφής του M να είναι 

ανάλογη της συγκέντρωσης Mss: 

 [ ]SSMM MAI =                                                 (E.5.2.2) 

όπου ΑΜ : ο συντελεστής αναλογίας έντασης συγκέντρωσης 

Η προσέγγιση στάσιμης κατάστασης, στην περίπτωση που δεν υπάρχει χημική 

αντίδραση, περιγράφεται από τη σχέση: 

 
V

F
V
F outin =                                                     (E.5.2.3) 

όπου, )( 1−= smolecule
dt
dNFin , η παροχή του αερίου στον αντιδραστήρα  

          Fout : η διαδικασία διαφυγής του αερίου 

          V : ο όγκος του αντιδραστήρα (cm3)  

 

Επειδή όμως η διαδικασία διαφυγής περιγράφεται από την έκφραση: 

 [ ]SSesc
out Mk

V
F

=                                                (E.5.2.4) 

 ισχύει     [ ]SSesc
in Mk

V
F

=  ή [ ]
esc

in
SS kV

F
M =                           (E.5.2.5) 

Συνδυάζοντας τις σχέσεις Ε.5.2.2 και Ε.5.2.5 προκύπτει: 

 inMM FaI =     (E.5.2.6) 

όπου, αΜ : ο συντελεστής βαθμονόμησης έντασης-ροής 

 Οπότε με την προϋπόθεση ότι το kesc  και ο όγκος του αντιδραστήρα έχουν 

προσδιοριστεί πειραματικά, η σχέση που συνδέει τη συγκέντρωση στάσιμης κατάστασης 

με την άμεσα μετρούμενη ένταση είναι η ακόλουθη: 

 [ ]
Vka

I
M

escM

M
SS =                                                       (E.5.2.7) 

 Ο υπολογισμός του συντελεστή βαθμονόμησης αΜ, για κάθε μόριο M, γίνεται 

πειραματικά καταγράφοντας την ένταση μιας χαρακτηριστικής κορυφής του M για ένα 

σχετικά μεγάλο εύρος παροχής Fin. Στη συνέχεια κατασκευάζεται γράφημα της έντασης 
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IM συναρτήσει της Fin, από τη γραμμική συσχέτιση των οποίων προκύπτει ο συντελεστής 

βαθμονόμησης έντασης συγκέντρωσης. 

 Ο συντελεστής βαθμονόμησης αΜ μιας ένωσης M είναι χαρακτηριστικός κάθε 

επιλεγμένης κορυφής του φάσματος μαζών του μορίου για δεδομένη ενέργεια 

ηλεκτρονίων ιονισμού. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες αποκλίσεις του 

συντελεστή aΜ, προσδιορίζεται η τιμή του καθημερινά, στις περιοχές των πιέσεων που 

διεξάγονται τα πειράματα. 
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(Δ.5.2.1) Διάγραμμα μέτρησης συντελεστή βαθμονόμησης για το NO2
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5.3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ  ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 
  

Για την παραγωγή ατομικού υδρογόνου εφαρμόζεται μικροκυματική ακτινοβολία 

σε ρέον μίγμα περιεκτικότητας 29/69/2 % σε H2/He/Ar. Η συχνότητα της ακτινοβολίας 

είναι 2.45 GHz και παράγεται από μία γεννήτρια μικροκυματικής ισχύος (Microwave 

Power Generator, EMS Microtron 200MKIII). Η μικροκυματική ακτινοβολία 

εφαρμόζεται μέσω μιας κοιλότητας Evenson στην περιοχή λίγο πριν τον αντιδραστήρα, 

σε σωλήνα κατασκευασμένο από χαλαζία (quartz), ώστε να αντέχει στις υψηλές 

θερμοκρασίες. Η περιοχή όπου βρίσκεται η κοιλότητα Evenson ψύχεται με τη χρήση 

πεπιεσμένου αέρα, ώστε οι θερμοκρασιακές συνθήκες διάσπασης του μοριακού 

υδρογόνου να διατηρούνται κατά το δυνατόν σταθερές καθόλη τη διάρκεια του 

πειράματος. 

 Η διαδικασία παραγωγής ατόμων υδρογόνου ξεκινάει με τη δημιουργία 

ηλεκτρικών φορέων (Ηλεκτρόνια και Ιόντα ), κατά τη διέλευση του αερίου μίγματος από 

την περιοχή, όπου στιγμιαία εφαρμόζεται πεδίο με τη χρήση ενός πηνίου Tesla. 

Ακολούθως, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια επιταχύνονται παρουσία του μόνιμου 

μικροκυματικού πεδίου και αποκτούν υψηλή κινητική ενέργεια. Στη συνέχεια, με έναν 

τρόπο όμοιο αυτού της μοριακής θραυσματοποίησης, ταχέως κινούμενα ηλεκτρόνια 

συγκρούονται με τα μόρια του αερίου και παράγονται επιπλέον ιόντα και ηλεκτρόνια. Η 

χρήση του πηνίου Tesla δεν είναι απαραίτητη από το σημείο αυτό και μετά, καθώς η 

μικροκυματική εκκένωση είναι αυτοσυντηρούμενη. Τα θετικά ιόντα επανασυνδυάζονται 

με τα ελεύθερα ηλεκτρόνια, λίγο χαμηλότερα από την κοιλότητα, οπότε και παράγονται 

ηλεκτρικά ουδέτερα άτομα. Λόγω του γεγονότος ότι οι συνθήκες που επικρατούν στην 

περιοχή είναι χαμηλής πίεσης, δε συντελείται επανασυνδυασμός των ριζών, φαινόμενο 

το οποίο μπορεί να συμβεί από ετερογενείς διαδικασίες στα τοιχώματα του χαλαζία. 

 

   (A.5.3.1) 22 HH →
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5.4 ΜΕΤΡΗΣΗ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ  ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
  

Στο τμήμα αυτό περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η μέτρηση του 

συντελεστή ταχύτητας με την τεχνική VLPR – LIF/MS. 

Για τη γενική αντίδραση  

 ROHRHOH +→+ 2   (A.5.4.1) 

η εφαρμογή της στάσιμης κατάστασης OH, κατά την αντίδρασή του με RH παράγει: 

 [ ] [ ] [ ]rescrr
R

OHin OHkRHOHk
V

F
+=,   (E.5.4.1) 

όπου, Fin,OH : η παροχή του OH (radicals s-1) 

          [OH]r , [RH]r : οι στάσιμες συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια της αντίδρασης  

          kesc : o συντελεστής ταχύτητας διαφυγής του OH 

 

Όταν στον αντιδραστήρα δεν ρέει RH, τότε η διαφυγή του OH από τον αντιδραστήρα 

δίνεται από τη σχέση: 

 [ ]0,
, OHk

V
F

OHesc
R

OHin =   (E.5.4.2) 

όπου, [OH]0 : η στάσιμη συγκέντρωση του OH χωρίς αντίδραση 

Υπό συνθήκες σταθερή παροχής ΟΗ ανά μονάδα όγκου, 
R

OHin

V
F ,  ισχύει: 

 [ ] [ ] [ ] [ ]rOHescrrOHesc OHkRHOHkOHk ,0, +=   (E.5.4.3) 

ή 

 [ ] [ ]( ) [ ] [ ]rrrOHesc RHOHkOHOHk =−0,   (E.5.4.4) 

Οπότε τελικά προκύπτει: 

 
[ ]
[ ] [ ]rOHesc

r

RHkk
OH
OH

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− ,

0 1   (E.5.4.5) 

Λόγω του γεγονότος ότι οι συγκεντρώσεις [OH]0 και [OH]r είναι ανάλογες του σήματος 

φθορισμού, το οποίο καταγράφεται στον ψηφιακό παλμογράφο, οι λόγοι συγκεντρώσεων 

είναι επίσης λόγοι εντάσεων. Συνεπώς προκύπτει: 

61 
 



ΚΚΚ ΕΕΕ ΦΦΦ ΑΑΑ ΛΛΛ ΑΑΑ ΙΙΙ ΟΟΟ    VVV ...    ΟΟΟ ΡΡΡ ΓΓΓ ΑΑΑ ΝΝΝ ΟΟΟ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΙΙΙ ΑΑΑ    

 [ ]rOHescR
OHS

OHS RHkk
Sa
Sa

OH

OH =⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
− ,

0

1   (E.5.4.6) 

όπου, : ο συντελεστής αναλογίας έντασης φθορισμού – συγκέντρωσης 
OHSa

          : η ένταση του σήματος φθορισμού των ριζών OH χωρίς αντίδραση 0
OHS

          : η ένταση του σήματος φθορισμού των ριζών OH στην αντίδραση R
OHS

 Απαλείφοντας το συντελεστής  προκύπτει: 
OHSa

 [ ]rOHescR
OH

OH RHkk
S
S

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− ,

0

1                                        (E.5.4.7) 

Το διάγραμμα της ποσότητας OHescR
OH

OH k
S
S

,

0

1⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−  συναρτήσει του [ ]rRH  είναι μία ευθεία, η 

κλίση της οποίας ισούται με το συντελεστή ταχύτητας k της αντίδρασης. 

 Όπως φαίνεται για τη μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας k, είναι απαραίτητο να 

μετρηθούν τα  ,  και η 0
OHS R

OHS [ ]rRH , η οποία προκύπτει από τη σχέση 

[ ]
RescRH

RH

Vka
IRH

RH

= , και παρακολουθείται με τη χρήση της φασματομετρίας μαζών. 

Όλες οι ποσότητες της τελευταίας σχέσης είναι άμεσα μετρήσιμες. 
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6.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΙΖΩΝ  ΥΔΡΟΞΥΛΙΟΥ 
 

Η πρώτη απόπειρα παραγωγής ριζών OH περιλάμβανε τη μικροκυματική 

διάσπαση μίγματος H2O/He (8% σε H2O), κατά το σχήμα: 

   (A.6.1.1) νταπρο ϊόOHOH MW +⎯⎯→⎯2

Η απόδοση της συγκεκριμένης μεθόδου ήταν πολύ μικρή και το σήμα φθορισμού των 

ριζών OH ασταθές. Για το λόγο αυτό προτιμήθηκε η χημική δημιουργία ριζών 

υδροξυλίου (OH), η οποία ήταν πολύ πιο αποδοτική. 

 Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η ταχύτατη αντίδραση ατόμων υδρογόνου με 

διοξείδιο του αζώτου(59,60): 

 NOOHNOH +→+ 2   ,   k = 1.19×10–10 cm3 molec–1s–1  (A.6.1.2) 

Προκειμένου να δημιουργηθούν τα άτομα υδρογόνου εφαρμόστηκε, κατά τη διαδικασία 

που περιγράφηκε στην παράγραφο (5.3) μικροκυματική ακτινοβολία σε ρέον μίγμα 

H2/Ar/He (29/2/69 %), κατά το σχήμα: 

   (A.6.1.3) HH MW 22 ⎯⎯→⎯

Κατά τη διαδικασία αυτή, το σήμα του φθορισμού των ριζών OH ήταν πολύ σταθερό, 

λόγω της σταθερής παροχής ατόμων υδρογόνου που οφείλεται στη σταθεροποίηση των 

συνθηκών διάσπασης του μοριακού υδρογόνου. 

  Εναλλακτικά, ρίζες OH μπορούν να παραχθούν επιπλέον με τη χημική αντίδραση 

ατόμων φθορίου (F) με υδρατμούς (H2O)(61): 

 HFOHOHF +→+ 2 ,   k = 1.40×10–11 cm3 molec–1s–1  (A.6.1.4) 

όπου και στην περίπτωση αυτή, τα άτομα F παράγονται με την εφαρμογή 

μικροκυματικής ακτινοβολίας σε μίγμα F2 σε He. 

Η συγκεκριμένη μέθοδος όμως, απαιτεί τη χρήση ενός προαντιδραστήρα 

(prereactor) και συνθήκες πλήρους κατανάλωσης των ατόμων F, ώστε να αποφευχθούν 

δευτερογενείς περιπλοκές, λόγω της παρουσίας των δραστικότατων ατόμων F.  
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6.2 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ VLPR-LIF/MS 
 

 Επειδή η τεχνική VLPR-LIF/MS δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για τη 

μέτρηση συντελεστών ταχύτητας αντιδράσεων ριζών υδροξυλίου, ήταν απαραίτητη η 

διεξαγωγή πειραμάτων βαθμονόμησής της, για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των 

αποτελεσμάτων. Οι ενώσεις που επιλέχθηκαν ήταν η αιθανόλη (CH3CH2OH) και ο 

διαιθυλαιθέρας (CH3CH2OCH2CH3), για τις οποίες υπάρχει σχετικά εκτενής αντίστοιχη 

βιβλιογραφία και επιπλέον η δομή τους παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με την προς 

μελέτη ένωση. Τα συγκεκριμένα πειράματα διεξήχθησαν σε θερμοκρασία δωματίου. 

 

6.2.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ  ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ  ΡΙΖΩΝ  ΥΔΡΟΞΥΛΙΟΥ  ΜΕ  ΤΗ  CH3CH2OH 

 

 Για τη μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας της συγκεκριμένης αντίδρασης 

χρησιμοποιήθηκε αντιδραστήρας όγκου V = 290 cm3, ενώ για τη διαφυγή των μορίων 

επιλέχθηκε οπή με διάμετρο d = 5 mm. Κριτήριο επιλογής των συγκεκριμένων συνθηκών 

ήταν η χρονική επάρκεια πραγματοποίησης της αντίδρασης, σε συνδυασμό με τον 

ελάχιστο δυνατό χρόνο παραμονής των προϊόντων στον αντιδραστήρα, ώστε να 

αποφευχθούν περιπλοκές από δευτερογενείς διεργασίες. Ως πρόδρομη ένωση για την 

παραγωγή ατόμων υδρογόνου χρησιμοποιήθηκε μίγμα μοριακού υδρογόνου (Linde, 5.3) 

σε ήλιο (Linde, 4.6) και αργό (Linde, 4.8) (H2/He/Ar, 29/69/2 %), ενώ το NO2 (Aldrich, 

2.5) χρησιμοποιήθηκε χωρίς να αραιωθεί. Τέλος, η αιθανόλη (Merck, GC 99.0 – 100 %) 

χρησιμοποιήθηκε επίσης αναραίωτη. 

 Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων η CH3CH2OH τοποθετήθηκε σε ένα ειδικά 

κατασκευασμένο αποθηκευτικό χώρο και με κατάλληλη επεξεργασία απαλλάχθηκε από 

τον εγκλωβισμένο αέρα και από ενδεχόμενες πτητικές προσμίξεις. Η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε περιλαμβάνει την ψύξη της αιθανόλης σε θερμοκρασία ~ 77 K, με τη 

χρήση υγρού αζώτου, και την απομάκρυνση του αέρα, ο οποίος βρίσκεται στην αέρια 

φάση. Στη συνέχεια η αιθανόλη αφήνεται να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου. Η 

συγκεκριμένη διαδικασία επαναλήφθηκε αρκετές φορές, προκειμένου να απομακρυνθεί 
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όλη η ποσότητα του αέρα, γεγονός που διαπιστώθηκε από τη μη μεταβολή της πίεσης 

στη γραμμής κενού, κατά την εκτόνωσή της. Για την εξακρίβωση της ικανοποιητικής 

απαέρωσης του δείγματος, έγινε έλεγχος του φάσματος μάζας του δείγματος, για 

παραμένοντα ίχνη αέρα και πιθανές προσμίξεις. 

Ο έλεγχος καθαρότητας της αιθανόλης, έγινε με την αντιπαράθεση φασμάτων 

μάζας της αιθανόλης στο συγκεκριμένο φασματογράφο σε ενέργεια ιονισμού 19 και 70 

eV, και αντίστοιχων που υπάρχουν σε διαδικτυακές βιβλιοθήκες(62,63). Σε αυτό το σημείο 

πρέπει να σημειωθεί ότι τα σωματίδια κατά τη διέλευσή τους από το θάλαμο ιονισμού, 

αποκτούν συνήθως φορτίο +1, οπότε ο λόγος m/z ταυτίζεται με τη μάζα τους. Η 

σύγκριση των χαρακτηριστικών κορυφών, αλλά και των σχετικών εντάσεών τους 

παρατίθενται παρακάτω: 

 

 
α) Φάσμα μάζας της CH3CH2OH στα 70 eV από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του NIST 
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β) Φάσμα μάζας της CH3CH2OH στα 70 eV από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του AIST 
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γ) Φάσμα μάζας της CH3CH2OH που λήφθηκε στο εργαστήριο στα 19 eV 
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δ) Φάσμα μάζας της CH3CH2OH που λήφθηκε στο εργαστήριο στα 70 eV 

 

Από τα παραπάνω φάσματα, τα οποία δεν εμφανίζουν σημαντικές διαφορές, είναι 

φανερό ότι το δείγμα είναι απαλλαγμένο προσμίξεων. Όσον αφορά τη λειτουργία του 

φασματογράφου μαζών, οι τυχόν παρεκκλίσεις που εμφανίζονται είναι ελάχιστες και 

πιθανόν να οφείλονται σε διαφορετικές συνθήκες συλλογής των φασμάτων ή σε 

διαφορετική επεξεργασία των δειγμάτων. 

 Το δυναμικό στο θάλαμο ιονισμού, για τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων 

πειραμάτων, ρυθμίστηκε στα  19 eV και στη συνέχεια επιλέχθηκε η κορυφή στην οποία 

θα παρατηρείται η αιθανόλη. Η τελευταία διεργασία αποτελεί ένα πολύ κρίσιμο σημείο 

για τη μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας καθώς επιβάλλεται να είναι απαλλαγμένη από 

συνεισφορές άλλων μορίων, που δυνητικά θα δώσουν κορυφή με το συγκεκριμένο λόγο 

m/z. Κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων η αιθανόλη παρατηρήθηκε τόσο στην κορυφή 

με λόγο m/z = 31 (CH2OH )+, όσο και στην m/z = 45 (C2H5O)+ και τα αποτελέσματα 

που λήφθηκαν ήταν πανομοιότυπα. Η χρήση της μητρικής κορυφής αποφεύχθηκε διότι 

είναι ίδια με αυτή του NO2 και υπήρχε μεγάλο σήμα υποβάθρου στη συγκεκριμένη 

κορυφή. 
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 Όσον αφορά στην παρακολούθηση των ριζών ΟΗ, όπως αναφέρθηκε, 

χρησιμοποιήθηκε η τεχνική επαγόμενου φθορισμού από laser. Ο φθορισμός των ριζών 

ΟΗ καταγράφεται στον ψηφιακό παλμογράφο, αφού αρχικά προσδιοριστεί το σήμα 

υποβάθρου από διάφορες συνεισφορές σκεδαζόμενου φωτός, απουσία ριζών ΟΗ. Το 

συγκεκριμένο σήμα ήταν σταθερό κατά τη διάρκεια του κάθε πειράματος, με ένταση 160 

mV. Η συνεισφορά του σήματος υποβάθρου αφαιρείται από το μετρούμενο σήμα 

φθορισμού των ριζών OH, τόσο κατά τη διάρκεια της αντίδρασης (  ), όσο και 

απουσία αυτής ( ). 

R
OHS

0
OHS

Επόμενο στάδιο της πειραματικής μελέτης αποτέλεσε ο έλεγχος του μηχανισμού, 

μέσω του οποίου πραγματοποιείται η αντίδραση και αν είναι δυνατόν, η ταυτοποίηση 

των προϊόντων της. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα: 

α) Καταγραφή του φάσματος του αντιδραστήρα απουσία αντιδρώντων, το οποίο 

αποτελεί το φάσμα υποβάθρου για το φασματογράφο μάζας. 

β) Ροή μίγματος μοριακού υδρογόνου, υποβαλλόμενο σε μικροκυματική 

ακτινοβολία, και διοξειδίου του αζώτου από ανεξάρτητη είσοδο, για τη χημική 

παραγωγή ριζών υδροξυλίου στον αντιδραστήρα. Υπό αυτές τις συνθήκες καταγράφεται  

η ένταση του σήματος φθορισμού των ριζών OH ( ), ενώ συγχρόνως λαμβάνεται το 

αντίστοιχο φάσμα μαζών. 

0
OHS

γ) Εισαγωγή στον αντιδραστήρα CH3CH2OH και ταυτόχρονη καταγραφή 

φάσματος μαζών και έντασης σήματος φθορισμού ( ), υπό συνθήκες αντίδρασης. R
OHS

δ) Διακοπή ροής μοριακού υδρογόνου και διοξειδίου του αζώτου, και λήψη 

φάσματος μαζών της CH3CH2OH. 

 Κατά τη διαδικασία εισαγωγής της CH3CH2OH στον αντιδραστήρα, 

παρατηρήθηκε πτώση της έντασης του σήματος φθορισμού των ριζών OH και 

συγχρόνως αύξηση της έντασης της κορυφής του H2O, τα οποία πιστοποιούν, αφενός το 

γεγονός ότι  πραγματοποιείται αντίδραση, και αφετέρου ότι η αντίδραση συμβαίνει μέσω 

μετάθεσης ατομικού υδρογόνου. Η αντίστοιχη αφυδρογονωμένη ρίζα δεν ανιχνεύθηκε 

στη μητρική της κορυφή, το οποίο οφείλεται κυρίως στην τεχνική του ισχυρού ιονισμού 

(Electron Bombardment) που χρησιμοποιείται. Κατά τη διεργασία αυτή, το κατιόν της 
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ασταθούς ελεύθερης ρίζας διασπάται αμέσως και δεν φτάνει στον ανιχνευτή. Οπότε 

σύμφωνα με αυτές τις παρατηρήσεις, η αντίδραση πραγματοποιείται κατά το σχήμα: 

 ( )•+⎯→⎯+ OHCOHOHCHCHOH k
52223   (A.6.2.1.1) 

Η εφαρμογή της προσέγγισης στάσιμης κατάστασης για την CH3CH2OΗ στη 

συγκεκριμένη αντίδραση δίνει: 

 [ ] [ ]( ) [ ] [ ]rrrOHesc OHCHCHOHkOHOHk 230, =−   (Ε.6.2.1.1) 

όπου, k : ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης  

[CH3CH2OH]r : η τρέχουσα συγκέντρωση της CH3CH2OΗ κατά την εξέλιξη της 

αντίδρασης 

Από το μετασχηματισμό της έκφρασης (Ε.6.2.1.1) βάσει όσων αναφέρθηκαν στην 

παράγραφο (5.4) προκύπτει: 

 [ ]rOHescR
OH

OH OHCHCHkk
S
S

23,

0

1 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−   (Ε.6.2.1.2) 

 

Όπως φαίνεται από τη σχέση (Ε.6.2.1.2), η σταθερά ταχύτητας της αντίδρασης είναι ο 

συντελεστής αναλογίας των ποσοτήτων OHescR
OH

OH k
S
S

,

0

1⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−  και [CH3CH2OH]r και 

παρέχεται από την κλίση της ευθείας που προκύπτει κατασκευάζοντας το αντίστοιχο 

διάγραμμα. Όλες οι ποσότητες είναι άμεσα μετρήσιμες, εκτός του συντελεστή ταχύτητας 

διαφυγής , ο οποίος προσδιορίζεται ανεξάρτητα, για τη μάζα του μορίου (OH : 

m/z = 17) και τη θερμοκρασία στην οποία διεξάγεται το πείραμα (Παράγραφος 5.1). Η 

συγκέντρωση της αιθανόλης (

OHesck ,

[ ]rOHCHCH 23 ) προσδιορίζεται καταγράφοντας την 

χαρακτηριστική, επιλεγμένη κορυφή της στο φασματογράφο μαζών, αφού αρχικά έχει  

διεξαχθεί πείραμα προσδιορισμού του συντελεστή βαθμονόμησης έντασης 

συγκέντρωσής της (Παράγραφος 5.2). Ακολούθως παρατίθεται οι τιμές των A και B που 

προέκυψαν από την προσαρμογή της συνάρτησης 
P
BAAcorr

F +=  στα σημεία της 

γραφικής παράστασης του AF συναρτήσει της μέσης πίεσης (Pavg) και το διάγραμμα 

βαθμονόμησης έντασης – ροής, που χρησιμοποιήθηκαν στην άνωθι αναφερόμενη 

βαθμονόμηση: 
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A = 1.050 × 1014 molecule Torr-2 s-1 

B = 2.2082 × 1014 molecule Torr-1 s-1 
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(Δ.6.2.1.1) Διάγραμμα μέτρησης συντελεστή βαθμονόμησης για την CH3CH2OH 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι ο συντελεστής βαθμονόμησης 

μετράται καθημερινά προκειμένου όλες οι μετρούμενες ποσότητες να αναφέρονται στις 

συνθήκες διεξαγωγής του πειράματος και να περιοριστούν τυχαία και συστηματικά 

οργανολογικά σφάλματα. 

Γνωρίζοντας το συντελεστή βαθμονόμησης, είναι δυνατός περαιτέρω ο 

προσδιορισμός της τρέχουσας συγκέντρωσης της CH3CH2OΗ σε συνθήκες αντίδρασης, 

μέσω της έκφρασης: 

 [ ]
ROHCHCHescM

M

Vka
IOHCHCH

23,
23 =   (Ε.6.2.1.3) 

όπου, I : η ένταση της επιλεγμένης κορυφής του ιόντος (m/z = 31 ή 45) 

          α : ο συντελεστής βαθμονόμησης της τρέχουσας συγκέντρωσης για την κορυφή IΜ 

          : ο συντελεστής ταχύτητας διαφυγής της CH3CH2OΗ OHCHCHesck
23,

           : ο όγκος του αντιδραστήρα RV

Κατά την πειραματική διαδικασία μέτρησης του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης, 

καταγράφεται η ένταση του σήματος φθορισμού των ριζών OH και η ένταση της 
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κορυφής της CH3CH2OΗ, μεταβάλλοντας το λόγο των σχετικών συγκεντρώσεών τους, 

στον αντιδραστήρα. Για να επιτευχθεί αυτό, διατηρείται σταθερή η συγκέντρωση των 

ριζών ΟΗ και αυξάνεται σταδιακά η συγκέντρωση της CH3CH2OΗ. Προκειμένου να 

διασφαλιστούν οι συγκεκριμένες συνθήκες, η πίεση στο χώρο τροφοδοσίας, τόσο του 

μοριακού υδρογόνου, όσο και του διοξειδίου του αζώτου ελέγχονται, ώστε να είναι 

σταθερές καθόλη τη διάρκεια του πειράματος, μέσω ρυθμιστικών βαλβίδων (HOKE 

1656G4YA), ενώ η αντίστοιχη πίεση της CH3CH2OΗ στο χώρο τροφοδοσίας αυξάνεται 

κλιμακωτά. Η πίεση της CH3CH2OΗ καθορίζεται από το σημείο εκκίνησης  της 

αντίδρασης, το οποίο γίνεται αντιληπτό από την πτώση της έντασης του σήματος 

φθορισμού, και δύναται να εκταθεί μέχρι την ολοκληρωτική κατανάλωση των ριζών ΟΗ 

(SOH = 3 Sbg). Κατά τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων πειραμάτων, η πίεση της 

CH3CH2OΗ κυμάνθηκε από 1.00 έως 8.00 Torr και οι συγκεντρώσεις της στον 

αντιδραστήρα από 1.1 × 1011 έως  5.5 × 1012 molecule cm-3. Η πίεση του μίγματος 

H2/He/Ar ήταν 12.0 Torr ενώ του NO2 ήταν 19.0 Torr, οι οποίες αντιστοιχούν σε 

συγκεντρώσεις ριζών OH από 2.6 × 1011 έως 3 × 1012 radical cm-3. 

Κατά τη διάρκεια του πειράματος, συλλέγονται σημεία στον υπολογιστή, στα 

οποία μετράται, τόσο η ένταση του σήματος φθορισμού των ριζών OH, όσο και η ένταση 

της κορυφής της CH3CH2OΗ (I31,45) και του H2O (I18). 

 Η γενική διαδικασία συλλογής σημείων περιγράφεται ακολούθως: 

α) Συλλογή σημείων τα οποία περιλαμβάνουν την καταγραφή της έντασης του σήματος 

φθορισμού χωρίς τη ροή CH3CH2OΗ στον αντιδραστήρα. 

β) Συλλογή σημείων (ένταση σήματος φθορισμού και ένταση κορυφών) που 

αντιστοιχούν στην αντίδραση όταν δηλαδή, πέρα από το ΟΗ εισάγεται στον 

αντιδραστήρα και CH3CH2OΗ. 

γ) Διακοπή ροής H2 και NO2, και συλλογή σημείων για τη βαθμονόμηση της 

CH3CH2OΗ. 

Για την εξαγωγή του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης κατασκευάζεται 

διάγραμμα της ποσότητας OHescR
OH

OH k
S
S

,

0

1⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−  συναρτήσει της τρέχουσας συγκέντρωσής 

της , και στη συνέχεια από τη γραμμική προσαρμογή των σημείων 

προσδιορίζεται η κλίσης της ευθείας (Διάγραμμα 6.2.1.2). 

[ ]rOHCHCH 23
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Ο συντελεστής ταχύτητας για την αντίδραση OH + CH3CH2OH σε θερμοκρασία 

δωματίου μετρήθηκε ίσος με: 

=298k (3.42 ± 0.43) × 10-12 cm3 molecule-1 s-1 
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(Δ.6.2.1.2) Συγκεντρωτικό διάγραμμα πειραματικών μετρήσεων για την αντίδραση της CH3CH2OH  με ρίζες 
υδροξυλίου  σε θερμοκρασία T=298 K. H γραμμική προσαρμογή των σημείων δίνει το συντελεστή ταχύτητας 

 

Η τιμή αυτή βρίσκεται σε πολύ καλή συμφωνία με τα βιβλιογραφικά δεδομένα(64,65) , 

γεγονός που καταδεικνύει ότι η τεχνική VLPR–LIF/MS εξάγει αξιόπιστα αποτελέσματα, 

για ταχείες αντιδράσεις οξυγονούχων ενώσεων με ρίζες υδροξυλίου.
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6.2.2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ  ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ  ΡΙΖΩΝ  ΥΔΡΟΞΥΛΙΟΥ  ΜΕ  ΤΟ  

CH3CH2OCH2CH3 
 

Για τη μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας της συγκεκριμένης αντίδρασης 

χρησιμοποιήθηκε αντιδραστήρας όγκου V = 290 cm3, ενώ για τη διαφυγή των μορίων 

επιλέχθηκε οπή με διάμετρο d = 5 mm. Κριτήριο επιλογής των συγκεκριμένων συνθηκών 

ήταν η χρονική επάρκεια πραγματοποίησης της αντίδρασης, σε συνδυασμό με τον 

ελάχιστο δυνατό χρόνο παραμονής των προϊόντων στον αντιδραστήρα, ώστε να 

αποφευχθούν περιπλοκές από δευτερογενείς διεργασίες. Ως πρόδρομη ένωση για την 

παραγωγή ατόμων υδρογόνου χρησιμοποιήθηκε μίγμα μοριακού υδρογόνου (Linde, 5.3) 

σε ήλιο (Linde, 4.6) και αργό (Linde, 4.8) (H2/He/Ar, 29/69/2 %), ενώ το NO2 (Aldrich, 

2.5) χρησιμοποιήθηκε χωρίς να αραιωθεί. Τέλος, ο διαιθυλαιθέρας (Merck, GC 99.5 %) 

χρησιμοποιήθηκε επίσης αναραίωτος. 

 Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων ο CH3CH2OCH2CH3 τοποθετήθηκε σε ένα 

ειδικά κατασκευασμένο αποθηκευτικό χώρο και με κατάλληλη επεξεργασία 

απαλλάχθηκε από τον εγκλωβισμένο αέρα και από ενδεχόμενες πτητικές προσμίξεις. Η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει την ψύξη του διαιθυλαιθέρα σε 

θερμοκρασία ~ 77 K, με τη χρήση υγρού αζώτου, και την απομάκρυνση του αέρα, ο 

οποίος βρίσκεται στην αέρια φάση. Στη συνέχεια ο διαιθυλαιθέρας αφήνεται να 

επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου. Η συγκεκριμένη διαδικασία επαναλήφθηκε 

αρκετές φορές, προκειμένου να απομακρυνθεί όλη η ποσότητα του αέρα, γεγονός που 

διαπιστώθηκε από τη μη μεταβολή της πίεσης στη γραμμής κενού, κατά την εκτόνωσή 

του. Για την εξακρίβωση της ικανοποιητικής απαέρωσης του δείγματος, έγινε έλεγχος 

του φάσματος μάζας του δείγματος, για παραμένοντα ίχνη αέρα και πιθανές προσμίξεις. 

Ο έλεγχος καθαρότητας του διαιθυλαιθέρα, έγινε με την αντιπαράθεση φασμάτων 

μάζας του διαιθυλαιθέρα στο συγκεκριμένο φασματογράφο σε ενέργεια ιονισμού 19 και 

70 eV, και αντίστοιχων που υπάρχουν σε διαδικτυακές βιβλιοθήκες(62,63). Σε αυτό το 

σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι τα σωματίδια κατά τη διέλευσή τους από το θάλαμο 

ιονισμού, αποκτούν συνήθως φορτίο +1, οπότε ο λόγος m/z ταυτίζεται με τη μάζα τους. 
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Η σύγκριση των χαρακτηριστικών κορυφών, αλλά και των σχετικών εντάσεών τους 

παρατίθενται παρακάτω: 

 
α) Φάσμα μάζας του CH3CH2OCH2CH3 στα 70  eV  από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του NIST 
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β) Φάσμα μάζας του CH3CH2OCH2CH3  στα 70  eV  από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του AIST 
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γ) Φάσμα μάζας του  CH3CH2OCH2CH3  που λήφθηκε στο εργαστήριο  στα 19 eV 
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δ) Φάσμα μάζας του  CH3CH2OCH2CH3  που λήφθηκε στο εργαστήριο  στα 70  eV 

 

Από τα παραπάνω φάσματα, τα οποία δεν εμφανίζουν σημαντικές διαφορές, είναι 

φανερό ότι το δείγμα είναι απαλλαγμένο προσμίξεων. Όσον αφορά τη λειτουργία του 

οργάνου, οι τυχόν παρεκκλίσεις που εμφανίζονται είναι ελάχιστες και πιθανόν να 

οφείλονται σε διαφορετικές συνθήκες συλλογής των φασμάτων ή σε διαφορετική 

επεξεργασία των δειγμάτων. 

 Το δυναμικό στο θάλαμο ιονισμού, για τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων 

πειραμάτων, ρυθμίστηκε στα  19 eV και στη συνέχεια επιλέχθηκε η κορυφή στην οποία 

θα παρατηρείται ο διαιθυλαιθέρας. Η τελευταία διεργασία αποτελεί ένα πολύ κρίσιμο 

σημείο για τη μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας καθώς επιβάλλεται να είναι 

απαλλαγμένη από συνεισφορές άλλων μορίων, που δυνητικά θα δώσουν κορυφή με το 

συγκεκριμένο λόγο m/z. Κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων ο διαιθυλαιθέρας 

παρατηρήθηκε στη μητρική κορυφή με λόγο m/z = 74 (CH3CH2OCH2CH3 )+. 

 Όσον αφορά στην παρακολούθηση των ριζών ΟΗ, όπως αναφέρθηκε, 

χρησιμοποιήθηκε η τεχνική επαγόμενου φθορισμού από laser. Ο φθορισμός των ριζών 

ΟΗ καταγράφεται στον ψηφιακό παλμογράφο, αφού αρχικά προσδιοριστεί το σήμα 

υποβάθρου από διάφορες συνεισφορές σκεδαζόμενου φωτός, απουσία ριζών ΟΗ. Το 
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συγκεκριμένο σήμα ήταν σταθερό κατά τη διάρκεια του κάθε πειράματος με ένταση 160 

mV. Η συνεισφορά του σήματος υποβάθρου αφαιρείται από το μετρούμενο σήμα 

φθορισμού των ριζών OH, τόσο κατά τη διάρκεια της αντίδρασης (  ), όσο και 

απουσία αυτής ( ). 

R
OHS

0
OHS

Επόμενο στάδιο της πειραματικής μελέτης αποτέλεσε ο έλεγχος του μηχανισμού, 

μέσω του οποίου πραγματοποιείται η αντίδραση και αν είναι δυνατόν, η ταυτοποίηση 

των προϊόντων της. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα: 

α) Καταγραφή του φάσματος του αντιδραστήρα απουσία αντιδρώντων, το οποίο 

αποτελεί το φάσμα υποβάθρου για το φασματογράφο μάζας. 

β) Ροή μίγματος μοριακού υδρογόνου, υποβαλλόμενο σε μικροκυματική 

ακτινοβολία, και διοξειδίου του αζώτου από ανεξάρτητη είσοδο, για τη χημική 

παραγωγή ριζών υδροξυλίου στον αντιδραστήρα. Υπό αυτές τις συνθήκες καταγράφεται  

η ένταση του σήματος φθορισμού των ριζών OH ( ), ενώ συγχρόνως λαμβάνεται το 

αντίστοιχο φάσμα μαζών. 

0
OHS

γ) Εισαγωγή στον αντιδραστήρα CH3CH2OCH2CH3 και ταυτόχρονη καταγραφή 

φάσματος μαζών και έντασης σήματος φθορισμού ( ), υπό συνθήκες αντίδρασης. R
OHS

δ) Διακοπή ροής μοριακού υδρογόνου και διοξειδίου του αζώτου, και λήψη 

φάσματος μαζών του CH3CH2OCH2CH3. 

 Κατά τη διαδικασία εισαγωγής του CH3CH2OCH2CH3 στον αντιδραστήρα, 

παρατηρήθηκε πτώση της έντασης του σήματος φθορισμού των ριζών OH και 

συγχρόνως αύξηση της έντασης της κορυφής του H2O, τα οποία πιστοποιούν, αφενός το 

γεγονός ότι  πραγματοποιείται αντίδραση, και αφετέρου ότι η αντίδραση συμβαίνει μέσω 

μετάθεσης ατομικού υδρογόνου. Η αντίστοιχη αφυδρογονωμένη ρίζα δεν ανιχνεύθηκε 

στη μητρική κορυφή της, το οποίο οφείλεται κυρίως στην τεχνική του ισχυρού ιονισμού, 

με βομβαρδισμό ηλεκτρονίων που χρησιμοποιείται. Κατά τη διεργασία αυτή, το κατιόν 

της ασταθούς ελεύθερης ρίζας διασπάται αμέσως και δε φτάνει στον ανιχνευτή. Οπότε 

σύμφωνα με αυτές τις παρατηρήσεις, η αντίδραση πραγματοποιείται κατά το σχήμα: 

   (A.6.2.2.1) •+⎯→⎯+ )( 425223223 HOCHCOHCHOCHCHCHOH k

Η εφαρμογή της προσέγγισης στάσιμης κατάστασης για τον CH3CH2OCH2CH3 στη 

συγκεκριμένη αντίδραση δίνει: 
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 [ ] [ ]( ) [ ] [ ]rrrOHesc CHOCHCHCHOHkOHOHk 32230, =−   (Ε.6.2.2.1) 

όπου, k : ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης  

[CH3CH2OCH2CH3]r : η τρέχουσα συγκέντρωση του CH3CH2OCH2CH3 κατά την 

εξέλιξη της αντίδρασης 

Από το μετασχηματισμό της έκφρασης (Ε.6.2.2.1) βάσει όσων αναφέρθηκαν στην 

παράγραφο (5.4) προκύπτει: 

 [ rOHescR
OH

OH CHOCHCHCHkk
S
S

3223,

0

1 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− ]   (Ε.6.2.2.2) 

 

Όπως φαίνεται από τη σχέση (Ε.6.2.2.2), η σταθερά ταχύτητας της αντίδρασης είναι ο 

συντελεστής αναλογίας των ποσοτήτων OHescR
OH

OH k
S
S

,

0

1⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−  και [CH3CH2OCH2CH3]r και 

παρέχεται από την κλίση της ευθείας που προκύπτει κατασκευάζοντας το αντίστοιχο 

διάγραμμα. Όλες οι ποσότητες είναι άμεσα μετρήσιμες, εκτός του συντελεστή ταχύτητας 

διαφυγής , ο οποίος προσδιορίζεται ανεξάρτητα, για τη μάζα του μορίου (OH : 

m/z = 17) και τη θερμοκρασία στην οποία διεξάγεται το πείραμα (Παράγραφος 5.1). Η 

συγκέντρωση του διαιθυλαιθέρα (

OHesck ,

[ ]rCHOCHCHCH 3223 ) προσδιορίζεται 

καταγράφοντας την χαρακτηριστική, επιλεγμένη κορυφή του στο φασματογράφο μαζών, 

αφού αρχικά έχει  διεξαχθεί πείραμα προσδιορισμού του συντελεστή βαθμονόμησης 

έντασης συγκέντρωσής της (Παράγραφος 5.2). Ακολούθως παρατίθεται οι τιμές των A 

και B που προέκυψαν από την προσαρμογή της συνάρτησης 
P
BAAcorr

F +=  στα σημεία 

της γραφικής παράστασης του AF συναρτήσει της μέσης πίεσης (Pavg) και το διάγραμμα 

βαθμονόμησης έντασης – ροής, που χρησιμοποιήθηκαν στην άνωθι αναφερόμενη 

βαθμονόμηση: 

A = 9.2978 × 1013 molecule Torr-2 s-1 

B = 4.4128 × 1014 molecule Torr-1 s-1 
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(Δ.6.2.2.1) Διάγραμμα μέτρησης συντελεστή βαθμονόμησης για το CH3CH2OCH2CH3 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι ο συντελεστής βαθμονόμησης 

μετράται καθημερινά προκειμένου όλες οι μετρούμενες ποσότητες να αναφέρονται στις 

συνθήκες διεξαγωγής του πειράματος και να περιοριστούν τα οργανολογικά σφάλματα. 

Γνωρίζοντας το συντελεστή βαθμονόμησης, είναι δυνατός περαιτέρω ο 

προσδιορισμός της τρέχουσας συγκέντρωσης του CH3CH2OCH2CH3 σε συνθήκες 

αντίδρασης, μέσω της έκφρασης: 

 [ ]
ROHCHCHescM

M

Vka
ICHOCHCHCH

23,
3223 =   (Ε.6.2.2.3) 

όπου, I : η ένταση της επιλεγμένης κορυφής του ιόντος (m/z = 74) 

          α : ο συντελεστής βαθμονόμησης της τρέχουσας συγκέντρωσης για την κορυφή IΜ 

          : ο συντελεστής ταχύτητας διαφυγής του CH3CH2OCH2CH3 
3223, CHOCHCHCHesck

           : ο όγκος του αντιδραστήρα RV

Κατά την πειραματική διαδικασία μέτρησης του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης, 

καταγράφεται η ένταση του σήματος φθορισμού των ριζών OH και η ένταση της 

κορυφής του CH3CH2OCH2CH3, μεταβάλλοντας το λόγο των σχετικών συγκεντρώσεών 

τους, στον αντιδραστήρα. Για να επιτευχθεί αυτό, διατηρείται σταθερή η συγκέντρωση 

των ριζών ΟΗ και αυξάνεται σταδιακά η συγκέντρωση του CH3CH2OCH2CH3. 
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Προκειμένου να διασφαλιστούν οι συγκεκριμένες συνθήκες, η πίεση στο χώρο 

τροφοδοσίας, τόσο του μοριακού υδρογόνου, όσο και του διοξειδίου του αζώτου 

ελέγχονται, ώστε να είναι σταθερές καθόλη τη διάρκεια του πειράματος, μέσω 

ρυθμιστικών βαλβίδων (HOKE 1656G4YA), ενώ η αντίστοιχη πίεση του 

CH3CH2OCH2CH3 στο χώρο τροφοδοσίας αυξάνεται κλιμακωτά. Η πίεση του 

CH3CH2OCH2CH3 καθορίζεται από το σημείο εκκίνησης  της αντίδρασης, το οποίο 

γίνεται αντιληπτό από την πτώση της έντασης του σήματος φθορισμού, και δύναται να 

εκταθεί μέχρι την ολοκληρωτική κατανάλωση των ριζών ΟΗ (SOH = 3 Sbg). Κατά τη 

διεξαγωγή των συγκεκριμένων πειραμάτων, η πίεση του CH3CH2OCH2CH3 κυμάνθηκε 

από 0.60 έως 5.50 Torr και οι συγκεντρώσεις του στον αντιδραστήρα από 1.9 × 1010 έως  

3.8 × 1012 molecule cm-3. Η πίεση του μίγματος H2/He/Ar ήταν 18.0 Torr ενώ του NO2 

ήταν 20.0 Torr, οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεντρώσεις ριζών OH από 1.0 × 1011 έως 

1.3 × 1012 radical cm-3. 

Κατά τη διάρκεια του πειράματος, συλλέγονται σημεία στον υπολογιστή, στα 

οποία μετράται, τόσο η ένταση του σήματος φθορισμού των ριζών OH, όσο και η ένταση 

της κορυφής του CH3CH2OCH2CH3 (I74) και του H2O (I18). 

 Η γενική διαδικασία συλλογής σημείων περιγράφεται ακολούθως: 

α) Συλλογή σημείων τα οποία περιλαμβάνουν την καταγραφή της έντασης του σήματος 

φθορισμού χωρίς τη ροή CH3CH2OCH2CH3 στον αντιδραστήρα. 

β) Συλλογή σημείων (ένταση σήματος φθορισμού και ένταση κορυφών) που 

αντιστοιχούν στην αντίδραση όταν δηλαδή, πέρα από το ΟΗ εισάγεται στον 

αντιδραστήρα και CH3CH2OCH2CH3. 

γ) Διακοπή ροής H2 και NO2, και συλλογή σημείων για τη βαθμονόμηση του 

CH3CH2OCH2CH3. 

Για την εξαγωγή του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης κατασκευάζεται 

διάγραμμα της ποσότητας OHescR
OH

OH k
S
S

,

0

1⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−  συναρτήσει της τρέχουσας συγκέντρωσής 

του , και στη συνέχεια από τη γραμμική προσαρμογή των σημείων 

προσδιορίζεται η κλίσης της ευθείας (Διάγραμμα 6.2.2.2). 

[ rCHOCHCHCH 3223 ]
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Ο συντελεστής ταχύτητας για την αντίδραση OH + CH3CH2OCH2CH3 σε θερμοκρασία 

δωματίου μετρήθηκε ίσος με: 

=298k  (1.41 ± 0.19) × 10-11 cm3 molecule-1 s-1 
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(Δ.6.2.2.2) Συγκεντρωτικό διάγραμμα πειραματικών μετρήσεων για την αντίδραση το CH3CH2OCH2CH3  με 
ρίζες υδροξυλίου  σε θερμοκρασία T=298 K. H γραμμική προσαρμογή των σημείων δίνει το συντελεστή 
ταχύτητας 
 
 
Η τιμή αυτή βρίσκεται σε πολύ καλή συμφωνία με τα βιβλιογραφικά δεδομένα(66-68) , 

γεγονός που καταδεικνύει ότι η τεχνική VLPR–LIF/MS εξάγει αξιόπιστα αποτελέσματα, 

για ταχείες αντιδράσεις οξυγονούχων ενώσεων με ρίζες υδροξυλίου. 
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6.3 ΚΙΝΗΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  ΤΗΣ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ  ΡΙΖΩΝ  
ΥΔΡΟΞΥΛΙΟΥ ΜΕ  ΤΟ CF3CH2OCH3 

 

Η μέτρηση των σταθερών ταχύτητας των αντιδράσεων της CH3CH2OΗ και του 

CH3CH2OCH2CH3 με ρίζες OH, έδειξε ότι η τεχνική VLPR-LIF/MS μπορεί και εξάγει 

αξιόπιστα αποτελέσματα. Το επόμενο στάδιο, και το κύριο αυτής της διατριβής, ήταν η 

κινητική μελέτη της αντίδρασης των ριζών OH με το φθοριωμένου αιθέρα 

CF3CH2OCH3. Τα συγκεκριμένα πειράματα διεξήχθησαν σε δύο διαφορετικές συνθήκες, 

οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς την αναλογία των ατόμων υδρογόνου και του 

διοξειδίου του αζώτου στον αντιδραστήρα. 

 

6.3.1 Μέτρηση του Συντελεστή Ταχύτητας της Αντίδρασης Ριζών Υδροξυλίου με το 
CF3CH2OCH3 
 

Για τη μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας της συγκεκριμένης αντίδρασης 

χρησιμοποιήθηκε αντιδραστήρας όγκου V = 290 cm3, ενώ για τη διαφυγή των μορίων 

επιλέχθηκε οπή με διάμετρο d = 5 mm. Κριτήριο επιλογής των συγκεκριμένων συνθηκών 

ήταν η χρονική επάρκεια πραγματοποίησης της αντίδρασης, σε συνδυασμό με τον 

ελάχιστο δυνατό χρόνο παραμονής των προϊόντων στον αντιδραστήρα, ώστε να 

αποφευχθούν περιπλοκές από δευτερογενείς διεργασίες. Ως πρόδρομη ένωση για την 

παραγωγή ατόμων υδρογόνου χρησιμοποιήθηκε μίγμα μοριακού υδρογόνου (Linde, 5.3) 

σε ήλιο (Linde, 4.6) και αργό (Linde, 4.8) (H2/He/Ar, 29/69/2 %), ενώ το NO2 (Aldrich, 

2.5) χρησιμοποιήθηκε χωρίς να αραιωθεί. Τέλος, ο 2,2,2 τριφθορο-αιθυλο-μεθυλαιθέρας 

(Fluorochem Limited, 97 %) χρησιμοποιήθηκε επίσης αναραίωτος. 

 Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων ο CF3CH2OCH3 τοποθετήθηκε σε ένα ειδικά 

κατασκευασμένο αποθηκευτικό χώρο και με κατάλληλη επεξεργασία απαλλάχθηκε από 

τον εγκλωβισμένο αέρα και από ενδεχόμενες πτητικές προσμίξεις. Η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε περιλαμβάνει την ψύξη του 2,2,2 τριφθορο-αιθυλο-μεθυλαιθέρα σε 

θερμοκρασία ~ 77 K, με τη χρήση υγρού αζώτου, και την απομάκρυνση του αέρα, ο 

οποίος βρίσκεται στην αέρια φάση. Στη συνέχεια ο 2,2,2 τριφθορο-αιθυλο-μεθυλαιθέρας 

αφήνεται να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου. Η συγκεκριμένη διαδικασία 

επαναλήφθηκε αρκετές φορές, προκειμένου να απομακρυνθεί όλη η ποσότητα του αέρα, 
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γεγονός που διαπιστώθηκε από τη μη μεταβολή της πίεσης στη γραμμής κενού, κατά την 

εκτόνωσή του. Για την εξακρίβωση της ικανοποιητικής απαέρωσης του δείγματος, έγινε 

έλεγχος του φάσματος μάζας του δείγματος, για παραμένοντα ίχνη αέρα και πιθανές 

προσμίξεις. 

Ο έλεγχος καθαρότητας του 2,2,2 τριφθορο-αιθυλο-μεθυλαιθέρα, έγινε με την 

αντιπαράθεση φασμάτων μάζας του 2,2,2 τριφθορο-αιθυλο-μεθυλαιθέρα στο 

συγκεκριμένο φασματογράφο σε ενέργεια ιονισμού 19 και 70 eV, και αντίστοιχων που 

υπάρχουν σε διαδικτυακές βιβλιοθήκες(62). Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

σωματίδια κατά τη διέλευσή τους από το θάλαμο ιονισμού, αποκτούν συνήθως φορτίο 

+1, οπότε ο λόγος m/z ταυτίζεται με τη μάζα τους. Η σύγκριση των χαρακτηριστικών 

κορυφών, αλλά και των σχετικών εντάσεών τους παρατίθενται παρακάτω: 

 
α) Φάσμα μάζας του CF3CH2OCH3 στα 70 eV από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του NIST 
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β) Φάσμα μάζας του  CF3CH2OCH3   που λήφθηκε στο εργαστήριο στα 19 eV 
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γ) Φάσμα μάζας του  CF3CH2OCH3   που λήφθηκε στο εργαστήριο στα 70  eV 

 

Από τα παραπάνω φάσματα, τα οποία δεν εμφανίζουν σημαντικές διαφορές, είναι 

φανερό ότι το δείγμα είναι απαλλαγμένο προσμίξεων. Όσον αφορά τη λειτουργία του 
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οργάνου, οι τυχόν παρεκκλίσεις που εμφανίζονται είναι ελάχιστες και πιθανόν να 

οφείλονται σε διαφορετικές συνθήκες συλλογής των φασμάτων ή σε διαφορετική 

επεξεργασία των δειγμάτων. 

 Το δυναμικό στο θάλαμο ιονισμού, για τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων 

πειραμάτων, ρυθμίστηκε στα  19 eV και στη συνέχεια επιλέχθηκε η κορυφή στην οποία 

θα παρατηρείται ο 2,2,2 τριφθορο-αιθυλο-μεθυλαιθέρας (TFEME). Ειδικά στην 

περίπτωση του TFEME ορισμένα από τα πειράματα διεξήχθησαν στα 70 eV, χωρίς όμως 

να παρατηρηθούν διαφορές κατά τη μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης. 

Η επιλογή της κορυφής παρακολούθησης του αντιδρώντος μορίου αποτελεί ένα πολύ 

κρίσιμο σημείο για τη μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας καθώς επιβάλλεται να είναι 

απαλλαγμένη από συνεισφορές άλλων μορίων, που δυνητικά θα δώσουν κορυφή με το 

συγκεκριμένο λόγο m/z. Κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων o 2,2,2 τριφθορο-αιθυλο-

μεθυλαιθέρας παρατηρήθηκε τόσο στην μητρική κορυφή με λόγο m/z = 114 

(CF3CH2OCH3)+, όσο και στην m/z = 45 (CH2OCH3)+ και τα αποτελέσματα που 

λήφθηκαν ήταν πανομοιότυπα.  

 Όσον αφορά στην παρακολούθηση των ριζών ΟΗ, όπως αναφέρθηκε, 

χρησιμοποιήθηκε η τεχνική επαγόμενου φθορισμού από laser. Ο φθορισμός των ριζών 

ΟΗ καταγράφεται στον ψηφιακό παλμογράφο, αφού αρχικά προσδιοριστεί το σήμα 

υποβάθρου από διάφορες συνεισφορές σκεδαζόμενου φωτός, απουσία ριζών ΟΗ. Το 

συγκεκριμένο σήμα ήταν σταθερό κατά τη διάρκεια του κάθε πειράματος με ένταση 160 

mV. Η συνεισφορά του σήματος υποβάθρου αφαιρείται από το μετρούμενο σήμα 

φθορισμού των ριζών OH, τόσο κατά τη διάρκεια της αντίδρασης (  ), όσο και 

απουσία αυτής ( ). 

R
OHS

0
OHS

Επόμενο στάδιο της πειραματικής μελέτης αποτέλεσε ο έλεγχος του μηχανισμού, 

μέσω του οποίου πραγματοποιείται η αντίδραση και αν είναι δυνατόν, η ταυτοποίηση 

των προϊόντων της. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα: 

α) Καταγραφή του φάσματος του αντιδραστήρα απουσία αντιδρώντων, το οποίο 

αποτελεί το φάσμα υποβάθρου για το φασματογράφο μάζας. 

β) Ροή μίγματος μοριακού υδρογόνου, υποβαλλόμενο σε μικροκυματική 

ακτινοβολία, και διοξειδίου του αζώτου από ανεξάρτητη είσοδο, για τη χημική 

παραγωγή ριζών υδροξυλίου στον αντιδραστήρα. Υπό αυτές τις συνθήκες καταγράφεται  
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η ένταση του σήματος φθορισμού των ριζών OH ( ), ενώ συγχρόνως λαμβάνεται το 

αντίστοιχο φάσμα μαζών. 

0
OHS

γ) Εισαγωγή στον αντιδραστήρα CF3CH2OCH3 και ταυτόχρονη καταγραφή 

φάσματος μαζών και έντασης σήματος φθορισμού ( ), υπό συνθήκες αντίδρασης. R
OHS

δ) Διακοπή ροής μοριακού υδρογόνου και διοξειδίου του αζώτου, και λήψη 

φάσματος μαζών του CF3CH2OCH3. 

 Κατά τη διαδικασία εισαγωγής του CF3CH2OCH3 στον αντιδραστήρα, 

παρατηρήθηκε πτώση της έντασης του σήματος φθορισμού των ριζών OH και 

συγχρόνως αύξηση της έντασης της κορυφής του H2O, τα οποία πιστοποιούν, αφενός το 

γεγονός ότι  πραγματοποιείται αντίδραση, και αφετέρου ότι η αντίδραση συμβαίνει μέσω 

μετάθεσης ατομικού υδρογόνου. Η αντίστοιχη αφυδρογονωμένη ρίζα δεν ανιχνεύθηκε 

στη μητρική κορυφή της, γεγονός που οφείλεται, κυρίως στην τεχνική του ισχυρού 

ιονισμού, με βομβαρδισμό ηλεκτρονίων που χρησιμοποιείται. Κατά τη διεργασία αυτή, 

το κατιόν της ασταθούς ελεύθερης ρίζας διασπάται αμέσως και δε φτάνει στον 

ανιχνευτή. Επίσης δεν ανιχνεύθηκαν προϊόντα της αντίδρασης του ατομικού υδρογόνου 

με τον CF3CH2OCH3.  

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

0 20 40 60 80 100 120

0

2

4

6

8

10

 

Re
la

ti
ve

 I
nt

en
si

ty

m/z

 OH + TFEME
 TFEME

δ) Συγκριτικό Φάσμα μάζας του CF3CH2OCH3   που λήφθηκε στο εργαστήριο στα 19 eV, υπό συνθήκες 
αποκλειστικής ροής του (κόκκινη γραμμή) και υπό συνθήκες αντίδρασής του με ρίζες OH (μπλε γραμμή) 
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(Δ.6.3.1.1) Διάγραμμα έντασης σήματος φθορισμού των ριζών OH. Περιλαμβάνει το S0

OH , το SR
OH  για τρεις 

διαφορετικές πιέσεις του CF3CH2OCH3 καθώς και το σήμα υποβάθρου με γκρι χρώμα. 
 

Οπότε, σύμφωνα με αυτές τις παρατηρήσεις, η αντίδραση πραγματοποιείται κατά το 

σχήμα: 

   (A.6.3.1.1) •+⎯→⎯+ )( 3432323 OFHCOHOCHCHCFOH k

Η εφαρμογή της προσέγγισης στάσιμης κατάστασης για τον CH3CH2OCH2CH3 στη 

συγκεκριμένη αντίδραση δίνει: 

 [ ] [ ]( ) [ ] [ ]rrrOHesc CHOCHCHCHOHkOHOHk 32230, =−   (Ε.6.3.1.1) 

όπου, k : ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης  

[CF3CH2OCH3]r : η τρέχουσα συγκέντρωση του CF3CH2OCH3 κατά την εξέλιξη της 

αντίδρασης 

Από το μετασχηματισμό της έκφρασης (Ε.6.3.1) βάσει όσων αναφέρθηκαν στην 

παράγραφο (5.4) προκύπτει: 

 [ ]rOHescR
OH

OH OCHCHCFkk
S
S

323,

0

1 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−   (Ε.6.3.1.2) 

 

Όπως φαίνεται από τη σχέση (Ε.6.3.2), η σταθερά ταχύτητας της αντίδρασης είναι ο 

συντελεστής αναλογίας των ποσοτήτων OHescR
OH

OH k
S
S

,

0

1⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−  και [CF3CH2OCH3]r και 
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παρέχεται από την κλίση της ευθείας που προκύπτει κατασκευάζοντας το αντίστοιχο 

διάγραμμα. Όλες οι ποσότητες είναι άμεσα μετρήσιμες, εκτός του συντελεστή ταχύτητας 

διαφυγής , ο οποίος προσδιορίζεται ανεξάρτητα, για τη μάζα του μορίου (OH : 

m/z = 17) και τη θερμοκρασία στην οποία διεξάγεται το πείραμα (Παράγραφος 5.1). Η 

συγκέντρωση του 2,2,2 τριφθορο-αιθυλο-μεθυλαιθέρα ( [ ] ) 

προσδιορίζεται καταγράφοντας την χαρακτηριστική, επιλεγμένη κορυφή του στο 

φασματογράφο μαζών, αφού αρχικά έχει  διεξαχθεί πείραμα προσδιορισμού του 

συντελεστή βαθμονόμησης έντασης συγκέντρωσής της (Παράγραφος 5.2). Ακολούθως 

παρατίθεται το διάγραμμα ροής του CF3CH2OCH3 και βαθμονόμησης έντασης – ροής, 

που χρησιμοποιήθηκαν στην άνωθι αναφερόμενη βαθμονόμηση: 

OHesck ,

rOCHCHCF 323
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(Δ.6.3.1.2) Διάγραμμα μέτρησης AF  για το CF3CH2OCH3 
 

A = 1.0096 × 1014 molecule Torr-2 s-1 
B = 1.1922 × 1014 molecule Torr-1 s-1 

 

Οι τιμές των A και B προέκυψαν από την προσαρμογή της συνάρτησης 
P
BAAcorr

F +=  

στα σημεία της γραφικής παράστασης. 
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(Δ.6.3.1.3) Διάγραμμα μέτρησης συντελεστή βαθμονόμησης για το CF3CH2OCH3 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι ο συντελεστής βαθμονόμησης 

μετράται καθημερινά προκειμένου όλες οι μετρούμενες ποσότητες να αναφέρονται στις 

συνθήκες διεξαγωγής του πειράματος και να περιοριστούν τα οργανολογικά σφάλματα. 

Γνωρίζοντας το συντελεστή βαθμονόμησης, είναι δυνατός περαιτέρω ο 

προσδιορισμός της τρέχουσας συγκέντρωσης του CF3CH2OCH3 σε συνθήκες 

αντίδρασης, μέσω της έκφρασης: 

 [ ]
ROCHCHCFescM

M

Vka
IOCHCHCF

323,
323 =   (Ε.6.3.1.3) 

όπου,  I : η ένταση της επιλεγμένης κορυφής του ιόντος (m/z = 114 ή 45) 

          α : ο συντελεστής βαθμονόμησης της τρέχουσας συγκέντρωσης για την κορυφή IΜ 

          : ο συντελεστής ταχύτητας διαφυγής του CF3CH2OCH3 
323, OCHCHCFesck

           : ο όγκος του αντιδραστήρα RV

Κατά την πειραματική διαδικασία μέτρησης του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης, 

καταγράφεται η ένταση του σήματος φθορισμού των ριζών OH και η ένταση της 

κορυφής του CF3CH2OCH3, μεταβάλλοντας το λόγο των σχετικών συγκεντρώσεών τους, 

στον αντιδραστήρα. Για να επιτευχθεί αυτό, διατηρείται σταθερή η συγκέντρωση των 

ριζών ΟΗ και αυξάνεται σταδιακά η συγκέντρωση του CF3CH2OCH3. Προκειμένου να 

διασφαλιστούν οι συγκεκριμένες συνθήκες, η πίεση στο χώρο τροφοδοσίας, τόσο του 
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μοριακού υδρογόνου, όσο και του διοξειδίου του αζώτου ελέγχονται, ώστε να είναι 

σταθερές καθόλη τη διάρκεια του πειράματος, μέσω ρυθμιστικών βαλβίδων (HOKE 

1656G4YA), ενώ η αντίστοιχη πίεση του CF3CH2OCH3 στο χώρο τροφοδοσίας 

αυξάνεται κλιμακωτά. Η πίεση του CF3CH2OCH3 καθορίζεται από το σημείο εκκίνησης  

της αντίδρασης, το οποίο γίνεται αντιληπτό από την πτώση της έντασης του σήματος 

φθορισμού, και δύναται να εκταθεί μέχρι την ολοκληρωτική κατανάλωση των ριζών ΟΗ 

(SOH = 3 Sbg). Κατά τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων πειραμάτων, η πίεση του 

CF3CH2OCH3 κυμάνθηκε από 2.00 έως 11.00 Torr και οι συγκεντρώσεις του, στο 

εσωτερικό του αντιδραστήρα από 6.7 × 1011 έως  1.6 × 1013 molecule cm-3. Η πίεση του 

μίγματος H2/He/Ar ήταν 25.0 Torr ενώ του NO2 ήταν 7.0 Torr, οι οποίες αντιστοιχούν σε 

συγκεντρώσεις ριζών OH από 4.7 × 1011 έως 1.4 × 1012 radical cm-3. 

Κατά τη διάρκεια του πειράματος, συλλέγονται σημεία στον υπολογιστή, στα 

οποία μετράται, τόσο η ένταση του σήματος φθορισμού των ριζών OH, όσο και η ένταση 

της κορυφής του CF3CH2OCH3 (I114,45) και του H2O (I18). 

 Η γενική διαδικασία συλλογής σημείων περιγράφεται ακολούθως: 

α) Συλλογή σημείων τα οποία περιλαμβάνουν την καταγραφή της έντασης του σήματος 

φθορισμού χωρίς τη ροή CF3CH2OCH3 στον αντιδραστήρα. 

β) Συλλογή σημείων (ένταση σήματος φθορισμού και ένταση κορυφών) που 

αντιστοιχούν στην αντίδραση όταν δηλαδή, πέρα από το ΟΗ εισάγεται στον 

αντιδραστήρα και CF3CH2OCH3. 

γ) Διακοπή ροής H2 και NO2, και συλλογή σημείων για τη βαθμονόμηση του 

CF3CH2OCH3. 

Για την εξαγωγή του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης κατασκευάζεται 

διάγραμμα της ποσότητας OHescR
OH

OH k
S
S

,

0

1⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−  συναρτήσει της τρέχουσας συγκέντρωσής 

του , και στη συνέχεια από τη γραμμική προσαρμογή των σημείων 

προσδιορίζεται η κλίσης της ευθείας (Διάγραμμα 6.3.1.4). 

[ rOCHCHCF 323 ]

Ο συντελεστής ταχύτητας για την αντίδραση OH + CF3CH2OCH3 σε 

θερμοκρασία δωματίου μετρήθηκε ίσος με: 

=298k  (5.75 ± 0.79) × 10-13 cm3 molecule-1 s-1 
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(Δ.6.3.1.4) Συγκεντρωτικό διάγραμμα πειραματικών μετρήσεων για την αντίδραση το CF3CH2OCH3  με ρίζες 
υδροξυλίου  σε θερμοκρασία T=298 K. H γραμμική προσαρμογή των σημείων δίνει το συντελεστή ταχύτητας 
 

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί την πρώτη απόλυτη μέτρηση του συντελεστή 

ταχύτητας της αντίδρασης με σύγχρονη παρακολούθηση τόσο των ριζών υδροξυλίου, 

όσο και του αιθέρα (CF3CH2OCH3), ενώ συγχρόνως καταγράφονταν διαρκώς τα 

σταθερά προϊόντα της αντίδρασης, παρέχοντας μηχανιστικές ενδείξεις. 

 

6.3.2 Οξείδωση Πρωτογενών Προϊόντων της Αντίδρασης Παρουσία NO2 
 
 Προκειμένου να διερευνηθεί ο μηχανισμός οξείδωσης των πρωτογενών 

προϊόντων της αντίδρασης ριζών OH με το CF3CH2OCH3 , μεταβλήθηκαν οι συνθήκες 

της παραγωγής των ριζών ΟΗ και επιλέχθηκαν συνθήκες περίσσειας NO2. Υπό αυτές τις 

συνθήκες, η παραγόμενη αφυδρογονωμένη ρίζα αντιδρά με το ΝΟ2 και τα προϊόντα της 

διεργασίας παρακολουθούνται με φασματομετρία μαζών. 

 Συγκεκριμένα για τα πειράματα οξείδωσης, αρχικά ρέουν στον αντιδραστήρα 

NO2 (Pb = 20 Torr) και μοριακό H2 (Pb = 13 Torr) από ανεξάρτητες εισόδους. Στην 

γραμμή παροχής H2 και λίγο πριν την είσοδό του στον αντιδραστήρα εφαρμόζεται 

μικροκυματική ακτινοβολία, για την παραγωγή ατόμων H. Από την τρίτη είσοδο του 

αντιδραστήρα εισάγεται ο TFEME, οπότε και παρακολουθούνται οι σχετικές μεταβολές 

των εντάσεων, επιλεγμένου λόγου m/z κορυφών, που αντιστοιχούν σε αντιδρώντα και 

πιθανά προϊόντα των αντιδράσεων, καθώς λαμβάνεται επίσης το πλήρες φάσμα μαζών 

για τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στον αντιδραστήρα. Οι πλέον σημαντικές 
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παρατηρήσεις αφορούν στην πτώση της έντασης της κορυφής του NO2 (I46), καθώς και 

στην εμφάνιση μια νέας κορυφής με λόγο m/z = 109. Η συγκεκριμένη κορυφή 

εμφανίζεται μόνο κατά τη διάρκεια της αντίδρασης του  TFEME με ρίζες OH, ενώ 

διακόπτοντας την εφαρμογή μικροκυματικής ακτινοβολίας η έντασή της μηδενίζεται 

(Σχήμα Δ.6.3.2.1). Η συγκεκριμένη παρατήρηση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η 

ένταση της κορυφής μηδενίζεται, επίσης, όταν διακοπεί η ροή του TFEME στον 

αντιδραστήρα, πιστοποιούν ότι πρόκειται για προϊόν της αντίδρασης και όχι για κάποιο 

θραύσμα των αντιδρώντων.  Ο συνολικός μηχανισμός του αντιδρώντος συστήματος 

παρουσιάζεται στο σχήμα: 

 

CF3CH2OCH2 + NO2 CF3CH2OCH2 + NO

O  
 

CF3CHOCH3 + NO2 CF3CHOCH3 + NO

O  
 

Τα παραπάνω προϊόντα δεν ανιχνεύθηκαν στη μητρική τους κορυφή (m/z = 129), 

γεγονός που οφείλεται, κυρίως στην τεχνική του ισχυρού ιονισμού, με βομβαρδισμό 

ηλεκτρονίων που χρησιμοποιείται. Η κορυφή στην οποία παρατηρήθηκαν και 

παρακολουθούνταν τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι αυτή με λόγο m/z = 109 και 

προκύπτει από την ενδομοριακή απόσπαση υδροφθορίου, (αφυδραλογόνωση τεσσάρων 

κέντρων, HF). Τα ιόντα που αντιστοιχούν στην εν λόγω κορυφή είναι: 

 

 

          

CF2=CHOCH2

O

+

                                                        

CF2=COCH3

O

+
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(Δ.6.3.2.1) Πείραμα παρακολούθησης επιλεγμένης κορυφής των προϊόντων οξείδωσης  υπό συνθήκες 
αντίδρασης παρουσία NO2 και κατόπιν διακοπής παραγωγής ριζών υδροξυλίου 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

 Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας της 

αντίδρασης των ριζών υδροξυλίου (ΟΗ) με τον 2,2,2 τριφθορο-αιθυλο-μεθυλαιθέρα 

(CF3CH2OCH3), σε θερμοκρασία δωματίου (T = 298 K), στην αέρια φάση, καθώς και η 

κατανόηση του μηχανισμού της κύριας αντίδρασης και της αντίδρασης οξείδωσης του 

πρωτογενούς προϊόντος από το ΝΟ2. Βασικό κίνητρο για τη μελέτη της αντίδρασης 

αυτής είναι η σημασία του CF3CH2OCH3, καθόσον το μόριο αυτό ανήκει στην 

κατηγορία των υδροφθοροαιθέρων (HFE) που έχουν πρόσφατα προταθεί ως 

υποκατάστατα τρίτης γενιάς των χλωροφθορανθράκων (CFC). 

 Ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης προσδιορίστηκε με την τεχνική του 

αντιδραστήρα πολύ χαμηλής πίεσης (VLPR), σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικές 

τεχνικές του επαγόμενου φθορισμού από laser (LIF) και της φασματομετρίας μαζών 

(QMS). Ο συνδυασμός των δυο αναλυτικών τεχνικών, που μπορεί με αξιοπιστία να 

παρακολουθεί την συνεχή συγκέντρωση των αντιδρώντων αλλά και πολλές φορές των 

προϊόντων των αντιδράσεων, εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Προκειμένου να ελεγχθεί η 

αξιοπιστία της νέας αυτή πειραματικής διάταξης πραγματοποιήθηκαν στην αρχή 

πειράματα βαθμονόμησής της. Έτσι προσδιορίστηκαν οι συντελεστές ταχύτητας των 

αντιδράσεων ριζών υδροξυλίου (ΟΗ) με τα μόρια της αιθανόλης  (CH3CH2OH) και  

αιθυλαιθέρα (CH3CH2OCH2CH3) σε θερμοκρασία δωματίου, καθόσον υπάρχει εκτενής 

βιβλιογραφία για τις αντιδράσεις αυτές και συγχρόνως παρουσιάζουν δομικές ομοιότητες 

με το προς μελέτη σύστημα. Χαρακτηριστικά πρόκειται για τρεις ενώσεις που περιέχουν 

την ομάδα (–C–O–), εκκινούν σχετικά ταχείες αντιδράσεις με τις ρίζες υδροξυλίου και 

συμβαίνουν μέσω μεταφοράς ατόμου υδρογόνου. 

 Ο συντελεστής ταχύτητας που μετρήθηκε για την αντίδραση ριζών ΟΗ με τη 

CH3CH2OH είναι (3.42 ± 0.43) × 10-12 cm3 molecule-1 s-1 και βρίσκεται σε εξαιρετική 

συμφωνία με τα διαθέσιμα βιβλιογραφικά δεδομένα(64,65) που αφορούν στη συγκεκριμένη 

αντίδραση και κυμαίνονται από 3.2  × 10-12 cm3 molecule-1 s-1 έως 3.9 × 10-12 cm3 

molecule-1 s-1. Αντίστοιχα ο συντελεστής ταχύτητας που μετρήθηκε για την αντίδραση  

ριζών ΟΗ με το CH3CH2OCH2CH3 είναι (1.41 ± 0.19) × 10-11 cm3 molecule-1 s-1 και οι 

αποδεκτές βιβλιογραφικές τιμές(66-68) κυμαίνονται από 1.2  × 10-11 cm3 molecule-1 s-1 έως 
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1.4 × 10-11 cm3 molecule-1 s-1. Η άριστη συμφωνία μεταξύ των τιμών που 

προσδιορίστηκαν πειραματικά κατά την παρούσα εργασία και αυτών της βιβλιογραφίας, 

εξασφαλίζει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που παράγονται με τη χρήση της νέας 

αυτής πειραματικής διάταξης (VLPR-LIF/MS) και καθιστά δυνατό τον αξιόπιστο 

προσδιορισμό του απόλυτου συντελεστή ταχύτητας και εν γένει τη μελέτη διμοριακών 

αντιδράσεων ριζών υδροξυλίου με διάφορες ενώσεις στην αέρια φάση. 

 Ακολούθως προσδιορίσθηκε ο απόλυτος συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης 

ριζών υδροξυλίου με τον CF3CH2OCH3 σε θερμοκρασία δωματίου. Τα πειραματικά 

αποτελέσματα έδειξαν ότι πρόκειται για μία σχετικά ταχεία αντίδραση, με την τιμή του 

συντελεστή ταχύτητας να είναι (5.75 ± 0.79) × 10-13 cm3 molecule-1 s-1. Η αντίδραση 

συμβαίνει μέσω μεταφοράς ατόμου υδρογόνου αποδίδοντας ως προϊόντα το H2O και την 

αντίστοιχη αφυδρογονωμένη ρίζα. Η τιμή αυτή του συντελεστή ταχύτητας βρίσκεται σε 

άριστη συμφωνία με προηγούμενη βιβλιογραφική τιμή [(6.24 ± 0.67) × 10-13 cm3 

molecule-1 s-1](32), που προέκυψε με τη χρήση της τεχνικής της στιγμιαίας 

φωτόλυσης/συντονισμένου φθορισμού (FP/RF), κατά την οποία εφαρμόζεται η συνθήκη 

ψευδοπρώτης τάξης. Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη μέτρηση του απόλυτου 

συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης αυτής, με την παράλληλη και σύγχρονη 

παρακολούθηση των συγκεντρώσεων αντιδρώντων και προϊόντων στον αντιδραστήρα. 

Επίσης αποτελεί την πρώτη μηχανιστική διερεύνηση της αντίδρασης κατά την εξέλιξή 

της.  

Τέλος, βασιζόμενοι στο συντελεστή ταχύτητας που μετρήθηκε κατά τη 

συγκεκριμένη εργασία, προσδιορίσθηκε ο ατμοσφαιρικός χρόνος ζωής του 

CF3CH2OCH3 θεωρώντας ως αποκλειστική διεργασία κατανάλωσής του την αντίδρασή 

του με τις ρίζες OH. Ο προσδιορισμός έγινε βάσει της έκφρασης 

avgOH
OCHCHCF OHk ][

1
323
=τ , όπου η [ΟΗ]avg ≈ 1 × 106 radicals cm-3 (21). Έτσι ο 

ατμοσφαιρικός χρόνος ζωής του TFEME υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 20 ημέρες. 

Λαμβάνοντας, επιπλέον υπόψη την τροποσφαιρική αποικοδόμηση του μορίου λόγω των 

αντιδράσεων με άτομα χλωρίου, γνωρίζοντας ότι οι μέσες συγκεντρώσεις(69) είναι [Cl]avg 

≈ 1 × 104 και τιμή του συντελεστή ταχύτητας είναι kCl = 2.3 × 10–11 cm3 molec–1 s–1 (έχει 

προσδιοριστεί από την ερευνητική μας ομάδα(37)),  ο συνολικός τροποσφαιρικός χρόνος 
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Από την μελέτη αυτή συμπεραίνουμε ότι ο TFEME όσον αφορά την ταχύτητα 

της τροποσφαιρικής του αποικοδόμησης αποτελεί μια εν δυνάμει ένωση για να 

αντικαταστήσει τους CFC, εφόσον πληροί τις απαιτούμενες φυσικοχημικές 

προδιαγραφές. Ασφαλή όμως συμπεράσματα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του 

TFEME, κατά τη διαφυγή του στην ατμόσφαιρα θα προκύψουν, μόνο όταν κατανοηθεί ο 

συνολικός κύκλος ζωής της ένωσης αυτής στο περιβάλλον και προσδιορισθούν τα τελικά 

προϊόντα αποικοδόμησής της. 

 Επιπλέον, από τα πειράματα οξείδωσης των πρωτογενώς παραγόμενων  

προϊόντων της αντίδρασης με το διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) ανιχνεύθηκαν ως πιθανά 

προϊόντα οξείδωσης το CF3CH2OCH2O ή CF3(O)CHOCH3. Το γεγονός αυτό ενδεινκνύει 

ότι με την εφαρμογή της τεχνικής VLPR – LIF/MS είναι εφικτή η περαιτέρω μελέτη της 

τροποσφαιρικής αποικοδόμησης διαφόρων πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC), καθώς 

και ο προσδιορισμός των κινητικών παραμέτρων της οξείδωσης των αφυδρογονωμένων 

ριζών που προκύπτουν κατόπιν της αντίδρασής των VOC με τα οξειδωτικά της 

ατμόσφαιρας. 

ζωής, του μορίου προκύπτει από την έκφραση 
ClOHOCHCHCF τττ
111

323

+=  και είναι σχεδόν 

14 ημέρες. Είναι φανερό ότι πρόκειται για μία ένωση με πολύ μικρό ατμοσφαιρικό χρόνο 

ζωής, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται να συμβάλλει ελάχιστα στην ενίσχυση του 

φαινομένου του θερμοκηπίου. Επιπλέον, από τους εκτιμηθέντες χρόνους ζωής του 

TFEME στην τροπόσφαιρα προκύπτει ότι η κύρια διεργασία αποικοδόμησης του μορίου 

συμβαίνει μέσω των αντιδράσεων με τις ρίζες OH, ενώ η συνεισφορά των αντιδράσεων 

ατόμων Cl ανέρχεται περίπου στο 30 %. 

 



ΑΡΑΡΤΗΜΑ     
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ΦΑΣΜΑΤΑ  ΜΑΖΩΝ  ΤΟΥ  CH3CH2OH ΣΤΑ  19 KAI 70 eV 

 
m/z 27 29 30 31 44 45 46 

Θραύσμα (C2H3)+ (CHO)+ (CH2O)+ (CH2OH)+ (C2H4O)+ (C2H5O)+ (CH3CH2OH)+ 

% 1.8 7 5.4 100 1.6 62 38 
 

m/z 27 29 30 31 44 45 46 
Θραύσμα (C2H3)+ (CHO)+ (CH2O)+ (CH2OH)+ (C2H4O)+ (C2H5O)+ (CH3CH2OH)+ 

% 21 26 6 100 3 36 19 
 

ΦΑΣΜΑΤΑ  ΜΑΖΩΝ  ΤΟΥ  CH3CH2OCH2CH3 ΣΤΑ  19 KAI 70 eV 
 

m/z 29 31 41 45 59 60 73 74 75 
Θραύσμα (CHO, C2H5)+ (CH3O)+ (C2HO)+ (C2H5O)+ (C3H7O)+ (C3H8O)+ (C4H9O)+ (C4H10O)+

 (M+1)+ 

% 15 100 13 24.5 87 2.8 7 86 3 
 

m/z 15 27 29 30 31 41 44 45 59 60 73 74 75 
Θραύσμα (CH3)+ (C2H3)+ (CHO)+ (CH2O)+ (CH3O)+ (C2HO)+ (C2H4O)+ (C2H5O)+ (C3H7O)+ (C3H8O)+ (C4H9O)+ (C4H10O)+

 (M+1)+ 

% 11.3 25 56 2.7 100 6.5 2.1 33 38 1.3 2.5 25 1 
 

ΦΑΣΜΑΤΑ  ΜΑΖΩΝ  ΤΟΥ  CF3CH2OCH3 ΣΤΑ  19 KAI 70 eV 
 

m/z 31 45 46 47 61 113 114 
Θραύσμα (CH3O)+ (CH3OCH2)+ (C2H3F)+ (CFO)+ (C2H2FO)+ (C3H4FO)+ (C3H5FO)+ 

% 1.6 100 20 12 1 1.2 24.6 
 

m/z 31 33 45 46 47 51 61 64 69 83 113 114 
Θραύσμα (CH3O)+ (CH2F)+ (CH3OCH2)+ (C2H3F)+ (CFO)+ (CHF2)+ (C2H2FO)+ (C2H5FO)+ (CF3)+ (CF3CH2)+ (C3H4FO)+ (C3H5FO)+ 

% 10 15 100 18 1.4 5 10 5 6 10 2 13 
 

Π
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