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Περίληψη

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετήθηκε η κινητική της αντίδρασης ατόμων χλωρίου
(𝐶𝑙̇ ) με το του τριφθοροαιθένιο (CHF=CF2), στην αέρια φάση και διερευνήθηκε, ποιοτικά και
ποσοτικά, ο μηχανισμός της διεργασίας. Το τριφθοροαιθένιο ανήκει στην γενική κατηγορία
των ακόρεστων φθοριωμένων ολεφινών (HydroFluoroOlefins, HFO), που αποτελούν τις
πλέον πρόσφατα προτεινόμενες εναλλακτικές ενώσεις των Χλωροφθορανθράκων
(ChloroFluoroVarbons, CFC) και των Υδροφθορανθράκων (HydroFluoloCarbons, HFC), στο
πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας σε επιστημονικό και πολιτικό επίπεδο αντιμετώπισης
δύο εκ των σοβαρότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων στου σύγχρονου κόσμου, την
Ποιότητα της Ατμόσφαιρας (Air-quality) και την Κλιματική Αλλαγή (Climate Change). Για την
εκπόνηση της εν λόγω εργασίας χρησιμοποιήθηκε η πειραματική διάταξη του
θερμοστατούμενου φωτοχημικού αντιδραστήρα, συζευγμένος με μετασχηματιζόμενη κατά
Fourier φασματοσκοπία υπερύθρου, (Thermostated PhotoChemical Reactor - Fourier
Transformed Infrared Spectroscopy TPCR/FT-IRS). Συγκεκριμένα, μετρήθηκε ο συντελεστής
ταχύτητας της αντίδρασης k, με τη μέθοδο σχετικής ταχύτητας (Relative Rate Method, RR),
σε θερμοκρασία εργαστηρίου, 296 K, και εύρος πιέσεων μεταξύ 130 και 700 Torr, σε
συνθετικό αέρα (Ν2/Ο2, 80:20) k(296, P). Κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων παρατηρήθηκε
εξάρτηση του k από την πίεση, γεγονός συνεπές με σύνθετο μηχανισμό που εξελίσσεται
μέσω σχηματισμού ενδιαμέσου προϊόντος προσθήκης (adduct) ή/και παράλληλων
μονοπατιών απαγωγής ατόμων υδρογόνου και προσθήκης στον ακόρεστο δεσμό της
φθοριωμένης ολεφίνης. Τέλος, επιπλέον αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε ο
ποιοτικός χαρακτηρισμός και η ποσοτικοποίηση της απόδοσης των τελικών προϊόντων της
ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης των ατόμων (𝐶𝑙̇ ) CHF=CF2, που φαίνεται να κυριαρχεί σε
τροποσφαιρικές πιέσεις (~100 – 760 Torr). Τα κύρια τελικά προϊόντα οξείδωσης της
διεργασίας ήταν η φθορο-φορμαλδεΰδη (ΗC(O)F) και η υπερφθοριωμένη φορμαλδεΰδη
(FC(O)F), με αποδόσεις ~100 % και ~50 %, αντίστοιχα.

Abstract

In this work, the kinetics for the gas phase reaction of Cl atoms with trifluoro-ethylene
(CHF=CF2) as well as the mechanism were studied. Trifluoro-ethylene belongs to the class of
compounds, referred to as HydroFluoroOlefins (HFO), that were recently proposed as
potential alternatives for ChloroFluoroCarbons (CFC) and HydrofluoroCarbons (HFC), to
combat two of the most severe environmental issues, namely Air-quality and Climate Change
in both global and political scale. Experiments were carried out using the Thermostated
Photochemical Reactor setup, coupled with Fourier-transformed Infrared Spectroscopy
(TPCR/FT-IRS). Pressure dependent rate coefficients were determined using the Relative Rate
Method (RR), at 296 K, between 130 and 700 Torr in synthetic air (Ν2/Ο2, 80:20) k(296, P).
During the course of the measurements, a pressure dependence of k was observed, that is
consistent with complex reaction mechanism that proceeds via adduct formation or/and
parallel channels of hydrogen atoms abstraction and Cl addition in the unsaturated bond of
the fluorinated olefin. Finally, as part of this study, end-products for the Cl atoms electrophilic
association into the unsaturated bond, that seems to be the dominant tropospheric reaction
pathway (100 – 760 Torr), were characterized and product-yields were experimentally
quantified. Formyl floride (ΗC(O)F) and fluoroformyl floride (FC(O)F), were identified as major
end-oxidation products, with yields ~100 % and ~50 %, respectively.
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Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή

1.1

Ατμόσφαιρα

Αν και αόρατη, η Ατμόσφαιρα είναι ο λόγος ύπαρξης ζωής στον πλανήτη μας, για αυτό η
μελέτη της που προσβλέπει στην προστασία της πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο της
ανθρωπότητας. Η ποσοστιαία αναλογία των συστατικών της είναι ~78% Άζωτο Ν2, ~21%
Οξυγόνο Ο2 και ~1% Αργό Ar. Σε ιχνοποσότητες υπάρχουν τα αέρια CO2, H2O, O3, CH4 και Ν2Ο,
τα οποία διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στη διατήρηση της θερμοκρασίας της Γης,
Tearth=288 K, μέσω του φυσικού Φαινομένου του Θερμοκηπίου. Η Ατμόσφαιρα εκτείνεται
μέχρι το ύψος των 1280 km, πάνω από την επιφάνεια του πλανήτη μας και από το σημείο
αυτό και υψηλότερα ο χώρος ορίζεται ως Διάστημα. Μέσα σε αυτά τα 1280 km επικρατούν
διάφορες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.
Η πίεση από τα 1013 mbar στην επιφάνεια της θάλασσας έχει την τάση να μειώνεται
μονότονα, μέχρι και το ανώτερο τμήμα της Ατμόσφαιρας. Αντίθετα, η θερμοκρασία
μεταβάλλεται ανισότροπα με το υψόμετρο της Ατμόσφαιρας. Με γνώμονα τη θερμοκρασία
και τις μεταβολές της με την αλλαγή του υψομέτρου, η Ατμόσφαιρα διαιρείται σε πέντε κύρια
στρώματα:

α)Τροπόσφαιρα,

β)Στρατόσφαιρα, γ)Μεσόσφαιρα,

δ)Θερμόσφαιρα

και

ε)Εξώσφαιρα (Σ-1.1.1).

Σ-1.1.1 Ο διαχωρισμός της Ατμόσφαιρας βάσει της θερμοκρασιακής τάσης (αριστερά) και η μονότονη, φθίνουσα
εκθετική εξάρτηση της πίεσης από το υψόμετρο (δεξιά)1.

Η Τροπόσφαιρα είναι το εγγύτερο, στην επιφάνεια της Γης, στρώμα. Εκτείνεται μέχρι 10-15
km πάνω από τη θάλασσα, όπου συναντάται η Τροπόπαυση, μία ενδιάμεση στοιβάδα μεταξύ

1

της Τροπόσφαιρας και της Στρατόσφαιρας. Αντίστοιχα, η Στρατόσφαιρα εκτείνεται μέχρι ~50
km υψόμετρο και στο πέρας της συναντά τη Στρατόπαυση, που τη διαχωρίζει από τη
Μεσόσφαιρα. Η Μεσόσφαιρα βρίσκεται 90 km πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ως
τη Μεσόπαυση, το ψυχρότερο τμήμα της Ατμόσφαιρας (~100ο C). Οι «παύσεις» ορίζονται
από τα σημεία αναστροφής της θερμοκρασίας. Τη Μεσόπαυση διαδέχεται η Θερμόσφαιρα,
που φτάνει ως τα 650 km, και το τελευταίο στρώμα το αποτελεί η Εξώσφαιρα μέχρι τα 1280
km.

1.2

Όζον Ο3

Το όζον, Ο3, είναι δραστικό ατμοσφαιρικό οξειδωτικό και μαζί με τις υπόλοιπες δραστικές
οντότητες (ρίζες υδροξυλίου, ΟΗ, άτομα χλωρίου, Cl, και νιτρικές ρίζες, ΝΟ3) αποτελούν τα
«Απορρυπαντικά της Ατμόσφαιρας». Στο Σ-1.2.1 απεικονίζεται η ατμοσφαιρική κατανομή
του.

Σ-1.2.1 Η κατανομή του όζοντος στην Ατμόσφαιρα. Το μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται στη Στρατόσφαιρα, όπου το
Ο3 δρα προστατευτικά κατά της UV-B, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό συναντάται στην Τροπόσφαιρα και ιδίως στις
ρυπασμένες περιοχές, όπου το Ο3 είναι βλαβερό2.

Το 90% του ατμοσφαιρικού όζοντος βρίσκεται στη Στρατόσφαιρα και χαρακτηρίζεται ως το
«καλό όζον» καθώς δεσμεύει τη βλαβερή υπεριώδη UV-B (λ=280-315 nm) ακτινοβολία του
2

Ήλιου, η οποία είναι επικίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή. Η αυξημένη έκθεση στη
συγκεκριμένη ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει καρκίνο το δέρματος, καταρράκτη, ενώ
καταστέλλει το ανοσοποιητικό σύστημα2. Το όζον στη Στρατόσφαιρα παράγεται από τη
φωτοδιάσπαση του μοριακού οξυγόνου, Ο2, με ακτινοβολία μήκους κύματος λ≤242 nm. Η
φωτοδιάσπαση του Ο2 είναι μία φυσική διεργασία που πραγματοποιείται σε υψόμετρο
μεγαλύτερο των 30 km. Ο κύκλος του Chapman, αν και προσεγγιστικά, περιγράφει ποιοτικά
το μηχανισμό παραγωγής και κατανάλωσης του στρατοσφαιρικού Ο33.
Το υπόλοιπο 10% του όζοντος απαντάται στην Τροπόσφαιρα. Αντίθετα με το
στρατοσφαιρικό, το τροποσφαιρικό όζον είναι επιβλαβές για τον άνθρωπο, τους έμβιους
οργανισμούς και τα φυτά. Έκτος από τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη της χλωρίδας και της
πανίδας, το Ο3 είναι σημαντικό θερμοκηπιακό αέριο (Greenhouse Gas-GHG) και αυξάνει τη
μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια του πλανήτη, συνδράμοντας στην υπερθέρμανση του
και την κλιματική αλλαγή. Η παραγωγή του τροποσφαιρικού όζοντος εξαρτάται από την
αφθονία των NOx, συστατικό των ρυπασμένων περιοχών. Στις περιοχές όπου υπάρχει έντονη
βιομηχανική δραστηριότητα, η συγκέντρωση των ΝΟx είναι υψηλή, με αποτέλεσμα να
σχηματίζεται μονοξείδιο του αζώτου, ΝΟ. Το ΝΟ αντιδρά με υπερόξυ-ρίζες, RO2, παράγοντας
διοξείδιο του αζώτου, ΝΟ2, το οποίο δρα ως καταλυτικός παράγοντας στην παραγωγή
ατομικού οξυγόνου, Ο, που, με τη σειρά του, οδηγεί στην παραγωγή όζοντος στην
Τροπόσφαιρα κατά την αντίδρασή του με μοριακό οξυγόνο, Ο2.
RO2 + NO

1.3

NO2 + RO

[Α-1.2.1]

ΝΟ2 + hv

O(3P) + NO

[A-1.2.2]

O(3P) + O2

O3

[A-1.2.3]

Αραίωση Στρατοσφαιρικού Όζοντος και Χλωροφθοράνθρακες

Εν έτει 1985, παρατηρήθηκε από την ομάδα του Βρετανού Joseph Farman4 μια σημαντική
αραίωση στη στοιβάδα του στρατοσφαιρικού όζοντος στους Πόλους και ιδίως στην
Ανταρκτική. Η αιτία του προβλήματος εντοπίστηκε από τους Mario Molina5 και F. Sherwood
Rowland6, οι οποίοι ανακάλυψαν ότι το ατομικό χλώριο, 𝐶𝑙̇ , που απελευθερώνεται από
ομάδα

χλωριωμένων

ενώσεων

αποκλειστικά

ανθρωπογενούς

στρατόσφαιρα, είναι καταστροφικό για το καλό όζον.

προέλευσης

στην

Η ομάδα αυτή είναι οι

Χλωροφθοράνθρακες ((ChloroFluoroCarbons, CFC), οι οποίοι ανακαλύφθηκαν το 1925 από
τον Thomas Midgley7 και χρησιμοποιήθηκαν σε πληθώρα βιομηχανικών και τεχνολογικών
3

εφαρμογών. Ενδεικτικά, οι CFC λειτούργησαν ως ψυκτικά υγρά, προωθητικά αέρια σε φιάλες
ψεκασµού, µονωτικά υλικά, διαλύτες καθαρισµού, αποστειρωτικά διαλύματα (ιατρική),
καθώς εφαρμόστηκαν και σε

οικιακές χρήσεις, όπως για παράδειγμα τις ζελατίνες

περιτυλίγµατος τροφίμων. Οι εξαιρετικές φυσικοχημικές και θερμοδυναμικές ιδιότητες των
χλωροφθορανθράκων σε συνδυασμό με τη χημική τους αδράνεια, οδήγησε στη μαζική
παραγωγή και την εκτεταμένη χρήση τους, με αποτέλεσμα τη συνεχή και άφθονη εκπομπή
τους στην Ατμόσφαιρα. Ως χημικώς σταθερές ενώσεις με μεγάλους ατμοσφαιρικούς χρόνους
ζωής, οι CFC διασχίζουν ανέπαφοι την Τροπόσφαιρα και εισέρχονται αυτούσιοι στη
Στρατόσφαιρα. Η ισχυρή υπεριώδης ακτινοβολία (λ < 315 nm, UV–C και UV–B), που
ενυπάρχει στη Στρατόσφαιρα, καθώς από το φάσμα εκπομπής του Ήλιου(μέλαν σώμα), το
Ο2 φιλτράρει μόνο μικρότερα μήκη κύματος , φωτοδιασπά τους χλωροφθοράνθρακες, με
αποτέλεσμα την απελευθέρωση ατόμων χλωρίου. Όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα, τα
άτομα 𝐶𝑙̇ εισέρχονται στον κύκλο του όζοντος και επιταχύνουν καταλυτικά την καταστροφή
του. Ποσοτικοποιώντας τη δράση του χλωρίου, 1 άτομο 𝐶𝑙̇ μπορεί να καταστρέψει περίπου
105 μόρια Ο3, πριν απομακρυνθεί με τη μορφή σταθερών αποθηκών του, όπως για
παράδειγμα HCl, που είναι προϊόν της αντίδρασής του με τους υδρατμούς.8

Σ-1.3.1 Η καταστροφή του στρατοσφαιρικού όζοντος από άτομα χλωρίου, μέσω καταλυτικών κύκλων1.

1.4

Εναλλακτικές Ενώσεις των CFC

Το μείζον ατμοσφαιρικό πρόβλημα της Αραίωσης του Στρατοσφαιρικού Όζοντος μπορεί να
αντιμετωπιστεί με την αντικατάσταση των Χλωροφθορανθράκων από κατάλληλες, φιλικές
προς το περιβάλλον. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι επιπτώσεις του
4

τριφθοροαιθυλενίου, CHF=CF2, στην ατμόσφαιρα, που ανήκει στην πλέον πρόσφατη
κατηγορία ενώσεων που έχουν προταθεί ως εναλλακτικά των CFC, τις υδροφθορο-ολεφίνες
(HdroFluoroOlefins, HFO). Πρόκειται για ένα ακόρεστο φθοριωμένο αιθυλένιο που
αναμένεται να δώσει σημαντικές πληροφορίες για το σχεδιασμό πιο σύνθετων φθοριωμένων
, ακόρεστων οργανικών ενώσεων, που θα διαθέτουν επιπλέον τις απαραίτητες
φυσικοχημικές ιδιότητες για τις εφαρμογές που προορίζονται και τη συμβατότητά τους με
την υπάρχουσα τεχνολογία. Οι HFO αποτελούν την 4η γενιά εναλλακτικών των CFC, με τις
τρεις προηγούμενες να είναι οι Υδροχλωροφθοράνθρακες (HydroChloroFluoroCarbons,
HCFC), οι Υδροφθοράνθρακες (HydroFluoroCarbons, HFC), οι Υδροφθοραλκοόλες
(HydroFluoroAlcohols, HFA) και οι Υδροφθοραιθέρες (HydroFluoroEthers, HFE). Η ειδοποιός
διαφορά της 4ης γενιάς εναλλακτικών των CFC σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες είναι ότι
πρόκειται για ακόρεστες ενώσεις, διανοίγοντας ένα μονοπάτι διαφορετικού και πιο
αποτελεσματικού μηχανισμού ατμοσφαιρικής αποικοδόμησής τους, που θα οδηγήσει σε
σημαντικά μικρότερους χρόνους ζωής. Όσον αφορά στο ατμοσφαιρικό γίγνεσθαι των
ενώσεων της 4ης γενιάς, κατόπιν εκπομπής τους στην ατμόσφαιρα, επιπρόσθετα της
απαγωγής ατόμου υδρογόνου, H, που αποτελεί τον αποκλειστικό μηχανισμό οξείδωσης όλων
των προηγούμενων γενιών, λόγω της παρουσίας του διπλού δεσμού στις HFO, τα
ηλεκτρονιόφιλα οξειδωτικά της ατμόσφαιρας θα αντιδράσουν μέσω προσθήκης με τις HFO
εκκινώντας την αποικοδόμησή τους. Οι δραστικότερες υδροφθοροολεφίνες, ως ενώσεις με
μικρούς χρόνους ζής (Short Lived Compounds, SLC), αναμένεται να έχουν σημαντικά
μικρότερη συνδρομή στην ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Μέτρο για την
αποτίμηση της ανωτέρω συνδρομής είναι ο δείκτης παγκόσμιας θέρμανσης (Global Warming
Potential, GWP) και αποτελεί βασικό μέτρο ελέγχου των εν δυνάμει θερμοκηπιακών αερίων.
Οι HFO φαίνεται να αποτελούν τα καταλληλότερα έως σήμερα εναλλακτικά των CFC και ως
εκ τούτου, πρόκειται για εξαιρετικά υποσχόμενες ενώσεις που αναμένεται να
χρησιμοποιηθούν εκτεταμένα σε πλήθος βιομηχανικών και τεχνολογικών εφαρμογών.
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Κεφάλαιο 2
Θεωρητικό Υπόβαθρο

2.1

Ταχύτητα Αντίδρασης – Νόμος Ταχύτητας

Η Χημική Κινητική μελετά την ταχύτητα με την οποία πραγματοποιείται μια χημική μεταβολή,
αντίδραση, δηλαδή το ρυθμό με τον οποίο καταναλώνονται τα αντιδρώντα ή παράγονται τα
προϊόντα, κατά τη διάρκεια αυτής. Με την παρακάτω γενική έκφραση μπορεί να περιγραφεί
οποιαδήποτε αντίδραση:
aA + bB → cC + dD

[Α-2.1.1]

όπου Α,Β και C,D είναι τα αντιδρώντα και προϊόντα της διεργασίας, αντίστοιχα, ενώ a,b,c
και

d

οι

στοιχειομετρικοί

συντελεστές

της

αντίδρασης.

Η στιγμιαία ταχύτητα της Α-2.1.1 , u, ορίζεται ως ο ρυθμός μεταβολής των συγκεντρώσεων
των αντιδρώντων ή των προϊόντων και συμπεριλαμβάνει τη στοιχειομετρία της αντίδρασης:

u=-

𝑑𝐴
𝑑𝑡

=-

𝑑𝐵
𝑑𝑡

=

𝑑𝐶
𝑑𝑡

=

𝑑𝐷
𝑑𝑡

[Ε.2.1.1]

Η φυσική σημασία των πρόσημων είναι η κατανάλωση των αντιδρώντων και η παραγωγή
των προϊόντων για το αρνητικό και το θετικό πρόσημο, αντίστοιχα. Οι μονάδες μέτρησης της
ταχύτητας διμοριακής αντίδρασης είναι mol dm-3 sec-1 στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.).
Ωστόσο, για τις αντιδράσεις αέριας φάσης είθισται να χρησιμοποιούνται οι μονάδες
molecule cm-3 sec-1.1
Η στιγμιαία ταχύτητα μπορεί να συσχετιστεί με τις συγκεντρώσεις των αντιδρώντων μίας
αντίδρασης, μέσω της πειραματικά προσδιοριζόμενης έκφρασης που καλείται νόμος
ταχύτητας:

u = k × [A]m × [B]n

[Ε.2.1.2]

όπου k, ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης και m και n, η τάξη της αντίδρασης για το
εκάστοτε αντιδρών. Όταν ο νόμος ταχύτητας μπορεί να γραφεί ως ευθύ γινόμενο
συγκεντρώσεων, υψωμένες σε κατάλληλους εκθέτες, τότε και μόνο τότε ορίζεται η συνολική
τάξη της αντίδρασης , ρ, και προκύπτει από το άθροισμα των εκθετών, (ρ = m+n).
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2.2

Εξάρτηση του Συντελεστή Ταχύτητας από την Πίεση

Οι χημικές αντιδράσεις κατηγοριοποιούνται σε στοιχειώδεις και σύνθετες. Οι στοιχειώδεις
αντιδράσεις έχουν την απλούστερη μορφή, καθώς συντελούνται σε ένα μόνο στάδιο και σε
αυτή την περίπτωση και μόνο, μπορεί να προκύψει ο νόμος ταχύτητας από τη στοιχειομετρία
της διεργασίας. Αντίθετα, οι σύνθετες αντιδράσεις αποτελούνται από πολλά στοιχειώδη
στάδια, που πραγματοποιούνται σε ακολουθία ή/και παράλληλα. Ο συντελεστής ταχύτητας
k, το βασικό προσδιοριζόμενο μέγεθος στην παρούσα εργασία, εξαρτάται μόνο από τη
θερμοκρασία και αποτελεί το συγκριτικό μέτρο ταχύτητας των αντιδράσεων. Παρά ταύτα, σε
ορισμένες σύνθετες διεργασίες, ο k, φαίνεται να εμφανίζει εξάρτηση, επιπλέον, από την
πίεση, P, καθώς περισσότερες από δύο στοιχειώδεις ανταγωνιστικές διεργασίες εμπλέκονται
στο

μηχανισμό

της

συνολικής

αντίδρασης.

Οι σύνθετες αντιδράσεις συχνά συντελούνται, μέσω σχηματισμού ενός ενεργειακά
διεγερμένου ενδιαμέσου προϊόντος προσθήκης, το οποίο καλείται adduct. Το 1922
προτάθηκε από τον Lindemann2 ο μηχανισμός της φαινομενικά στοιχειώδους αντίδρασης Α
Β, που περιλαμβάνει το σχηματισμό adduct και περιγράφεται στο ακόλουθο μηχανιστικό
σχήμα:
Α+Μ

k1
k-1
Α*

Α* + Μ
k2

Β

[Α-2.2.1]
[Α-2.2.2]

Το Μ δηλώνει το χημικά αδρανές τρίτο σώμα, που μπορεί να μεταφέρει (ή να απαγάγει)
ενέργεια στο Α, διεγείροντάς το (Α*). Το διεγερμένο Α* κατανέμει το ενεργειακό περιεχόμενο,
είτε εσωτερικά, στους βαθμούς ελευθερίας του, είτε φυσικά το απολύει, μέσω κρούσεων και
σταθεροποιείται, ή διασπάται επανασχηματίζοντας τα προϊόντα (Β), όταν το ενεργειακό του
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απόθεμα υπερβαίνει την ενέργεια του δεσμού του. Ο νόμος ταχύτητας3 που διέπει την
παραγωγή του Β είναι ο εξής:
𝑑𝐵
𝑑𝑡

= k2[A*]

[E-2.2.1]

Εφαρμόζοντας τη Προσέγγιση Στάσιμης Κατάστασης4

για το ενδιάμεσο Α*, η Ε-2.2.1

μετασχηματίζεται στην Ε-2.2.2:

𝑑𝐵
𝑑𝑡

=

𝑘1 𝑘2 [𝐴][𝑀]

[E-2.2.2]

𝑘2 + 𝑘−1 [𝑀]

Η συγκέντρωση του τρίτου σώματος στις αντιδράσεις αέριας φάσης, ουσιαστικά,
αντικατοπτρίζει την πίεση στην οποία πραγματοποιείται η αντίδραση. Στο όριο άπειρης
πίεσης, το Μ βρίσκεται σε μεγάλη αφθονία και ο συντελεστής ταχύτητας k2 μπορεί να
παραλειφθεί (k-1[Μ] >> k2) και να απλοποιηθεί η έκφραση στη μορφή:

𝑑𝐵
𝑑𝑡

=

𝑘1 𝑘2 [𝐴]

[E-2.2.3]

𝑘−1

Αντίθετα, στο όριο μηδενικής πίεσης, η συγκέντρωση του τρίτου σώματος είναι εξαιρετικά
μικρή, οπότε ο όρος k-1[Μ] παραλείπεται (k-1[Μ] << k2). Ο νόμος ταχύτητας σε αυτή την
περίπτωση είναι:
𝑑𝐵
𝑑𝑡

= 𝑘1 [𝐴][𝑀]

[E-2.2.4]

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο απλοποιημένος νόμος ταχύτητας σε συνθήκες μικρής και μεγάλης
πίεσης οδηγεί σε διαφορετικές τάξεις αντίδρασης και συνεπώς σε διαφορετικές μονάδες για
το συντελεστή ταχύτητας της διεργασίας. Η εξάρτηση του συντελεστή ταχύτητας από την
πίεση εμφανίζει την ίδια τάση, κατά αντιστοιχία με προηγουμένως, και σε τριμοριακές
αντιδράσεις5, όπως, για παράδειγμα στην περίπτωση αντίδρασης μεταξύ δύο δραστικών
ριζών Α και Β:
Α+Β

k1
k-1

ΑΒ*

k2

Προϊόντα

M k3
ΑΒ

k4

Προϊόντα

[A-2.2.3]

Η A-2.2.3 πραγματοποιείται μέσω αρχικού σχηματισμού του adduct ΑΒ*, το οποίο, εν
συνεχεία, μπορεί 1) να επαναδιασπαστεί προς τα αντιδρώντα (αντίστροφη αντίδραση, k-1) ,
9

2) να αντιδράσει παράγοντας προϊόντα (k2) και 3) να σταθεροποιηθεί μέσω κρούσεων με το
τρίτο σώμα Μ και στη συνέχεια να οδηγήσει σε προϊόντα (k3, k4). Ο συνολικός συντελεστής
ταχύτητας της αντίδρασης από το νόμο ταχύτητας, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν
και τον ανταγωνισμό των διεργασιών διάσπασης και σταθεροποίησης του ενδιαμέσου.

2.3

Προσδιορισμός Συγκεντρώσεων IR – Νόμος Beer-Lambert

Για την εύρεση της συγκέντρωσης των ενώσεων με τη χρήση φασματοσκοπίας υπέρυθρου,
μετασχηματιζόμενη κατά Fourier, εφαρμόστηκε ο νόμος των Beer-Lambert6:
Α = σ (λ, Τ) × l × [M]

[Ε-2.3.1]

Συγκεκριμένα, σ(λ, T) είναι η ενεργός διατομή απορρόφησης (IR absorption cross-section) και
πρόκειται για εγγενή ιδιότητα της ύλης, που περιγράφει την ισχύ απορρόφησης
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας του υλικού, σε συγκεκριμένο μήκος κύματος και
θερμοκρασία (πιθανότητα δονητικής μετάβασης). Το l είναι το μήκος της οπτικής διαδρομής
του φωτός, κατά το οποίο αλληλεπιδρά με το δείγμα (cm), και [Μ], η αριθμητική πυκνότητα
(συγκέντρωση) του δείγματος (molecule cm-3).
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Κεφάλαιο 3
Σκοπός

Η παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στη μελέτη της επίδρασης του βαθμού και της θέσης
φθορίωσης στη δραστικότητα των ακόρεστων φθοριωμένων αιθυλενίων, κατά την
αντίδραση της ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης ατόμων χλωρίου, Cl, στο διπλό δεσμό. Τα
φθοριωμένα αιθυλένια αποτελούν τις απλούστερες υδροφθοριωμένες ολεφίνες (HFO),
ενώσεις

που

αποτελούν

τα

πλέον

πρόσφατα

προτεινόμενα

εναλλακτικά

των

υδροφθορανθράκων (HFC)1-2 , σε πληθώρα βιομηχανικών και τεχνολογικών εφαρμογών, που
εκτείνονται από ψυκτικά μέσα έως ιατρικές εφαρμογές, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της
Κλιματικής Αλλαγής και τη βελτίωση της ποιότητας της Ατμόσφαιρας3. Ως εκ τούτου, στην
παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η κινητική της αντίδρασης ατόμων Cl με το
τριθφοροαιθυλένιο, CHF=CF2, σε θερμοκρασία δωματίου, 296 Κ, και πιέσεις 30 – 700 Torr
(Ν2/Ο2, syn. air), στην αέρια φάση και εν συνεχεία διερευνήθηκε ο μηχανισμός της
αντίδρασης μέσω χαρακτηρισμού και ποσοτικοποίησης των τελικών προϊόντων της
διεργασίας. Τέλος, τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας συγκρίθηκαν με αντίστοιχα για
την αντίδραση ατόμων χλωρίου με το το μονοφθορο-, CH2=CΗF, και διφθορο-αιθυλένιο,
CH2=CF2, που έχουν επίσης μελετηθεί στο Εργαστήριο Φωτοχημείας και Χημικής Κινητικής –
LAPKIN4, προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση της θέσης και του βαθμού φθορίωσης στις
απλούστερες ακόρεστες φθοριωμένες ολεφίνες και να αποτελέσουν τη βάση για τη
συσχέτιση δομής – δραστικότητας (Structure Activity Relationship, SAR), για το σύνολο των
HFO.
Η σταδιακή υποκατάσταση ατόμων υδρογόνου με φθόρια, στα φθοροαιθυλένια οδηγεί στην
αύξηση της φθορίωσης από ένα σε τρία άτομα φθορίου, F (C2HxF4-x, x: 1 – 3) και η
συγκεκριμένη κατηγορία ενώσεων αποτελείται από πέντε μέλη: CH2=CHF, CH2=CF2, ECHF=CHF, Z-CHF=CHF και CHF=CF2. Όπως διαφαίνεται από το σύνολο των μελών, πέρα από
το βαθμό φθορίωσης και τα ηλεκτρονιακά φαινόμενα που τα συνοδεύουν όπως το
επαγωγικό (-Ι) και συζυγιακό (+R) φαινόμενο καθώς επίσης αυξημένες στερεοχημικές
παρεμποδίσεις, σε σχέση με τα άτομα υδρογόνου, σημαντικό ρόλο αναμένεται να
διαδραματίσει η θέση της φθορίωσης, καθώς θα επηρεάσει τη θέση προσθήκης και τα τελικά
προϊόντα της αντίδρασης. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αναμένεται να
συνδράμουν στην κατανόηση και την ποσοτικοποίηση της επίδρασης των φαινομένων και να
αποτελέσουν τη βάση για τη σχεδίαση στρατηγικών κατά τη σύνθεση ακόρεστων
φθοριωμένων εναλλακτικών, που πέρα από τις απαραίτητες φυσικοχημικές και
θερμοδυναμικές ιδιότητες που απαιτούνται για τις βιομηχανικές εφαρμογές που
προορίζονται, θα επάγουν τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στην ποιότητα της ατμόσφαιρας
(Air Quality) και το Κλίμα (Climate).
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Κεφάλαιο 4
Πειραματικό Μέρος

4.1 Πειραματική Διάταξη TCPR/FT-IR
Ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης ατόμων χλωρίου, Cl, με το τριφθοροαιθένιο,
CHF=CF2, στην αέρια φάση, σε θερμοκρασία δωματίου, 296 Κ και εύρος πιέσεων 30 – 700
Torr (N2/O2, syn. air), μετρήθηκε χρησιμοποιώντας τη στατική τεχνική του θερμοστατούμενου
φωτοχημικού αντιδραστήρα (Thermostated PhotoChemical Reactor, TPCR) συζευγμένη με
μετασχηματιζόμενη κατά Fourier φασματοσκοπία υπερύθρου (Fourier Transformed Infrared
Spectroscopy, FT-IRS, σχήμα Σ-4.1.1)1, χρησιμοποιώντας δύο αντιδράσεις αναφοράς. Η ίδια
διάταξη χρησιμοποιήθηκε, επίσης, για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των
προϊόντων της ατμοσφαιρικής οξείδωσης του, απουσία όμως των ενώσεων αναφοράς,
προκειμένου να περιοριστεί η πολυπλοκότητα των φασμάτων υπερύθρου.

Σ-4.1.1 Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης TCPR/FT-IR. Τα τμήματα που αναπαρίστανται είναι
α) η γραμμή παροχής αερίων (Glass Line), β) ο θερμοστατούμενος φωτοχημικός αντιδραστήρα (Reaction Cell), γ)
το Nd:YAG Laser που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ατόμων Cl μέσα στον αντιδραστήρας, δ) το οπτικό κελί
ανίχνευσης του φασματοφωτομέτρου FT-IR (Optical Cell) και ε) η αντλία ανακύκλωσης και ομογενοποίησης του
αντιδρώντος μίγματος στους χώρους αντίδρασης και ανίχνευσης (Circulation Pump).
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4.2 Οργανολογία
Η διάταξη TPCR/FTIR δομείται από τα ακόλουθα βασικά μέρη:
a) τη γραμμή παροχής αερίων (Gas Handling system),

μέσω της οποίας

τροφοδοτούνται τα συστατικά του αντιδρώντος μίγματος στον αντιδραστήρα.
b) τον αντιδραστήρα (Reaction Cell), ο οποίος είναι ένας διπλότοιχος (θερμοστάτηση),
γυάλινος, κυλινδρικός, σωλήνας, στον οποίο πραγματοποιούνται όλες οι
φωτοχημικές διεργασίες. Το μήκος του αντιδραστήρα είναι 84 cm, με εσωτερική
διάμετρο 4 cm και συνολικό όγκο 4.22 dm3. Στο διάκενο των διπλών τοιχωμάτων
τροφοδοτείται ειδικά επιλεγμένο κυκλοφορητικό υγρό (νερό ή μεθανόλη), για να
ρυθμίζεται η θερμοκρασία του αντιδραστήρα και κατ’ επέκταση του αντιδρώντος
μίγματος. Στα άκρα του αντιδραστήρα είναι προσαρτημένα οπτικά παράθυρα
χαλαζία (quartz), διαπερατά από την υπεριώδη ακτινοβολία, ώστε να
πραγματοποιείται in-situ η παραγωγή ατόμων χλωρίου (Cl), στο χώρο της
αντίδρασης, μέσω φωτόλυσης της πρόδρομης ένωσης, που στην συγκεκριμένη
εργασία χρησιμοποιήθηκε μοριακό χλώριο (Cl2). Εξωτερικά, ο αντιδραστήρας,
καλύπτεται με θερμομονωτικό υλικό για να περιοριστεί η ανταλλαγή θερμότητας με
το περιβάλλον. Στα εσωτερικά τοιχώματα του αντιδραστήρα έχει επιστρωθεί λεπτό
υμένιο φθοροπολυμερούς (Teflon ® FEP-121A)2, το οποίο περιορίζει ενδεχόμενες
δευτερογενείς διεργασίες επί των τοιχωμάτων.
c) το παλμικό Nd:YAG Laser στερεάς κατάστασης (10 Hz, τ=5.6 ns). Για την
φωτοδιάσπαση του Cl2 χρησιμοποιήθηκε η τρίτη αρμονική του Nd:YAG laser (λ=355
nm), μήκος κύματος όπου το Cl2 απορροφά ισχυρά, σ(Cl2, 355 nm) = 1.66 x 10-19 cm2
molecule-1, με κβαντική απόδοση, Φ(λ = 355nm) = 2.3 Η πρόδρομη ένωση (Cl2)
εισάγεται απευθείας στον αντιδραστήρα με τη μορφή μίγματος του σε ήλιο ~6 %
Cl2/He.
d) το

φασματοφωτόμετρο

μετασχηματιζόμενης

κατά

Fourier

υπέρυθρης

ακτινοβολίας (FT-IR, JASCO FTIR-6300), μέσω του οποίου ελέγχεται η σύσταση του
αντιδρώντος μίγματος και η πρόοδος της αντίδρασης. Επισημαίνεται ότι πρόκειται
για μη καταστροφική τεχνική, γεγονός που επιτρέπει την προσάρτησή του σε
στατικές τεχνικές. Σημαντικά μέρη του φασματοφωτομέτρου αποτελούν το
Συμβολόμετρο Michelson,2 και ο πυροηλεκτρικός ανιχνευτής DLaTGS (Deuterated
Lanthanum α-Alanine doped TriGlycine Sulphate). Το συμβολόμετρο Michelson, σε
συνδυασμό με το μετασχηματισμό κατά Fourier (μετατροπή του χώρου του χρόνου
(Intenisty/Time) σε χώρο συχνοτήτων (Intensity/Wavenumber (cm-1)) επιτρέπει τη
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συλλογή ενός πλήρους φάσματος (400 – 7500 cm-1) σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα. Το τελικό φάσμα, απεικονίζεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που ελέγχει
το FTIR και εν συνεχεία γίνεται η επεξεργασία του είτε μέσω του προγράμματος που
συνοδεύει το όργανο, είτε με προγράμματα εσωτερικής κατασκευής του
εργαστηρίου.
e) την αντλία ανακύκλωσης (Circulation Pump), η οποία ανακυκλώνει το αντιδρών
μίγμα μεταξύ των χώρων αντίδρασης και ανίχνευσης και επιταχύνει την ανάμιξη του
και την ομογενοποίησή του μεταξύ των δύο χώρων.
Οι συνδέσεις μεταξύ των διακριτών τμημάτων της διάταξης και των χώρων τροφοδοσίας των
αερίων γίνεται κατά το πλείστο με εύκαμπτο πολυμερή σωλήνα, ¼” Teflon tube. Η πίεση στο
χώρο αντίδρασης, το οπτικό κελί ανίχνευσης και τη γραμμή παροχής αερίων μετριέται
διαφορικά με τη χρήση διαφραγματικών μεμβρανών που χρησιμοποιούνται ως μεταλλάκτες
πίεσης. Για την εκκένωση της διάταξης χρησιμοποιείται μία περιστροφική αντλία ελαίου που
επιτυγχάνει κενό της τάξης των 10-3 Torr, κενό που εφαρμόζεται διαρκώς στη μία πλευρά των
διαφραγματικών μεμβρανών (ορισμός μηδενικής πίεσης). Μεταξύ της περιστροφικής
αντλίας και της διάταξης παρεμβάλλεται μία μεταλλική παγίδα υγρού αζώτου (77 K), όπου
υγροποιούνται και συγκρατούνται τα διάφορα διαβρωτικά και τοξικά αέρια, ώστε να μην
διαβρώνονται τα λάδια της αντλίας γρήγορα.

4.3 Μέθοδος Μέτρησης Συντελεστή Σχετικής Ταχύτητας
Ο προσδιορισμός του συντελεστή ταχύτητας αντίδρασης στην αέρια φάση μπορεί να γίνει με
δύο τρόπους:
a. μέσω μέτρησης του ρυθμού μεταβολής της συγκέντρωσης κάποιου αντιδρώντος ή
προϊόντος (Absolute Rate Method, AR) και την εφαρμογή των νόμων ταχύτητας, που
περιγράφουν τις διεργασίες και

b. μέσω μέτρησης της σχετικής κατανάλωσης δυο αντιδρώντων, που καταναλώνονται
συγχρόνως, με μια κοινή δραστική οντότητα Χ (Relative Rate Method, RR).
Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος RR. Η συγκεκριμένη μέθοδος απαιτεί
μία κατάλληλη αντίδραση αναφοράς, της οποίας ο συντελεστής ταχύτητας με τη δραστική
οντότητα ενδιαφέροντος είναι καλά προσδιορισμένος.
Αντίδραση ενδιαφέροντος με συντελεστή ταχύτητας k1: Cmpd + X  Προϊόντα
Αντίδραση αναφοράς με συντελεστή ταχύτητας k2: Ref + X  Προϊόντα
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Cmpd είναι η μελετώμενη ένωση, Ref η ένωση αναφοράς και X η κοινή δραστική οντότητα.
Εφαρμόζοντας τους νόμους ταχύτητας για τις δύο αντιδράσεις:
−𝑑[𝐶𝑚𝑝𝑑]

−𝑑𝑙𝑛[𝐶𝑚𝑝𝑑]

𝑑𝑡

𝑑𝑡

= k1 [Cmpd] [X] =>

=k1 [X]

−𝑑𝑅𝑒𝑓]

−𝑑𝑙𝑛[𝑅𝑒𝑓]

𝑑𝑡

𝑑𝑡

= k2 [Cmpd] [X] =>

=k2 [X]

[E-4.3.1]

[E-4.3.2]

και μετασχηματίζοντας τις ανωτέρω εκφράσεις, η συγκέντρωση της δραστικής οντότητας [Χ],
απλοποιείται και προκύπτει η έκφραση:
[𝐶𝑚𝑝𝑑]

ln [𝐶𝑚𝑝𝑑]0 =
𝑡

𝑘1
𝑘2

[𝑅𝑒𝑓]

ln [𝑅𝑒𝑓]0

[E-4.3.3]

𝑡

όπου, [Cmpd] η συγκέντρωση του μορίου ενδιαφέροντος και [Ref] η συγκέντρωση του
μορίου αναφοράς.
Όπως φαίνεται από τη σχέση Ε-4.3.3 είναι εφικτή η κατασκευή διαγράμματος
χρησιμοποιώντας ως ανεξάρτητη μεταβλητή το φυσικό λογάριθμο του λόγου της
συγκέντρωσης της ένωσης αναφοράς πριν την αντίδραση ως προς τη συγκέντρωσή της
κατόπιν ακτινοβόλησης για διακριτούς χρόνους (αντίδραση) και ως ανεξάρτητη, το φυσικό
λογάριθμο του λόγου των αντίστοιχων συγκεντρώσεων της ένωσης ενδιαφέροντος. Η
γραμμική προσαρμογή των πειραματικών δεδομένων οδηγεί στο λόγο των συντελεστών
ταχύτητας της αντίδραση ενδιαφέροντος ως προς αυτόν την αντίδρασης αναφοράς και ως εκ
τούτου είναι δυνατόν να εξαχθεί ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης ενδιαφέροντος,
k1 (Διάγραμμα Δ-4.3.1). Στα πειράματα της παρούσας εργασίας ως Cmpd χρησιμοποιήθηκε
το τριφθοροαιθένιο (CHF=CF2) και ως Ref το αιθάνιο (CH3CH3) και το αιθυλένιο (CH2=CH2).
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Δ-4.3.1 Ενδεικτικό διάγραμμα προσδιορισμού του συντελεστή σχετικής ταχύτητας αντίδρασης. Τα όρια των
σφαλμάτων που απεικονίζονται περιγράφουν τα τυχαία σφάλματα των δύο μεταβλητών, κατόπιν διάδοσής τους.
Η γραμμική προσαρμογή των πειραματικών σημείων μέσω της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων περιλαμβάνει τη
στάθμιση των σφαλμάτων κάθε σημείου και παρέχει τον λόγο kcmpd/kref.

O συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης του μορίου αναφοράς με το άτομο χλωρίου Cl, kref,
πρέπει να είναι παρεμφερής με τον συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης ενδιαφέροντος,
kcmpd, για να επιτυγχάνεται αυξημένη ευαισθησία στις μετρήσεις.

4.4 Διαφορική Φασματοσκοπία Υπερύθρου
Η τεχνική της διαφορικής φασματοσκοπίας IR χρησιμοποιήθηκε στην πλειονότητα των
πειραμάτων της συγκεκριμένης εργασίας, εφόσον αρχικά ελέγχθηκε η συμφωνία των
κινητικών αποτελεσμάτων, με τα αντίστοιχα που προέκυψαν μέσω χρήσης της συμβατικής
εφαρμογής της. Βάση της διαφορικής φασματοσκοπίας IR αποτελεί ο διαχωρισμός του
φάσματος IR σε μία αρνητική και μία θετική περιοχή, όπου οι αντίστοιχες τιμές έντασης
απορρόφησης περιγράφουν την κατανάλωση των αντιδρώντων (-) και την παραγωγή των
προϊόντων (+), αντίστοιχα. Πειραματικά, για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η λήψη δύο
φασμάτων υποβάθρου (background): το πρώτο φάσμα υποβάθρου λαμβάνεται στην αρχή
του κάθε πειράματος έχοντας εισάγει στον αντιδραστήρα συνθετικό αέρα, στην πίεση που
θα διεξαχθεί το κινητικό πείραμα. Το φάσμα αυτό αντιστοιχεί στο υπέρυθρο φως που φτάνει
στον ανιχνευτή της διάταξης, με χαρακτηριστικές κορυφές που οφείλονται σε δονήσεις
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(έκτασης – κάμψης) του νερού (H2O) και του μονοξειδίου του άνθρακα (CO2). Το δεύτερο
φάσμα υποβάθρου που χρησιμοποιείται ως Ι0 στον νόμο των Beer-Lambert (A = - log(I/I0)
λαμβάνεται μετά την εισαγωγή των αντιδρώντων στο σύστημα (Διάγραμμα Δ-4.4.1). Όπως
φαίνεται στο διάγραμμα Δ-4.4.1 το δεύτερο φάσμα υποβάθρου περιέχει επιπλέον τις
κορυφές που αντιστοιχούν τις συγκεντρώσεις των αντιδρώντων τη χρονική στιγμή t=0. Όσο
προοδεύει η αντίδραση και τα αντιδρώντα θα καταναλώνονται οι κορυφές τους θα
εμφανίζονται στην αρνητική περιοχή του φάσματος (αρνητική περιοχή, ΔΑ<0), ενώ οι
κορυφές των προϊόντων που θα παράγονται στη θετική (θετική περιοχή, ΔΑ>0) (Διάγραμμα
Δ-4.4.2).

Δ-4.4.1 Σύγκριση φάσματος υποβάθρου πριν την εισαγωγή του αντιδρώντος μίγματος (κόκκινη γραμμή) και
φάσματος υποβάθρου, μετά την εισαγωγή των αντιδρώντων (μαύρη γραμμή).

Το πλεονέκτημα χρήσης της διαφορικής φασματοσκοπίας IR αφορά στη μικρότερη
πολυπλοκότητα του φάσματος και την καλύτερη διάκριση αντιδρώντων και προϊόντων, ώστε
να περιορίζονται επικαλύψεις κορυφών. Συνεπώς,

τα φάσματα είναι ευκολότερο να

αναλυθούν για την εξαγωγή του k. Στο Διάγραμμα Δ-4.4.3 φαίνονται οι κορυφές των
αντιδρώντων και των προϊόντων στη θετική περιοχή του φάσματος, καθώς το φάσμα δεν έχει
ληφθεί με διαφορική φασματοσκοπία και δεν υφίσταται η βοηθητική οπτική διάκριση των
κορυφών.
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Δ-4.4.2 Φάσμα απορρόφησης προϊόντων και αντιδρώντων της αντίδρασης CHF=CF2+ Cl, με μόριο αναφοράς το
CH3CH3 σε θερμοκρασία Τ=290Κ και πίεση P=700Torr, το οποίο λήφθηκε με την τεχνική της διαφορικής
φασματοσκοπίας. Η μαύρη γραμμή διαγράφει το αρχικό φάσμα των προϊόντων, ενώ οι χρωματιστές γραμμές
απεικονίζουν την κατανάλωση και την παραγωγή των αντιδρώντων και προϊόντων, αντίστοιχα.

Δ-4.4.3 Φάσμα απορρόφησης προϊόντων και αντιδρώντων της αντίδρασης CHF=CF2+ Cl, με μόριο αναφοράς το
CH3CH3 σε θερμοκρασία Τ=290Κ και πίεση P=700Torr, το οποίο λήφθηκε με κλασική φασματοσκοπία υπερύθρου.

4.5 Πειραματική Διαδικασία
4.5.1 Προσδιορισμός Ενεργού Διατομής Απορρόφησης (IR – Cross Section)
Όσον αφορά στο πείραμα μέτρησης της σIR, αρχικά εισάγεται στο οπτικό κελί του
φασματοφωτομέτρου συνθετικός αέρας (Ν2/Ο2 80%-20%) σε πίεση, ίδια με αυτή των
20

μετρήσεων και λαμβάνεται φάσμα υποβάθρου. Στη συνέχεια ακολουθεί η εκκένωση του
κελιού και η εισαγωγή μίγματος 3.75% CHF=CF2/He και συνθετικού αέρα μέχρι την επιθυμητή
πίεση στο κελί. Το συγκεκριμένο μίγμα τριφθοροαιθυλενίου παρασκευάστηκε μέσω
αραίωσης μίγματος 20.75% CHF=CF2/He, χρησιμοποιώντας την μέθοδο τυρβώδους ανάμιξης
(turbulent mixing), ενώ η συγκέντρωση του προσδιορίστηκε μέσω φασματοσκοπίας
υπερύθρου. Λαμβάνεται το φάσμα IR της ένωσης και η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται
σε εύρος πιέσεων, μειώνοντας σταδιακά την αρχική πίεση μέσω εκκένωσης, , μέχρι να
υπάρχει ικανός αριθμός σημείων για να κατασκευαστεί διάγραμμα Απορροφητικότητας Α –
Συγκέντρωσης [Μ](Διάγραμμα Δ-4.5.1.1). Το διάγραμμα πρέπει να καλύπτει το μέγιστο
εύρος γραμμικότητας, όπως ορίζει ο νόμος των Beer-Lambert, 0.1 < 1–T < 0.9. Η κλίση της
ευθείας αντιστοιχεί στο γινόμενο σ×l, όπως προκύπτει από το νόμο των Beer-Lambert
(υποκεφάλαιο 2.3), και με γνωστό το μήκος οπτικής διαδρομής εξάγεται η ενεργός διατομής
απορρόφησης του CHF=CF2, σ(1272 cm-1, 290 K) = 1.15 × 10-18 cm2 molecule-1.

Δ-4.5.1.1 Προσδιορισμός της ενεργού διατομής απορρόφησης IR ακτινοβολίας του CHF=CF2. Η απορροφητικότητα
έχει βάση φυσικού λογαρίθμου, e, Α=-lnT. Η κλίση του διαγράμματος αντιστοιχεί στο γινόμενο σ×l, όπως
προκύπτει από το νόμο των Beer Lambert. Η τιμή της ενεργού διατομής απορρόφησης του CHF=CF2 είναι
σCHF=CF2(1272 cm-1, 290K)=1.15 × 10-18 cm2 molecule-1.
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4.5.2 Παραγωγή ατόμων χλωρίου Cl
Τα άτομα χλωρίου παράγονται in-situ στον αντιδραστήρα, μέσω ακτινοβόλησης της
πρόδρομης ένωσής τους, το μοριακό χλώριο Cl2. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η τρίτη
αρμονική ενός παλμικού (10 Hz) Nd:YAG laser, της οποίας το μήκος κύματος (λ=355 nm) είναι
στην περιοχή με ικανοποιητική απορρόφηση υπεριώδους ακτινοβολίας, όπως φαίνεται στο
UV φάσμα του Cl2 (Δ-4.5.2.1). Όταν το Cl2 απορροφά ακτινοβολία μήκους κύματος λ=355 nm,
διεγείρεται ηλεκτρονιακά και η φωτοδιάσπασή του στο συγκεκριμένο μήκος κύματος
συμβαίνει με κβαντική απόδοση Φ=2.

(Κβαντική απόδοση φωτοδιάσπασης=

𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜋𝛼𝜌𝛼𝛾ό𝜇𝜀𝜈𝜔𝜈 𝜇𝜊𝜌ί𝜔𝜈

𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝛼𝜋𝜊𝜌𝜌𝜊𝜑𝜊ύ𝜇𝜀𝜈𝜔𝜈 𝜑𝜔𝜏𝜊𝜈ί𝜔𝜈

)

Δ-4.5.2.1 Φάσμα ενεργού διατομής απορρόφησης του Cl2. Η χαρακτηριστική τιμή της ενεργού διατομής
απορρόφησης σε μήκος κύματος λ = 355 nm (πράσινη γραμμή) ισούται με σ(355 nm) = 1.66 × 10-19 cm2 molecule.

Η αρχική συγκέντρωση της δραστικής οντότητας Cl εκτιμάται από την έκφραση:
[Cl]0 = [Cl2] × σ(Cl2, 355 nm) × Φ × F

[Ε-3.5.2.1]
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Όπου [Cl2]: η αρχική συγκέντρωση της πρόδρομης ένωσης, σ: η ενεργός διατομής
απορρόφησης υπεριώδους ακτινοβολίας του Cl2, Φ: η κβαντική απόδοση παραγωγής ατόμων
Cl και F: η ροή φωτονίων (photons cm-2 pulse-1). Επισημαίνεται ότι συγκέντρωση ατόμων Cl
δεν είναι ίδια σε όλο το μήκος του αντιδραστήρα, και ότι η συγκέντρωση που εκτιμάται δεν
χρησιμοποιείται στην κινητική ανάλυση, αλλά παρέχει το μέσο προκειμένου να σχεδιαστεί
το πείραμα και συγκεκριμένα να προσδιοριστεί ο χρόνος της κάθε ακτινοβόλησης
Προκειμένου να είναι εφικτή η ευαίσθητη μέτρηση των μεταβολών των συγκεντρώσεων των
αντιδρώντων ο χρόνος ακτινοβόλησης ρυθμίζεται ώστε οι παρατηρούμενες καταναλώσεις να
είναι ~5-10 %. Στα πειράματα της παρούσας εργασίας η αρχική συγκέντρωση ατόμων
χλωρίου κυμάνθηκε στα όρια [Cl]0 = 6.0×1013 – 5.0×1014 molecule cm-3 pulse-1.

4.5.3 Πειράματα Ελέγχου Κατανάλωσης των Αντιδρώντων
Η μέθοδος μέτρησης του συντελεστή σχετικής ταχύτητας βασίζεται στη σύγχρονη μέτρηση
της σχετικής κατανάλωσης των δύο αντιδρώντων (CHF=CF2 και το μόριο αναφοράς CH3CH3),
δεδομένου ότι αυτή συντελείται αποκλειστικά μέσω αντίδρασής τους με τη δραστική
οντότητα. Οποιαδήποτε άλλη ενδεχόμενη διαδοχική ή παράλληλη διεργασία συνεισφέρει
στην κατανάλωση των αντιδρώντων, πρέπει να ποσοτικοποιηθεί και να συμπεριληφθεί στην
ανάλυση. Για το λόγο αυτό πριν τη διεξαγωγή του κινητικού πειράματος διεξάγονται
πειράματα ελέγχου, ώστε να ελεγχθεί η ύπαρξη ετερογενών αντιδράσεων (θερμική
διάσπαση, υδρόλυση, προσρόφηση στα τοιχώματα του αντιδραστήρα), φωτοδιάσπασης ή
δευτερογένειας (αντίδραση με τα προϊόντα). Σε ένα τυπικό πείραμα ελέγχου κατανάλωσης
αντιδρώντων εισάγονται στον αντιδραστήρα το μόριο ενδιαφέροντος, CHF=CF2, το μίγμα
ηλίου/χλωρίου, He/Cl2, και το ρυθμιστικό μίγμα αερίων, Ν2/Ο2 (80%-20%). Το αντιδρών μίγμα
ομογενοποιείται και κατά τη διάρκεια της ομογενοποίησης ελέγχεται αν συμβαίνει
υδρόλυση των αντιδρώντων ή προσκόλληση στα τοιχώματα του αντιδραστήρα. Οι
απορροφητικότητες των κορυφών εμφανίζουν μεταβολή <1% , ποσοστό που δείχνει ότι οι
διεργασίες αυτές είναι αμελητέες. Στη συνέχεια το αντιδρών μίγμα ακτινοβολείται για την
παραγωγή προϊόντων, έτσι ώστε να ελεγχθεί η θερμική διάσπαση, η φωτοδιάσπαση και η
δευτερογένεια του με τα προϊόντα. Και σε αυτή την περίπτωση δεν παρατηρείται σημαντική
κατανάλωση των αντιδρώντων, πέραν της βασικής αντίδρασης, Cl + CHF=CF2. Τα
αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών κατέδειξαν ότι καμία δευτερογενής διεργασία δεν
επιδρά στην κατανάλωση των αντιδρώντων, που να συναγωνίζεται τη βασική αντίδραση και
να επιδρά στη μέτρηση του συντελεστή ταχύτητας (<2 %).
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4.5.4 Πειράματα Ταυτοποίησης-Απόδοσης και Ελέγχου Κατανάλωσης των Προϊόντων
Για έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα στην ταυτοποίηση και την απόδοση των προϊόντων,
απαιτείται να ελεγχθεί η ετερογενής και δευτερογενής κατανάλωση τους. Σε περίπτωση που
καταναλώνονται, μετά την παραγωγή τους, πρέπει να ποσοτικοποιηθεί και να
συμπεριληφθεί η κατανάλωση τους στην απόδοση του εκάστοτε προϊόντος.
Σε ένα πείραμα ελέγχου προϊόντων, αφού λαμβάνεται το φάσμα υποβάθρου, εισάγονται
στον αντιδραστήρα η ένωση, της οποία θέλουμε να ποσοτικοποιήσουμε τα προϊόντα κατά
την

αντίδρασή

της

με

τα

άτομα

Cl

(CHF=CF2 ή μόριο αναφοράς CH3CH3- το πείραμα πραγματοποιείται και για τις δύο ενώσεις
ξεχωριστά), μίγμα Cl2/He, σε μεγάλη περίσσεια και συνθετικός αέρας (Ν2/Ο2 80%-20%),
μέχρι την επιθυμητή πίεση. Εφόσον ομογενοποιηθεί το μίγμα, ακτινοβολείται σταδιακά και
λαμβάνονται τα αντίστοιχα φάσματα. Το μίγμα ακτινοβολείται μέχρι πλήρους κατανάλωσης
της ένωσης ενδιαφέροντος (CHF=CF2 ή μόριο αναφοράς CH3CH3), ώστε να μεγιστοποιηθούν
οι συγκεντρώσεις των προϊόντων και να καταναλωθεί πλήρως το αντιδρών. Εν συνεχεία,
ελέγχεται αρχικά η ετερογενής κατανάλωση των προϊόντων, απουσία ακτινοβολίας (Dark
Loss Test). Σε αυτό το στάδιο ελέγχου τα προϊόντα παραμένουν ~30 λεπτά στο αντιδραστήρα
και λαμβάνονται φάσματα ανά 5 λεπτά, προκειμένου να ελεγχθεί ενδεχόμενη μείωση της
απορροφητικότητάς τους. Στο επόμενο στάδιο ελέγχεται αν τα προϊόντα αντιδρούν με άτομα
χλωρίου (το μοριακό χλώριο είναι αρχικά σε κατάλληλη περίσσεια ώστε να είναι εφικτή η
διεξαγωγή του συγκεκριμένου πειράματος). Ο αντιδραστήρας ακτινοβολείται για 20 λεπτά
και παράλληλα λαμβάνονται φάσματα και παρατηρούνται τυχόν μεταβολές στην
απορροφητικότητα.
Μετά το πέρας των πειραμάτων ελέγχου η διαδικασία επαναλαμβάνεται και ο
προσδιορισμός της απόδοσης των προϊόντων, με χρήση του νόμου των Beer-Lambert (Α = σ
(λ, Τ) × l × [M]), προκύπτει μέσω της έκφρασης:
𝛥[𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡]

Υ(%)=

𝛥[𝐶𝑚𝑝𝑑]

×100

[Ε-4.5.4.1]
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4.5.5 Τυπικό Πείραμα Προσδιορισμού του Συντελεστή Σχετικής Ταχύτητας
Αντίδρασης
Σε ένα κινητικό πείραμα, αρχικά, εισάγεται στον αντιδραστήρα συνθετικός αέρας (N2/O2
80%-20%), στην ίδια πίεση που θα μετρηθεί ο συντελεστής ταχύτητας, k, και λαμβάνεται το
φάσμα υποβάθρου (Δ-4.5.5.1).

Δ-4.5.5.1 Φάσμα υποβάθρου σε θερμοκρασία 296 Κ και πίεση 700 Torr.

Στη συνέχεια εισάγονται στον αντιδραστήρα τα αντιδρώντα: CHF=CF2, το μόριο αναφοράς
CH3CH3 ή CH2=CH2, το Cl2 και τέλος ο συνθετικός αέρας, που ρυθμίζει την επιθυμητή πίεση.
Το μίγμα ομογενοποιείται μεταξύ του αντιδραστήρα και του οπτικού κελιού ανίχνευσης,
μέσω της αντλίας ανακύκλωσης, για περίπου 30 λεπτά, ενώ συγχρόνως λαμβάνονται
φάσματα, ώστε να ελεγχθεί η ομογενοποίηση, από τη μη μεταβολή των κορυφών των
αντιδρώντων. Μετά το τέλος της ομογενοποίησης, λαμβάνεται το αρχικό φάσμα υπερύθρου
των αντιδρώντων, πριν ξεκινήσει η ακτινοβόληση. Το επόμενο στάδιο είναι η εκκίνηση της
αντίδρασης μέσω ακτινοβόλησης του του αντιδρώντος μίγματος. Η πρόοδος της αντίδρασης
ελέγχεται με λήψη φασμάτων υπερύθρου (64 scans, R = 1 cm-1), μετά το πέρας κάθε
ακτινοβόλησης. Όταν η κατανάλωση των αντιδρώντων πλησιάσει το 80%, η αντίδραση
διακόπτεται, προκειμένου να μην αποκλίνουν οι μετρούμενες τιμές απορρόφησης από τη
γραμμική συμπεριφορά και να διασφαλίζεται συγχρόνως η μέγιστη ευαισθησία των
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μετρήσεων. Επισημαίνεται ότι το αντιδρών μίγμα ανακυκλώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της
αντίδρασης.
Η ανάλυση των φασμάτων γίνεται μέσω λογισμικού εσωτερικής κατασκευής του
εργαστηρίου LAPKIN στο πρόγραμμα σχεδίασης γραφικών παραστάσεων Wavemetrics – Igor
Pro, v. 6.37. Με την μέθοδο αφαίρεσης φασμάτων (subtraction) ποσοτικοποιείται η
κατανάλωση των δύο αντιδρώντων, ενώ ο λόγος των συγκεντρώσεων τους προκύπτει ως
λόγος τιμών απορροφητικότητας (Beer-Lambert). Συνεπώς, από τη γραμμική προσαρμογή
των πειραματικών σημείων (Δ-1) προκύπτει ο λόγος των συντελεστών ταχύτητας της ένωσης
ενδιαφέροντος και αναφοράς και εν τέλει εξάγεται ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης
Cl + CHF=CF2.
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Κεφάλαιο 5
Αποτελέσματα

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα όλων των πειραμάτων που
πραγματοποιήθηκαν για την κινητική μελέτη της αντίδρασης ατόμων Cl με το
τριφθοροαιθυλένιο, CHF=CF2, στην αέρια φάση με χρήση της τεχνικής TPCR, συζευγμένη με
φασματοσκοπία υπέρυθρου και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο προσδιορισμού σχετικής
ταχύτητας. Συγκεκριμένα, προσδιορίστηκε ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης Cl +
CHF=CF2, σε θερμοκρασία 296 K και η εξάρτηση αυτού από την πίεση, μεταξύ 30 και 700 Torr,
k(296 K, P). Επιπλέον προσδιορίστηκαν η απόδοση παραγωγής των τελικών προϊόντων
Τροποσφαιρικής αποικοδόμησης του CHF=CF2 και βάσει αυτών προτάθηκε ο μηχανισμός της
ατμοσφαιρικής αποικοδόμησής του, που συντελείται μέσω ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης στο
διπλό δεσμό.

5.1 Προσδιορισμός Συντελεστή Ταχύτητας Της Αντίδρασης Cl + CHF=CF2
Στον πίνακα Π-5.1.1 παρατίθενται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των κινητικών
μετρήσεων της αντίδρασης Cl + CHF=CF2, σε εύρος πιέσεων 30 –700 Torr και θερμοκρασία Τ=
296 Κ.
Π-5.1.1 Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων κινητικής της αντίδρασης Cl + CHF=CHF2.

Πίεση Αριθμητική

[Cl2]β

[CHF=CF2]β [Ref]β

k1/krefγ ± 1σ

k1γ ± 2σδ

(Torr) Πυκνότηταα

Reference Reaction: Cl + CH3CH2CH3, k296K = 13.74  10-11 cm3molecule-1s-1
715

23.32

19.21

3.82

8.20

0.59± 0.01

8.08 ± 0.20

Reference Reaction: Cl + CH3CH3, k296K = (5.68 ± 0.40)  10-11 cm3molecule-1s-1
700

22.83

15.45

5.95

13.61

1.41 ± 0.01

8.02 ± 0.07

695

22.67

11.68

5.17

14.25

1.48 ± 0.01

8.39 ± 0.10

708

23.65

14.70

2.53

5.63

1.44 ± 0.01

8.19 ± 0.10

718

23.91

13.65

3.07

7.97

1.41 ± 0.02

7.98 ± 0.21

740

24.06

17.00

4.99

10.98

1.48 ± 0.00

8.38 ± 0.02

701

22.79

15.08

3.25

8.00

1.47 ± 0.01

8.35 ± 0.07
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250

8.32

15.85

2.73

5.18

1.38 ± 0.02

7.83 ± 0.20

250

8.24

13.71

2.87

5.18

1.32 ± 0.01

7.48 ± 0.10

130

4.33

15.85

2.58

8.93

1.28 ± 0.01

7.22 ± 0.06

130

4.28

15.68

2.13

4.99

1.27 ± 0.02

7.17 ± 0.20

31

1.01

11.38

3.28

10.31

1.17 ± 0.00

6.66 ± 0.04

30

0.97

19.44

2.77

8.30

1.18 ± 0.01

6.74 ± 0.09

α μονάδες

αριθμητικής πυκνότητας: x 1018 molecules cm-3
μονάδες συγκέντρωσης: x 1016 molecules cm-3
γ
μονάδες συντελεστή ταχύτητας: × 10-11 cm3 molecule-1 s-1
δ
Η αβεβαιότητα δίνεται με 95% όριο εμπιστοσύνης (2σ), συμπεριλαμβανομένων όλων των
τυχαίων σφαλμάτων μέτρησης.
β

Για τον περιορισμό της επίδρασης των συστηματικών σφαλμάτων που μπορεί να
εμπεριέχονται στη χρησιμοποιούμενη έκφραση για τις αντιδράσεις αναφοράς, και τη
διασφάλιση της αξιοπιστίας των μετρήσεων του συντελεστή ταχύτητας k(296 K, P) της
αντίδρασης Cl + CHF=CF2, χρησιμοποιήθηκαν δύο καλά μελετημένες αντιδράσεις αναφοράς
και συγκεκριμένα αυτές της αντίδρασης ατόμων Cl με το προπάνιο (CH3CH2CH3) και το
αιθάνιο (CH3CH3). Στο διάγραμμα Δ-5.1.1 παρατίθενται δυο πειράματα προσδιορισμού του
k σε θερμοκρασία 296 Κ και πίεση 700 Torr. Ο άξονας της εξαρτημένης μεταβλητής (y)
εκφράζει το λογαριθμικό λόγο των συγκεντρώσεων του CHF=CF2, ενώ ο αντίστοιχος της
ανεξάρτητης μεταβλητής (x) απεικονίζει το λογαριθμικό λόγο των συγκεντρώσεων του
μορίου αναφοράς. Τα δύο μόρια αναφοράς έχουν διαφορετικούς συντελεστές ταχύτητας,
kref, στην αντίδραση τους με άτομο Cl , εξ ου και οι δύο διαφορετικές κλίσεις στο διάγραμμα.
𝑘1

Πολλαπλασιάζοντας την κάθε κλίση (𝑘

𝑟𝑒𝑓

) με τον αντίστοιχο kref, οι προσδιοριζόμενες τιμές

για το συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης CHF=CF2 + Cl είναι για το αιθάνιο k(700 Torr,
296 K)=7.98 ± 0.21 × 10-11 cm3 molecule-1 s-1 και για το προπάνιο k(700 Torr, 296 K)=8.08 ±
0.20 × 10-11 cm3 molecule-1 s-1. Οι δύο τιμές του k βρίσκονται σε εξαιρετική συμφωνία μεταξύ
τους, ~1%, και αυτή η αμελητέα απόκλιση είναι ένδειξη ότι η τιμή του συντελεστή ταχύτητας
της αντίδρασης Cl + CHF=CF2 είναι αξιόπιστη και ότι οι μετρήσεις δεν επηρεάζονται από τα
συστηματικά σφάλματα της αντίδρασης αναφοράς.
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Δ-5.1.1 Συγκεντρωτικό διάγραμμα προσδιορισμού του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης Cl +
CHF=CΗF2, σε θερμοκρασία 296 Κ, 700 Torr, με μόρια αναφοράς το CH3CH3 (κόκκινο) και το CH3CH2CH3
(μωβ). Στο κάτω πάνελ εμφανίζεται το υπολειμματικό διάγραμμα διασποράς (Residual Plot) των
πειραματικών σημείων από την γραμμική προσαρμογή.

Τα σφάλματα είναι το 2σ (95% όριο εμπιστοσύνης) και προκύπτουν μετά από διάδοση των
τυχαίων σφαλμάτων, χωρίς όμως να συμπεριληφθούν τα συστηματικά σφάλματα.
Για την προσαρμογή των πειραματικών δεομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ελαχίστων
τετραγώνων, συμπεριλαμβάνοντας τη στατιστική βαρύτητα των τυχαίων σφαλμάτων (error
weighted least-square analysis) βάσει της γραμμικής έκφρασης Y=a + b × X, όπου Y και X οι
λόγοι του φυσικού λογάριθμου των μορίων ενδιαφέροντος και αναφοράς αντίστοιχα, b η
κλίση της ευθείας και a, η τεταγμένη επί του άξονα της εξαρτημένης μεταβλητής (intercept).
Επισημαίνεται ότι η κινητική επίλυση των νόμων ταχύτητας οδηγεί σε έκφραση όπου το a
πρέπει να διακυμαίνεται περί του μηδενός:
[𝐶𝐻𝐹=𝐶𝐹2]

ln [𝐶𝐻𝐹=𝐶𝐹2]0 =
𝑡

𝑘𝐶𝐻𝐹=𝐶𝐹2
𝑘𝑅𝑒𝑓

[𝑅𝑒𝑓]

ln [𝑅𝑒𝑓]0

Ε-5.1.1

𝑡
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Η μη μηδενική διατομή επί τον άξονα των y εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες για την
ανάλυση των πειραματικών δεδομένων και ενδεχομένως δηλώνει τυχαία ή/και συστηματικά
σφάλματα κατά τη διεξαγωγή των μετρήσεων και της ανάλυσής τους. Για την πλειονότητα
των πειραμάτων το intercept ήταν αμελητέο, ~1%, επί της ευαισθησίας του άξονα των y
(εύρος τιμών). Για την ποσοτικοποίηση και αποτίμηση της απόκλισης των πειραματικών
σημείων από τη γραμμική προσαρμογή Y=a + b × X, κατασκευάζονται τα υπολειμματικά
διαγράμματα διασποράς (Residual Plots). Η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε ήταν :
%Residual=

𝑏𝑖 × 𝑏𝑓
𝑏𝑖

× 100, όπου bi και bf, οι τιμές του συντελεστή σχετικής ταχύτητας για κάθε

πειραματική μέτρηση και αυτής που προκύπτει από την γραμμική προσαρμογή, αντίστοιχα.
Μέσω των Residual Plots αποτυπώνεται η αποτελεσματικότητα της προσαρμογής των
σημείων στη συνάρτηση Y=a + b × X και η ακρίβεια της κάθε μέτρησης. Η μέγιστη απόκλιση
παρουσιάζεται στα πρώτα πειραματικά σημεία, όπου οι μεταβολές στους λογαριθμικούς
λόγους των συγκεντρώσεων είναι μικρές, με αποτέλεσμα τη μείωση της ευαισθησίας και της
ακρίβειας τους. Στα υπόλοιπα σημεία η απόκλιση είναι μικρότερη <5 %, ποσοστό που
εμπίπτει στα τυχαία σφάλματα των μετρήσεων.

5.2 Εξάρτηση του Συντελεστή Ταχύτητας από την Πίεση, k( 296 K,P)
Για τη διερεύνηση της εξάρτησης του k της αντίδρασης CHF=CF2 + Cl από τη πίεση,
διεξήχθησαν κινητικά πειράματα σε θερμοκρασία 296 Κ σε εύρος πιέσεων 30-700 Torr. Στο
διάγραμμα Δ-5.2.1 απεικονίζονται τα πειράματα που διεξήχθησαν σε πιέσεις 30, 130, 250 και
700 Torr. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, η αύξηση της πίεσης επιφέρει την αύξηση της
κλίσης της ευθείας, δηλαδή την αύξηση του συντελεστή ταχύτητας, k. Η σύγχρονη αυτή η
αυξητική τάση του k με την πίεση συνάδει με το σύνθετο μηχανισμό αντίδρασης, που
πραγματοποιείται μέσω ενός ασταθούς διεγερμένου προϊόντος προσθήκης. Ο μηχανισμός
αυτός ξεκινά με τη κρούση δύο αντιδρώντων μορίων και το σχηματισμό ενός δονητικοπεριστροφικά διεγερμένου ενδιαμέσου προϊόντος προσθήκης (adduct). Το adduct, στη
συνέχεια, μπορεί, είτε να ακολουθήσει το μονοπάτι της επαναδιάσπασής προς τα
αντιδρώντα, είτε να σταθεροποιηθεί μέσω κρούσεων με το τρίτο σώμα (πίεση) και να
οδηγήσει σε προϊόντα. Τα δύο αυτά μονοπάτια είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους και οι
παράγοντες που καθορίζουν ποια θα υπερισχύσει είναι η αφθονία του χημικά αδρανές
τρίτου σώματος (φυσική διεργασία απαγωγής περίσσειας ενέργειας του adduct), δηλαδή η
πίεση στην οποία πραγματοποιείται η αντίδραση (Ν2/Ο2), και η ικανότητα του ενδιαμέσου
να διαχειριστεί την περίσσεια ενέργειας του σχηματιζόμενου δεσμού, ανακατανέμοντάς τη
στους υπόλοιπους βαθμούς ελευθερίας του. Η συνεχής αύξηση της κλίσης όσο αυξάνεται η
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πίεση, δηλώνει ότι η ποσότητα του τρίτου σώματος δεν είναι επαρκής για την
αποτελεσματική σταθεροποίηση του ενδιαμέσου. Αυτό σημαίνει ότι ο συναγωνισμός των
δύο μονοπατιών εξακολουθεί σε όλο το εύρος των πιέσεων που μελετήθηκε η κινητική της
αντίδρασης.

Διάγραμμα Δ-5.2.1 Συνολικό διάγραμμα προσδιορισμού του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης Cl + CHF=CF2
με μόριο αναφοράς το CH3CH3, που απεικονίζει την εξάρτηση του kCHF=CF2 από την πίεση, σε εύρος πιέσεων 30-700
Torr.

5.3 Μηχανιστική Διερεύνηση της αντίδρασης Cl + CHF=CF2
Στη συγκεκριμένη παράγραφο παρατίθενται τα αποτελέσματα από την ταυτοποίηση και την
ποσοτικοποίηση των προϊόντων, δεδομένα που οδηγούν σε ένα απλοποιημένο μηχανιστικό
σχήμα για την ατμοσφαιρική οξείδωση του CHF=CF2.
I.

Ταυτοποίηση Προϊόντων

Ως τελικά προϊόντα της αντίδρασης Cl + CHF=CF2 ταυτοποιήθηκαν η μονοφθοριωμένη
φορμαλδεΰδη (HC(O)F) και η διφθοριωμένη φορμαλδεΰδη (C(O)F2). Η ταυτοποίηση τους
έγινε συγκρίνοντας το φάσμα της αντίδρασης Cl + CHF=CF2 με τα πρότυπα φάσματα των δύο
αλδεϋδών, όπως φαίνεται στα διαγράμματα Δ-5.3.1 και Δ-5.3.2
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Δ-5.3.1 Διαφορικό φάσμα υπερύθρου, προϊόντων της αντίδρασης Cl + CHF=CF2 (μαύρη γραμμή), σε σύγκριση με
το πρότυπο φάσμα υπερύθρου της μόνοφθοριωμένης φορμαλδεύδης (HC(O)F) (κόκκινη γραμμή).

Δ-5.3.2 Φάσμα υπερύθρου, προϊόντων της αντίδρασης Cl + CHF=CF2 (μαύρη γραμμή), σε σύγκριση με το πρότυπο
φάσμα υπερύθρου της διφθοριωμένης φορμαλδεύδης (C(O)F2) (πράσινη γραμμή).

Η ταύτιση των χαρακτηριστικών κορυφών στους 1000-1130 cm-1 και 1790-1890 cm-1 της
μονόθφορο- και στους 1170-1280 cm-1 και 1869-1980 cm-1 της δίφθοροφορμαλδεΰδης με το
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φάσμα της αντίδρασης Cl + CHF=CF2, αποδεικνύει ότι αυτές οι δύο αλδεΰδες είναι τα τελικά
προϊόντα οξείδωσης του CHF=CF2.
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II.

Προτεινόμενος Μηχανισμός

Βάσει των τελικών προϊόντων οξείδωσης του CHF=CF2, προτείνεται το κάτωθεν
μηχανιστικό σχήμα (Σχήμα Σ-5.3.1), στο οποίο απεικονίζονται τα δύο μονοπάτια προσθήκης
ατόμου Cl στο διπλό δεσμό του μορίου.

Σ-5.3.1 Προτεινόμενος μηχανισμός της αντίδρασης Cl + CH=CF2. Με κόκκινο πλαίσιο περιβάλλεται η
μονόφθοροφορμαλδεΰδη και με πράσινο η δίφθοροφορμαλδεΰδη.
35
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III.

Απόδοση Προϊόντων (% Product Yield)

Η απόδοση των δύο ταυτοποιημένων τελικών προϊόντων (HC(O)F και C(O)F2) αναπαρίσταται
στο διάγραμμα Δ-5.3.3 Για την μέτρηση της απόδοσης παραγωγής του εκάστοτε προϊόντος,
καταγράφηκαν οι μεταβολές στις συγκεντρώσεις της φθοριωμένης φορμαλδεΰδης (HC(O)F)
και της υπερφθοριωμένης φορμαλδεΰδης (FC(O)F), συναρτήσει της μεταβολής της
συγκέντρωσης του CHF=CF2, απουσία των μορίων αναφοράς. Όπως προέκυψε από την
ανάλυση των δεδομένων και απεικονίζεται στο διάγραμμα Δ-5.3.3, η μονοφθοριωμένη
φορμαλδεΰδη (HC(O)F) παράγεται με μοναδιαία απόδοση (107 ± 8 %), ενώ για κάθε μόριο η
FC(O)F που παράγεται, απαιτούνται δύο μόρια της HFO (50 ± 3 %).

Δ-5.3.3 Διάγραμμα προσδιορισμού της απόδοσης σχηματισμού των τελικών προϊόντων HC(O)F και
FC(O)F2 της αντίδρασης Cl + CHF=CF2, σε θερμοκρασία 296 Κ και πίεση 700 Torr.

Για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων του αντιδρώντος και των προϊόντων,
χρησιμοποιήθηκε ο νόμος των Beer-Lambert, [Μ]=Α × σ × l. Οι τιμές της ενεργούς διατομής
απορρόφησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν σ( 1367 cm-1) = 7.04 × 10-19 cm2 molecule-1 για το
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CHF=CF2, σ( 1231 cm-1) = 27.6 ×10-19 cm2 molecule-1 για το FC(O)F και σ( 1850 cm-1) = 9.5 ×1019

cm2 molecule-1 για το HC(O)F1. Οι συγκεκριμένες κορυφές των μορίων επιλέχτηκαν βάσει

της μονοσήμαντης παρουσίας αντιδρώντων και προϊόντων τους εν λόγω κυματαρίθμους και
της

επαρκούς

έντασης

απορρόφησης.

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα ενδέχεται να καταναλώνονται είτε αντιδρώντας με άτομα Cl,
είτε ετερογενώς, πάνω στα τοιχώματα του αντιδραστήρα (π.χ., υδρόλυση, προσρόφηση). Για
τον την αποτίμηση συνδρομής αυτών των διαδικασιών πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα
ελέγχου και διαπιστώθηκε ότι η συνεισφορά τους είναι αμελητέα, λαμβάνοντας υπόψη τα
τυχαία σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων, καθώς η παραγωγή τους είναι εξαιρετικά
πιο γρήγορη από την αντίδρασή τους με Cl ή την ετερογενή τους κατανάλωση (<2 %).
Συνεπώς, η προσδιοριζόμενη απόδοση των δυο τελικών προϊόντων καθορίζεται
αποκλειστικά από την προς μελέτη αντίδραση: Cl + CHF=CF2. Το τελευταίο επιχείρημα
ενισχύεται από τη γραμμική συσχέτιση παραγωγής τους και κατανάλωσης του αντιδρώντος
(Δ-5.3.3) που δηλώνει ότι η όποια κατανάλωση των προϊόντων, δεν είναι σημαντική, καθώς
σε αυτή την περίπτωση θα αναμενόταν να παρατηρηθεί καμπύλωση στη συμπεριφορά των
πειραματικών δεδομένων2.

5.4 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων – Σύγκριση με τη Βιβλιογραφία
Με σκοπό την αποτίμηση της επίδρασης του βαθμού φθορίωσης στη δραστικότητα των
Υδροφθοροολεφινών (HFO) έναντι των ατόμων χλωρίου (Cl), πραγματοποιήθηκε σύγκριση
των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας, στην οποία μελετήθηκε το τριφθοροαιθυλένιο
(CHF=CF2), με το αιθυλένιο (CH2=CH2)3-5, το μονοφθοροαιθυλένιο (CH2=CHF)6 και το 1,1
διφθοροαιθυλένιο (CH2=CF2)6. Τα συγκεκριμένα αιθυλένια αντιδρούν με το άτομα Cl, μέσω
ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης στο διπλό δεσμό μεταξύ των ανθράκων. Οι συντελεστές
ταχύτητας των αντίστοιχων αντιδράσεων σε 296 Κ και 700 Torr φαίνονται στον πίνακα Π5.4.1:
Π-5.4.1 Οι τιμές των συντελεστών ταχύτητας k των αντιδράσεων του αιθυλενίου και τριών φθοριωμένων
αιθυλενίων με άτομο Cl, σε θερμοκρασία Τ = 296 Κ και P = 700 Torr.

Αντίδραση

Αριθμός

Ατόμων k(296

K,

700

Φθορίου (F)

(10-11 cm3 molecule-1 s-1)

CH2=CH2 + Cl

0

10.30 ± 0.72

CH2=CHF + Cl

1

8.14 ± 0.17

CH2=CF2 + Cl

2

7.57 ± 0.16

CHF=CF2 + Cl

3

8.35 ± 0.10

Torr)
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Η σταδιακή υποκατάσταση ατόμων υδρογόνου με άτομα φθορίου επιφέρει τη μείωση της
δραστικότητας των HFO έναντι των ατόμων Cl, μέχρι και το διφθοριωμένο αιθυλένιο CH2=CF2.
Η τάση αυτή σχετίζεται, αρχικά, με το μέγεθος του υποκαταστάτη. Καθώς το φθόριο είναι πιο
ογκώδες από το υδρογόνο, μειώνει τη στερεά γωνία προσέγγισης του ηλεκτρονιακού νέφους
του C=C (στερεοχημική παρεμπόδιση) και μειώνει την τιμή του συντελεστή ταχύτητας k ,
καθώς καθιστά λιγότερο πιθανή τη διεργασία. Επιπλέον, το ισχυρό ηλεκτρονιακό επαγωγικό
φαινόμενο -Ι, των ατόμων F έχει ως αποτέλεσμα να έλκουν τα ηλεκτρονιακό νέφος,
μετωπικής επικάλυψης, προς το μέρος τους μέσω σ δεσμών, μειώνοντας έτσι την
ηλεκτρονιακή πυκνότητα του διπλού δεσμού C=C. Ο απογυμνωμένος πλέον διπλός δεσμός,
εμφανίζει μειωμένη δραστικότητα έναντι των ηλεκτρονιόφιλων ατόμων Cl. Τα δύο αυτά
φαινόμενα - η στερεοχημική παρεμπόδιση και το επαγωγικό - δρουν προσθετικά προς την
κατεύθυνση μείωσης της δραστικότητας με την αύξηση του βαθμού φθορίωσης. Παράλληλα,
τα p-τροχιακά των ατόμων F είναι παραπλήσιας ενέργειας με αυτά του C και συγχρόνως,
λόγω μεγέθους των ατόμων, σε αποστάσεις που ευνοούν την επικοινωνία τους. Το
φαινόμενο αυτό, γνωστό ως ‘ανωμερικό’, έχει ως αποτέλεσμα τη μερική επιστροφή e, από
τα ηλεκτρονιακά πλούσια p τροχιακών του F προς τα κενά p τροχιακά του C και ως εκ τούτου
την αύξηση της e-πυκνότητας στην περιοχή του διπλού δεσμού ευνοώντας την
ηλεκτρονιόφιλη προσθήκη. Σε αντίθεση με τη στερεοχημική παρεμπόδιση και το επαγωγικό
φαινόμενο –Ι, το ανωμερικό εμφανίζεται μόνο για ένα υποκατεστημένο φθόριο σε κάθε
άτομο άνθρακα, καθώς ο άνθρακας, μετά από την πρώτη υποκατάσταση, δε διαθέτει κενό p
τροχιακό για να δεχθεί ηλεκτρονιακή πυκνότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που, με την
υποκατάσταση του τρίτου F στον δεύτερο άνθρακα του αιθυλενίου (CHF=CF2) παρουσιάζεται
μικρή αύξηση στη δραστικότητά του τριφθοροαιθυλενίου. Συγκεκριμένα, το CH2=CHF και το
CH2=CF2 δέχονται ηλεκτρόνια από ένα άτομο F, ενώ το CHF=CF2 δέχεται από δύο άτομα F,
ένα σε κάθε άτομο C. Αξίζει να επισημανθεί πως φαίνεται ότι ο συνδυασμός επαγωγικών
φαινομένων από δύο φθόρια, σε συνδυασμό με τη στερική κυριαρχεί έναντι του ανωμερικού
φαινομένου ενός ατόμου F, ενώ όταν συνδυαστικά δράσουν δύο φθόρια, μέσω ανωμερικού
φαινομένου (ένα σε κάθε άνθρακα), υπερνικούν τη δράση από το άθροισμα των επαγωγικών
φαινομένων τριών ατόμων F και της στερικής παρεμπόδισης που επάγουν.
Για τη σύγκριση της μεταβολής της εξάρτησης του k των αντιδράσεων Cl + CH2=CHF, Cl +
CH2=CF2 και Cl + CHF=CF2, από την πίεση, κατασκευάστηκε το τριμεταβλητό διάγραμμα (k(T,
P), Δ-5.4.1).Η προσαρμογή των πειραματικών δεδομένων έγινε μέσω της έκφρασης Troe7,
που λαμβάνει υπόψη το μηχανισμό σχηματισμού ασταθούς, δονητικοπεριστροφικά
διεγερμένου, ενδιαμέσου προϊόντος προσθήκης (adduct) και το συναγωνισμό της
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επαναδιάσπασής του προς τα αρχικά αντιδρώντα, με τη σταθεροποίησή του, μέσω κρούσεων
με το τρίτο σώμα (απαγωγός ενέργειας). Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η εξάρτηση του
k από την πίεση, σε θερμοκρασία δωματίου, 296 Κ. Στο Δ-5.4.1 περιλαμβάνονται μόνο τα
φθοριωμένα αιθυλένια, που έχουν μελετηθεί στο εργαστήριό μας (LAPKIN)6. Το μπλε πλαίσιο
περιέχει τις πιέσεις με Τροποσφαιρικό ενδιαφέρον, δηλαδή από 100 ως 760 Torr, που είναι
η περιοχή της Ατμόσφαιρας που θα αποικοδομηθούν, κυρίως, οι μικρού χρόνου ζωής
πτητικές ενώσεις (short-lifetime compounds, SLC). Όπως φαίνεται οι προσαρμογές των
πειραματικών σημείων συγκλίνουν πλησίον στα 760 Torr, ενώ παρατηρούνται σημαντικές
αποκλίσεις όσο μειώνεται η πίεση (αύξηση υψομέτρου της Ατμόσφαιρας). Αυτό δηλώνει ότι
τα τρία φθοροαιθυλένια εμφανίζουν παρόμοια δραστικότητα κοντά στην επιφάνεια της Γης
(760 Τorr), αλλά, όσο συνεχίζουν την ανοδική της πορεία στην ατμόσφαιρα, η μονότονη
πτώση της πίεσης με το υψόμετρο, οδηγεί σε μειωμένη δραστικότητα όσο μειώνεται η
φθορίωση και συνεπώς σε αυξημένους χρόνους ζωής. Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να
επισημανθεί, ότι η επίδραση ακόρεστων, φθοριωμένων ενώσεων, στο Κλίμα, ενδέχεται να
εξαρτάται από το σημείο εκπομπής τους (υψόμετρο), σε αντίθεση με το σύνολο των
κορεσμένων HFC, όπου η πίεση δεν επιδρά στο συντελεστή ταχύτητας.

Δ-5.4.1 Διάγραμμα εξάρτησης του συντελεστή ταχύτητα της αντίδρασης ατόμων Cl με τα φθοριωμένα αιθυλένια
από την πίεση, σε Τ = 296 Κ. Το μπλε πλαίσιο περιλαμβάνει τις πιέσεις 100 – 760 Torr, οι οποίες είναι
ατμοσφαιρικού ενδιαφέροντος.
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Ποσοτικοποιώντας τις μεταβολές στο παραπάνω διάγραμμα, στον πίνακα Π-5.4.2
απεικονίζεται η ποσοστιαία μεταβολή των συντελεστών ταχύτητας.
Π-5.4.2 Σύγκριση ποσοστιαίας μεταβολής των συντελεστών ταχύτητας των αντιδράσεων ατόμων Cl με
φθοριωμένα αιθυλένια, υπό πίεση P= 50 – 700 Torr και θερμοκρασία Τ = 296 Κ.

Αντίδραση

Αριθμός

Ατόμων Δk(296 K, P) %

Φθορίου (F)
CH2=CH2 + Cl

0

81.59 ± 9.78

CH2=CHF + Cl

1

72.35 ± 5.77

CH2=CF2 + Cl

2

46.31 ± 3.43

CHF=CF2 + Cl

3

17.60 ± 1.81

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα και αποτυπώνεται στον Π-5.4.2, η μεταβολή του συντελεστή
ταχύτητας συναρτήσει της πίεσης αυξάνει με το βαθμό φθορίωσης. Αυτή η τάση δηλώνει ότι
τα αυξημένης φθορίωσης adducts, σταθεροποιούνται αποτελεσματικότερα, καθώς αυξάνει
η πυκνότητα των δονητικοπεριστροφικών καταστάσεων. Συγκεκριμένα, η αντικατάσταση
ατόμων H από άτομα F έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανηγμένης μάζας και της ροπής
αδράνειας, Ι = μ × r2. Η αυξημένη ροπή αδράνειας μειώνει την τιμή της περιστροφικής
σταθεράς Β, Β =

ℎ2
,
8𝐼𝜋2

με αποτέλεσμα την πλήθυνση των δονητικο-περιστροφικών

καταστάσεων του adduct (ΔΕ = 2Β(J+1)). Συνεπώς το ενδιάμεσο αποκτά πλησιέστερα
ενεργειακά

επίπεδα,

καθιστώντας

την

αποδιέγερσή

τους

(σταθεροποίηση)

αποτελεσματικότερη.
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Κεφάλαιο 6
Σύνοψη - Συμπεράσματα

Στην εν λόγω πτυχιακή εργασία, μελετήθηκε η κινητική και ο μηχανισμός της αντίδρασης
ατόμων χλωρίου (Cl) με το τριθφοροαιθυλένιο, CHF=CF2, στην αέρια φάση. Το
τριφθοροαιθυλένιο ανήκει στην πιο πρόσφατα προτεινόμενη γενιά εναλλακτικών ενώσεων
των Χλωροφθορανθράκων (ChloroFluoroCarbons, CFC) και των υδροφθορανθράκων (HFC),
τις Υδροφθοροολεφίνες (HydroFluoroOlefins, HFO), που προορίζεται να χρησιμοποιηθούν σε
πληθώρα βιομηχανικών και τεχνολογικών εφαρμογών. Το CHF=CF2 είναι η τρίτη σε σειρά HFO
που μελετάται στο εργαστήριό μας (LAPKIN) και η συνδυαστική αποτίμηση των
αποτελεσμάτων σκοπεύει στην αποτίμηση της επίδρασης του βαθμού και της θέσης
φθορίωσης στη χημική δραστικότητα των απλούστερων ακόρεστων υδροφθορανθράκων. Ο
διπλός δεσμός στα μόρια των HFO καθιστά τις συγκεκριμένες ενώσεις ιδιαίτερα δραστικές,
έναντι των οξειδωτικών της ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται από μικρούς
ατμοσφαιρικούς χρόνους ζωής και μικρούς δείκτες παγκόσμια θέρμανσης (Global Warming
Potential, GWP). Τα αποτελέσματα της μελέτης θα συνδράμουν στο στοχευμένο σχεδιασμό
σύνθετων φθοριωμένων ενώσεων, με μικρή περιβαλλοντική επίδραση, καθώς παρέχουν
σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο που η φθορίωση επιδρά στη δραστικότητα και την
ατμοσφαιρική τους αποικοδόμηση.
Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν με την τεχνική του θερμοστατούμενου φωτοχημικού
αντιδραστήρα, συζευγμένη με φασματοσκοπία υπερύθρου μετασχηματιζόμενης κατά
Fourier (Thermostated PhotoChemical Reactor – Fourier-Transformed Infrared Spectroscopy,
TPCR-FT-IRS). Ο συντελεστής ταχύτητας της αντίδρασης Cl + CHF=CF2 προσδιορίστηκε μέσω
της μεθόδου σχετικών ταχυτήτων (Relative-Rate Method, RR). Στην μέθοδο RR, η ένωση
ενδιαφέροντος, CHF=CF2, και η ένωση αναφοράς αντιδρούν ταυτόχρονα με τη δραστική
οντότητα Cl και μετριέται η σχετική κατανάλωσή τους. Ως ενώσεις αναφοράς
χρησιμοποιήθηκαν το αιθάνιο, CH3CH3, και το προπάνιο, CH3CH2CH3. Έγινε επιλογή δύο
διαφορετικών μορίων αναφοράς για να ελαχιστοποιηθούν πιθανά συστηματικά σφάλματα,
που εμπεριέχονται στις μετρήσεις των συντελεστών απόλυτης ταχύτητας των δύο
αντιδράσεων αναφοράς, CH3CH3 + Cl και CH3CH2CH3 + Cl. Η κινητική μελέτη της αντίδρασης
Cl + CHF=CF2 παρείχε πληροφορίες, τόσο για το μηχανισμό της αντίδρασης, όσο και για τη
δραστικότητα του CHF=CF2 έναντι του ατόμου Cl. Συγκεκριμένα, προσδιορίστηκε ο
συντελεστής ταχύτητας της και η εξάρτηση αυτού από την πίεση, σε εύρος πιέσεων 30-700
Torr και θερμοκρασία 296 Κ, k(296 K , P). Πλησίον της επιφάνειας της Γης, στο λεγόμενο
στρώμα ανάμιξης, 296 K και 700 Torr, η τιμή του συντελεστή ταχύτητας μετρήθηκε k(296 K,
700 Torr) = (8.350.10) × 10-11 cm3 molecule-1s-1. Με τη μείωση της πίεσης – αύξηση
υψομέτρου –, προσδιορίστηκε μείωση στην τιμή του συντελεστή ταχύτητας της αντίδρασης,
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παρατήρηση συνεπής με σύνθετο μηχανισμό που εξελίσσεται μέσω σχηματισμού ασταθούς,
δονητικo-περιστροφικά διεγερμένου ενδιάμεσου προϊόντος προσθήκης (Adduct). Για την
αποτίμηση της επίδρασης της φθορίωσης στη δραστικότητα των HFO, τα αποτελέσματα της
παρούσας εργασίας συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα του Μ.Δ.Ε. της MSc. Γ. Αντωνοπούλου1, η
οποία

μελέτησε

τη

δραστικότητα

δύο

επίσης

φθοριωμένων

ολεφινών,

του

μονοφθοροαιθυλενίου, CH2=CHF, και του 1,1-διφθοροαιθυλενίου, CH2=CF2, συναρτήσει
πίεσης και θερμοκρασίας, έναντι των Cl, στην αέρια φάση.
Η δραστικότητα των παραπάνω μορίων, ως προς τα άτομα Cl, μειώνεται, όσο αυξάνεται ο
αριθμός ατόμων F, με εξαίρεση την περίπτωση του τριφθοροαιθυλενίου. Χαρακτηριστικά,
για το CHF=CF2 μετρήθηκε μικρή αύξηση στη δραστικότητα, έναντι των ατόμων Cl σε σχέση
με τις άλλες δύο HFO (Π-5.4.1). Συνοπτικά, η παρατηρούμενη τάση αποδόθηκε στο
συναγωνισμό ηλεκτρονιακών και στερεοχημικών φαινομένων, με τις στερικές παρεμποδίσεις
και το επαγωγικό (-Ι) φαινόμενο να οδηγούν σε μείωση της δραστικότητας των HFO και το
ανωμερικό φαινόμενο σε αύξηση αυτής. Τα άτομα F, ως πιο ογκώδη από τα άτομα -H,
παρεμποδίζουν την προσέγγιση των ηλεκτρονιόφιλων ατόμων Cl προς την ηλεκτρονιακή
πυκνότητα του διπλού δεσμού, ενώ το -I επαγωγικό φαινόμενο μειώνει την ηλεκτρονιακή
πυκνότητα, απογυμνώνοντας ηλεκτρονιακά του άνθρακες, μειώνοντας συνολικά την
Ατμοσφαιρική δραστικότητα της ένωσης. Αντίθετα το ανωμερικό φαινόμενο, επαναφέρει
ένα μέρος της ηλεκτρονιακής πυκνότητας, όταν το F συνδέεται με τον άνθρακα του διπλού
δεσμού, μέσω p-p τύπου αλληλεπίδρασης. Συγκεκριμένα, το F έχει τη δυνατότητα να
επιστρέψει ηλεκτρονιακή πυκνότητα στο κενό p τροχιακό του C, εμπλουτίζοντας
ηλεκτρονιακά τον C=C με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η προσθήκη του Cl. Το ανωμερικό
φαινόμενο δρα μόνο για το πρώτο F που ενώνεται στον άνθρακα, καθώς μετά το πρώτο δεν
υπάρχει έλλειμμα e-στα p-τροχιακά των >C= του διπλού δεσμού. Συνεπώς, στην περίπτωση
του CHF=CF2 που μελετήθηκε στην παρούσα εργασία, το ανωμερικό φαινόμενο επιδρά και
στους δύο άνθρακες και είναι ο αντισταθμιστικός παράγοντας για την αυξημένη
δραστικότητα που μετρήθηκε στην παρούσα εργασία.
Η αντίδραση CHF=CF2 + Cl, όπως και οι αντίστοιχες των CH2=CHF, CH2=CF2, πραγματοποιείται
μέσω σχηματισμού ενός ασταθούς, δονητικο-περιστροφικά διεγερμένου ενδιαμέσου
προϊόντος προσθήκης (adduct). Για την πρόοδο της ευθείας αντίδρασης απαιτείται η
σταθεροποίηση του ασταθούς είτε μέσω κρούσεων με ένα αδρανές τρίτο σώμα (πίεση), ώστε
να απαχθεί η περίσσεια ενέργειας, είτε μέσω αναδιανομής της περίσσειας ενέργειας στους
εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας του μορίου (ενδοσυστηματική δονητικοπεριστροφική
χαλάρωση). Συγκρίνοντας την εξάρτηση του συντελεστή ταχύτητας από την πίεση, k(296 K,
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P) για τα CH2=CHF, CH2=CF2 και CHF=CF2, παρατηρείται ότι η k(296 K, P) μειώνεται όσο
αυξάνεται ο αριθμός των F, γεγονός που συνδέεται με την πλήθυνση

των

δονητικοπεριστροφικών καταστάσεων (πυκνότητα δονητικοπεριστροφικών επιπέδων),
καθώς τα πιο βαριά άτομα F υποκαθιστούν άτομα H.
Όσον αφορά τη μηχανιστική διερεύνηση της διεργασίας που μελετήθηκε, ταυτοποιήθηκαν
ως τελικά προϊόντα ατμοσφαιρικής οξείδωσης του CHF=CF2 η φθορο-φορμαλδεΰδη (ΗC(O)F)
και η υπερφθοριωμένη φορμαλδεΰδη (FC(O)F). Επιπλέον, η ποσοτικοποίηση της παραγωγής
τους κατέδειξε ότι η HC(O)F παράγεται με απόδοση ~100 % ενώ η FC(O)F με τη μισή (~50 %).
Σχετικά με τις επιπτώσεις των παραγόμενων φθοριωμένων αλδεϋδών , αναμένεται να
χαρακτηρίζονται από μικρό ατμοσφαιρικό χρόνο ζωής, καθώς υδρολύονται πολύ γρήγορα,
και συνεπώς, μικρούς δείκτες παγκόσμιας θέρμανσης (GWP). Αν και οι ίδιες εν γένει δεν
επιδρούν επιβαρύνουν σημαντικά την Ποιότητα της Ατμόσφαιρας και το Κλίμα, ενδέχεται τα
προϊόντα υδρόλυσής τους ή οξείδωσής τους σε σταγονίδια και σωματίδια, αντίστοιχα οξέα,
να αποτελούν εν δυνάμει ενώσεις υψηλού κινδύνου για το Περιβάλλον και απαιτείται η
περαιτέρω και διεξοδική μελέτη τους, εφόσον αρχικά διαπιστωθεί η παραγωγή τους.
Συνοψίζοντας,

η

μελέτη

απλών

ακόρεστων

φθοριωμένων

οργανικών

ενώσεων

αποδεικνύεται αναγκαία για την κατανόηση της ατμοσφαιρικής δραστικότητας των
Υδροφθοροολεφινών, καθώς πρόκειται για πολυπαραγοντικό ζήτημα, στο οποίο
ηλεκτρονιακά και στερεοχημικά φαινόμενα ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Στο πλαίσιο αυτό,
στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η αντίδραση της ατμοσφαιρικής οξείδωσης του CHF=CF2
από άτομα Cl, με πρωταρχικό στόχο την αποτίμηση της επίδρασης του βαθμού φθορίωσης
στη δραστικότητα των HFO και κατ’ επέκταση τη συνδρομή στο στοχευμένο σχεδιασμό
φθοριωμένων ενώσεων για βιομηχανική και τεχνολογική χρήση, οι οποίες θα επιφέρουν τη
μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση.
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