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1. BEVEZETÉS 

 

 Napjaink légkörkémiai kutatásainak középpontjában annak vizsgálata áll, hogy a 

világméretű felmelegedésnek milyen hatása van a légkör kémiájára, és a légkör kémiai 

összetételének megváltozása hogyan hat vissza az éghajlatváltozásra [Ravishankara, 2005], 

[Tang, 2011]. Kevéssé ismert, hogy a légkörben található, kémiailag aktív üvegházhatású 

gázok éghajlati terhelő hatása összemérhető a szén-dioxidéval, annak közel 50%-át teszi ki 

[Solomon, 2007]. Közülük az egyik legfontosabb a troposzférában található ózon (a „rossz 

ózon”), ami egészségkárosító és toxikus hatású (városi szmog), így az éghajlatváltozás szoros 

kapcsolatban áll a levegő minőségével is. Ugyancsak jelentős az éghajlati felmelegítő hatása a 

halogéntartalmú szénhidrogéneknek, amelyek döntő többsége az emberi tevékenység révén 

(közlekedés, ipar, háztartások) kerül a légkörbe. A halogéntartalmú szerves anyagok közül az 

úgynevezett HFC-anyagok („hydro-fluoro-carbons”) éghajlati terhelő hatása válik egyre 

inkább jelentőssé [Velders, 2009]. Ezek a főleg légkondicionálásra használt anyagok a 

klórtartalmú Freonok helyettesítésére születtek, nem károsítják a Földet védő ózonréteget, 

azonban többségükben erősen üvegházhatású gázok [Houghton, 2001]. Így érthető, hogy a 

hűtőközegek fejlesztésének egyik legfontosabb szempontja az üvegházhatás tényezőjük 

(GWP értékük) csökkentése. Egy ígéretes új hűtőanyag a HFC-161 (C2H5F), amelynek GWP 

értéke nagyságrendekkel kisebb, mint pl. a legnagyobb mennyiségben használt HFC-134a 

(CF3CH2F) hűtőanyagé. Doktori munkámban a HFC-161 (C2H5F) légköri lebomlásának 

laboratóriumi reakciókinetikai és fotokémiai kutatásával, valamint a troposzféra ózon 

koncentrációjának kialakításában fontos szerepet játszó néhány karbonil molekula és karbonil 

szabadgyök elemi reakciójának kinetikai vizsgálatával foglalkoztam elsősorban.  

 A légkörben megfigyelhető kémiai változások elemi kémiai és fotokémiai folyamatok 

eredőjeként jönnek létre. Kutatócsoportunkban, hasonlóan a világ több más laboratóriumához, 

alapkutatási megközelítést alkalmazunk, magukat az elemi folyamatokat, ezek kémiai és 

fotokémiai kinetikáját, molekuláris mechanizmusát tanulmányozzuk („Fundamental 

Approach” [Ravishankara, 2005]). Igyekszünk olyan elemi folyamatokat kiválasztani a 

kutatások tárgyául, amelyek különlegesen fontosak a vizsgált komplex légköri reakció 

szempontjából, és így a laboratóriumi eredményekből közvetlenül vonhatók le 

következtetések a légkörben ténylegesen végbemenő kémiai folyamatról. Másrészről viszont, 

a laboratóriumi vizsgálatokban meghatározott sebességi együtthatók, abszorpciós 

keresztmetszetek és fotobomlási kvantumhatásfokok felhasználhatók a légkör számítógépes 
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modelljeiben. A légkörkémiai modellek megbízhatóságát, a figyelembe vett 

reakciómechanizmus mellett, elsősorban a bemenő adatként használt kinetikai és fotokémiai 

paraméterek jósága határozza meg; a modellekből kapott eredmények a helyszíni 

légkörkémiai mérések adataival hasonlíthatók össze. A laboratóriumi kísérletek, a 

modellszámítások és a légköri elemzések újabb és újabb kérdéseket vetnek fel egymás 

számára, egymást kiegészítve, együttesen járulnak hozzá a légkör bonyolult kémiai 

folyamatainak és összetételének jobb megértéséhez, a változások tudományosan megalapozott 

előrejelzéséhez.  

Doktori munkámban a következő elemi kémiai reakciók és fotokémiai folyamatok 

kutatásával foglalkoztam; a vizsgálatokat homogén gázfázisban hajtottam végre: 

 OH + C2H5F   → termékek   (1) 

 OH + CH3C(O)F  → termékek   (2) 

 CH3C(O)F + h ν   → termékek   (3) 

 CH3C(O)F + h ν   → CH3 + FCO   (3a) 

 CH3C(O)F + h ν   → CH3F + CO   (3b) 

 OH + CF3C(O)OH  → termékek   (4) 

 C2H5CO + O2   → termékek   (5) 

 C2H5CO + O2 + M  → C2H5C(O)O2 + M  (5a) 

 C2H5CO + O2   → OH + termékek  (5b) 

 (CH3)3CC(O) + O2  → termékek   (6) 

 (CH3)3CC(O) + O2 + M  → (CH3)3CC(O)O2 + M  (6a) 

 (CH3)3CC(O) + O2  → OH + termékek  (6b) 

 CH3C(O)CH2 + Br2  → termékek   (7) 

 OH + C2H5CHO   → C2H5CO + H2O  (8) 

 OH + (CH3)3CC(O)H  → (CH3)3CC(O) + H2O  (9) 

 Br + C2H6   → termékek   (10) 

 Br + CH2ClBr   → termékek   (11) 

 Br + neo-C5H11   → termékek   (12) 

A felsorolt folyamatok közül, az (1)–(4) sorszám alatt szereplők a freonhelyettesítő 

HFC-anyagok légkörkémiájához kapcsolódnak. Amint a bevezető szakaszban említettem, 

legrészletesebben a C2H5F (HFC-161) légköri átalakulásainak megismerése céljából végeztem 

kísérleti vizsgálatokat. Az etil-fluorid légköri lebomlásának első lépése az OH-gyökkel 

végbemenő reakció (1). Ennek sebességi együtthatója (k1) jól ismert [Sander, 2011], azonban 

a meghatározások kizárólag fotolitikus módszerrel történtek. Saját munkámban a sebességi 
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együtthatót a termikus gyorsáramlásos és lézerfotolízist alkalmazó kísérleti technikával 

egyaránt meghatároztam. 

Analóg reakciókkal való összehasonlítás [Kurylo, 1995], és elméleti számítások 

[Wang, 2010a] alapján valószínű, hogy a C2H5F légköri foto-oxidációjában acetil-fluorid 

(CH3C(O)F) keletkezik lebomlási köztitermékként. Az acetil-fluoridnak egyáltalán nem 

ismertek a reakciókinetikai és fotokémiai sajátságai. Ezért döntöttem úgy, hogy részletesen 

megvizsgálom az OH-gyökkel végbemenő reakció kinetikáját, meghatározom a reakció 

sebességi együtthatójának (k2) hőmérsékletfüggését, kimérem az acetil-fluorid abszorpciós 

spektrumát (megadom az abszorpciós koefficienst, σAcF(λ), a hullámhossz függvényében), 

valamint meghatározom a fotobomlás kvantumhatásfokát (Φ3). A kinetikai és fotokémiai 

paraméterek ismeretében megbecsülhető az acetil-fluorid légköri élettartama, τ(CH3C(O)F). A 

téma alapkutatási érdekességét az adja, hogy a vizsgálatok elvégzésével betekintést 

nyerhetünk a F-szubsztitúciónak a karbonil-molekulák reaktivitására, illetve fotokémiai 

sajátságaira gyakorolt hatásáról. Várható, hogy a fluor-szubsztitúció csökkenti a reaktivitást 

az elektrofil OH-gyökkel végbemenő reakcióban, az elnyelési spektrumot a rövidebb 

hullámhosszak irányába tolja el, de a kinetikai, ill. spektrális változás nagysága nem ismert az 

acetil-fluorid esetében. Érdekes alapkutatási kérdés továbbá például az, hogy az OH + acetil-

fluorid reakció hőmérsékletfüggése eltér-e az Arrhenius törvénytől, hasonlóan pl. az OH + 

aceton reakciónál tapasztalt hőmérsékletfüggéshez [Vasvári, 2001] [Sander, 2011]. 

 Az (5)–(6b) reakciók tanulmányozása során az OH-képződés elágazási arányát, Γ5b = 

k5b / k5 ill. Γ6b = k6b / k6, határoztam meg a propionilgyök (C2H5CO), valamint a pivalilgyök 

((CH3)3CC(O)) oxigénmolekulával végbemenő reakciójában. A nagy reaktivitású OH-gyök 

messze a legfontosabb szabadgyök a légkör kémiájában, így azok a reakciók, amelyek 

jelentős mértékű OH-keletkezéssel, vagy OH-fogyással járnak, nagy hatást gyakorolnak a 

légkör kémiai folyamataira. A szakirodalomban komoly vita folyik az OH-képződés 

kinetikájáról az acilgyökök O2-vel végbemenő reakciójában [Kovács, 2007], [Romero, 2005]. 

Az értekezésemben bemutatásra kerülő kutatásokkal magam is be kívántam kapcsolódni a 

szakmai vita menetébe. Az (5a) és (6a) reakcióban acil-peroxilgyökök keletkeznek, ezek 

további légköri reakciói közvetlenül hozzájárulnak az ózon keletkezéséhez a troposzférában 

[Finlayson-Pitts, 2000]. Az acilgyök + O2 reakciók tanulmányozásánál követett kísérleti 

eljárás lehetővé tette sebességi együtthatók (k8 ill. k9) meghatározását az OH-gyök propion-

aldehiddel, illetve pivalil-aldehiddel végbemenő elemi reakcióira.  

Disszertációm harmadik nagyobb egysége a brómatom, illetve Br2-molekula 

reakcióival kapcsolatos. A légkörkémia újabb felismerései közé tartozik, hogy a 
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brómreakciók nemcsak a sztratoszférában, de speciális körülmények között a troposzféra 

kémiájában is fontos szerepet játszanak [Seinfeld, 2006]. A CH3C(O)CH2 + Br2 (7) 

reakcióban szereplő acetonilgyök az egyik igen fontos szerves szabadgyök a légkörben, az 

aceton és OH-gyök reakciójában keletkezik [Talukdar, 2003], [Kovács, 2007]. A kinetikai 

vizsgálatok elvégzésével elsősorban az acetonilgyök reaktivitási sajátságairól kívántam újabb 

ismereteket szerezni, kiegészítendő a csoportunkban korábban született kutatási eredményeket 

[Imrik, 2004]. A Br + C2H6 (10) reakció vizsgálatával, a reakció sebességi együtthatójának 

(k10) pontos meghatározásával fő célom az volt, hogy ez a reakció a későbbiekben 

felhasználható legyen vonatkoztatási reakcióként relatív kinetikai (RR) mérésekben, egyebek 

mellett a troposzférában fontos brómreakciók tanulmányozására. A meghatározott sebességi 

együttható lehetővé teszi továbbá az etil-gyök standard képződési entalpiájának, 

∆fH
o
298(C2H5), újabb, az úgynevezett „brómozási egyensúlyi” kinetikai módszerrel történő 

becslését.  

A reakciókinetikai kísérletek döntő többségét az úgynevezett „direkt”, vagy „abszolút” 

módszerek alkalmazásával végeztem, amikoris a reagáló atomok, illetve szabadgyökök 

megfigyelése közvetlenül, az elemi reakciólépés által megszabott µs, ill. ms időskálán 

történik. Alkalmaztam az egymást kiegészítő impulzuslézer-fotolízis (PLP) és gyorsáramlásos 

(DF) direkt módszereket, néhány esetben RR méréseket is végeztem. A fotokémiai 

folyamatok vizsgálatát legtöbbször impulzuslézer fotolízissel hajtottam végre, amelyet 

gázkromatográfiás (GC) elemzésekkel kapcsoltam össze. Az alkalmazott kísérleti technikák 

jórészt rendelkezésemre álltak a kutatócsoportunk korábbi fejlesztéseinek köszönhetően. 

Megemlítem azonban, hogy az impulzuslézer-fotolízis – rezonancia-fluorescencia (PLP–RF) 

mérőrendszert jelentősen továbbfejlesztettem, így annak bemutatására nagyobb teret szánok, 

míg a többi kísérleti eszközt, illetve eljárást csak röviden tárgyalom. 

Értekezésemben, az irodalmi áttekintés után az általam használt kísérleti módszereket 

mutatom be. Az alkalmazott berendezésekről általánosan elmondható, hogy azok nem a 

kereskedelmi forgalomban kapható nagyműszerek, hanem a kutatócsoportunkban végzett 

fejlesztések eredményei. A kísérleti eredményeket a fentiekben felsorolt csoportosításban 

mutatom be, majd értékelem őket. Ezután a kutatási eredményeim néhány légkörkémiai 

vonatkozását tárgyalom, végezetül az összefoglalással zárom dolgozatom. 

Disszertációmban, a nemzetközi szakirodalomban kialakult gyakorlatnak megfelelően, 

az atomok, illetve szabadgyökök párosítatlan elektronjainak ponttal való jelölését elhagytam. 

A dolgozatomban megadott mérési eredményekhez tartozó hibák, amennyiben egyéb 



 9 

megjegyzés nem szerepel, 1σ statisztikus hibát jelölnek, tehát nem tartalmazzák az esetleges 

rendszeres hibákat. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1 Az éghajlatváltozás és a légkör kémiájának kapcsolata 

2.1.1 Az éghajlatváltozás jellemzése és értelmezése 

Ma már általánosan elfogadott, tudományosan megalapozott tény, hogy a Föld 

éghajlata változik, a légkör melegszik. Ezt számos egymástól független megfigyelés 

(hőmérsékletmérési adatok, tengerszint-emelkedés, gleccserek zsugorodása, vegetációs övek 

eltolódása, stb.) támasztja alá, és a megfigyelések azt is mutatják, hogy napjainkban a 

felmelegedés jelentőssé vált, és egyre fokozódik. Az éghajlatváltozás hatásai károsítják a földi 

élő és élettelen környezeti rendszereket, súlyos fenyegetést jelentenek az emberi élet 

minőségére, gazdasági-társadalmi krízishelyzetek kialakulására vezethetnek. 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete∗ (International Panel on Climate 

Change, IPCC), több, mint száz ország sok ezer tudósának és szakemberének részvételével, 

2007-ben elkészítette Negyedik Értékelő Jelentését [Solomon, 2007]. A Testület alapvető 

feladata volt, hogy objektíven értékelje az emberi tevékenység hatását a Föld éghajlati 

rendszerére, és tudományosan megalapozott becsléseket adjon az éghajlat további, várható 

globális változására. Már a korábbi jelentések is egyértelmű tényként tárták a nyilvánosság 

elé, hogy az éghajlat változik, végbemegy a világméretű felmelegedés. Most fordult elő 

azonban először, hogy a szerzők teljes határozottsággal úgy foglaltak állást, hogy a 

felmelegedést döntő mértékben az emberiség által a légkörbe juttatott üvegházhatású gázok 

növekvő koncentrációja okozza. A hat évvel korábbi átfogó jelentés még kevésbé volt 

határozott. A legújabb jelentésben már a „döntő mértékben” megfogalmazás mellé számot, 

90%-os valószínűséget („nagyon valószínű”) is rendeltek a klímajelentés készítői.  

Az éghajlatváltozás nyilvánosságra hozott tényei rendkívül nagyszámú és a Föld 

egészére kiterjedő méréseken alapulnak. A Testületnek a döntéshozók részére készített 

összefoglalójában olvasható, hogy „Az éghajlati rendszer melegedése vitán felül áll, mivel ez 

ma már nyilvánvaló a globálisan átlagolt levegő és óceán-hőmérséklet emelkedéséből, a hó- 

és jégtakaró kiterjedt olvadásából és a globális átlagos tengerszint emelkedés 

megfigyeléseiből” [Radnóti, 2007] (Függelék, F.1 ábra). A globális felszínhőmérséklet az 

elmúlt száz évben (1906–2005) 0,74 [0,56–0,92] °C-kal emelkedett, és a felmelegedés üteme 

egyre fokozódott. Ez utóbbit mutatja, hogy az elmúlt 50 évben az átlagos felmelegedési ütem 

                                                 
∗Az IPCC jelentés ismertetésénél felhasználtam a hivatalos magyar fordításnak tekinthető „Éghajlatváltozás 
2007” c. kiadvány szakkifejezéseit és néhány ábráját [Radnóti, 2007] 
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évtizedenként közel kétszerese volt a száz éves trendnek, valamint pl. az a megfigyelés, hogy 

a hőmérsékleti mérések kezdete óta (1850) észlelt legmelegebb 12 év közül 11 az 1995–2006 

közötti időszakra esik [Solomon, 2007]. A földtörténeti korokban már nagyon sokszor 

bekövetkezett klímaváltozás (pl. az utolsó jégkorszakban, nagyjából tízezer évvel ezelőtt, a 

Föld átlaghőmérséklete 5–6 °C-al volt alacsonyabb a jelenleginél), a változások azonban 

sokkal hosszabb időskálán zajlottak le.  

A Jelentés készítői immár több évtizedre visszatekintő légköri mérések és a régmúlt 

korokból származó jégszelvények elemzése alapján egyértelműen megállapították, hogy az 

emberi tevékenység következtében a CO2, CH4 és N2O globális légköri koncentrációja 

jelentősen növekedett 1750 óta [Solomon, 2007], [Radnóti, 2007] (ld. az F.2 ábrát a 

Függelékben). (Az IPCC klímajelentésekben az 1750-es évet tekintik az ipari korszak 

kezdetének, ehhez viszonyítják a változásokat.) A szén-dioxid a legjelentősebb antropogén 

(emberi tevékenységhez köthető) üvegházhatású gáz, amelynek légköri koncentrációja, több 

évezredes viszonylagos stabilitás után, az elmúlt 250 évben kb. 35%-kal növekedett. A CO2 

globális légköri koncentrációja az iparosodás előtti 280 ppm (parts per million, 

milliomodrész) értékről 379 ppm értékre nőtt 2005-re. A Jelentés egyértelműen kimondja, 

hogy a légköri CO2 koncentráció növekedésének elsődleges oka a fosszilis üzemanyag- és 

tüzelőanyag-felhasználás nagymértékű növekedése. (Valójában a legfontosabb üvegházhatású 

gáz a Föld légkörében a vízgőz, ennek mennyiségére azonban az emberi tevékenységnek 

nincs közvetlen, globális hatása. Az egyéb üvegház-gázok okozta felmelegedés viszont azzal 

a következménnyel jár, hogy nő a vízgőz légköri koncentrációja, ami pozitív visszacsatolást 

jelent, növeli a felmelegedést [Dessler, 2010].) 

Hasonlóan a korábbi klímajelentésekhez, a Negyedik Értékelő Jelentés számos 

előrejelzést is tesz a jövőbeli éghajlatváltozás várható alakulásáról [Solomon, 2007], 

[Radnóti, 2007]. A részletes modellszámítások az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

különböző forgatókönyvei feltételezésével készültek, amelyek szerint a földfelszíni 

felmelegedés a 21. század végére 1,8–4,0 °C értéket tehet ki (1980-1999-hez viszonyítva). A 

Jelentés felvázolja a felmelegedés lehetséges következményeit, amelyek közül az egyik 

legriasztóbb az, hogy a tengerek szintje az évszázad végére akár 50 cm-t is emelkedhet. Az 

egyéb, súlyos következményekről napról-napra értesülhetünk, már nemcsak a tudományos 

közleményekből, de hallhatunk róla a napi híradásokban is. Úgyhogy ténylegesen az 

emberiséget fenyegető egyik legnagyobb veszélyről van szó. A hatások mérséklésére nagyon 

sok tudományos javaslatot tettek a Jelentés készítői [Solomon, 2007], [Radnóti, 2007], 

amelyek közül első helyen szerepel az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. Az 
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éghajlatváltozás előrehaladott volta és a földi éghajlati rendszerek nagy tehetetlensége miatt 

azonban egyre inkább kulcskérdéssé válik az alkalmazkodási stratégiák kidolgozása és 

alkalmazása. 

 

2.1.2 Kémiailag aktív üvegházhatású gázok 

A szén-dioxid kémiailag gyakorlatilag inert a légkörben. Ezzel szemben, található 

számos olyan üvegházhatású gáz is a légkörben, amelyek részt vesznek kémiai reakciókban, 

vagy éppen kémiai reakciókban keletkeznek, és, talán kissé meglepő módon, éghajlati hatásuk 

összességükben összemérhető a szén-dioxidéval (2.1 ábra).  

A légköri összetevők éghajlatra gyakorolt hatásának egyik legfontosabb mutatója az 

általuk képviselt sugárzási kényszer (SK) [Solomon, 2007], [Radnóti, 2007]. Ez annak a 

mértéke, hogy egy légköri összetevő (általánosabban fogalmazva „légköri kényszer”) hogyan 

befolyásolja a Föld légkörébe belépő és onnan kijutó napenergia egyenlegét. Pozitív SK érték 

a légkör felmelegítő hatására, negatív érték a légkör hűtésére utal. Az SK számadatok 

lehetővé teszik annak összehasonlítását, hogy a különféle emberi, illetve természetes tényezők 

milyen mértékű melegítő-, vagy hűtőhatást gyakorolnak a globális éghajlatra; az IPCC 

klímajelentésekben az ipari korszak kezdetére vonatkoztatott relatív sugárzási terhelési 

adatokat adnak meg. A 2.1 ábrán bemutatott adatokból megállapítható, hogy az üvegház-

gázok pozitív SK értékkel bírnak, vannak azonban a felmelegedés ellen ható sugárzási 

kényszerek is, ilyenek elsősorban a légköri aeroszolok. Ez utóbbiak figyelembe vétele jelenti 

az egyik legnagyobb bizonytalansági tényezőt az éghajlati modellekben. 

A kémiailag aktív üvegház-gázok közül a legfontosabb a metán, utána következik a 

troposzférában található ózon (ez a „rossz ózon”, szemben a sztratoszférában lévő, a Földet 

védő ózon réteggel), jelentős továbbá a halogénezett szénhidrogének légköri fűtőhatása is (2.1 

ábra). 
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2.1 ábra. Globálisan átlagolt sugárzási kényszer (SK) adatok és bizonytalansági tartományuk. 

Az SK értékek a 2005-ös évre vonatkoznak, szerepel továbbá a táblázatban a tudományos 

megértés szintjére vonatkozó megjegyzés is (TMSZ) [Solomon, 2007], [Radnóti, 2007]. 

 

Az ózon a troposzférában bonyolult láncreakciókban, a szén-monoxid és illékony 

szerves anyagok (VOC, pl. metán, i-oktán, izoprén, stb.) foto-oxidációs lebomlása során 

keletkezik (a sztratoszférában az ózon teljesen más úton jön létre, amelynek első lépése az O2 

molekula fotodisszociációja) [Seinfeld, 2006], [Ravishankara, 2005] 

 

Napfény + VOC + NOx+ O2  → (+OH) → → n O3 + CO2 + H2O    (2.1) 

 

Az ózonképződés elemi reakciólépései a szerves molekuláktól függően különböznek, a 

mechanizmus néhány részletét a 2.3 fejezetben, és saját eredményeim diszkussziójánál 

mutatom be, közös azonban a reakcióciklusokban, hogy bennük központi szerepet játszanak 

az OH-gyök és a nitrogén-oxidok (NOx = NO + NO2) reakciói. A troposzféra ózon 

koncentrációja nagyon nagy változatosságot mutat helyi és regionális léptékben, de a több 
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évtizeden keresztül végzett légköri mérések egyértelműen azt jelzik, hogy a troposzféra 

globális („háttér”) O3 koncentrációja jelentősen megnőtt napjainkra, hozzájárulva a légkör 

felmelegedéséhez [Tang, 2011]. A légköri modellszámítások azt mutatják, hogy a 

felmelegedés hatására bekövetkező vízgőz koncentráció növekedése, a növekvő biogén 

(növényi eredetű) szerves-anyag kibocsátás és az NOx-tároló molekulák (pl. PAN) egyensúlyi 

koncentrációjának eltotolódása az aktív formába, mind-mind növeli a troposzféra globális 

ózon koncentrációját és így pozitív visszacsatolás jön létre, ami további felmelegedést 

eredményez [Tang, 2011]. 

A troposzférában lévő ózon nemcsak üvegházhatású gáz, de erősen toxikus, a városi 

szmog egyik fő egészségkárosító komponense, terméskiesést és egyéb környezeti károkat 

okoz. Így csökkentése „nyerő-nyerő” stratégiát jelentene: mérsékelné a felmelegedést és a 

levegő minőségének javulására vezetne. Az (2.1) egyenlet szerint, a VOC és/vagy NOx 

kibocsátás csökkentésével lehetne csökkenteni az O3 képződést. Az emisszió csökkentése 

azonban nagyon költséges, ezért a szükséges és hatékony korlátozó intézkedések meghozatala 

tudományos megalapozottságot igényel. Ehhez pedig nélkülözhetetlenek a laboratóriumi 

reakciókinetikai és fotokémiai kutatások és az ezek eredményeit felhasználó légkörkémiai 

modellszámítások. Ilyen vizsgálatok nyomán vált például világossá, hogy a légköri 

szennyezők fajtájától, a hőmérséklettől és a fényviszonyoktól függően az NOx vagy a szerves 

szennyezők emissziójának csökkentése lehet hatékonyabb, pl. a városi szmoghelyzetek 

elkerülésében („NOx-korlátozott”, ill. „VOC-korlátozott” ózon képződés) [Sillman, 1999]. 

A halogénezett szénhidrogének, amint az a 2.1 ábráról leolvasható, szintén jelentős 

pozitív sugárzási kényszerrel rendelkeznek (0,31-0,37 W m–2). A kérdés tehát az, hogy a nagy 

tételben gyártott freonhelyettesítő anyagok mennyire járulnak hozzá a világméretű 

felmelegedéshez. A 2.2 ábra Velders és munkatársai 2009-es közleményéből származik 

[Velders, 2009]. Az ábra bal oldalán látható előrejelzés szerint, a fejlett országok HFC 

felhasználása a 2020-as évekre telítődik. Ezzel szemben viszont, a fejlődő országok (főleg az 

ázsiai országok) HFC felhasználása és emissziója a fejlett országokénak nyolcszorosát is 

kiteszi a 2050-es évekre. 
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2.2 ábra. HFC anyagok felhasználásának és kibocsátásának előrejelzése [Velders, 2009]. 

 

A 2.2 ábra jobb oldalán a globális CO2 és HFC emisszió látható gigatonna CO2 

ekvivalensre számolva a 2000-től 2050-ig terjedő időskálán. Az előrejelzések szerint 2050-re 

a globális HFC emisszió 5,5-8,8 GT CO2-al egyenértékű évente, ami a tervezett CO2 emisszió 

9-19%-a, tehát egy igen jelentős hányadot tesz ki. Így érthető, hogy a hűtőközegként használt 

ipari anyagok fejlesztésének fő iránya az, hogy minél kisebb legyen az éghajlati terhelő 

hatásuk, minél kisebb legyen a GWP értékük (ld. alább).  

 Hasonlóan a sugárzási kényszer SK mutatószámához, egy légköri összetevő 

üvegházhatásának jellemzésére alkalmas a GWP értéke (Global Warming Potential). A GWP 

egy arányszám, amely megadja, hogy egy adott vegyület 1 kg-jának pillanatszerű emissziója a 

referenciagáz 1 kg-jához képest mekkora időintegrált visszasugárzási teljesítménnyel 

rendelkezik [Houghton, 2001]. Az „x” jelű vegyület GWP értéke az „r” referencia 

vegyülethez képest a következő: 
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ahol TH az időintervallum („Time Horizon”), amire a számítást végezzük, ax a kérdéses 

vegyület fajlagos visszasugárzási teljesítménye („radiative forcing”; W m-2 kg-1) és [x(t)] a 

vegyület azonnali kibocsátását követő időbeli koncentráció lecsengése a légkörben. ar és [r(t)] 

a referenciagáz megfelelő adatai. A leggyakrabban használt referenciagáz a CO2, így egy 

adott molekula GWP értéke szemléletesen azt mutatja, hogy milyen mértékű felmelegedést 

okoz a szén-dioxidhoz képest. A szén-dioxid légköri élettartamához igazodva (τ(CO2) ≈ 150 

év) a GWP értékét általában 20, 100 és 500 évre szokták megadni [Houghton, 2001]. Néhány 

jellemző GWP adatot a 2.1 táblázatban adok meg. 

 Az (E 2.1) egyenletben szereplő ax tényezőt sugárterjedési modellek alapján 

számolják, amelyhez bemenő paraméterként szükséges a molekula IR spektruma (abszorpciós 

keresztmetszete a hullámhossz függvényében), a nevezőben lévő, a szén-dioxidra vonatkozó 

Int aCO2(TH) táblázatokból ismert [Houghton, 2001]. Az egyenletben szereplő τx paraméter a 

vizsgált vegyület fogyási élettartama, az az idő, amely alatt koncentrációja „e”-ad részére 

csökken a légkörben. Ez az a tényező, amelyen keresztül laboratóriumi reakciókinetikai és 

fotokémiai kutatásáim közvetlenül kapcsolódnak egy adott vegyület GWP értékéhez és így az 

éghajlatra gyakorolt potenciális hatásához. τx megadásánál figyelembe kell venni minden 

lényeges légköri fogyasztó folyamatot:  

EgyébKiülepedésFotolízisReakcióx

11111

τττττ
+++=      (E 2.2) 

A τReakció megadásához sebességi együtthatóra van szükség, míg a fotolízisre 

vonatkozó τFotolízis élettartam becslése abszorpciós keresztmetszet és fotolízis kvantumhatásfok 

felhasználásával történik. Ilyen paraméterek meghatározása és értelmezése teszi ki a doktori 

értekezésem tematikájának nagyobb részét.  
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2.1 táblázat. Néhány üvegházhatású gáz légköri élettartama és 20-, 100-, valamint 500 év 

időintervallumra vett GWP értéke [Houghton, 2001]. 

GWP  
Gáz 

Légköri élettartam 

(év) 20 év 100 év 500 év 

Metán CH4 12 72 25 7,6 

dinitrogén-oxid N2O 114 289 298 153 

CFC-11 CCl3F 45 6730 4750 1620 

HFC-23 CHF3 270 12000 14800 12200 

HFC-41 CH3F 3,7 490 150 45 

HFC-134a CF3CH2F 14 3830 1430 435 

HFC-152a CH3CHF2 1,4 411 122 38 

HFC-161 CH3CH2F 0,3 40 12 4 

HFE-143a CF3OCH3 4,3 2630 756 230 

kén-hexafluorid SF6 3200 16300 22800 32600 

 

 Az EU szabályozása azt írja elő, hogy csak olyan új gépjármű hozható 

forgalomba 2011-től kezdődően, amelynek légkondicionáló berendezésében a hűtőfolyadék 

GWP értéke kisebb 150-nél, és 2017-ben, az összes forgalomban lévő járműre kiterjesztik ezt 

a szabályozást. Összehasonlításul: jelenleg messze a legnagyobb tételben használt hűtőközeg 

a HFC-134a (CF3CH2F), amelynek GWP értéke 1430 (ld. a 2.1 táblázatban is) [Houghton, 

2001], [Naik, 2000]. Ezzel szemben, a közelmúltban javasolt egyik hűtőanyag, a HFC-161 

(C2H5F) GWP értéke mindössze 12 [Houghton, 2001], [Naik, 2000]. Doktori munkám 

jelentős részben ennek az anyagnak a légkörkémiai lebomlásával, légköri kinetikájával és 

fotokémiájával foglalkozik. Az etil-fluorid (HFC-161) gyakorlati felhasználásánál problémát 

jelent gyúlékonysága, ezért alkalmazását gyakran más HFC anyagokkal készült elegyek 

formájában javasolják [Wang, 2010b], [Xuan, 2005], azonban így is az egyik legígéretesebb 

hűtőközeg a jövő légkondícionáló berendezéseiben. 
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2.2 Freonhelyettesítő anyagok légkörkémiája 

A 20. század közepétől nagy mennyiségben gyártott CFC (klór-fluor szénhidrogén) 

molekulák hűtőközegként, illetve hajtógázként történő alkalmazása gyorsan elterjedt (a csak 

klór- és fluor szubsztituenseket tartalmazó szénhidrogéneket a DuPont márkanévvel szokás 

általánosan „Freonnak” is nevezni). Előnyük, hogy nem mérgezőek, és kiváló fizikai 

tulajdonságokkal rendelkeznek. Egyik ilyen tulajdonságuk, hogy inertek. Azonban pontosan 

inertségük az, ami egy súlyos környezeti problémára vezetett: a troposzférában inaktív 

freonok feljutnak a sztratoszférába, ahol a rövid hullámhosszú napfény hatására 

fotolizálódnak, és klóratom szabadul fel belőlük. A klóratom gyors láncreakcióban képes az 

ózon elbontására, a Földet védő ózonréteg károsítására. Ezért 1987-ben a Montreáli 

Jegyzőkönyvben betiltották a CFC anyagok gyártását, majd ezt követően hamarosan a 

felhasználásukat is [Finlayson-Pitts, 2000]. Helyettesítésükre első helyen a HFC (hidro-

fluorokarbon) anyagokat ajánlották, amelyek hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a 

Freonok, azonban nem tartalmaznak Cl-atomot. A Freonokkal kapcsolatban felmerült további 

súlyos probléma volt, hogy ezek az anyagok erős üvegházhatású gázok [Finlayson-Pitts, 

2000] (ld. a 2.1 táblázatban is). A HFC anyagok egy vagy több C–H kötést tartalmaznak, 

ezért az OH-gyök képes őket megtámadni a troposzférában, így légköri élettartamuk 

rövidebb, mint a CFC anyagoké. Amint az előző szakaszban bemutattam, a HFC anyagok a 

freonoknál kevésbé, azonban még mindig jelentősen üvegházhatásúak.  

A HFC anyagok önmagukban nem jelentenek veszélyt a sztratoszférikus ózonra, 

azonban vizsgálnunk kell egyéb környezeti hatásukat, hogy belőlük lebomlásuk során nem 

keletkeznek-e hosszú légköri élettartamú üvegházhatású gázok, vagy toxikus légszennyezők, 

környezetkárosító anyagok. A 2.3 ábrán a leggyakrabban használt freonhelyettesítő, a HFC-

134a (CF3CFH2, 1,1,1,2,-tetrafluoroetán) légkörkémiai lebomlásának sematikus ábráját 

mutatom be [Kurylo, 1995].  
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2.3 ábra. A HFC-134a (CF3CFH2) légköri lebomlása [Kurylo, 1995]. 

 

 A HFC-134a első lépésben OH-gyök iniciálta reakcióban CF3CHF-gyököt szolgáltat, 

ami oxigén jelenlétében gyors reakcióban továbbalakul peroxilgyökké (CF3CHFOO). A 

sebesség-meghatározó lépés az OH-gyökkel történő reakció. A peroxilgyökök megfelelő 

mennyiségű NO jelenlétében gyors reakcióban továbbreagálnak és alkoxilgyök (CF3CHFO) 

valamint NO2 keletkezik [Wallington, 1996].  

 A CF3CHFO alkoxilgyöknek a továbbiakban elvileg kétféle sorsa lehet, vagy 

oxigénnel reagál, vagy elbomlik. A troposzférában mindkét út lehetséges. A CF3CHFO 

bomlása során CF3 + HC(O)F keletkezik, míg oxigénnel reagálva CF3C(O)F + HO2-t 
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szolgáltat. A keletkező CF3C(O)F a légkörben azonnal hidrolizál és trifluoro-ecetsav 

(CF3C(O)OH) keletkezik. A CF3 további oxidációja során CF3O-gyök keletkezik, amelynek 

reakciókinetikai vizsgálata számos munka tárgyát képezte az elmúlt 15-20 évben [Francisco, 

1996], [Wallington, 1995], és itt csak a 2.3 ábra sémájára utalok. Általánosságban az 

állapítható meg, hogy erős üvegházhatású gáz nem keletkezik a HFC-134 légköri 

degradációja során, és a lebomlási végterméknek tekinthető HF, CF3C(O)OH és C(O)F2 

kimosódik a csapadékkal, amelyek kis koncentrációjuk miatt nem okoznak környezeti 

károkat. Felidézem azonban, hogy magának a HFC-134a anyamolekulának a GWP értékét ma 

már túlságosan nagynak tartják és emiatt kerültek előtérbe a „freonhelyettesítők helyettesítői”, 

fluoralkoholok, fluor-olefinek és az általam tanulmányozott etil-fluorid (HFC-161) is (2.1 

táblázat). 

 A HFC-161 (C2H5F) valószínűleg hasonló mechanizmussal bomlik le a légkörben, 

mint amit a fentiekben a HFC-134a (CF3CFH2) freonhelyettesítővel kapcsolatban bemutattam 

[Burgess, 1996], azonban a lebomlás mechanizmusának részletei nem ismertek. Saját 

eredményeim azt mutatják, hogy a lebomlás köztitermékeként acetil-fluorid keletkezik belőle, 

amelynek kinetikai és fotokémiai vizsgálata az értekezésem egyik központi témája (ld. a 4.1.1 

fejezetben). A CH3C(O)F kinetikai és fotokémiai viselkedéséről nincsenek irodalmi 

ismeretek. 

 

2.3 Oxigéntartalmú szabadgyökök légkörkémiai kinetikája 

 
Doktori munkámban jelentős részben oxigéntartalmú molekulák és szabadgyökök 

légkörkémiai kinetikájához kapcsolódó kutatásokat végeztem. A légkörben fontos szerepet 

játszó oxigéntartalmú szabadgyökök sorába tartozik elsősorban az OH, a HO2, az RO2 

(alkilperoxil-gyök), az RCO (acil-gyök), RC(O)O2 (acilperoxil-gyök) és az RO (alkoxil-gyök) 

[Kley, 1997], [Atkinson, 2000], [Seinfeld, 2006]. 

A légkörkémiai folyamatokban messze a legfontosabb szereplő az OH-gyök, amit 

szokás a légkör „tisztítószerének” („detergent”) is nevezni, ugyanis ez az a szabadgyök, ami 

kellően reaktív ahhoz, hogy elindítsa, iniciálja a légköri szerves anyagok lebomlását. Mindez 

annak ellenére van, hogy a légkör átlagos hidroxilgyök koncentrációja nagyon kicsi, ~106 

molekula cm–3 a troposzféra egészére vonatkozóan [Platt, 1994], [Heard, 2003], [Stutz, 2005]. 

Az OH-gyök elsődleges forrása a troposzférában a szingulett oxigénatom, O(1D), 

reakciója vízgőzzel; a nagyon reaktív szingulett oxigénatom az ózon fotolízise során 
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keletkezik a troposzférában. A troposzférikus ózon forrása pedig az alapállapotú oxigénatom, 

O(3P), és O2 molekula kombinálódási reakciója; az O(3P) az NO2 fotolízisével jön létre a 

troposzférában: 

NO2 + hν  → NO + O(3P)  λ < 420 nm  (2.2) 

O(3P) + O2 + M → O3 + M     (2.3) 

O3 + hν  → O(1D) + O2  λ < 336 nm  (2.4) 

O(1D) + H2O  → 2 OH 

 További primer légköri hidroxilgyökforrás a salétromossav és a H2O2 fotolízise: 

 HNO2 + hν  → OH + NO  λ < 400 nm  (2.5) 

 H2O2 + hν  → 2 OH    λ < 370 nm  (2.6) 

 Az elsőként említett, OH-képződésre vezető reakció ciklust szemlélteti a 2.4 ábra. 

 

2.4 ábra. OH-gyök keletkezése a légkörben, szerves molekulák reakciói nélkül. 

 

A primer OH-források mellett szerepel, sőt azoknál nagyobb jelentőségű a 

troposzférában az OH-gyök keletkezése szekunder folyamatokban, ami a szerves molekulák 

(illékony szerves anyagok, VOC) kémiai láncreakcióval történő lebomlását jelenti. Ezt 

szemlélteti a 2.5 ábra. 



 22 

 

2.5 ábra. OH-gyök keletkezése a légköri szerves anyagok (VOC) lebomlásakor. Az R 

szabadgyök jelölhet pl.. egy alkilgyököt (alkánok lebomlása), vagy például egy acilgyököt 

(aldehidek, ill ketonok lebomlása). 

 

A 2.5 ábra szerint, az OH-gyök reakció-láncokban való keletkezésének első lépéseként 

a légköri szerves molekula hidrogénelvonási reakciójában, illetve fotolízisével egy 

szabadgyök, R, keletkezik (pl. a szénhidrogénekből egy alkilgyök keletkezik – ld. később). 

Az R szabadgyök, a reaktív és nagy koncentrációban jelenlévő oxigénmolekulával peroxil-

gyököt képez, RO2, ami nitrogénmonoxid jelenlétében alkoxil-gyökké, RO, alakul, miközben 

nitrogén dioxid keletkezik. Az NO2 molekula az először említett reakcióciklusban hoz létre 

hidroxilgyököt. Az alkoxil-gyökök ugyancsak reagálnak oxigénmolekulával és a 

szerkezetüktől függően elbomlanak, vagy izomerizációs reakcióban vesznek részt a légköri 

körülmények között: 

 RO + O2 → HO2 + karbonil molekula    (2.7) 

 RO  → R’ + karbonil molekula (elbomlás)   (2.8) 

 RO  → R”OH (izomerizáció)     (2.9) 

A HO2-gyök a nitrogénmonoxiddal végbemenő reakcióban hoz létre OH-gyököt:  

HO2 + NO → OH + NO2      (2.10) 

A szerves molekulák lebomlása során, a fentiekben vázolt reakciómechanizmusokban 

különböző szabadgyökök és oxigén tartalmú szerves molekulák (alkoholok, aldehidek, 

ketonok, stb.) keletkeznek. Az utóbbiak, az un. oxigén tartalmú illékony légköri összetevők 
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(OVOC). Ezek az OVOC molekulák jelentős koncentrációban vannak jelen a légkörben, 

ennél is fontosabb azonban, hogy a reaktivitásuk viszonylag nagy, és gyakran fotokémiailag is 

aktívak, aminek következtében nagyon jelentős szerepet játszanak a légkör kémiai 

folyamataiban. Noha a metán pl. sokkal nagyobb koncentrációban van jelen a légkörben, mint 

az oxigén tartalmú szerves molekulák, az utóbbiak összreaktivitása (az OH-gyökkel való 

reakciójuk sebessége) összemérhető a metánéval. 

A tárgyalt reakcióciklusok nagyon fontos vonása, hogy bennük O3 keletkezik. 

Ismételten megemlítem, hogy az ózon a harmadik legfontosabb üvegház-gáz a légkörben, ami 

jórészt a szerves molekulák lebomlása nyomán keresztül keletkezik a troposzférában és így az 

egyik fontos kapcsolat az éghajlatváltozás és a légkörkémia között (ld. a 2.1 fejezetben is). 

Értekezésemben az OH-, C2H5CO-, (CH3)3CC(O)- és CH3C(O)CH2-gyökök kinetikai 

vizsgálatával foglalkozom. A felsorolt szabadgyökök a fentiekben általánosan leírt 

reakciósémákban keletkeznek. Konkrét példaként a propionilgyök keletkezését mutatom be:  

CH3CH2CH3 + OH   → CH3CH2CH2 + H2O   (2.11) 

CH3CH2CH2 + O2 + M → CH3CH2CH2OO + M   (2.12) 

CH3CH2CH2OO + NO  → CH3CH2CH2O + NO2   (2.13) 

CH3CH2CH2O + O2   → CH3CH2CH(O) + HO2  (2.14) 

HO2 + NO    →  NO2 + OH    (2.15) 

CH3CH2CH(O) + OH  → CH3CH2C(O) + H2O   (2.16) 

 

A (2.16) reakcióban keletkező propionilgyök további lebomlása hasonló lépésekben 

történik, miközben OH-gyökök jönnek létre, mindaddig, amíg a lebomlás teljes lesz szén-

dioxidra és vízre: 

CH3CH2C(O) + O2 + M  → CH3CH2C(O)OO + M  (2.17) 

CH3CH2C(O)OO + NO  → CH3CH2 + CO2 + NO2  (2.18) 

CH3CH2 + O2  + M  → CH3CH2OO + M   (2.19) 

CH3CH2OO + NO   → CH3CH2O + NO2    (2.20) 

CH3CH2O + O2   → CH3CH(O) + HO2   (2.21) 

HO2 + NO   → NO2 + OH    (2.22) 

CH3CH(O) + OH   → CH3CO + H2O   (2.23) 

CH3C(O) + O2 + M   → CH3C(O)OO + M    (2.24) 

CH3C(O)OO + NO  → CH3 + CO2 + NO2   (2.25) 

CH3 + O2 + M   → CH3O2 + M     (2.26) 

CH3OO + NO   → CH3O + NO2    (2.27) 
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CH3O + O2   → HCHO + HO2    (2.28) 

HO2 + NO   → NO2 + OH    (2.22) 

HCHO + hν + 2O2  → CO + 2HO2    (2.29) 

2HO2 + 2NO   → 2NO2 + 2OH    (2.22) 

HCHO + OH + O2  → CO + H2O + HO2   (2.30) 

HO2 + NO   → NO2 + OH    (2.22) 

CO + OH   → CO2 + H    (2.31) 

H + O2 + M   → HO2 + M    (2.32) 

HO2 + NO   → NO2 + OH    (2.22) 

 

A propionilgyök egy másik fontos légköri szerepe az, hogy nagy NO2 koncentrációnál 

peroxipropionil-nitrát (PPN) keletkezik belőle, ami, a peroxiacetil-nitrát (PAN) mellett a 

legfontosabb NOx tároló molekula a troposzférában.  

 

CH3CH2C(O) + O2 + NO2 + M → CH3CH2C(O)O2NO2 (PPN) + M  (2.33) 

 

A PPN és PAN molekulákkal történik a nitrogén-oxidok légköri transzportja, így 

kerülhet NOx az alapvetően szennyezetlen távoli területekre is. A PAN és PPN jellemző 

komponense a városi szmognak, a szemet irritáló, toxikus anyagok. 

Értekezésemben kinetikai paramétereket (sebességi együtthatókat) határoztam meg a 

fentiekben is említett oxigéntartalmú szabadgyökök, a hidroxilgyök (OH), propionilgyök 

(C2H5CO), pivalilgyök, [(CH3)3CC(O)], és acetonilgyök (CH3C(O)CH2), néhány elemi 

reakciójára.  

A hidroxilgyök-reakciókról közölték messze a legtöbb dolgozatot a kinetikai 

szakirodalomban, amelyet számos összefoglaló munka is tárgyal, így például [Atkinson, 

1989], [Kurylo, 2003], [Sander, 2011]. A nagyszámú közlemény érthető az OH-gyök nagy 

gyakorlati, főleg légköri és égéskémiai jelentősége miatt, változatos reaktivitási 

sajátosságokat mutató alapkutatási érdekessége alapján, valamint azért, mert kedvező módon, 

sokféle, hatékony módszer áll rendelkezésre az OH-reakciók kinetikai vizsgálatára. Ennek 

ellenére, az új ipari és háztartási vegyi anyagok használata nyomán, és az egyre szigorodó 

környezeti–kémiai előírások miatt előtérbe kerültek olyan OH-reakciók, amelyek kinetikája 

nem, vagy nem kellő alapossággal ismert. Ilyen például a doktori munkámban 

legrészletesebben tanulmányozott OH + CH3C(O)F (2) reakció, amiről korábban nem 

publikáltak kinetikai eredményeket.  
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Az értekezésemben tárgyalt OH-reakciók, (1), (2), (4), (8) és (9), mindegyike 

hidrogénlehasítási reakció. Előrebocsátva megemlítem, hogy a kísérleteimben 

szobahőmérsékleten meghatározott sebességi együtthatók több mint három nagyságrenddel 

térnek el egymástól. Ez a tapasztalat jól értelmezhető annak figyelembe vételével, hogy az 

OH-gyök reaktivitását energetikai (a lehasításra kerülő H-atom kötéserőssége) és poláros 

hatások (a szubsztituensek induktív hatása) egyaránt befolyásolja [Kwok, 1995], [Kurylo, 

2003]. 

A propionilgyök és O2 reakcióját (5), (5a) és (5b) saját kutatásaimat megelőzően csak 

Baeza-Romero és munkatársai vizsgálták kísérletileg [Romero, 2005]. A szerzők a C2H5C(O)-

gyököt a dietil-keton exciplex-lézer fotolízisével állították elő, és az O2 molekulával 

végbemenő reakcióban jelentős OH-képződést tapasztaltak (részletesebben ld. a 4.2 

fejezetben). A pivalilaldehid + O2 reakció ((6), (6a) és (6b)) vizsgálatának, tudomásom 

szerint nincs irodalmi előzménye.  

Az acilgyökök reakciói közül jóval részletesebben tanulmányozták az acetilgyök, 

CH3CO, és O2 közt lezajló reakciót, annak kinetikáját és mechanizmusát, kísérleti 

módszerekkel [McDade, 1982], [Tyndall, 1997], [Blitz, 2002], [Kovács, 2007], [Carr, 2007], 

valamint kvantumkémiai és elméleti reakciókinetikai számításokkal [Hou, 2005], 

[Maranzana, 2007]. 

 

CH3C(O) + O2  → termékek    (2.34) 

CH3C(O) + O2 + M  →  CH3C(O)O2 + M   (2.34a) 

CH3C(O) + O2 →  OH + termékek   (2.34b) 

 

Az irodalom szerint, az acetilgyök és O2 bruttó reakciójának (2.34) sebességi 

együtthatója nyomásfüggő: 1 mbar körüli tartományban csak kismértékben nő a nyomás 

növelésével, majd a nyomásfüggés erőteljesebbé válik és 500 mbar körüli nyomásokon már 

ismét csak kevéssé változik a sebességi együttható [McDade, 1982], [Blitz, 2002]. Kis 

nyomásokon (1-2 mbar) az OH-képződés elágazási aránya, Γ34a = (k34b / k34) 100, közel 100%, 

azonban rohamosan csökken a nyomás növelésével, és légköri körülmények között már 

elhanyagolhatóvá válik. A tapasztalt kinetikai viselkedés jól értelmezhető egy kémiai 

aktivációs mechanizmussal, amely (CH3C(O)O2)* rezgésileg gerjesztett köztitermék 

keletkezésével megy végbe (ennek különböző elméleti szinten történő tárgyalását adják a 

felsorolt kísérleti és elméleti munkák). Az OH-képződésre vonatkozó eredmény 
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kutatócsoportunkban született [Kovács, 2007], és így az értekezésemben a C2H5CO-gyök és 

O2 reakciójáról szóló vizsgálatok a korábbi kutatások folytatásának tekinthetők.  

 Az acetonilgyök (másnéven 1-metilvinoxilgyök) az egyik legfontosabb szerves 

szabadgyök a légkörben, az aceton és OH-gyök reakciójában keletkezik, OH + CH3C(O)CH3 

→ CH3C(O)CH2 + H2O [Wollenhaupt, 2000], [Vasvári, 2001], [Talukdar, 2003]. Érdekes az 

acetonilgyök alapkutatási okok miatt is, ugyanis a részlegesen delokalizált elektronszerkezete 

miatt különleges reaktivitási tulajdonságokat mutat [Imrik, 2004], [Kovács, 2007]. A 

CH3C(O)CH2 + Br2 (7) reakció kinetikai vizsgálatának elvégzésével legfontosabb célom az 

volt, hogy újabb ismereteket szerezzek az acetonilgyök reaktivitási sajátosságairól; korábban 

ezt a reakciót nem vizsgálták, azt tételezték fel, hogy aktiválási energia nélkül megy végbe 

[King, 1970b]. 

 A reakciókinetikai paramétereket különböző adatbázisok tartalmazzák, amelyek a 

világhálón is elérhetők. Közülük a legértékesebbek azok, amelyek a publikált adatok kritikai 

elemzését nyújtják, és javaslatot tesznek a legmegbízhatóbbnak tartott kinetikai 

paraméterekre. Ebbe a kategóriába tartozik a NASA és a Caltech gondozásában 4 évente 

megjelenő „Chemical Kinetics and Photochemical Data for Use in Atmospheric Studies” 

adatbázis, amelynek legutóbbi kiadása ez évben jelent meg: http:// 

http://jpldataeval.jpl.nasa.gov/ [Sander, 2011]. PhD dolgozatomban, amikor csak lehetséges, 

ebből a gyűjteményből veszem a szükséges kinetikai adatokat, és a saját eredményeimet is az 

ott szereplő ajánlásokkal hasonlítom össze. Ugyancsak kritikai adatgyűjtemény az IUPAC 

kinetikai adatbázisa, ami a világhálón érhető el: „IUPAC Subcommittee for Gas Kinetic Data 

Evaluation”, http://www.iupac-kinetic.ch.cam.ac.uk/. A szerkesztők szándéka szerint, az IUPAC 

adatbázis folyamatosan bővül a legújabb adatok figyelembe vételével, azonban nagyon sok 

reakciónál több éves lemaradásban vannak a frissítéssel.  
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3. KÍSÉRLETI MÓDSZEREK 

 

3.1 Impulzuslézer-fotolízis – rezonancia-fluoreszcencia technika (PLP-RF) 

 

Az OH + C2H5F (1) reakció kinetikai vizsgálatához az impulzuslézer-fotolízis – 

rezonancia-fluoreszcencia technikát alkalmaztam. A kísérleti módszer kifejlesztését jelentős 

részben magam végeztem el, ezért ezt a módszert részletesebben mutatom be, mint az egyéb 

kísérleti technikákat. A PLP-RF technika, hasonlóan a következő szakaszban bemutatásra 

kerülő DF-RF módszerhez, gázfázisú elemi reakciók kinetikai vizsgálatára alkalmas, 

amelynél a szabadgyököket lézer villanófénnyel állítjuk elő és a reakciók megfigyelése a 

laboratóriumi ’valós’ időskálán (µs–ms) történik. A kísérleti berendezés főbb részei a 

következők: a reaktor, a gázkezelő- és vákuumrendszer, a fotolizáló lézer, az RF fényforrás, 

valamint a detektáló és jelfeldolgozó egység. 

A 3.1 ábrán az alkalmazott mérőrendszer, és részletesebben bemutatva a reaktor rajza 

látható. A reaktor három, egymásra kölcsönösen merőleges, 25 mm belső átmérőjű 

kvarccsőből áll, melyet termosztáló köpeny vesz körül. A reaktor térfogata ~570 cm3. 

Kezdetben fémből készült reaktort használtunk, aminek előnye, hogy alkalmazásával nagy 

hőmérsékleteken is tanulmányozhatók a reakciók, azonban sokszor igen jelentős az 

adszorpciós és heterogén fali reakciók szerepe. Ezért tértünk át a teljesen kvarcból készült 

reaktor használatára. A kvarc reaktornál kritikus pont volt az ablakok csatlakoztatása a 

reaktortesthez. Ezért, a 3.1 ábrán látható megoldással, a reaktor ablakait cserélhető O gyűrűs 

lezáró elemekkel láttam el. A cserélhető ablakok előnye, hogy az ablakok és a reaktor is 

könnyen tisztítható. A kísérletekben nem lumineszkáló, Suprasil ablakokat (W1-W4, Heraus, 2 

mm vastag, 50 mm átmérőjű) használtam.  

A gázelegyek elkészítését, tárolását és szabályozott módon a reaktorba történő 

bevezetését a gázkezelő vákuumrendszer segítségével végeztem. A reaktánsokból és a 

gyökforrásból (HNO3) híg (~1%), héliumos gázelegyeket készítettem nagyméretű (~10 dm3), 

Pyrex lombikokban, manometrikus összeméréssel. A parciális nyomásokat egy precíziós 

Bourdon-csöves manométerrel (Texas Instruments, Model 145) mértem. A gázelegyeket lassú 

áramban vezettem keresztül a reaktoron; a parciális gázáramok a reaktorba jutás előtt egy 

keverőtérbe (MV) léptek be. A reaktáns- és a gyökforrás gázelegyek áramát tűszelepekkel 

(Hoke, Micromite) szabályoztam. Az össznyomást héliummal állítottam be. A héliumot 

kalibrált elektronikus áramlásszabályzón (Aalborg, GFC17A – MFC a 3.1 ábrán) keresztül 
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csatlakoztattam a gázkezelő vákuumrendszerhez. Az áramló gázelegy nyomását a reaktorban 

a szívóoldalra beépített tűszelep (Hoke, Milli-Mite) szabályozásával állítottam be. A 

reaktánsok pontos koncentrációját az elegyek összetételéből, illetve az ismert térfogatú MV 

keverőtérben az adott idő alatt bekövetkező nyomásváltozásból határoztam meg, figyelembe 

véve a laborhőmérsékletet. 

Az OH-gyököt a reaktorban állítottam elő HNO3 248 nm-es impulzus-lézer 

fotolízisével: a fotolizáló lézer egy KrF exciplex lézer (Lambda Physik, EMG 101 MSC) volt. 

A lézerfény középső, homogén részét egy írisz-blendével választottam ki és egy 40 cm 

gyújtópontú lencse segítségével a reaktor közepére fókuszáltam. A vizsgált OH + C2H5F (1) 

elemi reakció a ms időskálán játszódik le, ezzel szemben a salétromsav OH-gyököt 

eredményező fotodisszociációja a ns időskálán lezajlik. A hidroxilgyök-képződés 

kvantumhatásfoka ΦOH (248 nm) > 0,97 [Turnipseed, 1992]. Ezen a hullámhosszon a 

salétromsav abszorpciós keresztmetszete, σHNO3(248 nm) = 2,00 10–20 cm2 [Burkholder, 

1993], viszonylag kicsi, ezért az OH + HNO3 reakció zavaró hatásaival számolni kell. Ezt 

elkerülendő a salétromsav koncentrációját minél alacsonyabb értéken tartottam.  

Az OH-gyök reakcióba lép a nagy feleslegben jelenlevő reaktánssal, koncentrációja 

csökken. A hidroxilgyök koncentrációcsökkenés időbeli lefutását rezonancia-fluoreszcencia 

(RF) spektroszkópiával követtem nyomon. A módszer lényege, hogy a gerjesztés és az 

emisszió két ugyanazon energiaszint között jön létre. A rezonancia lámpa egy kvarcból 

készült kisülési cső, melyben 2,5% vízgőzt tartalmazó argont áramoltattam. A kisülési cső 

egy mikrohullámú generátor (Electro-Medical Supplies Ltd., Microton 200; MWD a 3.1 

ábrán) üregében helyezkedett el. A kísérletekben nagy OH-gyök detektálási érzékenységre 

volt szükség. Ehhez optimáltam a vízgőz / argon arányt (2,5% H2O volt az optimum) és az 

elegy nyomását a kisülési csőben, valamint a mikrohullámú generátor üregének pozícióját. A 

generátor által becsatolt elektromos teljesítmény 100 W volt, – melyből, köszönhetően az 

optimális üregpozíciónak – a visszavert teljesítmény 1-2 W volt mindössze. A mikrohullámú 

kisülésben a vízmolekula disszociál, a keletkező OH-gyök elektrongerjesztett állapotba kerül, 

és miközben alapállapotba tér vissza kisugározza a RF fényt. A lámpa emissziós spektruma a 

3.2 ábrán látható. A hidroxilgyök gázfázisú abszorpciós spektruma ezzel megegyező, ezért ez 

egy hatékony és szelektív módszer az OH-gyök detektálására. A lámpa fényét két Suprasil 

lencsével fókuszáltam a reaktorba, amivel a reakcióelegyben a lézerimpulzus hatására 

keletkező hidroxilgyököt gerjesztettem. Az elektrongerjesztett OH-gyök rezonáns fény 

kibocsátásával tér vissza az alapállapotba, az intenzitás a gyökkoncentrációval arányos. A 

reaktor közepében keletkezett RF sugárzást, mind a lézernyalábra, mind pedig a gerjesztő 
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fényforrásra merőlegesen detektáltam egy fotoelektron-sokszorozóval (Thron EMI, 9781B). 

A reaktorból kilépő rezonáns fényt két Suprasil lencsével fókuszáltam a fotoelektron-

sokszorozó (PM) katódjára. A lézer szórt fényének csökkentése érdekében, a lencsék elé egy 

feketére-eloxált alumínium blendét (kürtőt) helyeztem el. Az RF fény kiválasztására a 

fotoelektron-sokszorozó elé egy 310 nm-es (IF) interferencia szűrőt (Oriel, 310SF1025) 

helyeztem el. A fotoelektron-sokszorozó nagyfeszültségű (HV) tápegységét (Gamma System 

– KFKI, NB-101) 860 volton üzemeltettem; a PM-ről kilépő anódáramot egy 100 kiloohmos 

munkaellenálláson alakítottam át feszültségjellé, amit a mérésvezérlő-jelfeldolgozó 

elektronika dolgozott fel. 

A jelfeldolgozás kezdetben egy tárolós oszcilloszkóp és egy DOS alapon megírt 

program segítségével történt, amit azonban doktori munkám második felében sikerült 

korszerűsíteni. Az oszcilloszkópot kiváltottam egy modern, számítógépes hardver-szoftver 

rendszerrel. A mérőberendezés elemei és a mérést vezérlő szoftver közötti kommunikációt a 

PC-ben található NI PCI 6221 multifunkciós DAQ kártya biztosítja. Az adatfeldolgozás és 

kiértékelés LabView programokon alapszik. A LabView egy korszerű grafikus 

programfejlesztő környezet, amely elsősorban méréstechnikai és a hozzákapcsolódó 

jelfeldolgozási feladatok megoldására szolgál. A mérésvezérlő program egy +10V-os, pár 

nanoszekundumos impulzussal a lézer vezérlőelektronikáját lézerimpulzus kezdeményezésére 

utasítja, melynek végrehajtásáról a lézer elektronikája egy -15V-os 3µs-os analóg 

négyszögjellel ad visszajelzést. Az OH-gyök koncentrációval arányos feszültségjelek 

lecsengésének időskáláján ez a nulla időpont. A program végrehajtja az előre beállított lézer-

lövésszámnak megfelelően a kísérletet, és átlagolja a detektorról érkező feszültségjeleket. A 

program számítógépes kezelőfelületén tudjuk állítani a mintavételi frekvenciát, két lézerlövés 

közti időt és a lézerlövések számát. A program bekéri a reaktánsok és gyökforrások parciális 

áramlási sebességét, a lövésenkénti lézerenergiát, a reakció hőmérsékletét és nyomását, 

kiértékeli az OH-jelek időbeli lecsengését, kiszámolja a koncentrációkat és „on-line” 

sebességi együtthatókat ad eredményül (ld. a 4.1.1.1 fejezetben is). 

Az impulzuslézer lövésenkénti energiáját egy energiamérővel (Gentech, OE25SP-H-

MB-DO) a mérések előtt és után is meghatároztam. Az energiamérő feszültségjelét egy 

digitális oszcilloszkóppal (Gould, DSO 4072) mértem. Azt tapasztaltam, hogy a lövésenkénti 

energia egy napon belül maximum 10 %-ot ingadozik, ha az impulzuslézer frekvenciája nem 

nagyobb, mint 2 Hz. 
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3.1 ábra. A PLP-RF reakciókinetikai berendezés vázlatos rajza. 
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3.2 ábra. Az OH rezonancia-fluoreszcencia lámpa emissziós spektruma [Stuhl, 1972]. 

 

3.2 Gyorsáramlásos kísérleti módszer (DF) 

 

A gyorsáramlásos technika milliszekundumos időskálán lejátszódó gázfázisú elemi 

reakciók tanulmányozására alkalmas módszer. Kutatómunkám során az (1), (2), illetve a (4-9) 

reakciók vizsgálatához használtam ezt a direkt reakciókinetikai technikát. A kísérletekben 

alkalmazott reaktor vázlatos rajza a 3.3 ábrán látható. A készülék főbb részei: a mozgatható 

injektorral felszerelt reaktor, a detektáló egység, és a gázkezelő vákuumrendszer. A technika 

különlegessége, hogy a reakcióidőt a reaktánsok kontaktideje határozza meg, ami a 

detektortól mért távolság és a lineáris gázsebesség (tipikusan 300 – 1200 cm s–1) hányadosa. 

A berendezős fő egysége az áramlási csőreaktor (Pyrex, 640 mm hosszú, 40 mm belső 

átmérőjű), melynek közepébe egy mozgatható injektor nyúlik be. A reaktort egy termosztáló 

köpeny veszi körül. A reaktánsokból híg elegyeket készítettem, puffergázként héliumot 

alkalmaztam. Az elegyeket tárolólombikokban hagytam keveredni (felhasználás előtt 

jellemzően legalább 1 napig), a fotokémiailag aktív reaktánsokból készített elegyeket fénytől 

védve tároltam a lombikokban. A reaktorba jutó reaktánsok és gyökforrás molekulák 

koncentrációjának pontos meghatározása a következőképpen történt: ismert, kalibrált 

térfogatú lombikokban mértem az időegység alatt bekövetkező nyomásváltozást, ebből és az 

elegy százalékos összetételéből határoztam meg a koncentrációkat. A reaktáns elegyek 

tűszelepekkel (HOKE Micromite, ill. Milli-Mite) szabályozva, nagy fölöslegben lévő inert 



 32 

gázárammal (hélium) léptek be a reaktorba; a hélium vivőgáz-áramok szabályozása kalibrált 

elektronikus áramlásszabályzókkal történt. A reaktorban uralkodó fizikai tulajdonságokat 

(nyomás, áramlási sebesség, viszkozitás) a nagy feleslegben alkalmazott inert gáz határozta 

meg. A szabadgyököket, ill. atomokat az injektorban állítottam elő. Leggyakrabban a 

különféle reaktánsok OH-gyökkel végbemenő reakcióit vizsgáltam. Az OH-gyök 

előállításához 5% H2 / He elegyet vezettem át egy kvarc kisülési csövön (3.3 ábra). A kisülési 

cső egy mikrohullámú generátor (AHF-analysentechnik, GMW 24-303 DR) üregében 

helyezkedett el. A kisülésben keletkezett H-atom reagált az injektorba bevezetett 2%-os NO2 / 

He gázeleggyel: a reakcióban OH-gyök és NO keletkezik. A H + NO2 reakció kellően gyors 

(k = 1,27 10–10 cm3 molekula–1 s–1 [Sander, 2006]) ahhoz, hogy az injektor belsejében a 

rövidebb és a hosszabb csővég között teljes mértékben lejátszódjon (3.3 ábra). A reaktánst (pl. 

etil-fluoridot) az áramlási reaktor felső végén vezettem be. Az injektorból kilépő OH gyök 

pillanatszerűen (<0,2 ms) összekeveredik a reaktáns / He árammal, vagyis ez a reakció 

kezdete. A reakcióidő mérése nem abszolút időskálán történik, hanem a gázáram sebessége és 

az injektor helyzete határozza meg: az injektor mozgatásával (a detektortól mért távolságának 

változtatásával), illetve az áramlási sebesség módosításával tudjuk változtatni a reakcióidőt. A 

gyors gázáramot nagyteljesítményű vákuumszivattyúkkal állítottam be. Az olajgőzök és a 

kondenzáló vegyi anyagok kiszűrésére cseppfolyós nitrogénnel hűtött nagyméretű csapdát 

helyeztem a szivattyúk és a detektorblokk közé.  

A detektorblokk a reaktor alsó végénél csatlakozott a reaktorhoz. Az OH-gyök 

detektálására rezonancia fluoreszcens (RF) módszert alkalmaztam. A rezonancia lámpa, 

hasonlóan a PLP kísérleteknél leírthoz, egy kvarcból készült kisülési cső. A DF berendezésnél 

nem előzetesen elkészített eleggyel működött a lámpa, hanem egy vízzel töltött színteres 

telítőn keresztül folytonos argon árammal állítottam be a megfelelő Ar / H2O gázelegyet. A 

lámpa fényét két Suprasil lencsével fókuszáltam a reaktorblokk közepébe, amivel a 

reakcióelegyben jelenlévő hidroxilgyököt gerjesztettem. Az elektrongerjesztett OH-gyök 

rezonancia-fluoreszcens fény kibocsátásával tér vissza az alapállapotba, melynek intenzitása a 

gyökkoncentrációval arányos. Az emittált fényt a besugárzás vonalára merőlegesen, a PMT 

(Thorn EMI, 9783) fotoelektron-sokszorozó katódjára fókuszáltam két Suprasil lencsével (3.3 

ábra). A két lencse közé egy interferencia szűrőt (Oriel 310FS1025) helyeztem a rezonáns 

fénysugarak kiválasztására. Az OH-gyök koncentrációjával arányos RF jelnagyságot 

stacioner körülmények között mértem, a módszer természetéből adódóan. A jelfeldolgozás 

szempontjából ez azért előnyös, mert egy-egy reakcióidőnél akár több perces átlagolást is 
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lehet alkalmazni a jel/zaj viszony javítása céljából. A jelfeldolgozás a H-Interorg Kft által 

készített számítógépes adatfeldolgozó rendszerrel történt. 

Az acetonilgyök, CH3C(O)CH2, és Br2 molekula reakcióját szintén a DF módszerrel 

tanulmányoztam (4.3 fejezet). Ekkor az OH rezonancia lámpa helyett egy Nd:YAG lézer 

(Surelite SLII-10) 355 nm-es fényét használtam a szabadgyök megfigyelésére, vagyis lézer-

indukált fluoreszcenciás (LIF) detektálást alkalmaztam. Kihasználtam azt a 

kutatócsoportunkban korábban született tapasztalatot [Imrik, 2004], hogy az acetonilgyök jó 

szelektivitással és érzékenységgel detektálható nemcsak egy hangolható festéklézer fényével, 

hanem a ND:YAG lézer harmadik harmonikus hullámhosszán is. Az acetonilgyököt F-atom 

és aceton reagáltatásával állítottam elő, CH3C(O)CH3 + F → CH3C(O)CH2 + HF. A 

fluoratomot F2 molekula mikrohullámú disszociáltatásával hoztam létre. Ennél a 

gyökforrásnál, a mikrohullámú kisülési cső belsejében egy Al2O3 betétcső volt elhelyezve. 

Erre azért volt szükség, hogy megakadályozzuk a fluoratom reakcióját a kvarc cső falával, 

ami szennyező atomokat és szabadgyököket (O, SiF2, stb.) juttatott volna a gázáramba. A 

gerjesztett LIF fényt a detektálóblokkból Suprasil lencsékkel fókuszáltam a 

fotoelektronsokszorozó (Thorn EMI, 9781B) katódjára, a fényútba helyezett optikai 

üvegszűrőkön keresztül (Scott 2 mm BG-12 + 3 mm GG-385 + 3 mm KV-418; áteresztési 

maximum: 436 nm, maximális áteresztés: ~48,0%, félértékszélesség: ~50 nm). Az impulzus-

gerjesztésnek megfelelően, az LIF-jelet tárolós oszcilloszkóppal (Hewlet-Packard, 

HP54601A) dolgoztam fel. A módszer részletes leírása megtalálható az [Imrik, 2004] és a 

[Farkas, 2006] közleményekben.  
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3.3 ábra. A gyorsáramlásos reakciókinetikai berendezés (DF-RF) vázlatos rajza 
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3.3 Fotooxidációs és relatív kinetikai mérések 

 

A 3.4 ábrán a kutatócsoportunkban kifejlesztett „szmog-kamra típusú” berendezés 

(SC) vázlatos rajza látható [Szabó, 2011]. Ez a berendezés alkalmas a légköri fotooxidációs 

folyamatok laboratóriumi vizsgálatára és a relatív kinetikai módszer (RR) alkalmazásával 

sebességi együttható viszonyok meghatározására. A légkörkémiai szimulációs kísérletekben 

az etil-fluorid hidroxilgyökkel iniciált fotooxidációját tanulmányoztam. A reaktor egy ~10 

dm3 térfogatú Pyrex (boroszilikát üveg) lombik volt, melyet gázkromatográfiás mintavevő 

fejjel láttam el; a mintavételt egy zsilipelhető térből, szeptumon keresztül, gázfecskendővel 

végeztem. Az OH-gyök előállítását metil-nitrit foto-oxidációjával történt: 

CH3ONO + h ν → CH3O + NO 

CH3O + O2 → HO2 + CH2O 

 HO2 + NO → OH + NO2 

 Fényforrásként egy, eredetileg mozifilmek vetítésére szolgáló, nagy teljesítményű 

(2000 W) Xe lámpát (Xenolux 2000 H) használtam, ami egy légtermosztáttal és parabolikus 

tükörrel felszerelt lámpaházban helyezkedett el. A kilépő fénynyaláb elé egy IR szűrőt (IRSz) 

helyeztem. Ez, és a folyadékszűrők nagyrészt kiszűrték a fénysugár tetemes hőkomponensét. 

A lámpa emissziós spektrumából a metil-nitrit fotolíziséhez szükséges hullámhosszt (~360 

nm) szűrőoldatok segítségével választottam ki [Pearlyn D., 1977]. A fényszűrő oldatokat 

nagyméretű, Pyrex falú, egyenként 11 cm optikai úthosszt biztosító üvegkádakba töltöttem. A 

fényszűrők a következőek voltak: króm-timsó (KT) és metilén-kék (MK), 6,9 illetve 0,3 

mmol/dm3 koncentrációjú vizes oldatai, valamint ioncserélt víz (V). Annak érdekében, hogy a 

besugárzás egyenletes legyen, a reaktort egy lemezjátszóval forgattam (3.4 ábra). A 

besugárzás hatékonyságának növelése céljából a reaktor mögé egy nagyméretű sík alumínium 

tükröt (T) helyeztem.  

A reakcióelegy összeállítása vákuumrendszeren, egy kapacitív nyomásmérő (MKS 

Baratron) segítségével történt. A reaktor nagy belső felülete és a kis keresztmetszetek miatt a 

vákuumozás viszonylag hosszú időt vett igénybe. A reakcióelegyben etil-fluorid, metil-nitrit, 

perfluor-ciklobután (GC standard) és szintetikus levegő volt. A legkisebb parciális nyomású 

komponens bemérésével kezdtem az elegykészítést, legvégül szintetikus levegővel töltöttem 

fel a reaktort közel légköri nyomásra (~950 mbar).  

A besugárzás után a reaktor két szelepe közti térrészt (3.4 ábra) leszívattam. A külső 

szelep elzárása után megnyitottam a belsőt, majd ez utóbbit újra elzártam. Ezután ismét 
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leszívattam a két szelep közti teret. A zsilipelést többször megismételtem, annak érdekében, 

hogy a minta összetétele megegyezzen a lombikban lévő összetétellel. A gázminták analízisét 

egy HP 5840A típusú, lángionizációs detektorral (FID) felszerelt gázkromatográffal 

végeztem. Az analízisekhez 250 µl mintát vettem, Hamilton gáz-fecskendővel, a két szelep 

között lévő szeptumon keresztül (GC). A gázkromatográfban használt kolonnát (Rt-QS-Boud) 

az adagolás után 5 percig 80 °C-on tartottam, majd 20 °C/perc sebességgel fűtöttem 120 °C-ig 

és végül a hőmérsékletet ezen az értéken tartottam további 10 percig. A 

hőmérsékletprogramot a reaktáns és reakciótermékek, illetve a standard igen eltérő retenciós 

ideje miatt alkalmaztam. 

 

 

 

3.4 ábra. Légkörkémiai szimulációs berendezés vázlatos rajza. 

 

A fentiekben leírt kísérleti berendezést használtam relatív reakciókinetikai (RR) 

mérésekre is, a Br-atom és az etán molekula között végbemenő reakció sebességi 

együtthatójának meghatározására. Az RR módszer, más néven, a „vonatkoztatási reakciók” 

módszerének esetében a mérendő Br-atom reakciójának sebességét a Br-atom egy más 

reakciójának sebességéhez hasonlítjuk, amelynek jól ismert a sebességi együtthatója [Zügner, 

2008] [Nádasdi, 2007]. Ilyen módon sebességi együttható viszonyokat határozunk meg, 

amelyekből a referencia reakció ismert sebességi együtthatójával kapjuk meg a vizsgált 

reakció  sebességi együtthatóját. 

A 3.4 ábrán látható berendezéshez képest eltérést jelentett, hogy a Br-reakcióknál nem 

alkalmaztam folyadékszűrőket, csak a hőkomponens kiszűrésére szerepelt az ioncserélt vízzel 

töltött folyadékszűrő (V). A Br-atomokat Br2 fotolízisével állítottam elő; a reakcióelegy 

tartalmazott brómot, etánt és a referens reaktánst, CH2ClBr-t, illetve neo-C5H12-t. A reaktáns 
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C2H6 és a referens anyagok fogyását rendszeres időközönként vett minták gázkromatográfiás 

analízisével határoztam meg (a pontos mérés érdekében a reakcióelegy perfluor-

metilciklohexán (c-C7F14) GC belső standardot is tartalmazott). A gázkromatográfiás 

körülmények a következőek voltak: 3m Porapak P oszlop, programozott hőmérsékletű 

analízis 80 és180 °C között; FID detektálás. 

 

3.4 Abszorpciós spektrumok meghatározása Merlin mérőrendszerrel 

 

Az elmúlt években kutatócsoportunkban kifejlesztettünk egy átáramlásos gáz-

spektrofotométert [Nádasdi, 2009b] , [Nádasdi, 2010] ami gázfázisú minták abszorpciós 

spektrumának meghatározására alkalmas az UV-látható tartományban. A műszeregyüttes 

központi egysége az Oriel gyártmányú MerlinTM lock-in erősítő (Oriel 70100), ami az 

automatikus adatfeldolgozáson kívül a mérésvezérlés feladatát is ellátja egy személyi 

számítógép és egy szoftver segítségével. 

A mérési elrendezés a 3.5 ábrán látható. A berendezés fő részei a következők: D2 

lámpa, monokromátor, átáramlásos mérőcella, fotoelektron-sokszorozó (PMT), lock-in 

egység és a gázkezelő vákuumrendszer. 

A deutériumlámpában (Hamamatsu L2196) a D2 molekulák ívkisülésben 

gerjesztődnek, emissziójuk széles UV-tartományban folytonos spektrumot szolgáltat. Az 

ívkisülés hatására ózon keletkezik, ezért mérés közben nitrogéngázt fúvattam a lámpába. A 

deutériumlámpa fényét Suprasil lencsék, valamint egy íriszblende segítségével párhuzamos 

fénynyalábbá alakítottam, majd a mérőcella után a monokromátor belépő résére fókuszáltam. 

A monokromátor (Oriel 77200) mérési tartománya 200 – 2400 nm, maximális felbontása 0,10 

nm. A kilépő réshez fotoelektron-sokszorozót (Thorn EMI Electron Tubes 9781 QB) 

csatlakoztattam. A fotoelektron-sokszorozó 800 V tápfeszültséggel (Electron Tubes Limited 

PM28B tápegység) üzemelt. A PMT-ből kilépő elektronáramot egy 100 kΩ-os 

munkaellenálláson keresztül feszültségjellé alakítva vezettem a jelfeldolgozó egységbe. A 

monokromátor mozgó alkatrészeinek hőtágulása miatt a spektrumok rosszul reprodukálódtak, 

ezért szükség volt a monokromátor termosztálására, melyet házilag alakítottunk ki [Nádasdi, 

2009a] . Az abszorpciós spektrumok kiméréséhez egy 50,15 cm hosszú, termosztálható kvarc 

küvettát használtam. A küvetta használható stacioner, illetve átfolyós üzemmódban is. 

Áramlásos üzemmód alkalmazásával csökkenthető a mérendő komponens fali lerakódása, 

ekkor mind a belépő, mind pedig a kilépő gázáramokat tűszelepekkel (Hoke, Millimite) 
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szabályozhatjuk. A mérőcella vákuumozhatóságát egy kétlépcsős rotációs szivattyú 

(Tungsram DP12) biztosította. A szivattyú és a fővezeték közé cseppfolyós nitrogénnel hűtött 

csapdát helyeztem. A gázmintát (acetil-fluoridot) közvetlenül gázpalackból mértem be az 

előzőleg levákuumozott mérőcellába egy tűszelepet használva a megfelelő gáznyomás 

beállítására. A gázküvetta belépő nyílásához, egy T üveg elágazással, Bourdon csöves 

nyomásmérőt csatlakoztattam (Texas Instruments, Model 145). 

A mérésvezérlő egység (MerlinTM Control Unit) a zajjal terhelt jelek átlagolását egy 

széles, dinamikus tartományban (1 µV – 2 V) működő lock-in erősítővel végzi (3.5 ábra). Az 

optikai fényszaggató (chopper) működtetéséhez a vezérlőjelet és a tápfeszültséget is ez az 

egység szolgáltatja. A MerlinTM indítójelet ad a számítógépnek, amely egy szoftver 

segítségével (RunesTM II) vezérli a monokromátor léptető egységét. A detektor által mért 

feszültségjel is a mérésvezérlő egységbe fut be, ami a lock-in jelfeldolgozás után a 

számítógép tárhelyén kerül mentésre. 

A Windows alapú RunesTM II program segítségével a mért spektrumok a számítógép 

képernyőjén azonnal megjeleníthetők. A programban lehetőségünk van háttérkorrekcióra, 

illetve a különböző paraméterek (mérési tartomány (nm); mérés felbontása (nm); detektálási 

idő (s)) beállítására. A mért spektrumok a program ’.dat’ kiterjesztésű adatfájlokként 

tárolódnak a számítógép merevlemezén. 

 

 
 

3.5 ábra. A „Merlin spektrofotométer” összeállítási rajza [Nádasdi, 2009b] . 
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3.5 Impulzuslézer-fotolízis – gázkromatográfiás analízissel (PLP-GC) 

 
Ezzel a kísérleti technikával az acetil-fluorid (AcF) fotolízisét tanulmányoztam, 

meghatároztam a fotobomlás kvantumhatásfokát 248 nm-en ((3) reakció). Az alkalmazott 

módszert a kutatócsoportunkban fejlesztettük ki, amit a korábbi munkáinkban részletesen be 

is mutattunk [Kovács, 2006] [Nádasdi, 2010], ezért az alábbiakban csak egy rövid 

ismertetésre térek ki. 

 

3.6 ábra. A PLP – GC kísérletekben alkalmazott fotolízis reaktor vázlatos rajza. 

 

A kísérletekben egy gázkromatográfiás mintavételre alkalmas, V = 81,3 cm3 térfogatú 

és l = 20,0 cm optikai úthosszal rendelkező kvarc küvettát használtam, amelyhez egy 

szeptumos mintavevő feltét („zsilip”) csatlakozott (3.6 ábra). Impulzus lézerrel (Lambda 

Physik, EMG 101 MSC; Kr-F exciplex) besugároztam az acetil-fluorid tartalmú gázelegyeket, 

és gázkromatográfiás analízisekkel meghatároztam az acetil-fluorid fogyását, majd ebből a 

fotobomlás kvantumhatásfokát (Φ3). A lézerfény homogén részét egy 18 mm átmérőjű 

íriszblendével választottam ki. A lézerimpulzus energiáját a besugárzás előtt és után is 

megmértem egy lézerenergia-mérővel (Gentec, OE25SP-H-MB-DO), amit az íriszblende 

után, a reaktor belépő ablaka elé helyeztem a mérés idejére. Az energiamérőt egy digitális 

oszcilloszkóphoz (HP 54601A) csatlakoztattam és 64 impulzushoz tartozó feszültségjel 

átlagából állapítottam meg a lövésenkénti átlagos lézerenergiát. Φ3 meghatározásához ismerni 

kellett az impulzusok számát, amit a lézerlövés frekvenciájából és a besugárzási időből 

kaptam meg. Pontosabbá vált a mérés, amikor a lézer trigger kimenetelére egy 

impulzusszámlálót (MTA Atomki, Scaler-NC800) kötöttem. A lézerenergia és impulzusszám 

szorzata adja a küvettába becsatolt energiát, figyelembe véve a küvetta ablakának 

fényáteresztését. Az ablak fényáteresztési tényezőjét a fotolízis hullámhosszán, külön 
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mérésekkel határoztam meg, ami egy ablakra vonatkoztatva fablak(248 nm) = 0,885 értéknek 

adódott. A besugárzás után mért és a kezdeti acetil-fluorid koncentráció hányadosának 

logaritmusa arányos az acetil-fluorid fogyási kvantumhatásfokával (ld. a 4.1.3.2 fejezetben). 

Az acetil-fluorid koncentrációjának meghatározását egy HP 5840A típusú, 

lángionizációs detektorral felszerelt gázkromatográffal végeztem. Az adagolási 

bizonytalanságból eredő hibák kiküszöbölésére 1,1,2,2-tetrafluoro-etánt (TFE) inert 

gázkromatográfiás belső standardot alkalmaztam. A TFE molekulának a fotolizáló 

hullámhosszon nincs fényelnyelése és kémiailag is inert. A minták analízisére egy 30 m 

hosszú HP-5 típusú, apoláris kvarc kapilláris kolonnát (0,32 mm belső átmérő, 0,25 µm 

filmvastagság) használtam. Az acetil-fluorid relatív koncentrációját 5-7, egyenként 250 µl 

gázminta adagolásával határoztam meg, az acetil-fluorid és TFE csúcsterületek hányadosának 

átlagából. A gázkromatográfiás mintavétel Hamilton gáz-mikrofecskendővel történt, a 

fotolizáló reaktor mintavevő zsilipéből (3.6 ábra), a szilikongumi szeptumon keresztül. Ez a 

mintavételi eljárás nem teszi lehetővé a légkörinél kisebb nyomású térből történő 

elemzéseket, ezért az alacsony nyomású kísérletek után a küvettát belevegőztettem és így 

hajtottam végre a mintavételezést. Rövid várakozás után a zsilip két szelepe közti térrészt 

leszívattam, ezután a zsilip terét a mintával feltöltöttem, majd az egész eljárást, kezdve a 

zsilip evakuálásával, megismételtem. Ez a mintaelőkészítési eljárás biztosította, hogy a 

küvettában és a mintavételi helyen megegyezzen a gázelegy összetétele.  

 

3.6 Felhasznált anyagok 

 
Az egyszerűbb bemutatás érdekében táblázatos formában foglalom össze a 

kísérleteimben használt anyagokat és tisztításukat, megadom továbbá, hogy milyen 

reakcióban és milyen célra használtam fel őket (3.1 táblázat). Minden esetben, a 

kereskedelemben kapható legnagyobb tisztaságú anyagokkal dolgoztam, esetenként azonban 

még így is további tisztításra volt szükség (ld. a 3.1 táblázat lábjegyzetében). A 

gyorsáramlásos kísérletekben különösen fontos volt, hogy a vivőgáz hélium még nyomokban 

se tartalmazzon szennyezőket, amelyek a mikrohullámú kisülésben reaktív atomokká, ill. 

szabadgyökökké alakulnak. Ezért a He vivőgázt a reaktorba vezetés előtt folyékony 

nitrogénnel hűtött, aktivált szilikagélt tartalmazó csapdákon vezettem keresztül további 

tisztítás céljából. A folyadékmintákat felhasználás előtt többszöri kifagyasztás–elszívatás–

felolvasztás ciklus alkalmazásával levegőmentesítettem. 
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Néhány kísérletben metil-nitrit fotooxidációjával állítottam elő a hidroxilgyököt. 

Metil-nitritet, fényérzékenysége és bomlékonysága miatt nem árusítanak, ezért magam 

szintetizáltam NaNO2, CH3OH és kénsav reagáltatásával, az irodalomban részletesen leírt 

recept szerint [Taylor, 1980] [Szabó, 2011]. A nyers terméket négyszeres mélyhőmérsékletű 

vákuumdesztillációval tisztítottam. A tisztított CH3ONO <0,15% szennyezést találtam GC 

analízissel meghatározva. A mintát fénytől védve, a hűtőszekrény mélyhűtő részében 

tároltam. 

 

3.1 táblázat. A kísérletekben felhasznált anyagok, tisztaságuk és alkalmazási területük. 
 

Anyag Gyártó Tisztaság Reakció Felhasználás módja 

acetil-fluorid 1 PCR Inc. min. 96% (2-3) reaktáns 

argon Linde Gas 99,999% 

(1-2), (4-5), 

(8-9) 

(3) 

rezonancia lámpában 

vivőgáz, 

puffergáz  

bróm2 Sigma-Aldrich 99,5+% (7), (12-13) reaktáns 

bróm-klórmetán Aldrich 99% (12) reaktáns 

etán Messer Hungaria 99,95% (11) reaktáns 

etil-fluorid SynQuest Lab. Inc. min. 97% (1) reaktáns 

fluor  Messer-Griesheim 
5% F2 / 4.6 

He 

(7) 

(1), (3) 

hidroxilgyök előállításra, 

lézertöltet 

hidrogén Linde Gas 99,98% 

(1-2), (4), 

(8-9) 

(1), (3) 

hidroxilgyök 

előállításra, 

GC-gáz 

hélium 
Messer-Griesheim 

ill. Linde Gas 
99,996% (1-13) vivőgáz, puffergáz 

kripton Linde Gas 99,996% (1), (3) lézertöltet 

neon Linde Gas 99,996%  lézertöltet 

neo-pentán Fluka min. 99% (13) reaktáns 

nitrogén Messer-Griesheim 99,995% 
(3) 

(1), (3)  

puffergáz  

GC-vivőgáz 

nitrogén-dioxid 4 Messer-Griesheim 98% 
(1-2), (4), 

(8-9) 
hidroxilgyök előállításra 

oxigén Messer-Griesheim 99,995% 
(3) 

(5-6) 

puffergáz 

reaktáns 

perfluor-ciklobután2 PCR Inc. min. 99% (1), (3) gázkromatográfiás standard 

perfluor-metilciklohexán2 Fluka min. 97% (1), (3) gázkromatográfiás standard 

sűrített levegő Messer-Griesheim olajmentes, (1), (3) GC-gáz  
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max. 21 

V/V% O2 

szintetikus levegő Linde Gas 
20 V/V% O2 

80 V/V% N2 
(1) puffergáz 

1,1,2,2-tetrafluor-etán PCR Inc. min. 99% (1), (3) gázkromatográfiás standard 

xenon Messer-Griesheim 99,998%  lézertöltet 

aceton2 Sigma-Aldrich 99,9+% (7) acetonilgyök előállításra 

etanol2 Merck, Uvasol min. 99,9%  reaktáns 

etil-metil-keton2 Sigma-Aldrich min. 99,7%  reaktáns 

izo-pentán Fluka AG. min. 99% (3) reaktáns 

cc. kénsav3  Carlo Erba 96% (1) 
vízmentes HNO3 előállításhoz 

metil-nitrit szintézis 

cc. salétromsav3  Carlo Erba 65% (1) vízmentes HNO3 előállításhoz 

metanol2 Riedel-de-Haën min. 99,7%  metil-nitrit szintézis 

pivalin-aldehid2 Sigma-Aldrich 97% (6) reaktáns 

propionaldehid Sigma-Aldrich 97% (8) reaktáns 

trifluorecetsav2  Reanal min. 99% (4) reaktáns 

Cr2KO8S2 x 12 H2O Sigma-Aldrich min. 98% (1) szűrőoldat 

metilénkék Sigma-Aldrich min. 99,0% (1) szűrőoldat 

kalciumklorid Fluka min. 97%  metil-nitrit szintézis 

nátrium-nitrit Sigma-Aldrich 99,5%  metil-nitrit szintézis 

víz  ioncserélt (1-2), (4-5) RF lámpában 

 

1 Az acetil-fluoridot a PCR Inc. fém tároló palackjából közvetlenül, tűszelepen keresztül 
jutattam be a kinetikai berendezésekbe. A kezdeti kísérletekben mélyhőmérsékletű vákuum-
desztillációval tisztítottam és cseppfolyós nitrogén hőmérsékletén teflonszeleppel lezárt 
fiolában tároltam. A kétféle módszerrel használt acetil-fluorid ugyanarra az eredményre 
vezetett a kísérletekben. 
2 Felhasználás előtt többlépcsős vákuum-desztillációval tisztítottam.  
3 Vízmentes salétromsav előállításához 65%-os salétromsavat desztilláltam le vákuumban cc. 
kénsavról. A salétromsavat a kénsav szintje alá vezettem be egy meghosszabbított szárú 
csepegtető tölcsérrel a preparáló lombikba A kénsav megkötötte a vizet, így csak a 
salétromsav került a cseppfolyós nitrogénnel hűtött szedőbe. A kapott száraz salétromsavat 
további vákuum-desztillációval tisztítottam, majd –25 °C-on, sötétben tároltam. 
4 A palackból hűtött szedőbe kivett nitrogén-dioxidot egy napon át oxigén atmoszférában 
tartottam, az esetleges alacsonyabb oxidációs fokú nitrogén-oxidok eltávolítására. Majd 
vákuum desztillációs tisztítást követően sötét helyen, üvegfiolában tároltam. 
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4. A KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 

4.1 Freonhelyettesítők és légköri lebomlási termékeik reakciókinetikai és fotokémiai 

vizsgálata 

4.1.1 Az etil-fluorid reakcióinak kinetikai vizsgálata  

4.1.1.1 Az etil-fluorid reakciója OH-gyökkel: PLP-RF vizsgálatok 

 
Az etil-fluorid hidroxilgyökkel végbemenő reakciójának kinetikai vizsgálatát 

impulzuslézer-fotolízis technikával és a gyorsáramlásos kinetikai módszer alkalmazásával is 

elvégeztem. A detektálás mindkét esetben rezonancia-fluoreszcens módszerrel történt. A 

bimolekuláris reakció sebességi együtthatóját pszeudo-elsőrendű körülmények között 

határoztam meg. Ilyen körülmények között a reaktáns kellően nagy feleslegben van az OH-

gyökhöz képest, ahhoz, hogy a vizsgált reakció sebessége mellett az egyéb reakciók 

sebességei elhanyagolhatóak legyenek. Ekkor a reaktáns koncentrációját állandónak 

tekinthetjük és a hidroxilgyökkel végbemenő reakció elsőrendű kinetikát követ. Pszeudo-

elsőrendű körülmények között elegendő a szabadgyök koncentrációjával arányos jelet mérni, 

nem kell ismerni a hidroxilgyök abszolút koncentrációját.  

Az alkalmazott PLP-RF módszer esetén a hidroxilgyök fogyása a következő 

differenciálegyenlettel írható le: 

]OH[]OH[]OH[]FCHOH][CH[
]OH[ '

1ED231 kkkk
dt

d =++=−   (E 4.1) 

ahol [OH] a hidroxilgyök koncentrációja, t a reakcióidő, k1 a meghatározandó bimolekuláris 

sebességi együttható, [CH3CH2F] a reaktáns koncentrációja, kD az OH-gyöknek a detektálás  

látóteréből történő kidiffundálására jellemző állandó, kE pedig az egyéb elsőrendűnek 

tekinthető, OH-gyököt fogyasztó folyamatok sebességi együtthatója és k1
’ a pszeudo-

elsőrendű sebességi együttható. Kísérleteimben kE gyakorlatilag a hidroxilgyök 

salétromsavval végbemenő reakciójának pszeudo-elsőrendű sebességi együtthatóját jelentette. 

A kísérletekben különösen nagy figyelmet fordítottam az anyagok tisztaságára, mindig a 

kereskedelmi forgalomban kapható legtisztább anyagokkal dolgoztam, ugyanis jelentős 

felülmérést okozhat pl. telítetlen szennyezők pár százalékos jelenléte is a mintában a 

viszonylag lassú OH + C2H5F (1) reakció tanulmányozásakor. A k1
’ pszeudo-elsőrendű 

sebességi együtthatót a hidroxilgyök koncentráció változásának időfüggéséből határozhatjuk 

meg. A pillanatszerű (~20 ns időtartamú) lézervillanás után az OH-gyök reakcióba lép az etil-
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fluoriddal (a ms időskálán), amit az (E 4.1) differenciálegyenlet ír le. Ennek integrálásával 

kapjuk: 

tk

dtk
d

t

tt

'
1

0

0

'
1

0

]OH[

]OH[
ln

[OH]

[OH]

−=

−= ∫∫
     

)exp(]OH[]OH[ '
10 tkt −=     (E 4.2) 

A pszeudo-elsőrendű sebességi együtthatókat az OH-koncentrációval arányos feszültségjel 

logaritmizált alakjából határoztam meg, egy erre a célra készített LabView programmal. 

Ellenőrzésként a k1
’ paraméter becslését a nemlineáris legkisebb négyzetek módszerével is 

elvégeztem az (E 4.2) egyenletre történő illesztéssel: a két módszer hibahatáron belül egyező 

eredményt adott (az illesztést a Origin 8.0 program segítségével végeztem). A feszültségjel 

logaritmusát az idő függvényében ábrázolva egyenest kaptam, melynek meredeksége 

szolgáltatta a pszeudo-elsőrendű sebességi együtthatót (4.1 ábra). A meredekség 

meghatározásánál az illesztés a lineáris legkisebb négyzetek módszerével történt. A 

mérőprogram tetszőleges időtartományban lehetővé teszi az illesztést, legtöbbször az 1-1,5 

ms-tól 5 ms-ig tartó időtartományra illesztettem az egyenest; a jellemző R2 érték 0,990 - 0,995 

között volt.  
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4.1 ábra. Az OH + etil-fluorid reakcióban kapott jellemző OH lecsengés és linearizált 

ábrázolása (a LabView mérőprogram által kiadott eredmények). 

 

A meghatározott pszeudo-elsőrendű sebességi együtthatók, az etil-fluorid koncentráció 

függvényében ábrázolva egyenest határoztak meg (4.2 ábra), jeléül a pszeudo-elsőrendű 

kinetika teljesülésének: a meredekség adja a bruttó reakció sebességi együtthatóját (k1). A 

meghatározott pszeudo-elsőrendű sebességi együttható minden esetben tartalmaz a reaktáns 

koncentrációjától független additív tagot, mely a 4.2 ábra tengelymetszetében mutatkozik, 

ami a (kD + kE) paraméterekkel szerepel az (E 4.1) egyenletben. 
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4.2 ábra. A k1
’ pszeudo-elsőrendű sebességi együtthatók ábrázolása a C2H5F koncentráció 

függvényében. 

 
Azon reakciók, amelyek a kísérleti körülmények között nem pszeudo-elsőrendű folyamatként 

mennek végbe, az OH-gyök koncentrációjának minél kisebbre választásával szoríthatók 

vissza. Ilyen zavaró reakció a hidroxilgyök önmagával történő reakciója (kOH+OH = 1,9 10-12 

cm3 molekula–1 s–1 [Sander, 2006]). Ezért az etil-fluorid hidroxilgyökkel végbemenő 

reakcióját úgy izoláltam a párhuzamosan lejátszódó OH + OH reakciótól, hogy a kezdeti OH 

koncentrációt a még elegendően nagy detektálási pontosságot lehetővé tévő [OH]0 ≈ (6 – 8) 

1011 molekula cm–3 értékre állítottam be a salétromsav koncentráció és a lézerenergia 

optimális megválasztásával. 

A kísérleti körülményeket és a kapott kinetikai eredményeket a 4.1 táblázatban foglaltam 

össze. 
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4.1 táblázat. Kísérleti paraméterek és kinetikai eredmények az OH + etil-fluorid (1) reakcióra 

(PLP-RF kísérleti módszer). 

 

 Az OH-gyök etil-fluoriddal végbemenő reakciójának sebességi együtthatójára a k1 

(300 K) = (2,35 ± 0,07) 10–13 cm3 molekula–1 s–1 értéket határoztam meg a PLP-RF kísérleti 

módszer alkalmazásával. 

 

4.1.1.2 Az etil-fluorid reakciója OH-gyökkel: DF-RF vizsgálatok 

 

 Kutatócsoportunkban a PLP-RF direkt reakciókinetikai technika mellett 

rendelkezésünkre állt a DF-RF technika is, ezért mindkét módszerrel elvégeztem az OH + 

etil-fluorid (1) reakció sebességi együtthatójának meghatározását. Hasonlóan az előző 

szakaszban bemutatott PLP vizsgálatokhoz, a méréseket ebben az esetben is 

szobahőmérsékleten (T = 297 ± 2 K) hajtottam végre. Itt is a direkt módszereknél szokásos 

pszeudo-elsőrendű körülmények között végeztem a reakció vizsgálatát, vagyis az etil-fluorid 

nagy feleslegben volt az OH-gyök kezdeti koncentrációjához képest, [OH]0 ≈ 4 1011 molekula 

cm–3. A két módszerben az eltérést az jelenti, hogy míg a lézerfotolízis esetén a reakció a 

rövid idejű lézervillanás után a „valós” időskálán zajlik le, addig a gyorsáramlásos 

kísérletekben a reakcióidőt az inert gázáram áramlási sebessége és az OH-gyök és etil-fluorid 

összekeveredési helyének a detektortól való távolsága szabja meg. Az utóbbi változtatásával 

változtatjuk a reakcióidőt. További lényeges eltérés, hogy a DF technika kisnyomású 

módszer, a reaktánsok gyors, diffúzióval történő keveredése csak kb. 10 mbar nyomás alatt 

hatékony, csak ilyenkor valósul meg a dugószerű áramlás, ami biztosítja, hogy a reagáló 

molekulák áramlási sebessége megegyezik az inert gáz (He) áramlási sebességével. 

 A gyorsáramlásos berendezésben (3.3 ábra) a hidroxilgyököt termikusan, a vizsgált 

reakciótól térben elkülönítve, a mozgatható injektor belsejében állítottam elő H atom és NO2 

reagáltatásával; a H-atomot H2/He gázáramban mikrohullámú kisülésben nyertem (MH): 

 H2H MH
2 →   

 NOOHNOH 2 +→+  

T  
(K)  

p 
 (mbar) 

[C2H5F]  
(molekula cm–3) 

k’1  
(s–1) 

kD+ kE 
(s–1) 

k1  
(cm3 molekula–1 s–1) 

Kísérletek 
száma 

300±2 100 – 120 (6,0 – 35,5) 1014 330 – 1010 150 – 160 (2,35 ± 0,07) 10–13 17 
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A H-atom gyors reakcióban reagál az NO2-vel és az injektorból már csak OH-gyök (+NO) lép 

ki. Érdekes módon, a felhasznált igen nagy tisztaságú gázok alkalmazásakor a H2 

disszociációja csak nagyon kis mértékben ment végbe, így a korábbi tapasztalatok és irodalmi 

utalások alapján, néhány százalék argont kevertem a H2/He elegyhez, ami számottevően 

növelte a disszociáció fokát. Ez kísérleteimben kb. 10% volt. Az etil-fluoridot (héliummal 

higítva) a csőreaktor felső részén vezettem be (3.3 ábra). Az OH-gyök és etil-fluorid reakciója 

a keveredési pontnál veszi kezdetét és a reakció a t = ∆z / vlin ideig zajlik, ahol ∆z az 

inkjektorcső vége és a detektor közti távolság, vlin a lineáris gázsebesség (a dugószerű áramlás 

miatt a térfogati áramlási sebesség és a reaktor átmérőjéből tudjuk számolni). Az OH-gyök 

detektálása az áramlási cső végén RF technikával történt, amelyet részletesen a kísérleti 

részben és az előző szakaszban írtam le. Az OH koncentrációval arányos RF jel nagyságát a 

keveredési ponttól ismert távolságokban mértem. Minden egyes távolságnál három különböző 

módon vettem fel az RF jelet. ON esetben ment végbe a vizsgált reakció, vagyis a H atom 

előállítására szolgáló mikrohullámú generátor bekapcsolt állapotban volt és a reaktáns etil-

fluorid is áramlott a rektorban. Az OFF mérés ettől abban különbözött, hogy a reaktáns 

áramát elzártam, de az OH-gyök továbbra is áramlott a reaktorban. A harmadik eset a 

háttérmérés volt (BG). Ekkor a mikrohullámú generátor kikapcsolt állapotban volt és az etil-

fluorid sem volt bevezetve a reaktorba. Az ON és OFF értékeket minden esetben korrigáltam 

a hozzájuk tartozó BG értékkel. A továbbiakban OH
onS  illetve OH

offS  alatt a háttérre korrigált RF 

jelnagyságokat értem.  

A gyorsáramlásos technika esetén is végbemennek olyan folyamatok, amelyek a 

reaktáns távollétében is fogyasztják az OH-gyököt. Konkrétan ez elsősorban az OH-gyök 

heterogén fali reakcióban történő fogyását jelenti (kwOH), ami még kis OH koncentrációknál is 

végbemegy. Tapasztalataim, és irodalmi közlések alapján az OH-gyök fali fogyása is 

elsőrendű kinetika szerint zajlik le. Tehát, pszeudo-elsőrendű körülmények között az alábbi 

két reakció végbemenetelével kell számolni: 

OH + etil-fluorid → termékek   (1) 

OH   → termékek   (wOH) 

Az OFF esetben csak a (wOH) reakció megy végbe, amelyre az egyszerű differenciálegyenlet 

(DE): 

]OH[
]OH[

wOHk
dt

d =−  
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Ezzel szemben az ON esetben a koncentrációváltozást az alábbi differenciál egyenlettel írható 

le: ]OH)[(]OH])[EtF[(
]OH[ '

1wOH1wOH kkkk
dt

d +=+=−  

ahol k1
’ a pszeudo-elsőrendű sebességi együttható. 

 A fentiekben leírt ON-OFF méréstechnikai fogás alkalmazásával mintegy 

’automatikusan korrigálunk’ az OH gyök fali fogyására, feltételezve, hogy a fali fogyás 

sebességi együtthatója nem különbözik lényegesen a reaktáns jelenlétében, illetve 

távollétében [Hoyermann, 1975]. Így egymásból kivonva a fenti két DE-t és integrálva, a 

következő összefüggést kapjuk:  

linv

z
k

S

S ∆=







− '

1OH
off

OH
onln      (E 4.3) 

Vagyis a változtatott távolság függvényében ábrázolva a jelviszonyok logaritmusát, a 

pszeudo-elsőrendű feltételek teljesülése esetén egyenest kell kapnunk, amelynek meredeksége 

arányos a pszeudo-elsőrendű sebességi együtthatóval. A 4.3 ábrán különböző etil-fluorid 

koncentrációnál meghatározott OH-lecsengések láthatók az (E 4.3) egyenletnek megfelelően 

fél-logaritmikus ábrázolásban. 

 

4.3 ábra. Gyorsáramlásos kísérletekben mért tipikus OH fogyások fél-logaritmikus 

ábrázolásban különböző etil-fluorid koncentrációknál. Szögletes zárójelben a C2H5F 

koncentrációnak megfelelő k1
’ értékek szerepelnek.  
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Hasonlóan a 4.3 ábra egyeneseihez, az OH-gyök fogyása az etil-fluorid távollétében („OFF 

eset”) fél-logaritmikus ábrázolásban szintén egyenest adott, amelynek meredeksége a fali 

fogyás sebességi együtthatójával arányos. Méréseimben kwOH = 6 – 15 s–1 volt, ami kis érték, 

köszönhetően annak, hogy a reaktor falát használat előtt halocarbon wax borítással láttam el. 

 Az etil-fluorid OH gyökkel végbemenő reakciójának bimolekuláris sebességi 

együtthatóját „laboratóriumi hőmérsékleten”, 14 kísérletből határoztam meg a DF-RF 

módszerrel. A kísérleti körülményeket és a kinetikai eredményeket a 4.2 táblázatban 

foglaltam össze. 

 

4.2 táblázat. Az OH-gyök etil-fluoriddal végbemenő reakciójának DF-RF módszerrel végzett 

kinetikai vizsgálatának kísérleti körülményei és a kapott eredmények. 

 

A 4.4 ábrán mutatom be a meghatározott pszeudo-elsőrendű sebességi együtthatókat 

az etil-fluorid koncentráció függvényében. A kísérleti pontokra illesztett egyenes 

meredeksége adja a bruttó reakció sebességi együtthatóját, ami: 

k1 (297 K) = (1,90 ± 0,19) 10–13 cm3 molekula–1 s–1. 

T  
(K)  

p 
 (mbar) 

[EtF]  
(molekula cm–3) 

vlin  
(cm s–1) 

k’1  
(s–1) 

kwOH 
(s–1) 

k1  
(cm3 molekula–1 s–1) 

Kísérletek 
száma 

297±2 2,60 (3,0 – 18,6) 1013 398 – 539 8,6 – 36,7 6,0 – 15 (1,90 ± 0,19) 10–13 14 
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4.4 ábra. A DF-RF kísérletekben meghatározott pszeudo-elsőrendű sebességi együtthatók 

ábrázolása az etil-fluorid koncentráció függvényében. 

 

4.1.1.3 Az etil-fluorid reakciók eredményeinek értékelése 

 

Kísérleti munkámban az etil-fluorid és hidroxilgyök reakciójának sebességi 

együtthatóját két direkt kinetikai kísérleti módszerrel határoztam meg. A kapott eredmények 

igen jól egyeznek egymással. Így doktori munkámban az OH + C2H5F (1) reakcióra a két 

méréssorozatból kapott sebességi együtthatók egyszerű, súlyozatlan átlagát javaslom: 

k1 (298 K) = (2,13 ± 0,19) 10–13 cm3 molekula–1 s–1 

ahol a megadott hiba a DF-RF illetve a PLP-RF sebességi együtthatókra kapott hibák közül a 

nagyobbik érték (a hiba 1σ statisztikus bizonytalanságot jelöl).  

 Az etil-fluorid és OH-gyök reakcióját sok kinetikai munkában tanulmányozták, ezért 

már kritikailag elemzett sebességi együtthatók is rendelkezésre állnak a szakirodalomban. Az 

egyik kritikai adatgyűjtemény az úgynevezett JPL adatbázis [Sander, 2011] amely 2,2 10–13 

cm3 molekula–1 s–1sebességi együttható értéket javasol szobahőmérsékleten. A másik az 

IUPAC által készített adatbázis [Ammann, 2009], amelyben a 2,1 10–13 cm3 molekula–1 s–1 
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értéket javasolják. Láthatóan mindkét ajánlott érték jól egyezik a saját meghatározási 

eredményemmel. Megjegyzem azonban, hogy korábban a sebességi együttható 

meghatározások kizárólag fotolitikus módszerrel történtek, míg az általam alkalmazott 

termikus DF-RF technikával nem történtek mérések. Amint a bevezetésben említettem, a 

C2H5F + OH (1) reakció mintegy tesztreakcióként is szerepelt a méréseimben, amellyel az 

újonnan kialakított lézerfotolízis technikát és kísérleti eljárást kívántam ellenőrizni. 

A direkt módszerekkel végzett reakciókinetikai kísérleteimben az OH-gyök fogyását 

mértem, vagyis nem határoztam meg a termékeket. Az etil-fluorid molekulában kétfajta H-

atom található, amelyek várhatóan eltérő sebességgel reagálnak a hidroxilgyökkel. Kísérleti 

[Singleton, 1980] és elméleti [Sun, 2006] irodalmi eredmények szerint a H-atom lehasítás 

több mint 80%-ban a CH2F csoportról történik szobahőmérsékleten: 

OH + CH3CH2F → H2O + CH3CHF     (1a) 

Saját, bár csak kvalitatív fotooxidációs kísérleti eredményeim szerint is az (1a) reakció lehet 

valószínűleg a domináló reakciócsatorna az OH-gyök és etil-fluorid reakciójában. A 3.3 

fejezetben bemutatott „szmog-kamra” típusú berendezésben (3.4 ábra) vizsgáltam az etil-

fluorid OH-gyök által iniciált foto-oxidációját. A besugárzott etil-fluorid–O2–metilnitrit 

elegyből rendszeres időközönként mintát vettem, amelynek összetételét gázkromatográffal 

meganalizáltam. Az acetil-fluoridot egyértelműen sikerült azonosítani a termékek között: az 

Rt-QS-Boud oszlopon a 2,31 percnél jövő csúcs retenciós ideje megegyezett az acetil-fluorid 

azonosító anyag retenciós idejével. Az eredmények reprodukálhatósága azonban nagyon rossz 

volt, ami miatt nem tudtam kvantitatív méréseket végezni, meghatározni az acetil-fluorid 

képződés időfüggését az etil-fluorid foto-oxidációs reakciójában. A rossz reprodukálhatóság 

oka nem ismert, lehetséges, hogy az acetil-fluorid fali adszorpciója, esetleg heterogén 

fotobomlása okozta. Ezt a megállapítást támasztja alá, hogy jelentős fali adszorpciót 

tapasztaltam a CH3C(O)F abszorpciós spektrumának meghatározásakor (ld. a 4.1.3.1 

fejezetben) Az OH-gyök által iniciált fotooxidációs kísérleteimben az acetil-fluorid nagy 

valószínűséggel az alábbi reakcióséma szerint keletkezett az etil-fluoridból: 

22

2323

233

323

2323

NOOHNOHO

HOC(O)FCHO)FOH(CCH

NO)FOH(CCHNO)FOH(OCCH

M)FOH(OCCHMOHFCCH

OHHFCCHOHFCHCH

+→+

+→+

+→+

+→++

+→+
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A fenti reakció a séma szerint megy végbe, az acetil-fluorid köztitermék keletkezéséig 

nemcsak laboratóriumi körülmények között, hanem az etil-fluorid légköri lebomlása során is 

(laboratóriumi kísérleteimben az NO az OH-gyök forrásául szolgáló metilnitrit fotolízise 

nyomán volt jelen a rendszerben.) Az acetil-fluorid etil-fluorid foto-oxidációjával való 

keletkezését kvantumkémiai számítások is alátámasztják [Wang, 2010a]. Megemlítem, hogy 

kisebb mértékben acetil-fluorid a HFC-152a (CH3CHF2) foto-oxidációja során is képződik a 

légkörben, nagy NOx koncentráció esetén [Taketani, 2005]. Így tehát, az alapkutatási 

érdekesség és légkörkémiai szempontok egyaránt indokolják, hogy doktori munkámban 

legrészletesebben az acetil-fluorid reakciókinetikai és fotokémiai vizsgálatával foglalkozom. 

 

4.1.2 Az acetil-fluorid és OH-gyök reakciójának kinetikája 

4.1.2.1 Az OH + CH3C(O)F reakció kinetikai eredményeinek bemutatása 

 
Az acetil-fluorid (AcF) hidroxilgyökkel végbemenő reakciójának kinetikai vizsgálatát 

a korábban már részletezett DF – RF technikával végeztem. A méréseket ugyanazon kinetikai 

berendezéssel és teljesen hasonló módon végeztem, mint az etil-fluorid + OH (1) reakció 

vizsgálatánál (4.1.1.1 Fejezet; H + NO2 OH-gyökforrás, pszeudo-elsőrendű körülmények és 

kiértékelési módszer, „ON-OFF” technika, stb.) 

Eltérést jelentett azonban, hogy a tárgyalt reakció hőmérsékletfüggését is vizsgáltam. 

Az áramlási csövet egy folyadék-termosztáló köpeny vette körül, amelyen keresztül egy olaj 

ultratermosztát segítségével (Julabo HT6- C2/1) szabályozott hőmérsékletű termosztáló olajat 

áramoltattam; a termosztáló köpenyt hőszigetelő borítással láttam el. A reaktorban uralkodó 

hőmérsékletet a mozgatható injektor belsejében elhelyezett kromel-alumel termoelemmel 

mértem a változtatott reakciótávolság függvényében. A termoelem hidegpontját egy olvadó 

jéggel töltött termosztáló edénybe helyezve, 0°C-ra állítottam be. A termoelem feszültségjelét 

egy 4 1/2 értékes jegyet mutató digitális multiméterrel (TR-1677) mértem. A reaktorban lévő 

hőmérsékleteloszlás igen kedvező volt, egy meredek szakasszal kezdődően a reaktorcső 

végétől gyorsan beállt egy állandó értékre, amely lehetővé tette a hőmérsékletfüggő mérések 

elvégzését kb. 30-35 cm-es reaktorhosszon (F.3 ábra a Függelékben). A konstans 

hőmérsékletű szakaszon a hőmérséklet ± 1 K-en belül állandó volt még a legmagasabb 

hőmérsékleten, 410 K-en is. Mivel a detektorblokk a reaktor végén, a termosztált részen kívül 

helyezkedett el (3.3 ábra), a detektálás a reakció hőmérsékletétől eltérően, 

szobahőmérsékleten történt, ami a DF technika alkalmazásának egyik előnyös vonása, így 
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ugyanis a detektálás mindig azonos körülmények között történik. A kísérleteket a 300 és 410 

K közötti hőmérséklettartományban végeztem. A technika sajátsága továbbá, hogy kis 

nyomásokon szolgáltat jó eredményeket, így a kísérletekben a reakció nyomása 2,5 mbar 

körüli érték volt. A nyomást a termosztált részen kívül, a detektorblokk előtt elhelyezett 

nyomásérzékelővel (MKS Baratron 122A) mértem. 

Kutatócsoportunkban született előzetes eredményeink szerint az acetil-fluorid csak kis 

sebességgel reagál a hidroxilgyökkel [Kovács, 2006], szemben pl. az alifás karbonilok 

reakciójával [Vasvári, 2001] [Zügner, 2010]. Ezért különösen fontos volt, hogy minél 

nagyobb tisztaságú acetil-fluoriddal történjenek a kísérletek, mivel az OH-gyök fogyását 

mérjük a kísérletekben és így már igen kevés, reaktív szennyezésnek is nagy hatása lenne a 

mért sebességi együtthatóra. Kísérleteimben a PCR Inc. gyártótól vásárolt, névlegesen min. 

96% tisztaságú acetil-fluoridot használtam (ld 3.1 táblázatban is). A vásárolt acetil-fluoridot 

négyszeres, mélyhőmérsékletű vákuumdesztillációval tisztítottam, mindig csak a középső 

frakciót tartva meg, így a kiindulási anyagból kb. 1/3 mennyiségű mintát kaptam az eljárás 

végén. A tisztított acetil-fluoridot teflonszeleppel lezárt fiolában cseppfolyós nitrogén 

hőmérsékletén tároltam, tisztaságát gázkromatográfiás analízissel ellenőriztem (3m x 1/8˝ 

Chromosorb 101 oszlop, 343 K analízis hőmérséklet, lángionizációs detektor). A tisztított 

minta nagyon kevés, szinte csak a mérhetőség határán lévő szennyezést tartalmazott, így 

0,04% etánt és kevesebb mint 0,3% ecetsavat. További két gázkromatográfiás oszlopon sem 

találtunk egyéb szennyeződést (RT-QS Boud, 30m x 0,53mm x 20µm, 373 K analízis 

hőmérséklet; illetve Scott Squalane 66m, 273 K analízishőmérséklet). A talált kis 

koncentrációjú szennyezés hatása teljesen elhanyagolható a meghatározott sebességi 

együttható értékére. Az acetil-fluorid erősen hajlamos hidrolízisre, ezért fontos volt a kinetikai 

kísérletekben való felhasználási módját kidolgozni. Tapasztalataim szerint, a szokásos eljárás, 

He–acetil-fluorid elegy készítése és alkalmazása reaktánsként, nem volt járható, mivel az 

acetil-fluorid gáztérbeli koncentrációja gyorsan csökkent az állás során. Első méréseimben az 

üvegfiolában cseppfolyós nitrogén hőmérsékletén tartott acetil-fluoridot a kinetikai mérés 

idejéig víz-jég fürdőbe helyeztem és így vezettem be gáz formában a reaktorba. Érdekes 

módon, egy sokkal kényelmesebb eljárással is ugyanazokat a kinetikai eredményeket kaptam. 

A mérések többségében a reaktánst közvetlenül a fém tárolópalackból tűszelepen keresztül 

juttatam be a reaktorba, a tároló palackot ebben az esetben jeges vízfürdőbe helyeztem. 

Tapasztalataim szerint ez biztosította az egyenletes kiáramlást, és a tűszeleppel történő 

szabályozást is könnyebbé tette. 
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Kutatócsoportunkban pár évvel ezelőtt megmérték az acetil-fluorid és OH-gyök 

reakciójának sebességi együtthatóját laboratóriumi hőmérsékleten [Kovács, 2006], a 

meghatározott sebességi együttható: k2(300 K) = (0,74 ± 0,05) 10–14 cm3 molekula–1 s–1. A 

hőmérsékletfüggés vizsgálatának megkezdése előtt, szobahőmérsékleten végzett két méréssel 

teszteltem a kísérleti módszert. A kísérletekben a következő AcF koncentráció – pszeudo-

elsőrendű sebességi együttható eredményeket kaptam: 4,2 1014 molekula cm–3 – 10,2 s–1 

illetve 13,8 1014 molekula cm–3 – 19,3 s–1. Ezek az értékek pontosan ráesnek a korábban 

Kovács Gergely által meghatározott pszeudo-elsőrendű egyenesre [Kovács, 2006], így az 

eredmények kölcsönösen megerősítik egymást. 

Az OH + CH3C(O)F (2) reakció sebességi együtthatójának meghatározását a 4.1.2. 

fejezetben leírt módon, pszeudo-elsőrendű körülmények között végeztem ([CH3C(O)F] >> 

[OH]0 ≈ 4 1011 molekula cm–3); a kiértékelés az (E 4.1) és (E 4.2) egyenletek alapján történt. 

A kísérletekben kapott kinetikai adatokat a szokásos pszeudo-elsőrendű 

ábrázolásokban a 4.5 és a 4.6 ábrán, valamint a függelék F.4 és F.5 ábráin mutatom be. 

 

4.5 ábra. Az OH + CH3C(O)F (2) reakció sebességi együtthatójának meghatározására 

szolgáló kinetikai ábrázolások 342 K reakcióhőmérsékleten. A beékelt ábra néhány 

kiválasztott OH lecsengést mutat, fél-logaritmikus ábrázolásban. 
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4.6 ábra. Az OH + CH3C(O)F (2) reakció sebességi együtthatójának meghatározására 

szolgáló kinetikai ábrázolások 410 K reakcióhőmérsékleten. A beékelt ábra néhány 

kiválasztott OH lecsengést mutat, fél-logaritmikus ábrázolásban. 

 

 A bemutatott ábráról megállapítható, hogy a pszeudo-elsőrendű feltételek jól 

teljesülnek valamennyi vizsgált hőmérsékleten: az OH lecsengések féllogaritmikus 

ábrázolásban, valamint a pszeudo-elsőrendű sebességi együttható az acetil-fluorid 

koncentráció függvényében ábrázolva egyaránt egyenest adnak. A pszeudo-elsőrendű 

sebességi együtthatókat, illetve a bimolekuláris sebességi együtthatókat a kísérleti adatok 

lineáris LSQ analízisével határoztam meg. A kísérleti paramétereket és a kapott kinetikai 

eredményeket a 4.3 táblázatban foglalom össze. 
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4.3 táblázat. Az acetil-fluorid OH-gyökkel végbemenő reakciójának kísérleti paraméterei és a 

meghatározott sebességi együtthatók. 

a Tipikus [OH]0 koncentráció 4 1011 molekula cm–3 volt. 
b Halocarbon wax reaktor borítás. 
c Átvett adat [Kovács, 2006]. 

 

A 4.3 táblázat adataiból látható, hogy összesen öt hőmérsékleten történtek mérések a 

300 – 410 K hőmérséklettartományban. Hőmérsékletenként legalább 10 pszeudo-elsőrendű 

sebességi együtthatót határoztam meg, az acetil-fluorid koncentrációját kb. 10x-es faktorral 

változtattam; a [CH3C(O)F] tipikusan három nagyságrenddel nagyobb volt a hidroxilgyök 

koncentrációnál. Az OH-gyök fogyása az acetil-fluorid reaktáns távollétében, vagyis a ’fali 

fogyás’ sebességi együtthatója ~ 1 – 30 s–1, ami előnyösen kis érték és azt mutatja, hogy a 

halokarbon wax falborítás a felületi hatásokra érzékeny acetil-fluorid esetén is hatékonyan 

blokkolta a reaktív centrumokat. A sebességi együttható az előzetes tapasztalatoknak 

megfelelően igen kis érték, nő a hőmérséklet növekedésével, a növekedés kb. hatszoros a 

szobahőmérsékleten és 410 K hőmérsékleten mért értékek között (ld. a következő fejezetben 

is). 

 

4.1.2.2 Az OH + CH3C(O)F reakció kinetikai eredményeinek értékelése 

 

Tudomásom szerint az acetil-fluorid OH-gyökkel történő elemi reakciójának 

kinetikáját ez ideig nem vizsgálták, pusztán minőségi megállapításokkal találkozhatunk a 

szakirodalomban, hasonló reakciókra vonatkozó tapasztalatok alapján [Rattigan, 1993]. 

Amint azt a 4.3 táblázat bemutatásakor említettem, a reakció jóval kisebb sebességgel megy 

T  

(K)  

p 

(mbar) 

[AcF]  a  

(molekula cm–3) 

vlin  

(cm s–1) 

k’2  

(s–1) 

kwOH
b 

(s–1) 

k2  

(cm3 molekula–1 s–1) 

Kísérletek 

száma 

300 2,37 (2,7 – 26,5) 1014 361 – 437 9,0 – 29,5 5,5 – 18,2 (0,74 ± 0,05) 10–14 c 21 

342 2,5 (6,9 – 63,0) 1014 690 – 839 4,1 – 70,5 1,3 – 6,0 (1,08 ± 0,03) 10–14 14 

371 2,59 (2,2 – 23,1) 1014 755 – 844 6,9 – 39,0 2,8 – 30,3 (1,55 ± 0,07) 10–14 13 

390 2,61 (3,7 – 23,1) 1014 879 – 1033 9,7 – 53,2 1,7 – 19,5 (2,17 ± 0,19) 10–14 16 

410 2,5 (3,6 – 35,6) 1014 883 – 1027 11,3 – 95,9 1,8 – 17,3 (4,60 ± 0,12) 10–14 10 
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végbe, mint pl. az OH-gyök reakciója szénhidrogénekkel vagy alifás ketonokkal. Ez a 

tapasztalat összhangban van az OH-gyök elektrofil reaktivitási sajátságával és az F-

szubsztitúció erős negatív induktív hatásával: az OH-gyök kedvezményezetten a molekula 

parciális negatív töltéssel rendelkező részén támad, így a hidrogénlehasítási reakcióban is 

[Kurylo, 2003]. Hasonló nagy reaktivitás-csökkenést figyeltek meg fluoroalkoholok 

reakciójánál is OH-gyökkel [Kovács, 2005] [Sander, 2011]. 

A hidroxilgyök sebességi együtthatóinak becslésére gyakran használják az Atkinson és 

munkatársai által kidolgozott, úgynevezett csoport additivitási eljárást [Kwok, 1995]. Ehhez 

azonban szükséges, az FCO csoportreaktivitási együtthatójának ismerete, ami nem található 

meg az említett szerzők munkáiban. Másrészről viszont az általam meghatározott sebességi 

együttható lehetővé teszi az FCO csoportreaktivitási együtthatójának becslését. Az Atkinson 

és munkatársai által javasolt „molekulaszerkezet–reaktivitás kapcsolata” becslési módszer 

[Kwok, 1995] („Structure Activity Relationship”) azon az elven alapul, hogy a –CH3, –CH2–, 

>CH– és –OH csoportokról történő H-lehasítás sebességi együtthatója csak a csoporthoz 

közvetlenül kapcsolódó funkciós csoportok (X, Y, Z) minőségétől függ: 

33 CH(CH X) (X)k k F− =  

22 CH(Y CH X) (X) (Y)k k F F− − =  

CH(Y CH (X) Z) (X) (Y) (Z)k k F F F− − − =  

OH(OH X) (X)k k F− =  

 

Ahol 
3CHk , 

2CHk , CHk  és OHk  a –CH3, –CH2–, >CH– és –OH csoportokról történő H-lehasítási 

reakció sebességi együtthatója, amennyiben egy adott standard funkciós csoport kapcsolódik 

hozzájuk, és F(X), F(Y), F(Z) a kapcsolódó funkciós csoportok ún. csoportreaktivitási 

együtthatója. Atkinson összehasonlítási alapként a metilcsoportot választotta (X = Y = Z = 

CH3), melynek definíció szerint, egységnyi a csoportreaktivitási együtthatója, F(CH3) = 1. A 

molekula OH-gyökkel történő reakciójának sebességi együtthatóját a H-lehasítási sebességi 

együtthatók összege adja meg. Másrészről, az F(X) együtthatók a kísérletileg mért sebességi 

együtthatók alapján adhatók meg. A laboratóriumi hőmérsékleten meghatározott sebességi 

együttható értéke: 

k2(300 K) ≈ k2(298 K) = (0,74 ± 0,05) x 10–14 cm3 molekula–1 s-1. 
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Tehát esetünkben (kCH3(298 K) = 0,136 10–12 cm3 molekula–1 s–1 [Kwok, 1995] ): k2= 0,74 10–

14 = kCH3 F(FCO), amiből kapjuk: 

F(FCO) = 0,054 (T = 298 K) 

A fenti csoportreaktivitási együttható felhasználásával meg lehet becsülni olyan hidroxilgyök-

reakciók sebességi együtthatóját, amelyeket kísérletileg nem vizsgáltunk és az irodalomból 

sem ismertek, pl.: 

k(OH+CH3CH2CH2C(O)F) = kCH3 F(CH2) + kCH2 F(CH3) F(CH2) + kCH2 F(CH3) F(FCO)  

            = 1,38 10–12 cm3 molekula–1 s–1.  

 

 A meghatározott sebességi együttható hőmérsékletfüggését, a kinetikai gyakorlatban 

szokásos módon, úgynevezett „Arrhenius ábrázolásban” mutatom be a 4.7 ábrán, vagyis az ln 

k2 értékeket ábrázoltam az abszolút reakcióhőmérséklet reciprokának függvényében.  

 

4.7 ábra. Az OH + CH3C(O)F (2) reakció sebességi együtthatójának hőmérsékletfüggése 

Arrhenius ábrázolásban. A teli négyzetek a kísérletileg mért adatok, a görbék a különböző 

függvényekkel végzett illesztések eredményeit mutatják (ld. a szövegben). 
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A 4.7 ábrán látható, hogy az OH + acetil-fluorid reakció sebességi együtthatójának 

hőmérsékletfüggése eltér az Arrhenius törvénytől, az Arrhenius ábrázolás „görbült”. 

Magasabb hőmérsékleteken a változás jóval nagyobb mértékű, mint alacsony hőmérsékleten. 

Az ilyen típusú hőmérsékletfüggést korábban „szokatlan” Arrhenius viselkedésnek nevezték 

az elemi reakciók szakirodalmában. A kinetikai adatbázis bővülésével ma már az állapítható 

meg azonban, hogy az OH-gyök poláros molekulákkal végbemenő reakcióinak körében ez a 

fajta hőmérsékletfüggés inkább általánosnak mondható, mintsem kivételnek [Smith, 2002], 

[Henon, 2003]. 

Az 4.7 ábrán bemutatotthoz hasonló hőmérsékletfüggést gyakran két exponenciális 

függvénnyel írják le a reakciókinetikai munkákban, vagyis a k = D exp(–F/T) + G exp(–J/T) 

függvény alakban, ahol D, F, G és J illesztési paraméterek, T pedig az abszolút hőmérséklet. 

Ilyen formában adják meg a nem Arrhenius viselkedést mutató elemi reakciók sebességi 

együtthatóját pl. az IUPAC adatbázisban is [Ammann, 2009]. Egy másik függvényforma a k = 

L + M exp(–N/T), ami a JPL kinetikai adatbázisban szerepel [Sander, 2011]. Az IUPAC és 

JPL adatbázisok a légkörkémiában fontos elemi reakciók kinetikai paramétereinek kritikai 

elemzését nyújtják, az úgynevezett „Baulch-féle gyűjtemény” [Baulch, 2005] pedig az 

égésekben fontos reakciókra tesz ajánlást, leggyakrabban a k = B Tn exp (–C/T) „három 

paraméteres” vagy „módosított” Arrhenius egyenlettel. Az OH-gyök és acetil-fluorid 

reakciójára kapott sebességi együtthatókat mindhárom függvénnyel illesztettem, a súlyozott 

nemlineáris legkisebb négyzetek módszerével. A következő sebességi együttható 

kifejezéseket kaptam: 

k2 = 3,6 10–3 exp (–1,05 10–2/ T) + 1,56 10–13 exp (–9,1 10–4 / T) (cm3 molekula–1 s–1)  (E 4.4) 

k2 = 8,24 10–15 + 8,42 10–8 exp (–0,006 / T) (cm3 molekula–1 s–1)            (E 4.5) 

k2 = 9,04 10–16 T 3/2 exp (–2146 / T) (cm3 molekula–1 s–1)             (E 4.6) 

A „háromparaméteres Arrhenius” egyenletnél az első próbálkozásokkor az illesztést 

elvégeztem mindhárom (B, n, C) paraméter változtatásával, azonban a függvény nem 

konvergált. Szokásos eljárás ilyen esetben, hogy az n paramétert 3/2 értéken rögzítik és a B, C 

paramétereket illesztik (a 3/2 kitevő az egyszerű ütközési elmélet alapján indokolható a direkt 

hidrogénlehasítási reakciók körében [Dóbé, 1996]). Fontos megjegyezni, hogy az (E 4.4)–(E 

4.6) egyenletekben szereplő illesztő paramétereknek nem tulajdonítható fizikai jelentés, és így 

a mérési hőmérséklettartományon kívül legfeljebb csak kismértékű extrapolációra 

használhatók a megadott összefüggések. Az illesztés során kapott (E 4.4)–(E 4.6) 

függvényeket a mérési eredményekkel együtt szintén bemutatom a 4.7 ábrán Arrhenius 

ábrázolásban. (Az ln k – 1/T ábrázolásnak „történelmi okai” vannak a reakciókinetikában: az 
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elemi reakciók hőmérsékletfüggését ilyen ábrázolásban szokás tárgyalni, amikor az Arrhenius 

viselkedésnek megfelelő hőmérsékletfüggés természetesen egyenest szolgáltat.) 

A 4.7 ábra alapján megállapítható, hogy a várakozásnak megfelelően, a 4-paraméteres 

függvény, (E 4.4), illeszkedik legjobban a mérési pontokhoz (R2 = 0,998); a továbbiakban ezt 

az összefüggést szerepeltetem az összehasonlításokban és a további diszkussziókban. Az 

égéskinetikában használatos T3/2 függvényforma adja a legrosszabb illeszkedést (R2 = 0,816), 

az 1/T – ln k2 ábrázolás egyenesnek látszik a vizsgált hőmérséklettartományban (4.7 ábra). 

Megjegyzem azonban, hogy OH-gyök és acetil-fluorid reakciója sokkal jobban eltér az 

Arrhenius törvénytől, mint az égésekben fontos reakcióknál, így pl. az OH-gyök és alifás 

szénhidrogének reakciója esetében [Baulch, 2005].  

 Mi lehet az oka a nem–Arrhenius típusú kinetikai viselkedésnek? Itt szeretném 

fölidézni, hogy vizsgálataimban, hasonlóan a reakciókinetikában végzett úgynevezett direkt 

mérések többségéhez, az OH + CH3C(O)F (2) bruttó reakció sebességi együtthatóját mértem, 

vagyis nem határoztam meg a termékeket. Hasonló hőmérsékletfüggést közöltek például az 

OH-gyök acetonnal való reakciójára a szakirodalomban. Ezt először Wollenhaupt és 

munkatársai állapították meg kísérletileg [Wollenhaupt, 2000], amelyet a későbbiekben sok 

más kutatócsoport is megerősített, így, pl. Talukdar és munkatársai [Talukdar, 2006]. A 

vizsgálatok részletes összefoglalója és értékelése megtalálható a kinetikai adatbázisokban 

[Sander, 2011] és [Ammann, 2009]. 

Wollenhaupt és munkatársai az OH + aceton reakció hőmérsékletfüggésének 

magyarázatára azt javasolták, hogy a reakcióban mechanizmusváltás következik be a 

hőmérséklet változásakor. Értelmezésük szerint, magasabb hőmérsékleten a hidrogén 

lehasítás dominál, míg alacsonyabb hőmérsékleteken egyre inkább előtérbe kerül a C=O 

karbonil csoportra történő addíció. Az utóbbi reakcióútról feltételezték, hogy kisebb aktiválási 

energiával zajlik le, és így alacsonyabb hőmérsékletek felé haladva a sebességi együttható 

kevésbé függ a hőmérséklettől. A későbbi elméleti vizsgálatok azonban nem támasztották alá 

ezt a föltételezést, lásd pl. [Henon, 2003]. 

Nem zárható ki viszont, hogy az OH-gyök acetil-fluoriddal történő reakciójában 

ténylegesen mégis egy mechanizmusváltás következik be a hőmérséklet függvényében. Ezt az 

alábbi reakciósémával szemléltetem:  
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4.8 ábra. A nem-Arrhenius hőmérsékletfüggés magyarázatára feltételezett reakcióséma. A 

(CH3C(O)(OH)F)* képlet rezgésileg gerjesztett molekulát jelöl, ami az addíciós reakcióútban 

felszabaduló reakcióhőt tartalmazza („kémiailag aktivált” molekula). 

 

A kérdés megválaszolása nyilvánvalóan nagyon fontos elméleti és gyakorlati 

szempontból egyaránt. A gyakorlati szempontok közül megemlítem, hogy az acetil-fluorid 

légköri lebomlásakor különböző köztitermékek keletkeznének a kétféle mechanizmusnak 

megfelelően. Kutatócsoportunkkal együttműködik B. Wang kínai professzor, aki magas 

szintű kvantumkémiai számításokat végzett az OH + CH3C(O)F (2) reakcióra. Az általa 

számított potenciálfelület vázlatát a Függelék F.6 ábráján mutatom be. A számítások 

egyértelműen mutatják, hogy éppen fordított a helyzet a feltételezetthez képest, vagyis a 

hidrogén lehasítási reakció gátmagassága kisebb, mint a C=O csoportra történő addíció 

gátmagassága. Az Arrhenius törvénytől való eltérés magyarázatára a kvantumkémiai 

alagúthatást javasolják az elméleti kutatók a számításaik alapján. Az alacsony hőmérsékletű 

tartományban azért csökken csak kisebb mértékben a sebességi együttható, mert a 

hőmérséklet csökkenésével egyre jelentősebbé válik a kvantumkémiai alagúthatás a hidrogén- 

lehasítási reakcióban. Amint az előzőekben is utaltam rá, a kvantumkémiai alagúthatást a 

reakcióúton keletkező OH•••CH3C(O)F reakció-előtti komplex valószínűleg nagymértékben 

elősegíti [Zügner, 2012a], [Wang, 2010a]. 

A 4.9 ábrán összehasonlítom az OH-gyök acetil-fluoriddal lejátszódó reakciójának 

hőmérsékletfüggését az aceton hidroxilgyökkel végbemenő reakciójának 

hőmérsékletfüggésével, Arrhenius ábrázolásban. Az ábra alapján hasonlóságok és eltérések 

egyaránt megállapíthatók. Látható, hogy az OH + CH3C(O)F (2) reakció sokkal kisebb 

sebességgel megy végbe, az eltérés szobahőmérsékleten kb. négyszeres, és a vizsgált 

OH + CH3C(O)F → CH2C(O)F + H2O    (a)  

OH + CH3C(O)F → (CH3C(O)(OH)F)* 

CH3COOH + F 

C C 

F 

H 

H 

H  

O

OH 

(a) 

OH 
(b) 

(b) 
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hőmérséklettartományban mindenütt nagyon jelentős marad. Hasonló vonása mindkét 

reakciónak, hogy nem követik az Arrhenius hőmérsékletfüggést. A magas hőmérsékletű 

szakasz meredeksége viszont nagyobb az OH + acetil-fluorid reakciónál, ami azzal 

magyarázható, hogy nagyobb a hidrogénlehasítási reakcióút aktiválási energiája. Az elméleti 

vizsgálatok szerint, az OH + aceton reakció hidrogénlehasítási csatornájának aktiválási 

energiája ~16,7 kJ mol–1 [Henon, 2003], míg az aktiválási energia az OH + acetil-fluorid 

reakciónál ~23,9 kJ mol–1, összhangban a kísérletileg tapasztalt erőteljesebb 

hőmérsékletfüggéssel magasabb hőmérsékleteken [Wang, 2010a] [Zügner, 2012a]. (A 

hivatkozott reakcióenergiák az elméleti munkákban szereplő, 0 K-re vonatkoztatott 

gátmagasságok, amelyeket a zérusponti energiákkal korrigáltak.) 

 

4.9 ábra. Az aceton és az acetil-fluorid OH-gyökkel végbemenő reakciójának 

hőmérsékletfüggése. 
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4.1.3 Az acetil-fluorid fotokémiai vizsgálata 

4.1.3.1 Az acetil-fluorid abszorpciós spektruma 

 

 Az acetil-fluorid abszorpciós spektrumát a 3.4 fejezetben bemutatott házi összeállítású 

„MERLIN” gáz-spektrofotométerrel határoztam meg. A mérőcella 50,2 cm-es termosztáló 

köpennyel felszerelt kvarcküvetta volt, amelyet 298 ± 1 K hőmérsékletre termosztáltam. A 

mérőrendszer monokromátorának belépő rése 0,1 mm, kilépő rése pedig 0,2 mm volt, ami 

~0,4 nm spektrális felbontást tett lehetővé; a monokromátor is termosztálva volt, 295 ± 1 K 

hőmérsékletre. (A korábbi tapasztalatok fényében a monokromátor termosztálása is nagyon 

fontos volt, ugyanis így lehetett jól reprodukálódó pontos mérési eredményeket elérni 

[Nádasdi, 2010].) A spektumok felvételekor a lock-in erősítő paraméteri a következők voltak: 

fényszaggató: 77 Hz; detektálási idő: 0,1 s; két detektálás közti intervallum: 0,5 s; lépésköz: 1 

nm. A fényforrás deutérium lámpa (Hamamatsu L2196, HB típus, SQ katóddal) volt, 

amelynek fényét 2 db, egyenként 0,5-es fénygyengítést nyújtó, neutrális szűrővel 

csökkentettem az esetleges fotolízis csökkentésére. 

 Abszorbanciát, A, mértem, változtatva az acetil-fluorid koncentrációját az (1–9,8) 1017 

molekula cm–3 tartományban. 

l
I

I
A ]C(O)FCH[)(ln 3AcF

0 λσ=






=      (E 4.7) 

Az (E 4.7) egyenletben I0 jelöli az üres mérőcella esetén mért átjutó fényintenzitást, I pedig az 

átjutó intenzitást az acetil-fluorid jelenlétében (V-ban mérve), a szögletes zárójel, a szokásos 

módon, a koncentrációt jelöli (molekula cm–3), l az optikai úthossz (cm) és  σAcF az acetil-

fluorid abszorpciós keresztmetszete (cm2 molekula–1). Az (E 4.7) egyenlettel föltételeztem, 

hogy az abszorbancia követi a Lambert-Beer törvényt. 

 A mérőrendszerünk alkalmas a minták átáramoltatással történő mérésére is, ennek 

ellenére az acetil-fluorid spektrumát stacioner körülmények között vettem föl. Az átáramlásos 

mérések során nagy lett volna az AcF-fogyasztás, és megfelelő tisztaságú minta nehezen volt 

beszerezhető a kereskedelmi forgalomban. Az első próbálkozások azt mutatták továbbá, hogy 

a folyékony nitrogénes csapdázás ellenére is jelentős mennyiségű acetil-fluorid jutott a 

vákuumszivattyúba, ami korróziós károsodására vezetett volna tartós üzemeltetés mellett. 
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4.10 ábra. Az acetil-fluorid koncentráció függvényében ábrázolt abszorbancia értékek. 

 

A 4.10 ábrán a mérésekben kapott jellemző eredményeket mutatok be Lambert-Beer 

ábrázolásban. Nagyon eltérő viselkedést tapasztaltam az abszorbancia koncentráció 

függésében rövid- és hosszabb hullámhosszaknál, így például a 4.10 ábrán bemutatott, 211 

nm-en, illetve 231 nm-en. Rövid hullámhosszakon, nagy acetil-fluorid koncentrációnál a 

Lambert-Beer (LB) ábrázolás nagy tengelymetszettel bíró egyenest adott, míg kisebb 

koncentrációk felé haladva a tengelymetszet egyre csökkent, és kb. 4 1017 molekula cm–3 alatt 

nullába tartó egyenest kaptam. Ezzel szemben, nagyob hullámhosszakon sokkal szélesebb 

koncentrációtartományban kaptam az (E 4.7) összefüggésnek megfelelően origóba tartó 

egyenest. A jelenség egyik lehetséges magyarázata az, hogy az acetil-fluorid adszorbeálódik a 

mérőcella ablakán és az adszorbeált folyadékréteg spektruma eltér a homogén gázfázisnak 

megfelelő spektrumtól. A tapasztalatok alapján, az abszorpciós keresztmetszeteket olyan 

acetil-fluorid koncentrációknál végzett mérésekből adom meg, amelyeknél jól teljesült a 

Lambert-Beer összefüggés. 

 Az acetil-fluorid fotobomlási kvantumhatásfokát 248 nm-en határoztam meg (ld. a 

következő fejezetben), a számításokhoz ismerni kellett az acetil-fluorid abszorpciós 

keresztmetszetét. σAcF értékét megmértem a spektrofotométerrel, de úgy is meghatároztam, 
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hogy magát a fotolizáló lézert használtam analizáló fényforrásként. Az utóbbi méréseknél egy 

l = 11,6 cm hosszúságú hengeres Suprasil küvettát használtam. A lézernek a küvettába belépő 

intenzitását fénygyengítő szitákkal erősen lecsökkentettem (a belépő energia 1,9 mJ volt 

lövésenként). A küvettán áteső I0 és I intenzitásokat egy tárolós oszcilloszkóppal (Gould, 

DSO 4072, 100 MHz) mértem, tipikusan 32-szeres átlagolást alkalmazva. A Merlin 

spektrofotométerrel kapott és a lézerrel, mint fényforrással meghatározott LB ábrázolást a 

4.11 ábrán mutatom be. 

 

4.11 ábra. Abszorpciós keresztmetszet meghatározása 248 nm-en. 

 

Látható, hogy ennél a viszonylag nagy hullámhossznál, a mérések igen széles 

koncentrációtartományban egyenest adtak. A kétféle fényforrással ugyanazon egyenest 

állapítottam meg (a két méréssorozatra külön-külön illesztett egyenes meredeksége csak ~6%-

al tér el egymástól). Az összes pontra, a legkisebb hibanégyzetek (LSQ) módszerével illesztett 

Lambert-Beer egyenesből a  

σAcF(248 nm, 297 K) = (2,03 ± 0,04) 10–21 cm2 molekula–1 

abszorpciós keresztmetszetet állapítottam meg. A kvantumhasznosítási tényezőt ezzel az 

adattal számoltam.  
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 Az acetil-fluorid abszorpciós spektrumát a 4.12 ábrán mutatom be; az abszorpciós 

keresztmetszeteket táblázatos formában is megadom a Függelék F.1 táblázatában. 

 

4.12 ábra. Az acetil-fluorid abszorpciós keresztmetszete a hullámhossz függvényében. 

Összehasonlításul bemutatom az aceton abszorpciós spektrumát is. 

 

Az acetil-fluorid abszorpciós spektrumát egy széles, rezgési szerkezetet nem mutató 

abszorpciós sáv jellemzi, amelynek maximuma 208 nm hullámhossznál van (σAcF(208 nm) = 

(1,29 ± 0,01) 10–19 cm2 molekula–1). Az alifás ketonok és aldehidek spektruma alapján 

valószínű, hogy a CH3C(O)F molekula fényelnyelését is a karbonil csoport nem kötő egyik 

elektronjának gerjesztése okozza (n–π* átmenet). Saját mérésemen kívül, tudomásom szerint 

csak egy közlés található az acetil-fluorid abszorpciós spektrumáról a szakirodalomban 

[Rattigan, 1993]. A 4.12 ábráról megállapítható, hogy saját eredményem igen jól egyezik az 

irodalmi spektrummal [Rattigan, 1993]. A 4.12 ábrán föltüntettem az aceton abszorpciós 

spektrumát is, összehasonlítás céljából. Látható, hogy mindkét karbonil molekula széles, 

struktúrálatlan abszorpciós sávval rendelkezik az UV tartományban. Az aceton abszorpciós 

maximuma azonban jóval hosszabb hullámhossznál (274 nm) található, az acetil-fluorid 

spektruma az F-szubsztitúció hatására erősen a „kék” irányba tolódik el az acetonéhoz képest. 
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4.1.3.2 Az acetil-fluorid fotobomlási kvantumhatásfoka 

 
Az acetil-fluorid fotokémiai vizsgálatát 248 nm-en, exciplex lézerrel végeztem, 

meghatároztam a fotobomlás kvantumhasznosítási tényezőjét (Φ3). 

CH3C(O)F + hν → termékek    (3)  

Méréseimben ténylegesen fogyási kvantumhatásfokot határoztam meg: ismert számú 

és energiájú lézerimpulzussal besugároztam a reakcióelegyet, és gázkromatográfiás (GC) 

elemzésekkel mértem az acetil-fluorid koncentráció csökkenését a reakcióelegyben. A 

kísérleti paraméterek a következők voltak: T = 298 ± 2 K, p(össznyomás) = 1000 mbar, az 

acetil-fluorid kezdeti koncentrációja [AcF]0 = 3,24 1017 molekula cm–3 volt, a besugárzásokat 

szintetikus levegő puffergázban (80% N2 + 20% O2) hajtottam végre. A lövésenkénti 

lézerenergia 35–87 mJ volt. A besugárzásra kerülő mintákat a következő módon készítettem 

el: közvetlenül a tároló fémpalackból (ld. 4.1.2 Fejezet) bemértem a reaktorba 13 mbar acetil-

fluoridot, ehhez hozzámértem annyi GC belső standard (1,1,1,2-tetrafluoroetán, TFE) 

tartalmazó szintetikus levegő elegyet, hogy a TFE parciális nyomása kb. megegyezett az 

acetil-fluoridéval, majd a reaktort feltöltöttem 1000 mbar-ra szintetikus levegővel. 

Meganalizáltam a kiindulási elegy összetételét (3.5 fejezet) és ismert lövésszámú besugárzás 

után megmértem az elegyben maradt acetil-fluorid koncentrációját. Változtattam a 

besugárzási időt olyan módon, hogy minden egyes besugárzáshoz külön elegyet készítettem, 

amelynek mindig meghatároztam a kezdeti összetételét is. Ugyancsak megmértem minden 

besugárzás előtt és után a lövésenkénti lézerenergia nagyságát, közvetlenül a fotolizáló 

reaktor előtt, és a számításokhoz a két érték átlagát használtam fel. Az acetil-fluorid fogyási 

konverziója 4–20% között változott.  

Korábbi munkáinkban részletesen levezettük és bemutattuk az impulzuslézer-fotolízis 

– GC-analízis módszerrel kapott kísérleti eredmények kiértékelésére, a kvantumhasznosítási 

tényező kiszámítására szolgáló összefüggést [Kovács, 2006], [Nádasdi, 2010] (lásd a függelék 

F.1 levezetése). Ennek megfelelően, az (E 4.8) egyenlet alkalmazásával számítottam ki az 

acetil-fluorid fotobomlási kvantumhatásfokát a mérési eredményekből. Jelen dolgozatomban 

csak röviden ismertetem az összefüggés levezetését. Az (E 4.8) egyenlet levezetésénél a 

kvantumhatásfok definíciójából indulunk ki, amely szerint a kvantumhatásfok a fotobomlás (a 

fotolízis hatására bekövetkező fogyás) sebességének és a fényelnyelés sebességének a 

hányadosa. Figyelembe kell venni továbbá, hogy a besugárzás impulzus lézerrel történik, míg 

az analízist gázkromatográfiás elemzésekkel végezzük. További szempont, hogy az 

energiamérés a reaktor ablaka előtt történik valamint az, hogy technikai okok miatt nem lehet 
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a teljes reaktor térfogatot besugározni. Kihasználva továbbá, hogy a fényelnyelés csak 

kismértékű (1-2%) a fotolízis során, az alábbi összefüggés adható meg az acetil-fluorid 

fotobomlási kvantumhatásfokára: 
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Ahol:  Φ3:  az acetil-fluorid fotobomlási kvantumhatásfoka 

[AcF]0: kezdeti (fotolízis előtti) koncentráció [molekula cm–3] 

 [AcF]n: besugárzás utáni koncentráció [molekula cm–3] 

 n:  lézer lövésszám 

 E:  egy lézerlövés energiája [mJ impulzusszám–1] 

 V:  a fotolizáló reaktor térfogata [cm3] 

 Efoton (λ): egy foton energiája (Efoton (248 nm) = 8,01 10-16 mJ) 

σAcF(T, λ): az acetil-fluorid abszorpciós keresztmetszete (σAcF(248 nm, 297 K) = 

(2,03 ± 0,04) 10–21 cm2 molekula–1) 

 l:  a reakrtor optikai úthossza [cm] 

 fablak(λ): a reaktor ablakának fénygyengítése (fablak(248 nm) = 0,885) 

 

A 4.13 ábrán bemutatom a fogyási kvantumhatásfok meghatározása során kapott kísérleti 

eredményeket. Az x tengelyen a fotolizáló reaktor előtt mért impulzusenergia (E) és a 

lövésszám (n) szorzatát, az y tengelyen a besugárzás után mért acetil-fluorid koncentráció 

([AcF]n) és a kezdeti acetil-fluorid koncentráció ([AcF]0) hányadosának logaritmusát 

ábrázoltam (E 4.8 egyenlet).  
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4.13 ábra. A fotolízis hatására bekövetkező acetil-fluorid fogyás a becsatolt lézerenergia 

függvényében ábrázolva. 

 

A 4.13 ábrán bemutatott eredmények jelentős szórással bár, de egyenest határoznak 

meg. A szórás viszonylag nagy, nagyobb például annál, amit az etil-metil-keton (MEK) 

fotobomlási kvantumhatásfokának meghatározásánál tapasztaltunk, azonos módszert 

alkalmazva [Nádasdi, 2010]. Ennek egyik lehetséges oka az, amint arra az előzőekben 

többször utaltam, hogy az acetil-fluorid erősen hajlamos hidrolízisre. A hidrolízis 

bekövetkezhet a GC oszlopon is, ami nagyobb szórású mérési eredményekre vezethet. 

Megjegyzem azonban, hogy a 4.13 ábrán látható egyenes nem egyetlen, hanem valójában 12 

független kísérlet adatait tükrözi, ami erősíti az eredmény megbízhatóságát (accuracy). Az 

egyenes meredeksége az (E 4.8) egyenlet szerint arányos a kvantumhatásfokkal. Az 

arányossági tényező ismert, tartalmazza pl. a fotolizáló reaktorra jellemző V, fablak és l 

paramétereket, valamint a saját méréseimmel meghatározott σAcF abszorpciós 

keresztmetszetet. Kísérlet eredményeim alapján a  

Φ3 (248 nm, 298 K) = 0,62 ± 0,02 



 71 

kvantumhatásfok értéket javaslom az acetil-fluorid fotobomlására (p = 1000 mbar levegő). 

 Vizsgálataimban fogyási kvantumhatásfokot határoztam meg, nem mértem a fotolízis 

termékeit. Kutatócsoportunkban, a témán ugyancsak dolgozó kollégák metán, etán és metil-

fluorid keletkezését állapították meg a termékek között (a fotolízist N2 puffergázban végezték) 

[Zügner, 2012a]. A termékképződési kvantumhatásfokok mérése alapján 0,69 ± 0,03 értéket 

adtak meg az acetil-fluorid bruttó primer kvantumhatásfokára, ami jól egyezik a saját, az 

acetil-fluorid fogyásán alapuló mérési eredményemmel. Javaslatot tettek a primer fotokémiai 

folyamatokra, amelyek közül messze a legjelentősebb a C–C kötés hasadásával végbemenő 

folyamat (3a), míg a C=O kihasadással végbemenő molekuláris bomlás (3b) sokkal kisebb 

jelentőségű [Zügner, 2012a]: 

 CH3C(O)F + hν → CH3 + FCO    (3a) 

 → CH3F + CO    (3b) 

A ~0,7 kvantumhatásfok azt jelenti, hogy a fotokémiai bomlás a domináló folyamat, a 

fennmaradó, ~0,3 kvantumhatásfok valószínűleg sugárzásmentes átmenetet takar: a gerjesztett 

acetil-fluorid molekula ütközések általi energiavesztéssel visszajut az alapállapotba. A 

sugárzásos fotofizikai folyamatok valószínűleg csak sokkal kisebb kvantumhatásfokkal 

mennek végbe, hasonlóan más alifás karbonil molekuláknál tapasztaltakhoz [Szilágyi, 2009] 

[Turro, 2010]. 

 Tudomásom szerint az acetil-fluorid fotokémiáját mások nem tanulmányozták. A 

szakirodalomban csak egyetlen becslés található: Rattigan és munkatársai 1-es 

kvantumhatásfokot tételeztek fel az acetil-fluorid fotobomlási kvantumhatásfokára a molekula 

teljes elnyelési tartományában [Rattigan, 1993]. Hasonló fotokémiai rendszerekkel való 

összehasonlítás azt mutatja, hogy a fotokémiai folyamatok jelentősek, vagy éppen dominálnak 

a viszonylag nagy gerjesztési energiát jelentő 248 nm körüli hullámhosszakon. Így pl. a 

CF3C(O)F fotobomlási kvantumhatásfokára 0,4 értéket adtak meg (234 illetve 240 nm 

hullmhosszon) [Weibel, 1992], míg pl. saját kutatásainkban az aceton [Nádasdi, 2007] és az 

etil-metil-keton [Nádasdi, 2010] kvantumhatásfokára 1-es értéket javasoltunk 248 nm-en. 
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4.1.4 Az OH-gyök és trifluor-ecetsav reakciójának kinetikai vizsgálata 

 A trifluor-ecetsav, CF3C(O)OH (TFA), keletkezik számos freonhelyettesítő anyag 

légköri lebomlása során, így a legnagyobb mennyiségben használt légkondícionáló 

hűtőanyag, a HFC-134a (CF3CFH2) légköri foto-oxidációjakor is (ld. a 2.3 ábra 

reakciósémáját). 

 Az OH-gyök és CF3C(O)OH reakciójának sebességi együtthatóját a 3.2 és 4.1 

fejezetben részletesen bemutatott gyorsáramlásos reakciókinetikai technikával határoztam 

meg, a szokásos módon, pszeudo-elsőrendű körülmények között, és rezonancia-

fluoreszcenciával detektálva a hidroxilgyököt (DF–RF). 

OH + CF3C(O)OH  →  termékek      (4) 

 A méréseket laboratóriumi hőmérsékleten (300 ± 2 K) és 2,51 mbar He nyomáson 

végeztem. Az OH-gyököt, a korábbiakhoz hasonlóan, a H + NO2 reakcióval állítottam elő. 

Kutatásaim megkezdésekor ennek a fontos reakciónak a részletes kinetikai vizsgálatát 

terveztem, a fölmerült kísérleti problémák, és a készülék egyéb célú elfoglaltsága miatt 

azonban csak kezdeti eredményekre jutottam. Kevés kísérletet tudtam elvégezni, az 

eredmények így csak tájékozódó jellegűek. A TFA-t vákuum desztillációval tisztítottam és a 

folyékony nitrogén hőmérsékletén tároltam. A mintát a mérések idejére felmelegítettem 

szobahőmérsékletre és a TFA gázáramot tűszeleppel szabályozva jutattam be a reaktorba. 

Összesen három TFA koncentrációnál végeztem méréseket; a meghatározott 

hidroxilgyökfogyásokat fél-logaritmikus ábrázolásban a 4.14 ábrán mutatom be. 
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4.14 ábra. A trifluorecetsav és OH-gyök reakciójának vizsgálatakor meghatározott OH 

fogyások fél-logaritmikus ábrázolásban. OH
onS  és OH

offS  az OH jelnagyságot jelöli a TFA 

jelenlétében, illetve távollétében, z a változtatott reakciótávolság. Az ábra jobb oldalán az 

adott méréssorozathoz tartozó k4’ pszeudo-elsőrendű sebességi együtthatók szerepelnek. 

 

Az első kísérletekben azt a meglepő jelenséget tapasztaltam, hogy az OH-gyököt 

tartalmazó gázáramhoz kis koncentrációban adva a TFA-t, az OH-jel, ahelyett, hogy csökkent 

volna, egyértelműen növekedett. A jelenség magyarázata nem teljesen egyértelmű. Ismert, 

hogy jó néhány szabadgyök, így pl. a propionilgyök és O2-molekula reakciójában OH-gyök 

keletkezik (ld. a 4.2.1.2 fejezetben). A kinetikai berendezés azonban igen jó vákuumra volt 

leszívatható, és a vivőgáz hélium sem tartalmazhatott számottevő mennyiségben oxigént 

szennyezésként. Így, valamilyen ismeretlen heterogén „fali” reakció okozhatta a tapasztalt 

jelenséget. Nagy TFA koncentrációknál a reakció már a megszokott módon viselkedett, 

azonban ilyen körülmények között sem zárható ki, hogy valamilyen mértékben az OH- 

visszaképződés végbement. 
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 A kísérleti körülményeket és a kinetikai eredményeket a 4.4 táblázatban foglaltam 

össze. 

 

4.4 táblázat. Az OH + CF3C(O)OH (4) reakció DF-RF vizsgálatának kísérleti körülményei és 

a kapott eredmények. 

a Kezdeti OH-koncentráció: [OH]0 ≈ 1 1012 molekula cm–3. 
b Halocarbon-gyanta reaktor falborítás. 
 

A három pszeudo-elsőrendű k4
’ eredmény alapján a k4 ≈ 1,7 10–13 cm3 molekula–1 s–1 

sebességi együttható becsülhető. A tapasztalt OH visszaképződés miatt ez az érték csak alsó 

becslésnek tekinthető, és a kevés meghatározás miatt erősen bizonytalan. Nyilvánvalóan 

további mérésekre van szükség és meg kell vizsgálni a fali reakció visszaszoríthatóságát, 

esetleg más fali borítást alkalmazva.  

Meglepő módon, csak kevés irodalmi adat található az OH + CF3C(O)OH (4) 

reakcióra, amelyeket az IUPAC 2005-ös kritikai kinetikai gyűjteménye foglal össze 

[Atkinson, 2005]. Az IUPAC által ajánlott érték: k4 = 1,3 10–13 cm3 molekula–1 s–1 [Atkinson, 

2005]. Ez a javasolt sebességi együttható jórészt relatív kinetikai módszerekkel végzett 

meghatározásokon alapul, csak egyetlen direkt sebességi együtthatót közöltek a 

szakirodalomban. Az utóbbit, k4 (296 K) = (1,75 ± 0.44) 10–13 cm3 molekula–1 s–1 , 

impulzusradiolízissel végzett kísérletekből határozták meg és az OH-gyököt rezonancia-

abszorpcióval detektálták [Mogelberg, 1994]. Az IUPAC ajánlás szerint a sebességi 

együttható független a hőmérséklettől a 280–350 K hőmérséklet-tartományban, ami meglepő 

egy ilyen viszonylag lassú reakció esetén. Így több ok is indokolja, hogy folytassuk az OH-

gyök és a trifluor-ecetsav reakciójának vizsgálatát a gyorsáramlásos kinetikai módszerrel.  

 

 

T  
(K)  

p 
(mbar) 

[TFA] a  
(molekula cm–3) 

vlin  
(cm s–1) 

k’4  
(s–1) 

kwOH
b 

(s–1) 
k4  

(cm3 molekula–1 s–1) 
Kísérletek 

száma 

300 ± 1 2,51 (3,6–5,5) 1014 352–358 64–120 9 – 22 1,7 10–13 3 
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4.2 A propionaldehid és pivalilaldehid oxidációs kinetikája 

 A propionaldehid (C2H5CHO) és pivalilaldehid ((CH3)3CC(O)H) legfontosabb légköri 

reakciója, fotolízisük mellett, az OH-gyökkel végbemenő reakció, amelyben propionil- 

(C2H5CO), illetve pivalilgyök ((CH3)3CC(O), 2,2-dimetil-propionilgyök) keletkezik. A két 

acilgyök gyakorlatilag csak O2 molekulával reagál légköri körülmények, amely reakciók 

laboratóriumi kinetikai vizsgálatát a gyorsáramlásos módszerrel (DF) végeztem el. 

Kutatócsoportunkban néhány évvel ezelőtt részletesen tanulmányozták az acetilgyök 

(CH3CO) és O2 reakcióját [Kovács, 2007], az általam használt kísérleti technika és a kinetikai 

kiértékelési módszer teljesen hasonló ahhoz, amit csoportunk kutatói a 2007-es 

közleményükben leírtak [Kovács, 2007]. A gyorsáramlásos berendezéseink nem alkalmasak 

az acilgyökök (RCO) detektálására, azonban nagyon jelentős OH-gyök képződést 

tapasztaltunk a DF-kísérletek kis nyomásán (1–10 mbar) az RCO + O2 reakciókban [Kovács, 

2007], [Nádasdi, 2009a] , [Zügner, 2010], [Szabó, 2012]. (UV abszorpcióval ugyan mérhetők 

az acilgyökök, azonban ehhez sokkal nagyobb detektálási úthosszra van szükség, mint, ami a 

DF berendezésben biztosítható [Kovács, 2005].) Az OH-gyök igen jó érzékenységgel és 

szelektivitással detektálható az RF és LIF technikával, ami lehetővé tette az RCO + O2 

reakciók kinetikai vizsgálatát, az OH-gyök képződési hatásfokának (Γ) meghatározását. 

Részletezve, az általam tanulmányozott acilgyök + O2 reakciók a következők voltak: 

 

C2H5CO + O2  → termékek     (5) 

C2H5CO + O2 + M → C2H5C(O)O2 + M    (5a) 

C2H5CO + O2  → OH + termékek    (5b) 

 

(CH3)3CC(O) + O2 → termékek     (6) 

(CH3)3CC(O) + O2 + M  → (CH3)3CC(O)O2     (6a) 

(CH3)3CC(O) + O2 → OH + termékek    (6b) 

 

A kísérleti módszer és az eredmények értékelése nagyon hasonló volt a propionil és 

pivalil reakciónál, így a részletesebben tanulmányozott C2H5CO + O2 reakción keresztül 

mutatom be a vizsgálatok minden lényeges vonatkozását. 
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4.2.1 A C2H5CO- és a (CH3)3CC(O)-gyök reakciója O2 molekulával 

 

4.2.1.1 A kísérleti eljárás és a mérési eredmények kiértékelése 

 

A propionilgyököt, propionaldehid és hidroxilgyök reakciójával, C2H5CHO + OH → 

C2H5CO + H2O (8), állítottam elő a DF reaktorban. Az OH-gyököt, a szokásos módon, a H + 

NO2 → OH + NO reakcióval hoztam létre a mozgatható injektorcső belsejében. A 

propionaldehid a reaktor felső végén lépett be a gázáramba, He volt a vivőgáz. Kísérleteimben 

az OH-koncentrációval arányos jelnagyságot mértem a változtatott távolság (reakcióidő) 

függvényében, O2 jelenlétében és O2 nélkül. Közvetlenül egymás után hajtottam végre a 

méréseket. Az első méréssorozatban a reaktorba csak az OH + propionaldehidet vezettem be, 

míg a második méréssorozatban OH + propionaldehid + O2 volt jelen a rendszerben. (A 

kísérleti elrendezés hasonló volt a 3.1 ábrán bemutatotthoz, azzal az eltéréssel, hogy a reaktor 

felső részén nem acetil-fluoridot, hanem C2H5CHO-et, ill. C2H5CHO + O2 elegyet vezettem 

be az OH (+He) gázáramba.) A hidroxilgyököt rezonancia-fluoreszcens módszerrel 

detektáltam (3.1 ill. 3.2 Fejezet). Az RCO + O2 reakciók vizsgálatának kísérleti körülményeit 

a 4.5 táblázatban foglaltam össze. 

 

4.5 táblázat. A propionilgyök + O2 és a pivalilgyök + O2 reakció tanulmányozásának kísérleti 

körülményei (T = 298 ± 2 K). 

Reakció p 

(mbar) 

[OH] 0 

(molekula cm–3) 

[O2]0 

(molekula cm–3) 

[RCHO] 0 

(molekula cm–3) 

C2H5CO+O2 1,37 – 13,34 (2,0 – 4,2) 1011 (0,4 – 53) 1014 (0,43 – 13,4) 1012 

(CH3)3CC(O)+O2 1,81 – 3,46 (2,1 – 4,4) 1011 (0,87 – 66,4) 1014 (0,77 – 6,49) 1012 

 

 Kísérleteimben azt a meglepő jelenséget tapasztaltam, hogy az OH + C2H5CHO 

gázáramhoz O2-t adva, az OH-jelnagyság igen erősen megnőtt, és a reakcióidővel való 

változása, a ’lecsengés’ sebessége lényegesen kisebb lett. Ez egyértelmű jele annak, hogy a 

reakcióban OH-visszaképződés történt, éspedig a (8) és (5b) láncreakció útján: 

OH + C2H5CHO  → C2H5CO + H2O     (8) 

C2H5CO + O2  → OH + termékek    (5b) 

Az OH-visszaképződést a 4.15 ábrán egy reakciósémával szemléltetem. Az ábrán Γ5b-vel 

jelöltem az OH-gyök képződésének elágazási arányát a propionilgyök + O2 reakcióban. Az 
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elágazási arányt a Γ5b = k5b / k5 egyenlettel definiáltam, amit a továbbiakban „OH-hozamnak” 

(„yield”), ill. „OH-képződési hatásfoknak” is fogok nevezni. 

 

4.15 ábra. Az OH-visszaképződésre vezető reakciólánc az OH + C2H5CHO + O2 reakció-

rendszerben. Γ5b = k5b / k5; k5’ = k5 [O2]; k8’ = k8 [C2H5CHO]. 

 

 Az alkalmazott kis hidroxilgyök-koncentrációknál, és az igen nagy feleslegben lévő 

propionaldehid- és oxigén-koncentráció miatt, csak az (5a), (5b) és (8) reakciók mennek 

végbe, illetve az OH-gyök heterogén fali fogyása, amellyel még kis gyökkoncentrációnál is 

számolni kell: 

   OH → fali termékek      (wOH) 

 Az elmondottak alapján, a lezajló kémiai változásokra az alábbi, viszonylag egyszerű 

differenciálegyenlet-rendszer (DE) írható fel: 

 

052
'
55bwOH

'
8 ]OH[)0](OH[];COHC[]OH[]OH[

]OH[ ==+−−= tkΓkk
dt

d
 

0)0](COHC[];COHC[]OH[
]COHC[

5252
'
5

'
8

52 ==−= tkk
dt

d
 

]CHOHC[];O[ 528
'
825

'
5 kkkk ==  

 

Csoportunk kutatói, a fentihez teljesen hasonló OH + CH3CHO + O2 

reakciórendszerre, egy analitikus megoldást adtak meg a „Mathematica” programcsomag 

segítségével, amelynek részletei megtalálhatók a 2007-ben közölt dolgozatuk függelékében 

[Kovács, 2007]. Az OH-képződés elágazási arányára egy egyszerű összefüggést javasoltak, 

ami az általam vizsgált OH + C2H5CHO + O2 rendszerre az alábbi egyenlettel adható meg:  
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wOH
''

8

*
8

''
8

5b
5

b5
5b ;

kk

kk
Γ

k

k
Γ

−
−==      (E 4.9) 

 

ahol  

k8”: a mért OH lecsengési állandó OH + C2H5CHO esetén, 

(k8” = k8 [C2H5CHO]  + kwOH = k8
’ + kwOH), 

k8
*: a mért OH lecsengési állandó OH + C2H5CHO + O2 esetén. 

 

A DE megoldásakor kapott összefüggéssel azonos eredményre jutunk, ha a C2H5CO-

gyökre feltételezzük a kvázi-stacionaritás érvényességét és így lényegében véve algebrai 

egyenletek megoldására egyszerűsítjük a feladatot. Ezt az alábbiakban mutatom be: 

Tegyük fel tehát, hogy [C2H5CO] stacionárius („steady-state approximation”), vagyis: 

0
]COHC[ 52 =

dt

d
 

Különböztessük meg az OH-gyök koncentrációt O2 távol- ill. jelenlétében, és jelölje őket 

rendre [OH], ill. [OH]O2. 

0]COHC[]OH[
]COHC[

52
'
5

O2'
8

52 =−= kk
dt

d
 

]CHOHC[ 528
'
8 kk =  

0]COHC[]OH[ 52
'
5

O2'
8 =− kk  

 
'
5

O2'
8

52

]OH[
]COHC[

k

k=        (E 4.10) 

A reakciórendszer O2 távollétében: 

 ]OH[)(]OH[]OH[]CHOHC[
]OH[

wOH
'
8wOH528 kkkk

dt

d +−=−=  

A megoldás közvetlenül felírható (t a reakcióidő): 

 tkk )(]OH[]OH[ln wOH
'
80 +−=  

Differenciálva t szerint: 

 )(
]OHln[

wOH
'
8 kk

dt

d +−=        (E 4.11) 

A differenciálegyenlet jobb oldala –k8
’’ -vel, az O2 nélkül mért lecsengési állandóval egyenlő. 

A reakciórendszer O2 jelenlétében: 
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]COHC[]OH[)(

]O[]COHC[]OH[)(
]OH[

52
'
55b

O2
wOH

'
8

2525b
O2

wOH
'
8

O2

kΓkk

kkk
dt

d

++−

=++−=
   (E 4.12) 

Helyettesítsük be (E 4.10)-et (E 4.12)-ba: 

 ( ) O2'
85bwOH

'
8

O2
'
5

'
8

'
55bO2

wOH
'
8

O2

]OH[)(]OH[]OH[)(
]OH[

kΓkk
k

kkΓ
kk

dt

d −+−=++−=  

A differenciálegyenlet megoldása: 

 ( ) tkΓkk '
85bwOH

'
8

O2
0

O2 )(]OH[]OH[ln −+−=  

Differenciálva t szerint azt kapjuk, hogy: 

 ( )'
85bwOH

'
8

O2

)(
]OHln[

kΓkk
dt

d −+−=      (E 4.13) 

A differenciálegyenlet jobb oldala –k8
*-al, az O2 jelenlétében mért lecsengési állandóval 

egyenlő. 

Vonjuk ki (E 4.13)-ből (E 4.11)-t és a különbséget osszuk el (E 4.11)-vel: 

( )
wOH

'
8

'
85b
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8
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 (E 4.14) 

Vegyük észre, hogy: 
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Így (E 4.14)-et átírva kapjuk, hogy: 
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Ebből átrendezéssel kapjuk: 

 
wOH

''
8

*
8

''
8

5b kk

kk
Γ

−
−=  

ami megegyezik a differenciálegyenlet-rendszer analitikus megoldásával meghatározott (E 

4.9) összefüggéssel. 
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4.2.1.2 OH-képződés a C2H5CO + O2 reakcióban: eredmények és értékelésük  

 
Az OH-képződés kinetikáját a propionilgyök és O2 reakcójában, a gyorsáramlásos 

technika működési feltételeinek megfelelően, kis nyomásokon, az 1,37–13,34 mbar 

nyomástartományban tanulmányoztam hélium puffergázban [Zügner, 2010]. A méréseket 

szobahőmérsékleten hajtottam végre (T = 298 ± 1 K). A tipikus kiindulási koncentrációk a 

következők voltak: [OH]0 = (2,0–4,2) 1011 molekula cm–3, [O2]0 = (0,4–53) 1014 molekula 

cm–3 és [C2H5CHO]0 = (0,43–13,4) 1012 molekula cm–3. A lineáris gázsebesség vlin ≈ 10 m s–1 

volt, aminek megfelelően a reakcióidő 2–50 ms között változott. A 4.16 ábrán a 

kísérleteimben kapott jellemző OH-fogyásokat mutatok be O2 jelenlétében és távollétében, az 

OH-jelnagyságok logaritmusát ábrázolva a reakcióidő függvényében. A fogyási görbék 

szembetűnő jellegzetessége, hogy O2 hozzáadására megnő az OH-jel, illetve a változás 

sebessége kisebb lesz. Kísérleteimben a pszeudo-elsőrendű kinetika igen jó teljesülését 

tapasztaltam a vizsgált összes nyomáson O2 jelenlétében és nélküle egyaránt, hasonlóan a 

4.16 ábrán bemutatotthoz; további mérési eredményeket a Függelék F.7 és F.8 ábráin mutatok 

be. 

 
4.16 ábra. OH lecsengések az OH + C2H5CHO és az OH + C2H5CHO + O2 reakció-

rendszerekben, közvetlenül egymás után végrehajtott két tipikus kísérletben, fél-logaritmikus 
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ábrázolásban (p = 6,22 mbar, T = 300 K, [OH]0 ≈ 2,4 1011, [C2H5CHO] = 5,35 1012 és [O2] = 

1,03 1015 molekula cm–3). 

 
 A Г5b elágazási arányt az előző szakaszban tárgyalt (E 4.8) összefüggéssel számítottam 

ki. A képletben szerepel az OH-gyök fali fogyásának sebességi együtthatója, amit 

propionaldehid és O2 nélküli, külön kísérletekből határoztam meg: kwOH = (5 ± 1) s–1, ami 

előnyös módon, kis érték. A kísérleti körülményeket és a kapott eredményeket a 4.6 

táblázatban foglaltam össze. 

 
4.6 táblázat. A C2H5CO és O2 reakciójában meghatározott OH-képződési hatásfok, Г5b, és a 

kísérleti paraméterek összefoglalása (T = 298 ± 1 K). 

p(He) 

(mbar) 

k8
’’  a 

(s–1) 

[C2H5CHO] 

(1012 molekula cm–3) 

k8
* b 

(s–1) 

Kísérletek 

száma c 

Г5b
 

1,37 38–176 1,21–14,3 8–42 10 0,88 ± 0,06 

2,00 90–129 5,55–10,60 9–33 6 0,86 ± 0,07 

2,61 20–185 1,25–13,4 2–54 7 0,84 ± 0,06 

3,59 14–155 0,50–6,99 8–63 7 0,68 ± 0,05 

6,22 28–169 1,27–8,89 15–84 9 0,62 ± 0,06 

8,15 27–57 0,43–5,33 16–43 11 0,53 ± 0,05 

10,00 21–60 1,21–8,91 14–35 6 0,44 ± 0,04 

13,34 32–112 8,34–12,8 23–77 6 0,33 ± 0,03 
a OH-lecsengési állandó O2 távollétében. 
b OH-lecsengési állandó O2 jelenlétében. 
c A k8

’’  és k8
* meghatározására közvetlenül egymásután végrehajtott kísérletek száma. 

 

A 4.6 táblázatban bemutatott OH hozamokból megállapítható, hogy kis nyomásokon 

az OH-képződés a domináló reakciócsatorna a C2H5CO + O2 reakcióban, amelynek 

jelentősége rohamosan csökken azonban a nyomás növelésével. Így pl. 1 mbar nyomáson az 

OH-képződési hatásfok közel 90%, míg 6 mbar körüli nyomáson már leesik kb. 60%-ra, és 13 

mbar-nál mindössze harmada (~30%) a legkisebb nyomáson mért értéknek. A 4.17 ábrán a 

4.6 táblázatban szereplő mérési eredményeket grafikus formában mutatom be. Saját mérési 

eredményeimen kívül számítási eredményeket és irodalmi adatokat is feltüntettem.  
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4.17 ábra. Az OH-képződés elágazási aránya a C2H5CO + O2 reakcióban, hélium 

puffergázban. A szimbólumok kísérleti meghatározási eredményeket jelölnek: ● [Romero, 

2005]; ■ saját eredmények. A görbék elméleti vizsgálatok eredményei: vastag vonal: [Hou, 

2007], vékony vonal: [Zügner, 2010], szaggatott vonal: Lindemann- Hinshelwood illesztés 

(ld. a szövegben). 

 

Az 4.17 ábráról megállapítható, hogy az OH-képződés nyomásfüggése jellegzetes, 

fordított szigmoid alakú görbe lefutást mutat. Ez a fajta nyomásfüggés jól értelmezhető egy 

olyan „kémiai aktivációs” mechanizmussal, amelyben az O2 molekula és a propionilgyök 

kombinálódásából egy rezgésileg gerjesztett (C2H5CO(O2))
# gyök-adduktum keletkezik, 

amely ütközések által stabilizálódhat, visszaalakulhat a kiindulási reaktánsokká, illetve 

továbbalakulhat a termék OH-gyökké:  

C2H5CO + O2   → (C2H5CO(O2))
#  (C) 

(C2H5CO(O2))
#  → C2H5CO + O2   (–C) 

(C2H5CO(O2))
# + M  → C2H5CO(O2) + M  (Q) 

(C2H5CO(O2))
#  → OH + egyéb termék  (D) 

ahol M az ütközési partner molekulát (lényegében véve a puffergáz héliumot) jelöli. A 

mechanizmusban szereplő ’egyéb termék’ valószínűleg α-lakton molekula, amit a 
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kutatócsoportunkkal együttműködő B. Wang professzor és munkatársai határoztak meg 

kvantumkémiai számításokkal [Hou, 2007]. A fenti egyszerűsített reakciósémához képest a 

reakció molekuláris mechanizmusa lényegesen bonyolultabb, ténylegesen több konszekutív 

reakciólépésen keresztül valósul meg [Hou, 2007], ami azonban nem érinti az OH-képződés 

nyomásfüggését.  

A tapasztalt nyomásfüggés kvalitatív módon leírható, értelmezhető a fenti egyszerű 

ún. Lindemann–Hinshelwood (LH) mechanizmus alapján [Pilling, 1997]. Az LH 

mechanizmus feltételezi, hogy az ütközéssel történő energiavesztésnél az ütközés minden 

esetben ’erős’, ami azt jelenti, hogy a rezgésileg gerjesztett molekula egyetlen ütközésben 

elveszíti teljes energia feleslegét. Az ütközéses energiavesztés sebessége így tehát egyetlen, 

energiától független sebességi együtthatóval lenne leírható. A másik fontos egyszerűsítés a 

mechanizmusban az, hogy az OH-képződés sebességi együtthatóját is egyetlen értékkel 

jellemzi, holott a különböző energiájú molekulákból történő termékképződés sebessége 

nyilvánvalóan eltérhet egymástól. 

 A fenti LH reakcióséma egyes reakciólépéseinek megfelelő sebességi együtthatókat 

rendre kC, k–C, kQ, kD-vel jelölve, és (C2H5CO(O2))
#-re alkalmazva a stacionaritás feltételét, az 

alábbi összefüggés adható meg: 

]M[QC

C
5b kk

k
Γ

+
=        (E 4.15) 

 Az (E 4.15) egyenlet szerint az OH-képződés hatásfoka zérus nyomás felé haladva 

közelít egyhez, végtelen nagy nyomáson pedig nulla lenne, összhangban a kísérleti 

tapasztalattal. Az egyenletben szereplő sebességi együtthatókat illesztési paraméterként 

használva, a 4.17 ábrán szaggatott vonallal jelölt görbét kaptam eredményül. Láthatóan, az 

illesztett görbe jól leírja a méréseket. A jó egyezés ellenére helytelen lenne messzemenő 

következtetéseket levonni az illesztésből kapott paraméterekre vonatkozóan, éppen az LH 

mechanizmus említett hiányosságai miatt, kC és kQ egyszerűen csak illesztési paraméterek. 

A 4.17 ábrán, vékony vonallal kihúzva bemutatom a csoportunkkal együttműködő 

kínai kollégák magasszintű elméleti reakciókinetikai módszerrel (RRKM-MC) számított OH-

hozam görbéjét is [Zügner, 2010]. Az ábrán feltüntettem az egy ütközésben átlagosan átadott 

energia nagyságát is, –〈∆E〉, ami (az egyetlen) illesztő paraméter volt az elméleti 

számításokban. (A számításokhoz szükséges energiákat és molekuláris paramétereket korábbi 

munkájukból vették át a kínai kutatók [Hou, 2007]). A kísérleti eredményekkel legjobban 

egyező nyomásfüggő OH-görbét akkor kapták, ha a –〈∆E〉 = 200 cm–1 energiaátadási 

paraméterrel számoltak. 
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 Tudomásom szerint, az OH-képződés kinetikáját a C2H5CO + O2 reakcióban csak 

egyetlen más munkában írták le a szakirodalomban [Romero, 2005]. Baeza-Romero és 

munkatársai a propionilgyököt a dietil-keton (CH3CH2C(O)CH2CH3) exciplex-lézer 

fotolízisével állították elő, 13–532 mbar nyomástartományban, hélium puffergázban. Az 

általuk meghatározott Γ5b elágazási arányokat szintén bemutatom a 4.17 ábrán. Noha a 

hivatkozott szerzők és saját méréseim nyomástartománya jelentősen távol esik egymástól, az 

egyértelműen megállapítható, hogy a két vizsgálat eredményei nagyon eltérőek. A leeds-i 

kutatócsoport által közölt [Romero, 2005] elágazási arányok sokkal nagyobbak az általam 

meghatározottaknál, és lényegesen lassabban csökkennek a nyomás növelésével. A nagy 

eltérés oka nem nyilvánvaló, rendszeres hibák léphettek föl valamelyik vizsgálatnál. 

Megjegyzem azonban, hogy Baeza-Romero és munkatársai közleményükben beszámolnak 

arról, hogy az OH-képződés hatásfoka nőtt nagy lézerenergiáknál és nagy lézerfrekvenciák 

alkalmazáskor, amit a rendszerben keletkező C2H5C(O)O2-gyök szekunder fotolízisével 

magyaráztak. Közlésük szerint ezt a problémát kiküszöbölték, ennek részleteit azonban nem 

dokumentálták cikkükben. Hou és Wang elvégezték az elméleti reakciókinetikai számításokat  

a leeds-i kutatócsoport eredményeivel kapcsolatban is. Az általuk kapott p–Γ5b görbét,  vastag 

vonallal kihúzva, szintén bemutatom a 4.17 ábrán. A legjobb illeszkedést a –〈∆E〉 = 20 cm–1 

paraméter alkalmazásával kapták. Vagyis az elméleti számítások meglehetősen csalódást 

keltő eredményre vezettek: a számítások alapján nem állapítható meg, hogy melyik 

méréssorozat eredményei lehetnek megbízhatóbbak. A –20 cm–1 és –200 cm–1 〈∆E〉 értékek 

egyaránt elfogadhatóak, és sajnos, független úton történő számításukra jelenleg nem állnak 

rendelkezésre megfelelő elméleti módszerek. Más szavakkal, az illesztő paraméter 

megválasztásával egymástól nagyon eltérő kísérleti eredmények is jól leírhatóak. Az OH-

képződés elágazási arányára közölt eredmények hasonlóképpen ellentmondásos képet 

mutatnak a CH3CO + O2 reakció esetében is. A leeds-i kutatók [Blitz, 2002] lényegesen 

nagyobb OH-hozamokat közöltek, mint amit saját csoportunk határozott meg [Kovács, 2007]. 

Nyilvánvalóan további kísérleti és elméleti vizsgálatokra van szükség az ellentmondó 

eredmények tisztázására. Ilyen értelemben foglaltak állást a leeds-i csoport kutatói is az egyik 

legújabb összefoglaló közleményükben [Seakins, 2011]. 
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4.2.1.3 OH-képződés a (CH3)3CC(O) + O2 reakcióban: eredmények és értékelésük 

 
 Az OH-képződés kinetikáját a pivalilgyök + O2 reakcióban teljesen hasonló módon 

tanulmányoztam, mint a propionilgyök + O2 reakció esetén, amit az előző fejezetekben 

részletesen bemutattam. Vagyis, a DF-RF kísérleti módszert használtam, a (CH3)3CC(O)-

gyököt hidroxilgyök és pivalilaldehid, reakciójával állítottam elő, OH + (CH3)3CC(O)H → 

(CH3)3CC(O) + H2O (9). Az OH-gyököt detektáltam a változtatott reaktor-távolság 

(reakcióidő) függvényében O2 jelenlétében és O2 nélkül, közvetlenül egymás után végzett 

mérésekben. Jellemző koncentrációk a következők voltak: [OH]0 ≈ 3 1011 molekula cm–3, 

[(CH3)3CC(O)H] ≈ 4 1012 molekula cm–3 és [O2] ≈ 2 1015 molekula cm–3. A hélium vivőgáz 

áramlási sebessége vlin ≈ 15 m s–1 volt. A kísérleteket szobahőmérsékleten, T = 298 ± 2 K 

reakcióhőmérsékleten és p = 1,81 ill. 3,46 mbar nyomásokon hajtottam végre. A 4.18 ábrán 

egy jellemző, összetartozó, OH + (CH3)3CC(O)H és OH + (CH3)3CC(O)H + O2 méréssorozat 

eredményét mutatom be, az OH-koncentrációval arányos jelnagyság logaritmusát ábrázolva a 

reakcióidő függvényében. Az ábráról látható, hogy jól teljesült a pszeudo-elsőrendű kinetikai 

feltétel az O2 nélkül és O2 jelenlétében végzett kísérletekben egyaránt. 

 
4.18 ábra. Reprezentatív OH lecsengések az OH + (CH3)3CC(O)H (9) és az OH + 

(CH3)3CC(O)H + O2 reakciók esetén, közvetlenül egymás után végrehajtott kísérletekben, fél-

logaritmikus ábrázolásban (p = 1,82 mbar, T = 299 K, [OH]0 ≈ 3,4 1011, [PVA] = 3,6 1012 és 

[O2] = 1,9 1015 molekula cm–3). 
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 Az OH-képződés elágazási arányát a kísérletileg meghatározott lecsengési állandókból 

az (E 4.16) egyenlettel számoltam ki. (Az egyenlet teljesen hasonló az (E 4.9) egyenlethez.) 

 

wOH
''

9

*
9

''
9

6 kk

kk
Γ b −

−
=        (E 4.16) 

ahol, k9
” az OH lecsengési állandó O2 nélkül, 

k9
* az OH lecsengési állandó O2 jelenlétében, 

kwOH az OH-gyök heterogén fali reakcióban való fogyásának sebességi együtthatója. 

 

Az E 4.16 képletben szereplő kwOH ’fali sebességi együtthatót’ külön mérésekből 

határoztam meg: kwOH = 8 ± 2 s–1. A kísérleti körülményeket és eredményeket a 4.7 

táblázatban foglaltam össze. 

 

4.7 táblázat. A pivalilgyök és O2 reakciójának kísérleti körülményei és a kapott kinetikai 

eredmények (T = 298 ± 2 K)  

p(He) 

(mbar) 

[PVA] 

(1012 molekula cm–3) 

k9
’’  a 

(s–1) 

k9
* b 

(s–1) 

Kísérletek 

száma c 

Г6b 
d 

1,81 0,77–4,37 22,8–223,3 18,1–192,1 13 0,26 ± 0,05 

3,46 1,70–6,49 63,6–177,6 58,2–172,2 5 0,15 ± 0,03 
a OH lecsengési állandó O2 távollétében. 
b OH lecsengési állandó O2 jelenlétében. [O2] ≈ 2 1015 molekula cm–3. 
c Közvetlenül egymásután végrehajtott kísérletek száma. 
d OH-képződési hatásfok. 
 

Amint az a 4.7 táblázatból látható, jelentős OH-képződést tapasztaltam a 

(CH3)3CC(O)-gyök és oxigén molekula reakciójában, ennek mértéke azonban lényegesen 

kisebb volt, mint amit a C2H5CO + O2 reakciónál. A kisebb OH-hozam, valamint a 

pivalilaldehidnek az OH-gyök elektrongerjesztett állapotát erősen kioltó hatása miatt az OH 

RF-jel jóval kisebb volt, mint amit a propionilgyök és O2 reakciójánál tapasztaltam. Ez azt 

eredményezte, hogy az OH-hozamot csak viszonylag nagy bizonytalansággal, és mindössze 

két nyomáson tudtam meghatározni (~4 mbar fölött az OH-jel már gyakorlatilag beleveszett a 

háttérzajba). A megbízhatóbb elágazási arányt a kisebb nyomáson kaptam: Г6b(1,81 mbar) = 

0,26 ± 0,05. A 3,46 mbar nyomáson mért érték kevésbé megbízható, az azonban 

egyértelműen megállapítható, hogy ennél a reakciónál is csökken az OH-képződés elágazási 

aránya a nyomás növelésekor [Szabó, 2012]. 
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A 4.8 táblázatban összehasonlítom az OH-elágazási arányokat, néhány acilgyök és O2 

molekula reakciójában, amelyeket saját vizsgálataimban határoztam meg, ill. a 

kutatócsoportunkban korábban publikáltak. Az összehasonlíthatóság céljából egymáshoz 

közeli nyomásokon adom meg az elágazási arányokat. Amint az a 4.8 táblázatban látható, a 

CH3CO + O2 és a C2H5CO + O2 reakciókban az elágazási arány egymáshoz közel eső érték. 

Ezzel szemben, a (CH3)3CC(O) + O2 reakcióban hasonló nyomáson mindössze csak harmad 

akkora az elágazási arány. A tapasztalt kis OH elágazási arány lehetséges magyarázata, hogy 

a pivalilgyök termikusan sokkal kevésbé stabil, mint az acetil- vagy a propionilgyök [Le 

Crane, 2004] [Jagiella, 2000], így a pivalilgyök bomlása, (CH3)3CC(O) + M → (CH3)3C + CO 

+ M, hatékonyan tud versenyezni az O2 molekulával történő reakciójával. Ebben az esetben 

az (E 4.16) egyenlet csak közelítőleg használható, a pontos OH elágazási arány 

meghatározásához már egy bonyolultabb reakciómechanizmust kellene figyelembe venni, ami 

tartalmazza a pivalilgyök bomlási reakcióját és a keletkező (CH3)3C-gyök további reakcióit is. 

 

4.8 táblázat. OH-képződési hatásfokok összehasonlítása néhány acilgyök O2 molekulával 

végbemenő reakciójában. 

Reakció p (He) 

(mbar) 

ГOH
a Hivatkozás 

(CH3)3CC(O) + O2 1,81 0,26 ± 0,05 [Szabó, 2012] 

CH3CO + O2 2,00 0,86 [Kovács, 2007] 

C2H5CO + O2 2,00 0,86 ± 0,07 [Zügner, 2010] 

(CH3)3CC(O) + O2 3,46 0,15 ± 0,03 [Szabó, 2012] 

CH3CO + O2 3,50 0,57 [Kovács, 2007] 

C2H5CO + O2 3,59 0,68 ± 0,05 [Zügner, 2010] 
a Az OH-képződés elágazási aránya. 

 

4.2.1.4 A propionaldehid és a pivalilaldehid reakciója OH-gyökkel 

 

A 4.2.1.1–4.2.1.3 fejezetekben részletesen bemutattam a propionil- és pivalilgyök 

oxigén molekulával végbemenő reakciójának vizsgálatát. Noha a kutatások elsődleges célja az 

OH-képződés elágazási arányának meghatározása volt, a mérési adatok lehetővé teszik, hogy 

megadjuk az OH-gyök és a gyökforrásként szereplő aldehidek közti reakció sebességi 

együtthatóját is [Zügner, 2010], [Szabó, 2012]. 
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OH + C2H5CHO → C2H5C(O) + H2O     (8) 

OH + (CH3)3CC(O)H → (CH3)3CC(O) + H2O    (9) 

OH   → fali termékek    (wOH) 

 

Az (E 4.9) és az (E 4.16) egyenletekben szereplő k8
” és k9

” paraméterek a 

propionaldehid, illetve pivalilaldehid OH-gyökkel való reakciójában az OH-gyök fogyásának 

lecsengési állandói, az aldehid reaktánsok nagy feleslege mellett. Vagyis ezek a paraméterek 

tulajdonképpen a „pszeudo-elsőrendű sebességi együtthatók”: k8
” = k8 [C2H5CHO] + kwOH  és 

k9
” =  k9 [(CH3)3CC(O)H] + kwOH. Az OH + C2H5CHO (8) és az OH + (CH3)3CC(O)H (9) 

reakciókra kapott k8
” és k9

” értékeket a 4.19 ábrán mutatom be az aldehid koncentrációk 

függvényében ábrázolva. 

 

4.19 ábra. Pszeudo-elsőrendű sebességi együtthatók ábrázolása a propionaldehid, ill. a 

pivalilaldehid koncentráció függvényében. 

 

A 4.19 ábra alapján megállapítható, hogy a mérési pontok kellően széles koncentráció-

tartományban egyeneseket határoznak meg. A szokásosnál nagyobb szórás egyik lehetséges 

magyarázata az, hogy a pszeudo-elsőrendű sebességi együtthatókat nem az „on–off” 
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technikával határoztam meg, amelynél a kísérleti hibák részben kompenzálódnak. A illesztett 

egyenesek meredekségéből kapjuk meg a bimolekuláris sebességi együtthatókat: 

k8(298 K) = (1,85 ± 0,06) 10–11 cm3 molekula–1 s–1 

k9(298 K) = (2,65 ± 0,17) 10–11 cm3 molekula–1 s–1. 

Az OH + propionaldehid és az OH + pivalilaldehid reakciók vizsgálatáról viszonylag 

kevés közlemény található a szakirodalomban. Több adat szerepel a propionaldehid 

reakcióról, amelyeket azonban kizárólag fotolízis technikával határoztak meg, míg saját 

eredményemet a termikus DF módszerrel kaptam. Kísérleti eredményem (k8 = 1,85 10–11 cm3 

molekula–1 s–1) nagyon jól egyezik az IUPAC által legújabban javasolt értékkel, ami k8(298 

K) = 1,9 10–11 cm3 molekula s–1 [Atkinson, 2007]. Ez a jó egyezés egyben alátámasztja a 

kísérleteimben használt módszer megbízhatóságát is. 

Az OH + pivalilaldehid reakcióra meghatározott sebességi együttható szintén jó 

egyezést mutat a szakirodalomban található adatok többségével. Így például, D’Anna és 

munkatársai egy friss tanulmányukban k9(298 K) = (2,86 ± 0,13) 10–11 cm3 molekula–1 s–1 

értéket közöltek, relatív reakciókinetikai módszerrel végzett mérésekből [D'Anna, 2001]. Egy 

korai munkában, kutatócsoportunk szintén vizsgálta ezt a reakciót a DF-RF technika 

alkalmazásával [Dóbé, 1989]. Az akkor meghatározott sebességi együttható jóval nagyobb az 

általam mért értéknél (k9(298 K) = (5,1 ± 2, 3) 10–11 cm3 molekula–1 s–1 [Dóbé, 1989]). Az 

eltérés okát nem ismerjük. Az egyetlen jelentősebb különbség a két méréssorozat között az, 

hogy a korábbi mérésekben a fali fogyás sebességi együtthatója számottevően nagyobb érték 

volt (kwOH ≈ 20 s–1), mint a saját méréseimben (kwOH ≈ 8 s–1). 

 

4.2.1.5 Az OH-gyök reaktivitási sajátságai 

 

PhD munkámban az OH-gyök öt reakciójának kinetikai vizsgálatát végeztem el, a 

szobahőmérsékleten meghatározott sebességi együtthatókat a 4.9 táblázatban foglaltam össze. 

 



 90 

4.9 táblázat. A vizsgált OH-gyök reakciók sebességi együtthatóinak összehasonlítása (T = 

298 ± 2 K). 

Reakció (i) ki
 a ki / k1 

OH + CH3CH2F (1) (2,13 ± 0,19) 10–13 1 

OH + CH3C(O)F (2) (7,40 ± 0,05) 10–15 3,47 10–2 

OH + CF3C(O)OH (4) (1,74 ± 0,41) 10–13 0,82 

OH + C2H5C(O)H (8) (1,85 ± 0,06) 10–11 86,85 

OH + (CH3)3CC(O)H (9) (2,65 ± 0,17) 10–11 124,4 

    a molekula cm–3 s–1 egységben. 

A 4.9 táblázat adatai alapján nagy reaktivitásbeli különbségek állapíthatók meg a 

felsorolt OH-reakciók körében, amit különösen jól mutatnak a sebességi együtthatók 

viszonyai (3. oszlop). A legnagyobb sebességi együtthatója az OH-gyök pivalil-aldehiddel 

végbemenő reakciójának van. A propion-aldehid + OH-gyök reakció k-értéke ennél nem 

sokkal kisebb, ezzel szemben az acetil-fluorid több, mint 3500-szor lassabban reagál az OH-

gyökkel. A nagy reaktivitás-különbségek az aldehides hidrogén kis kötésdisszociációs 

energiájára vezethetők vissza, szemben pl. az aceton primer kötésben lévő hidrogénjének 

kötésdisszociációs energiájával: DH°
298 (H–C(O)CH3) = 374 kJ mol–1 [Kovács, 2005], ill. 

DH°
298 (H–CH2(O)CH3) = 403 kJ ·mol–1 [Espinosa-Garcia, 2003] (ld. az 4.3 fejezetben is). A 

C–H kötés kötésdisszociációs energiája az acetil-fluorid molekulában nem ismert, 

feltételezhető azonban, hogy nagy érték, közel lehet az acetonéhoz. A termodinamikai hatások 

mellett a poláris effektusok is nagy szerepet játszanak az OH-gyök reaktivitási sajátságának 

meghatározásában. Az OH-gyök ugyanis elektrofil természetű reaktáns, vagyis a 

reakciópartner molekula parciálisan negatív töltésű részével reagál kedvezményezetten 

[Kurylo, 2003], [Sander, 2011]. Mivel az elektronvonzó (negatív induktív hatást kifejtő) 

halogén szubsztituensek csökkentik az elektronsűrűséget a C–H kötések hidrogénatomján, így 

csökkentik a hidrogénlehasítási reakció sebességét. Az F-szubsztituensnek különösen nagy a 

negatív induktív hatása, ami magyarázza, pl. azt, hogy az OH + etil-fluorid reakció sebességi 

együtthatója több mint egy nagyságrendel kisebb az OH + etán reakció sebességi 

együtthatójánál (7.66 10–12 cm3 molekula–1 s–1, [Sander, 2011]). A C=O csoport ugyancsak 

elektron vonzó sajátságú, így érthető, hogy az OH + CH3C(O)F reakció sebességi 

együtthatója nagyon kis érték. Megállapítható tehát, hogy a termodinamikai hatásokat és az 

induktivitási effektusokat egyaránt figyelembe kell venni az OH-reakciók reakciókinetikai 

sajátságainak értelmezése céljából. 
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4.3 Brómreakciók kinetikai vizsgálata 

 

4.3.1 A brómatom reakciója etánnal  

 

 Vizsgálataimban a brómatom és etán reakciójának sebességi együtthatóját határoztam 

meg, szobahőmérséklethez közeli hőmérsékleten, a relatív reakciókinetikai módszer (RR) 

alkalmazásával. A kutatások elvégzésével olyan megbízható sebességi együtthatót kívántam 

megadni, amely felhasználható egyéb brómatom reakciók RR-vizsgálatának céljaira, továbbá 

az etilgyök standard képződési entalpiájának, ∆fH
o
298(C2H5), újabb, az úgynevezett a 

„brómozási egyensúlyi” kinetikai módszerrel történő becslésére. 

 

4.3.1.1 Kísérleti módszer a Br + C2H6  reakció kinetikai vizsgálatára 

 

 A kísérleteket a 3.3 fejezetben leírt „szmog-kamra típusú” berendezésben hajtottam 

végre. A Br-atomokat Br2 fotolízisével állítottam elő. A besugárzásra használt ~10 literes 

lombik átengedte a Br2  fotolízise szempontjából hatékony fényt, (λ > 360 nm), kiszűrte 

azonban a szerves reaktánsok és a termékek fotolízisét okozó UV-sugarakat. A reakció 

hőmérséklete, a hősugarak kiszűrésére használt infra-szűrő és a 12 cm rétegvastagságú víz-

szűrő ellenére, magasabb volt a laboratóriumi hőmérsékletnél. A reakcióhőmérsékletet egy 

visszahúzható köpeny-hőelemmel (chromel-alumel) mértem, a hőmérsékletet a teljes 

reakciótérfogatban állandónak találtam: T = 310 ± 3 K. 

A reakcióelegy brómot, etánt, a referens reaktánst, CH2ClBr-t, illetve neo-C5H12-t, 

valamint perfluor-metilciklohexán (c-C7F14), illetve CF2Br2 GC belső standardot tartalmazott. 

A belső standard alkalmazása még kis konverzióknál is lehetővé tette, hogy pontos analitikai 

eredményeket kapjunk. A besugárzás során a C2H6, valamint a referens reaktánsok, CH2ClBr, 

illetve neo-C5H12 fogyását rendszeres időközönként vett minták gázkromatográfiás 

elemzésével határoztam meg. A gázkromatográfiás körülmények a következők voltak: 3m 

Porapak P oszlop, programozott hőmérsékletű analízis 80 és 180 °C között; FID detektálás. A 

fotolízis időt 10 és 220 perc között változtattam, a reaktánsok konverziója így 5 – 60% között 

változott. Jellemző kezdeti koncentrációk a következők voltak: [C2H6]0 = 6,62 1015, [Br2]0 = 

6,56 1016, [CH2ClBr]0 = 3,97 1016 és [neo-C5H12]0 = 1,09 1016 molekula cm–3. Hélium volt a 

puffergáz, a reakcióelegy össznyomása 1000 mbar volt. 
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4.3.1.2 A Br és etán reakciójának kinetikai eredményei és értékelésük 

 

 A kinetikai mérésekben a Br + C2H6 (10) reakció sebességét a Br + CH2ClBr (11), 

illetve Br + neo-C5H12 (12) referens reakciók sebességével hasonlítottam össze. Azért 

választottam ezt a két reakciót vonatkoztatási reakcióként, mert mindkettőre abszolút 

sebességi együtthatók állnak rendelkezésre a kutatócsoportunk korábbi vizsgálataiból [Imrik, 

2001] [Imrik, 2006]. A kinetikai mérések alapján a k11/k10, illetve k12/k10 sebességi együttható 

viszonyokat határoztam meg, amelyekből a referens reakciók sebességi együtthatóinak 

ismeretében kaptam meg k10 értékét. A következőkben a vizsgált Br/etán/klór-bróm-metán 

kompetitív kinetikai rendszert RR - CBM-el, míg a Br/etán/neopentán rendszert RR - NP-vel 

jelölöm. 

 

Br + C2H6 → C2H5Br + HBr      (10) 

Br + CH2ClBr → CHClBr + HBr      (11) 

Br + neo-C5H12 → neo-C5H11 + HBr     (12) 

 

Kísérleteimben teljesült a [szerves reaktáns] >> [Br] pszeudo-elsőrendű kinetikai 

feltétel, a fordított irányú reakciók, (–10)–(–12), sebessége elhanyagolható volt az odairányú 

reakciók sebességéhez képest, és a C2H6, CH2ClBr, valamint neo-C5H12 reaktánsok 

gyakorlatilag csak a brómatommal való reakcióban fogytak. Így az RR-CBM, illetve az RR-

NP reakciórendszerek kinetikai viselkedése leírható a (E 4.17), illetve (E 4.18) egyenletekkel: 

  

ln([CH2ClBr]0/[CH2ClBr] t) = (k11/k10) ln([C2H6]0/[C2H6]t)   (E 4.17) 

ln([neo-C5H12]0/[neo-C5H12] t) = (k12/k10) ln([C2H6]0/[C2H6]t)  (E 4.18) 

 

ahol a szögletes zárójelek, a szokásos módon, koncentrációt jelölnek, a ’0’, illetve ’t’ alsó 

indexek pedig a reakcióidőre utalnak. 
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4.20 ábra. Egy jellemző, relatív kinetikai mérési sorozat eredményeinek ábrázolása a k11/k10 

sebességi együttható viszony meghatározásához (CBM = CH2ClBr). 

 
4.21 ábra. Egy jellemző, relatív kinetikai mérési sorozat eredményeinek ábrázolása a k12/k10 

sebességi együttható viszony meghatározásához (NP = neo-C5H12). 
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 A kísérleti adatokat az (E 4.17) illetve (E 4.18) egyenlet szerint ábrázolva egyenest 

kaptam; tipikus eredményeket mutatok be az 4.20 és 4.21 ábrákon. Az RR - CBM 

rendszerben meghatározott egyenesek az origóba tartanak, míg az RR - NP egyenesek kis 

negatív tengelymetszetet mutatnak. Ez utóbbi tapasztalat, ismeretlen eredetű, kisebb 

rendszeres hiba jelenlétére utalhat. A kísérleti pontokra a lineáris legkisebb négyzetek 

módszerével illesztett egyenesek meredeksége adta a k11/k10, illetve k12/k10 sebességi 

együttható viszonyokat. A méréseket többféle kiindulási koncentrációjú eleggyel elvégeztem, 

a sebességi együttható viszonyok függetlennek adódtak a kezdeti koncentrációtól. Az egyes 

mérés-sorozatok kísérleti paramétereit és a kapott kinetikai eredményeket a Függelék F.2 és 

F.3 táblázatában mutatom be. A meghatározott sebességi együttható viszonyok átlagai a 

következők: k11/k10 = 1,174 ± 0,053 és k12/k10= 0,458 ± 0,027 (T = 310 ± 3 K). 

A relatív kinetikai módszerrel végzett vizsgálataim alapján a következő sebességi 

együtthatót javaslom a brómatom és etán reakciójára: 

 

k10 (310 K) = (3,78 ±±±± 0,50) 10–19 cm3 molekula–1 s–1 

 

A javasolt sebességi együttható értéket a Br + CH2ClBr (11) vonatkoztatási reakció 

alkalmazásával meghatározott sebességi együttható viszonyból kaptam. A k11/k10 viszony 

felbontásához a referens reakció sebességi együtthatóját az Imrik és munkatársai által közölt 

Arrhenius összefüggésből számítottam ki [Imrik, 2006]. A hivatkozott szerzők, abszolút és 

relatív kinetikai módszerekkel végzett vizsgálatok alapján érvényesnek találták az Arrhenius 

összefüggést a Br + CH2ClBr (11) reakcióra az igen széles, 293–785 K hőmérséklet-

tartományban. Nagyon fontos körülmény, hogy az általuk vizsgált hőmérséklet-tartomány 

átfed a saját kísérleteim hőmérsékletével, T = (310 ± 3) K. 

A k12/k10 sebességi együttható viszonyból szintén megkapható k10 értéke, mivel a 

referens Br + neo-C5H12 (12) reakció sebességi együtthatóját kutatócsoportunkban korábban 

már meghatározták, az abszolút PLP-RF kísérleti technikával, 688–785 K hőmérséklet-

tartományban végzett mérésekkel [Imrik, 2001]. Az így kapott eredmény k10(310 K) = (4,95 ± 

6,22) 10–19 cm3 molekula–1 s–1, ami kielégítően egyezik az előzőekben javasolt értékkel, 

különösen, ha figyelembe vesszük a nagy hőmérsékleti tartományra végzett extrapoláció miatt 

fellépő bizonytalanságot. Láthatóan, a sebességi együttható igen jelentős hibával terhelt.  

 A Br + C2H6 (10) reakcióra általam meghatározott sebességi együtthatókat és az 

irodalomban fellelhető direkt meghatározási eredményeket az 4.10 táblázatban hasonlítom 
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össze. Az irodalomban közölt vizsgálatokat 550 K hőmérséklet táján végezték, így a saját 

eredményeimmel való összehasonlítás csak extrapolációval lehetséges. Az általam javasolt k10 

érték 310 K-en mintegy 40%-al nagyobb ugyan, mint, ami a Seakins és munkatársai által 

közölt Arrhenius összefüggés [Seakins, 1992] alapján extrapolálható, de a hibahatárokon 

belül egyezik a két kinetikai adat. Másrészről viszont, saját eredményem több mint négyszer 

nagyobb a King és munkatársai [King, 1970b] által közölt Arrhenius kifejezésből számított 

sebességi együtthatónál. (Itt jegyzem meg, hogy a hivatkozott szerzők kinetikai adatából 

számítható C2H5 képződési entalpia nincs összhangban az általánosan elfogadott értékkel – ld. 

a következő fejezetben.) Az a tapasztalat, hogy az általam megállapított sebességi együttható 

nagyobb, mint a két másik, magasabb hőmérsékletről extrapolált k10 érték, arra utalhat, hogy a 

Br + C2H6 (10) reakció hőmérsékletfüggése eltér az Arrhenius törvénytől.  

 A Br-atom kis sebességgel reagál etánnal szobahőmérséklet közeli hőmérsékleteken, a 

javasolt sebességi együttható nagyságrendekkel kisebb, mint az OH-reakciók, például az OH 

+ C2H5F (1) reakció, sebességi együtthatója (4.1.1 fejezet). Az ilyen lassú reakciók 

vizsgálatára nem alkalmasak a direkt reakciókinetikai technikák (pl. PLP, DF), ilyen esetben a 

relatív kinetikai módszerek (RR) lehetnek eredményesek. Az általam javasolt k10 értéket 

megbízhatónak tartom, így a Br + C2H6 (10) reakció alkalmas lehet referens reakcióként 

használva, további sebességi együtthatók meghatározására az RR módszerrel végzett 

kísérletekben.  

 

4.10 Táblázat. A Br-atom és etán reakciójára közölt sebességi együtthatók összehasonlítása T 

= 310 K-en.  

1019 k11(310 K) 
(cm3 molekula–1 s–1) 

Módszer Hőmérséklet 
(K) 

Hivatkozás 

2,44 ± 2,29 PLP-RFa 473–621 [Seakins, 1992] 
0,89 ± 0,44 TB-SPb 494–592 [King, 1970a] 
3,78 ± 0,50c RR-CBM 310 [Zügner, 2008] 
4,95 ± 6,22d RR-NP 310 [Zügner, 2008] 

 
aImpulzus-lézer fotolízis–rezonancia fluoreszcencia detektálás. 
bTermikus brómozás–spektrofotometriás detektálás. 
cRelatív kinetikai mérések, referens reakció: Br + CH2ClBr (11) 
d Relatív kinetikai mérések, referens reakció: Br + neo–C5H12 (12) 
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4.3.1.3 A C2H5-gyök képződési entalpiája  

 

A szabadgyökök (R) képződési entalpiájának jelentős részét az úgynevezett 

„brómozási egyensúlyi” kinetikai vizsgálatokkal határozták meg [Berkowitz, 1994], [Dóbé, 

1996], amelynek során a  

Br + RH ↔ R + HBr     (r, –r) 

elemi reakció sebességi együtthatóját mérik a reakció mindkét irányában, kr, k–r. A 

termodinamika és reakciókinetika közt kapcsolatot teremtő alapvető összefüggés szerint, a 

reakció egyensúlyi állandója megadható a sebességi együtthatók hányadosával: Kr = kr/k–r. A 

Kr egyensúlyi állandóból, a termodinamikából ismert összefüggések felhasználásával 

származtatható a szabadgyök képződési entalpiája (és Kr hőmérséklet-függésének ismeretében 

a képződési entrópia).  

Kinetikai vizsgálataimban a Br + C2H6 (10) reakció sebességi együtthatóját 

határoztam meg, a vissza irányú C2H5 + HBr (–10) reakció sebességi együtthatóját a 

szakirodalomból vettem át [Seakins, 1992]. A (–10) reakció kinetikáját Seakins és 

munkatársai tanulmányozták impulzus-lézer fotolízis módszerrel, az etilgyököt fotoionizációs 

tömegspektrométerrel detektálták (PLP-PIMS). A szerzők, 297–530 K hőmérséklet-

tartományban végzett mérések alapján Arrhenius összefüggést javasoltak, amelyből a k–10(310 

K) = (4,38 ± 5,45) 10–11 cm3 molekula–1 s–1sebességi együttható adódik.  

Mivel csak egy hőmérsékleten szerepelnek sebességi együtthatók, az úgynevezett „III. 

főtétel analízis” eljárást [Berkowitz, 1994], [Dóbé, 1996] alkalmaztam az etilgyök standard 

képződési entalpiájának, ∆fH
o
298(C2H5), származtatásakor. Az egyensúlyi állandóból, K10 = 

k10/k–10, T = 310 K hőmérsékleten kiszámoltam a reakció szabad entalpia változását: 

∆rG
o
310(10) = –RT ln K10 = (43,7 ± 1,23) kJ mol–1. Mivel a termodinamikai függvények csak 

nagyon kicsit változnak a 310–298 K hőmérséklet-tartományban, jó közelítéssel írható: 

∆rG
o
310(10) ≈ ∆rH

o
298 (10) – (310 K) × ∆rS

o
298(10), ahol ∆rH

o
298 (10) a standard 

reakcióentalpiát, ∆rS
o
298(10) pedig a standard reakció entrópiát jelöli. Az etilgyök képződési 

entalpiájának származtatásához szükséges reaktáns- és termék képződési entalpia és entrópia 

adatokat az irodalomból vettem át [Sander, 2011] (ld. a Függelék F.4 táblázatában). A 

következő eredményt kaptam: 

∆∆∆∆fH
o
298(C2H5) = (122,0 ±±±± 1,9) kJ mol–1 

Ez az etilgyök képződési entalpia érték igen jól egyezik a legutóbb megjelent  kritikai 

adatbázis ajánlásával, ami ∆fH
o
298(C2H5) = (120,9 ± 1,7) kJ mol–1 [Sander, 2011]. A 
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meghatározott képződési entalpia alapján D298(C2H5–H) = 424 kJ mol–1 adható meg az etán 

molekula C–H kötésdisszociációs energiájára. 

Az etilgyök fontos reaktív intermedier a szerves molekulák égési mechanizmusában, 

keletkezik az etán légköri lebomlása során és sok más összetett kémiai reakcióban is. 

Képződési entalpiájának pontos ismerete nagyon fontos a számítógépes modellezésekben, és 

felhasználható pl. kinetikai paraméterek becslésére is. Kutatásaimmal megerősítettem az 

általánosan elfogadott ∆fH
o
298(C2H5) értéket. A képződési entalpiák jó egyezése további 

megerősítését jelentheti annak, hogy a Br + C2H6 (10) reakcióra meghatározott sebességi 

együttható valóban megbízható érték. 

 

4.3.2 Az acetonilgyök reakciója Br2 molekulával 

 
Az acetonilgyök (más néven 1-metilvinoxilgyök), CH3C(O)CH2, (Ac) az egyik 

legfontosabb szerves szabadgyök a légkörben. Kutatócsoportunkban számos reakciójának 

kinetikai vizsgálatát elvégezték a korábbi években [Imrik, 2004], [Farkas, 2006], [Kovács, 

2007], ennek sorába tartoznak a következőkben bemutatatásra kerülő saját kutatásaim is. A 

vizsgálatok elvégzésével az acetonilgyök reaktivitási sajátságairól kívántam újabb ismereteket 

szerezni, ellenőrizni akartam továbbá az acetonilgyök képződési entalpiájával kapcsolatos 

egyik irodalmi feltételezés helyességét [King, 1970b].  

 

CH3C(O)CH2 + Br2 → CH3C(O)CH2Br + Br    (7) 

 

4.3.2.1 A kísérletek kivitelezése és az eredmények bemutatása 

 

A kinetikai kísérleteket a 3.2 fejezetben leírt gyorsáramlásos (DF) technikával 

végeztem. Az alkalmazott eljárás specifikus vonása az volt, hogy az acetonilgyök detektálását 

olyan lézer-indukált fluoreszcenciás módszerrel (LIF) végeztem, amelynél a Nd:YAG lézer 

355 nm-es harmadik harmonikus sugárzását használtam gerjesztő fényforrásul (szemben a 

szokásos, hangolható lézerfényt használó detektálással) [Imrik, 2004]. A CH3C(O)CH2-

gyököt F-atom és nagy feleslegben alkalmazott aceton reakciójával, a mozgatott injektorcső 

belsejében állítottam elő; a Br2 reaktáns, héliumos elegy formájában, a reaktor felső végén 

lépett be a He vivőgázba. A reaktor termosztált köpennyel volt felszerelve, hőmérséklete (±1 

K) értéken belül állandó volt ~40 cm reakcióhosszon. A reaktor belső falát halocarbonwax 
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gyantával borítottam a heterogén fali reakciók jelentőségének visszaszorítása érdekében. A 

lézer teljesítménye 100–160 mW, az acetonilgyök detektálási érzékenysége ~5 × 109 molekula 

cm–3 volt a kísérletekben. A hélium vivőgáz lineáris áramlási sebessége ~1200 cm s–1 volt. A 

reakcióelegy nyomása ~3.5 mbar volt, 298-, 322 és 361 K hőmérsékleten végeztem 

méréseket. 

 A CH3C(O)CH2 + Br2 (7) reakció sebességi együtthatójának meghatározását, a 

szokásos módon, pszeudo-elsőrendű körülmények között, a stabil reaktáns nagy feleslege 

mellett hajtottam végre: [Br] >> [CH3C(O)CH2]0 ≈ 4 × 1011 molekula cm–3. (Az acetonilgyök 

kezdeti koncenrációját a mért F2-koncentráció alapján és annak ismeretében becsültem, hogy 

a fluor-molekula disszociáció foka a mikrohullámú kisülésben ~70%, feltételeztem továbbá, 

hogy az F + aceton reakció 100%-os hatékonysággal ad acetonilgyököt [Vasvári, 2001].) Az 

LIF detektálás kiváló érzékenysége és szelektivitása tette lehetővé, hogy az alkalmazott kis 

acetonilgyök-koncentráció mellett nem kellett számolni zavaró párhuzamos, illetve szekunder 

reakciók végbemenetelével. A tanulmányozott CH3C(O)CH2 + Br2 (7) reakción kívül 

gyakorlatilag csak az acetonilgyök első rend szerint lezajló heterogén fali fogyása ment 

végbe, CH3C(O)CH2 + fal → termék (wAc).  

 A méréseket ennél a reakciónál is az „on-off technika” alkalmazásával hajtottam 

végre, ami közvetlenül korrigál a fali fogyásra, és így a pszeudo-elsőrendű ábrázolásokból 

közvetlenül a bimolekulás sebességi együttható kapható meg (részletesebben ld. a 4.1.1 

fejezetben). A 4.22 ábrán a T = 322 K hőmérsékleten meghatározott jellemző kinetikai 

eredményeket mutatom be. A beékelt ábra mutatja az acetonil fogyásokat fél-logaritmikus 

ábrázolásban, míg az ábra fő részén a pszeudo-elsőrendű sebességi együtthatókat ábrázoltam 

a Br2-koncentráció függvényében. 
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4.22 ábra. A CH3C(O)CH2 + Br2 (7) reakció sebességi együtthatójának meghatározására 

szolgáló pszeudo-elsőrendű ábrázolások T = 322 K reakcióhőmérsékleten. A beékelt ábrán 

néhány jellemző acetonilgyök fogyási eredmény látható fél-logaritmikus ábrázolásban. 

 

A T = 298 és 361 K reakcióhőmérsékleten kapott pszeudo-elsőrendű ábrázolásokat a 

Függelék F.10 és F.11 ábráján mutatom be. A mérési adatok jól teljesülő egyeneseket adtak a 

pszeudo-elsőrendű ábrázolásokban mindhárom hőmérsékleten. A k7’ pszeudo-elsőrendű 

sebességi együtthatókat, illetve a k7 sebességi együtthatókat, az egyenesek meredekségeként, 

a (súlyozás nélküli) lineáris legkisebb négyzetek módszerével végzett illesztéssel kaptam meg 

(részletesebben ld. a 4.1.1 fejezetben). Az acetonilgyök LIF jelnagyságai, SAc, az (ln SAc)–

(reakcióidő) ábrázolásban ugyancsak egyenest adtak, amelyek meredeksége adta az 

acetonilgyök „fali fogyási” sebességi együtthatóját, kwAc. A heterogén fogyás sebességi 

együtthatója, kedvező módon, kicsi volt, kwAc = (9 ± 5) s–1, és nem mutatott egyirányú 

változást a hőmérséklet változásával. A kísérleti paramétereket és a kinetikai eredményeket a 

4.11 táblázatban foglaltam össze. 
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4.11 táblázat. A CH3C(O)CH2 + Br2 (7) reakció DF-LIF vizsgálati körülményei és a kapott 

kinetikai eredmények. 

T 
(K) 

p 
(mbar) 

vlin 
(cm s–1) 

[Br 2] 
(molekula 

cm–3) 

k7’ 
(s–1) 

k7 
(cm3 molekula–1 

s–1) 

Kísér-
letek 

száma 
298±2 3,5±0,3 990–1156 (0,5–11,9) 1013 19,8–279 (2,33±0,02) 10–12 14 

322±1 3,5±0,1 1204–1250 (0,25–8,7) 1013 11,5–233  (2,53±0,08) 10–12 8 

361±1 3,4±0,1 1255–1356 (0,42–6,5) 1013 12,4–185  (2,73±0,03) 10–12 7 

 

 

4.3.2.2 Az eredmények értelmezése: az acetonilgyök reaktivitása; termokémiai vonatkozások 

 

 A 4.11 táblázatban megadott k7 sebességi együtthatók viszonylag nagy értékek, 

kisebbek azonban, mint pl. a n-alkilgyök + Br2 reakciók sebességi együtthatói (ld. alább). A 

sebességi együtthatók, kismértékben bár, de egyértelműen nőnek a hőmérséklet növelésével: a 

hőmérsékletfüggés alapján az  

EA,7 ≈ 2,3 kJ mol–1  

Arrhenius aktiválási energia becsülhető. Nyilvánvaló, hogy a hőmérsékletfüggés pontos 

meghatározása érdekében több hőmérsékleten és szélesebb tartományban végzett további 

kinetikai mérésekre van szükség. A kutatócsoportunkkal együttműködő J. T. Jodkowski 

professzor és munkatársai kvantumkémiai és elméleti reakciókinetikai számításokat végeztek 

az acetonilgyök + Br2 reakcióval kapcsolatban [Zügner, 2012b]. A lengyel kutatók 

számításaikban szintén kismértékű, pozitív hőmérsékletfüggést állapítottak meg, az általuk 

megadott potenciálfelület vázlatát a Függelék F.12 ábráján mutatom be. 

 Tudomásom szerint az acetonilgyök és brómmolekula reakciójának sebességi 

együtthatóját korábban nem határozták meg. Az irodalomban található néhány szabadgyök + 

Br2 reakció szobahőmérsékleten mért sebességi együtthatóját a 4.12 táblázatban hasonlítom 

össze saját eredményemmel.  
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4.12 táblázat. Néhány szabadgyök és a brómmolekula reakciójának sebességi együtthatója. 
 

Reakció, R + Br2 k(298 K) 
(cm3 molekula–1 s–1) 

Hivatkozás RSE(R)a 

(kJ mol–1) 
CH3 + Br2 3,6 10–11 [Timonen, 1990] 0 

C2H5 + Br2 1,1 10–10 [Timonen, 1990] 0 

CH2=CHCH2 + Br2 1,2 10–12 [Timonen, 1993] 60 

CH3O + Br2 < 8 10–16 [Szilágyi, 2002] - 

CH3C(O)CH2 + Br2 2,3 10–12  [Zügner, 2012b] 23 
aRSE: rezonancia-stabilizációs energia (ld. a szövegben). 
 

A 4.12 táblázat adataiból szembetűnő, hogy a metil- és etilgyök Br2 reakciójának 

sebességi együtthatója több mint egy nagyságrenddel nagyobb annál, mint amit saját 

vizsgálataimban a CH3C(O)CH2 + Br2 reakcióra meghatároztam. A kisebb sebességi 

együttható értelmezhető azzal, hogy az acetonilgyök rezonancia-stabilizált szabadgyök, amely 

egy részlegesen delokalizált π elektronrendszert tartalmaz [Imrik, 2004], [Espinosa-Garcia, 

2003]. A konjugált elektronszerkezet jellemezhető két határszerkezeti alakkal:  

 

 

 

 

 

A kvantumkémiai vizsgálatok eredményei [Henon, 2003] azt mutatják, hogy az acetonilgyök 

szerkezete közelebb van az (1) alkil formához és reakcióiban is inkább alkilgyökként 

viselkedik [Imrik, 2004], [Farkas, 2004]. Az utóbbi megállapítás érvényes a Br2-reakcióra is, 

hiszen például a metoxilgyök gyakorlatilak nem lép reakcióba a brómmolekulával [Szilágyi, 

2002] (ld. a 4.12 táblázatban is). Saját kísérleti tapasztalatom összhangban van továbbá azzal 

az irodalmi eredménnyel, hogy a rezonancia stabilizáció „prototípusának” tekintett allilgyök, 

CH2=CHCH2, jóval lassabban reagál Br2 molekulával, mint a stabilizáció nélküli alkilgyökök 

[Timonen, 1990], [Timonen, 1993] (ld. a 4.12 táblázatban is). Kutatócsoportunkban korábban 

részletesen tanulmányozták az acetonilgyök reakcióját O2 molekulával, amelynek során 

ugyancsak megállapították az acetonilgyök csökkent reaktivitását [Imrik, 2004], [Kovács, 

2006]. 

A rezonancia stabilizáció mértékének jellemzésére szolgál a rezonancia-stabilizációs 

energia (RSE), ami az acetonilgyökre a következő definícióval adható meg: 

H2C C CH3

O

H2C C CH3

O

„alkil forma” (acetonil) (1) „alkoxil forma” (1-metilvinoxil) (2) 
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RSE(acetonilgyök) = DH°298(H–C(H2)CH2CH3) – DH°298(H–C(H2)C(O)CH3) 

 

ahol DH°298(H–R) a megfelelő kötésdisszociációs energiát jelöli (teljesen hasonló módon 

definiálható a propargilgyök RSE értéke is). A propán és aceton C–H kötésdisszociációs 

energiája a propán, propilgyök, aceton, acetonilgyök és hidrogénatom képződési entalpiája 

alapján számítható, amelyek alapján, a legújabb kritikai adatgyűjtemény [Sander, 2011] 

adatait használva, az RSE(acetonilgyök) = 23 kJ mol–1 stabilizációs energia adódik.  

A hivatkozott adatbázisban az acetonilgyök standard képződési entalpiájára a 

∆fH°298(CH3C(O)CH2) = –34 ± 3 kJ mol-1 értéket javasolják [Sander, 2011]. Ezzel szemben, 

még nemsokkal korábban, az acetonilgyök általánosan elfogadott képződési entalpiája 

∆fH°298(CH3C(O)CH2) = –23.9 ± 10.9 kJ mol-1 volt [Atkinson, 1999],  [Sander et al.]. Az 

utóbbi adat King, Golden és Benson több mint 40 évvel ezelőtt meghatározott eredményén 

alapszik [King, 1970b], és a nagyon nagy eltérés például azt jelenti, hogy az acetonilgyök 

rezonancia-stabilizációs energiája a régebbi adattal számolva gyakorlatilag nulla lenne.  

King és munkatársai klasszikus reakciókinetikai kísérleteikben az aceton termikus 

brómozását vizsgálták gázfázisban, amelynek során a brómkoncentráció fogyását mérték 

spektrofotometriás módszerrel, a reakcióhőmérséklet függvényében [King, 1970b]. A 

kinetikai mérésekből, néhány elemi lépésből álló reakciómechanizmus feltételezésével, 

származtatták a Br + CH3C(O)CH3 ↔ CH3C(O)CH2 + HBr reakció egyensúlyi állandóját, ami 

alapján megadták az acetonilgyök képződési entalpiáját. A javasolt reakciómechanizmusban 

szerepelt az általam tanulmányozott CH3C(O)CH2 + Br2 → CH3C(O)CH2Br+ Br (7) reakció 

is, amiről az amerikai szerzők feltételezték, hogy kis pozitív aktiválási energiával megy 

végbe, E7,A = (4 ± 4) kJ mol–1, azonban ennek vizsgálatára még nem állt rendelkezésre 

megfelelő kísérleti módszer [King, 1970b]. 

Az ebben a szakaszban bemutatott kutatások elvégzésével egyik célom éppen az volt, 

hogy a korszerű, direkt DF-LIF kinetikai módszer alkalmazásával megvizsgáljam a 

CH3C(O)CH2 + Br2 (7) reakció hőmérsékletfüggését és így ellenőrizzem a King, Golden és 

Benson által alkalmazott feltevés helyességét [King, 1970b]. Noha csak három hőmérsékleten 

és szűk hőmérséklettartományban végeztem kísérleteket, a mérések pontossága lehetővé teszi 

annak megállapítását, hogy a CH3C(O)CH2 + Br2 (7) reakció sebességi együtthatója 2–4 kJ 

mol–1 aktiválási energiával jellemezhető módon, kismértékben nő a hőmérséklet növelésével, 

vagyis a King és munkatársai által tett feltevés helyes volt. Természetesen, ebből a 

megállapításból nem következik az, hogy a hivatkozott szerzők által javasolt 
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∆fH°298(CH3C(O)CH2) ≈ –24 kJ mol–1 érték lenne a helyes. Nagyon valószínű, hogy ennek 

éppen az ellenkezője az igaz, és az utóbbi években kísérleti [Bouchoux, 2001]. [Farkas, 2006] 

és elméleti [Bouchoux, 2001], [Espinosa-Garcia, 2003] módszerekkel meghatározott 

„alacsony” képződési entalpia a megbízhatóbb, ∆fH°298(CH3C(O)CH2) ≈ –32 kJ mol–1 

[Sander, 2011]. Nem lehet eldönteni, hogy King és munkatársai kísérleteiben, ill. kiértékelési 

módszerükben milyen hiba okozhatta a nagyon jelentős eltérést a képződési entalpiában. 

Egyik lehetséges magyarázat, hogy a bómozási reakció bonyolultabb volt a feltételezettnél, 

így például lehetséges, hogy a brómozási láncreakció láncvégződési lépései a reakcióedény 

falán is végbementek [Dóbé, 1996]. 
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5. AZ EREDMÉNYEK LÉGKÖRKÉMIAI VONATKOZÁSAI 
 

5.1 A C2H5F (HFC-161) légköri lebomlása 

 

A C2H5F légköri élettartama. Az etil-fluorid fényelnyelése a vákuum-UV tartományba 

esik, így nem fotolizálódik a troposzférában, csak nagyon kismértékben oldódik vízben, ezért 

nem kell számolni a légköri kimosódásával sem. Légköri élettartamát gyakorlatilag a 

hidroxilgyökkel lejátszódó reakció sebessége határozza meg. Az OH-reakcióra vonatkoztatott 

élettartamot (τOH) az átlagos légköri OH-koncentráció ([OH]atm) ismeretében a következő 

képlettel becsülhetjük: 

 

ττττOH_Reakció(C2H5F) = 1/(k1 [OH]atm) ≈ 1/(k1(298 K) [OH]atm) = 109 nap (E 5.1) 

 

A hidroxilgyök átlagos koncentrációja a troposzférában 106 molekula cm–3 (24-órás 

átlag) [Heard, 2003], és mivel állandó érték (az OH-gyök koncentrációja a troposzférában 

erősen „pufferolt”), az OH-reakciók pszeudo-elsőrend szerint mennek végbe a légkörben ((E 

5.1) egyenlet). Kísérleti vizsgálataimban, két módszerrel határoztam meg a k1(OH + C2H5F) 

sebességi együtthatót, egymással igen jó egyezésben (4.1.1 Fejezet, és 5.1 táblázat). A mért 

sebességi együttható alapján 109 nap (T = 298 K) légköri élettartam adható meg az etil-

fluoridra, ami jól egyezik az IPCC 2001-es klímajelentésében javasolt értékkel: τOH_Reakció 

(C2H5F) = 0,3 év [Houghton, 2001]. Az OH-reakcióra vonatkozó élettartam jó egyezése 

megerősíti egyben azt a megállapítást is, hogy a C2H5F (HFC-161) GWP értéke, kedvező 

módon, valóban nagyon kicsi (vö. E 2.1 egyenlet). Az IPCC jelentésben szereplő adat GWP 

(HFC-161, 100 év intervallum) = 12, szemben például a légkondicionáló berendezésekben 

napjainkban leggyakrabban használt HFC-134a (CF3CH2F) üvegház-tényezőjével, ami 

GWP(HFC-134a, 100 év intervallum) = 1430 [Houghton, 2001]. 

 A CH3COF légköri élettartama. Saját kísérleti eredményeim és elméleti vizsgálatok 

szerint az etil-fluorid OH-gyök által iniciált légköri oxidációjában primer lebomlási 

köztitermékként acetil-fluorid keletkezik. Ennek a molekulának a részletes reakciókinetikai és 

fotokémiai vizsgálatát végeztem el doktori munkámban. A szobahőmérsékleten 

meghatározott k2(OH + CH3C(O)F) sebességi együtthatóval és az (E 5.1) egyenlettel analóg 

összefüggés alapján számolva, az acetil-fluorid OH-reakcióra vonatkoztatott élettartama a 

földfelszínen: 
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τOH_Reakció(CH3C(O)F) ≈ 8,6 év  

Munkám során megállapítottam, hogy az acetil-fluorid kb. 250 nm-től kezdődően, a 

rövidebb hullámhosszak felé haladva nyel el jelentősen (4.12 ábra), így csak kb. 20 km 

magasság felett kell a fotolízis végbemenetével számolni. A CH3C(O)F molekula 

elnyelésének maximuma ~210 nm hullámhossznál van, és ~40 km az a magasság, ahol már 

jelentős a napfény fotonfluxusa ezen a hullámhosszon [Finlayson-Pitts, 2000]. Figyelembe 

kell azonban venni, hogy a tropopauzában bekövetkező hőmérsékleti inverzió gyakorlatilag 

megakadályozza az acetil-fluorid feljutását nagyobb magasságokba, így a troposzféra 

egészére nézve valószínűleg csak kis sebességgel megy végbe a fotolízis. Ez a megállapítás 

összhangban van Wild és munkatársai eredményével. A hivatkozott szerzők, kétdimenziós 

légköri fotokémiai modellszámítások alapján az acetil-fluorid fotolitikus élettartamára 

τFotolízis(CH3C(O)F) = 98 évet javasoltak, 1-es kvantumhatásfokot feltételezve a teljes 

elnyelési tartományban [Wild, 1993]. A 4.1.3 fejezetben részletesen tárgyalt lézerfotolízis 

kísérletekkel megállapítottam, hogy a CH3COF fotobomlási hatásfoka 248 nm hullámhosszon 

0,62 (T = 298 K). Érvényesnek tételezve fel ezt a kvantumhatásfokot a teljes elnyerési 

tartományban, a fotolízis élettartamra  

τFotolízis (CH3C(O)F) ≈ (1/0,62) 98 év = 158 év  

becsült érték adódik.  

 Az acetil-fluorid jól oldódik vízben, miközben hidrolizál [Bunton, 1966]: 

   CH3C(O)F + H2O → CH3C(O)OH + HF 

Az acetil-fluorid légköri hidrolízisét laboratóriumi kísérletekkel és modellszámításokkal 

DeBruyn és munkatársai vizsgálták [DeBruyn, 1992], ami alapján megadták a hidrolízis 

élettartamot: 

τHidrolízis (CH3C(O)F) = 420 nap 

A fenti eredmények felhasználásával a CH3C(O)F légköri élettartamát a következő módon 

kapjuk: 

1/τ(CH3C(O)F) = 1/τOH_Reakció +1/τFotolízis + 1/τHidrolízis,  amiből:   

ττττ(CH3C(O)F) = 368 nap ≈≈≈≈ 1 év 

Ez hasonlítandó össze az „anyamolekula”, C2H5F (HFC-161), légköri élettartamával, ami a 

szakasz elején bemutatottak szerint 109 nap. Így elmondhatjuk, hogy a CH3CH2F molekula 

légköri lebomlásakor keletkező CH3C(O)F valószínűleg nem szaporodik fel hosszú 

élettartamú köztitermékként. Megjegyzendő azonban, hogy τ(CH3C(O)F) értéke 

meglehetősen bizonytalan, akár 5-szörös faktorral is hibás lehet, elsősorban a hidrolízisre 
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vonatkozó kísérleti és modellezési bizonytalanság miatt [George, 1994], [DeBruyn, 1992] 

[Debruyn, 1995]. Az acetil-fluorid esetleges hosszú élettartama azért lenne káros, mert maga 

is üvegházhatású gáz, bár az üvegházhatásra jellemző GWP értéke valószínűleg kisebb, mint 

magának az etil-fluoridnak [WMO, 2007]. A kimosódás során keletkező ecetsav és HF 

teljesen elhanyagolható mértékű savasodást okoz a Föld vízkészletében [WMO, 2007]. 

Megállapítható tehát, hogy a hűtőközegként javasolt CH3CH2F (HFC-161) valószínűleg 

valóban környezetbarát, légköri lebomlása nem vezet a környezetet károsító, illetve erősen 

üvegházhatású melléktermékek keletkezésére. A kérdés teljesen megnyugtató 

megválaszolásához azonban további laboratóriumi és modellezési vizsgálatokra van szükség. 

 

5.1 táblázat. A vizsgált OH-reakciók sebességi együtthatói szobahőmérsékleten és a 

megfelelő légköri élettartamok. 

Reakció (i) 
ki

 (298 K) 

(cm3 molekula–1 S
–1) 

τOH 

OH + CH3CH2F (1) (2,13 ± 0,19) 10–13 109 nap 

OH + CH3C(O)F (2) (7,40 ± 0,05) 10–15 8,6 év 

OH + CF3C(O)OH (4) (1,74 ± 0,41) 10–13 133 nap 

OH + C2H5C(O)H (8) (1,85 ± 0,06) 10–11 1,25 nap 

OH + (CH3)3CC(O)H (9) (2,65 ± 0,17) 10–11 0,87 nap 

 

5.2 Karbonil molekulák és karbonil szabadgyökök légkörkémiai kinetikája 

 

 A C2H5CHO és (CH3)3CC(O)H légköri élettartama. A propionaldehid és 

pivalilaldehid, hasonlóan más alifás aldehidekhez [Sander, 2011], nagyon gyorsan reagál OH-

gyökkel. Az értekezésemben meghatározott sebességi együtthatók  felhasználásával a τOH-

Reakció(C2H5CHO) = 1,25 nap és τOH-Reakció((CH3)3CC(O)H) = 0,87 nap OH-reakcióra 

vonatkoztatott élettartam számítható. A számítást az (E 5.1) egyenletnek megfelelően 

végeztem, ami a szerves anyagok „teljes elkeveredését” tételezi fel a troposzféra egészét 

tekintve. Az ilyen kis légköri élettartamú molekuláknál a teljes elkeveredés feltételezése csak 

közelítő eredményt szolgáltat, a pontos élettartam meghatározásához komplex légköri 

modellszámításokra van szükség, ami figyelembe veszi a légköri forrásokat, nyelőket és a 

transzport folyamatokat is [Millet, 2010]. Ennek szem előtt tartásával is megállapítható 
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azonban, hogy a vizsgált aldehidek OH-reakcióra vonatkoztatott légköri élettartama 

nagyságrendekkel kisebb, mint a freonhelyettesítők és lebomlási köztitermékeik élettartama 

(5.1 táblázat), megfelelően az aldehidek nagyon nagy reaktivitásának. Az aldehidek légköri 

lebomlásában az OH-reakcióval összemérhető jelentősége van a fotolízisnek, ami már a 

földfelszínen is hatékonyan végbemegy [Chen, 2001], [Le Crane, 2005]. 

 A C2H5CO- és (CH3)3CC(O)-gyökök légköri szerepe. A propionilaldehid és 

pivaliladehid OH-gyökkel végbemenő reakciójában C2H5CO-, illetve (CH3)3CC(O)-gyök 

keletkezik, amelyek gyakorlatilag csak oxigén-molekulával reagálnak a légkörben, az O2 nagy 

reaktivitása és nagy koncentrációja miatt. Kísérleti eredményeim szerint (4.2 fejezet), a két 

acilgyök és O2 reakciójában alacsony nyomásokon nagy elágazási aránnyal keletkezik 

hidroxilgyök. Amint az értekezésemben több helyen utaltam rá, ha csak egyetlen 

szabadgyököt kellene megnevezni fontosság szempontjából a légkörben, az mindenképpen a 

hidroxilgyök lehetne. Így minden olyan kémiai folyamat, amely jelentős forrása, vagy 

fogyasztója az OH-gyöknek nagy hatást gyakorol a légkör kémiájára. Kutatási eredményeim 

azt mutatják azonban, hogy az OH-hozam a C2H5CO + O2 (5b) és (CH3)3CC(O) + O2 (6b) 

reakciókban rohamosan csökken a nyomás növelésével. Részletes kísérleti és elméleti 

eredmények a propionilgyök-reakcióra állnak rendelkezésre, amely szerint a légköri 

nyomásokra extrapolált OH-hozam 1% alatti, így elhanyagolható [Zügner, 2010]. Ez az 

eredmény összhangban van azzal az irodalmi megállapítással, hogy a propionilgyök és oxigén 

molekula reakciójában légköri körülmények között gyakorlatilag csak propionil-peroxil-gyök, 

C2H5C(O)O2, keletkezik [Bencsura, 2001], [Le Crane, 2005]. Általában véve is az mondható 

el, hogy az acilgyökökből acil-peroxil-gyökök, RC(O)O2, keletkeznek légköri körülmények 

között. 

 Az acilperoxil-gyökök egyik fontos légköri szerepe, hogy NO2-al részben peroxi-acil-

nitráttá alakulnak át (ld. a 2.3 fejezetben is). Legismertebb képviselőjük a peroxi-acetil-nitrát 

(PAN), de a peroxi-propionil-nitrát (PPN), C2H5C(O)O2NO2, is jelentős koncentrációban 

található a szmogos városi levegőben [Talukdar, 1995]. A peroxi-acil-nitrátok inaktív 

formában tartalmazzák az NO2 molekulát, a képződés helyétől távolra is eljuthatnak, ahol az 

alacsonyabb légrétegekbe kerülve termikus bomlás útján felszabadul belőlük a nitrogén-

dioxid.  

 Az acil-, ill. acil-peroxil-gyökök kapcsolata az éghajlatváltozással a troposzférában 

lévő ózon keletkezésén keresztül érhető tetten. Amint azt az irodalmi részben bemutattam (2.1 

fejezet), a harmadik legfontosabb üvegházhatású gáz a légkörben a troposzférikus ózon, ami 

oxidációs láncfolyamatok révén keletkezik (ld. pl. a reakciósémát a 2.5 ábrán és az irodalmi 
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ismertetést a 2.3 fejezetben). Az ózon keletkezése acil-, ill. acil-peroxilgyökön keresztül a 

következő reakcióegyenletekkel szemléltethető: RCO + O2 → RC(O)O2, RC(O)O2 + NO → 

RC(O)O + NO2 és NO2 + h ν (+O2) → O3 + NO. Az acilgyök – acil-peroxilgyök reakciókon 

keresztül megvalósuló O3-keletkezés igen jelentős a troposzférában, hiszen acilgyök nemcsak 

az aldehidek hidrogénlehasítási reakciójában keletkezik, hanem nagyon jelentős részben 

létrejön az aceton [Nádasdi, 2007], 2-butanon [Nádasdi, 2010] és más ketonok fotolízisével is. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

1. Doktori munkámban néhány olyan elemi kémiai és fotokémiai reakció kutatásával 

foglalkoztam, amelyek kapcsolódnak a világméretű felmelegedés és a légkör kémiájának 

komplex kölcsönhatásához. A tanulmányozott folyamatok jórészt egy új típusú 

freonhelyettesítő anyag, a HFC-161 (C2H5F), valamint az egyik legfontosabb üvegházhatású 

gáz és légszennyező, a troposzférában lévő ózon légkörkémiájához kapcsolódnak. Az alábbi 

elemi kémiai reakciók és fotokémiai folyamatok laboratóriumi kutatását végeztem el: 

OH + C2H5F   → termékek  (1)  k1 

OH + CH3C(O)F  → termékek  (2)  k2(T) 

CH3C(O)F + hν  → termékek  (3)  Φ3, σAcF(λ) 

CH3C(O)F + hν  → CH3 + FCO  (3a) 

CH3C(O)F + hν  → CH3F + CO  (3b) 

OH + CF3C(O)OH  → termékek  (4)  k4 

C2H5CO + O2   → termékek  (5) 

C2H5CO + O2 + M  → C2H5C(O)O2 + M (5a) 

C2H5CO + O2   → OH + termékek (5b)  Γ5b = k5b/ k5 

(CH3)3CC(O) + O2  → termékek  (6) 

(CH3)3CC(O) + O2 + M  → (CH3)3C(O)O2  (6a) 

(CH3)3CC(O) + O2  → OH + termékek (6b)  Γ6b = k6b/ k6 

CH3COCH2 + Br2  → termékek  (7)  k7(T) 

OH + C2H5CHO  → C2H5CO + H2O (8)  k8 

OH + (CH3)3CC(O)H  → (CH3)3CC(O) + H2O (9)  k9 

Br + C2H6    → termékek  (10)  k10 

Br + CH2ClBr   → termékek  (11) 

Br + neo-C5H11  → termékek  (12) 

Kutatómunkám közvetlen céljai, a megközelítés módja és eszközei alapkutatási 

természetűek voltak: sebességi együtthatókat (k1, k2, k4, k7–k10), abszorpciós keresztmetszetet 

(σAcF(λ)) és fotobomlási kvantumhatásfokot (Φ3) határoztam meg. Az (5b) illetve (6b) 

reakciókban az OH-képződés kinetikáját vizsgáltam, (Γ5b = k5b/ k5) és (Γ6b = k6b/ k6) elágazási 

arányokat határoztam meg. A meghatározott paraméterek felhasználásával megadtam néhány 

molekula légköri élettartamát (τ). Tanulmányoztam a molekulaszerkezet és reaktivitás 

kapcsolatát. 
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2. A reakciókinetikai kísérleti módszerek, amelyeket kutatásaimban használtam, 

nagyrészt az úgynevezett direkt technikák sorába tartoznak. Alkalmaztam az egymást 

kiegészítő gyorsáramlásos (DF), valamint egy impulzuslézerrel működtetett kinetikai 

mérőrendszert (PLP). Az utóbbi berendezést jelentős részben saját fejlesztéssel hoztam létre. 

A szabadgyökök megfigyelésére rezonancia fluoreszcencia (RF), illetve lézer-indukált 

fluoreszcencia (LIF) detektálást alkalmaztam. Esetenként sebességi együttható viszonyokat 

határoztam meg, relatív kinetikai (RR) módszerrel. Az abszorpciós spektrumok kimérésére 

egy házi kiépítésű átáramlásos gáz-spektrofotométert használtam. A fotobomlási 

kvantumhatásfok meghatározását exciplex-lézer fotolízissel (PLP) végeztem, amelynek során 

a vizsgált anyag fogyásának gázkromatográfiás (GC) mérésével határoztam meg a 

kvantumhatásfokot. 

 3. Az etil-fluorid és OH-gyök reakciójának (1) sebességi együtthatóját kétféle kísérleti 

módszerrel is meghatároztam (DF-RF és PLP-RF). Az eredmények igen jól egyeznek, ami 

alapján az átlagukat javaslom a reakció sebességi együtthatójára: k1 (298 K) = (2,13 ± 0,19) 

10–13 cm3 molekula–1 s–1. Ez az érték igen jól egyezik a kritikai kinetikai gyűjteményekben 

javasolt adattal. Fontos azonban megjegyezni, hogy a reakció sebességi együtthatóját a 

termikus DF módszerrel eddig még nem határozták meg. Az etil-fluorid foto-oxidációjára 

kapott saját, bár csak kvalitatív eredmények szerint az etil-fluorid légköri lebomlása során 

köztitermékként nagy valószínűséggel acetil-fluorid (CH3C(O)F) keletkezik. 

 4. Az acetil-fluorid és OH-gyök közt végbemenő reakció (2) kinetikáját korábban nem 

vizsgálták, annak ellenére, hogy ez a reakció érdekes alapkutatási szempontból, és fontos 

lehet légkörkémiai okok miatt is. A reakció sebességi együtthatóját a T = 300–410 K 

hőmérséklettartományban határoztam meg (DF-RF módszer). A laboratóriumi hőmérsékleten 

meghatározott sebességi együttható k2(300 K) = (0,74 ± 0,05) 10–14 cm3 molekula–1 s–1, ami 

sokkal kisebb, mint például az OH-gyök szénhidrogénekkel vagy alifás ketonokkal 

végbemenő reakciójának sebességi együtthatója. Ez a tapasztalat összhangban van a fluor 

szubsztituens reaktivitást csökkentő hatásával (ld. a 10. pontban is). A kapott sebességi 

együttható felhasználásával az F(FCO) = 0,054 csoportreaktivitási együttható értéket adtam 

meg, ami lehetővé teszi, hogy megbecsüljük az OH-gyök más acil-fluoriddal végbemenő 

reakciójának sebességi együtthatóját. Kísérleti eredményeim alapján megállapítottam, hogy az 

OH + acetil-fluorid reakció sebességi együtthatójának hőmérsékletfüggése eltér az Arrhenius 

törvénytől: alacsonyabb hőmérsékletek felé haladva a sebességi együttható egyre kevésbé 

függ a hőmérséklettől. A tapasztalt hőmérsékletfüggés jól leírható a k2 = 3,6 10–3 exp(–1,05 

10–2/ T) + 1,56 10–13 exp (–9,1 10–4 / T) cm3 molekula–1 s–1 egyenlettel. Az Arrhenius 
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törvénytől való eltérés oka valószínűleg a kvantumkémiai alagúthatásban rejlik, amint azt a 

kutatócsoportunkkal együttműködő elméleti kutatók javasolják. Megemlítem, hogy a „nem-

Arrhenius tipusú viselkedés” szinte általánosnak mondható az OH-gyök poláros molekulákkal 

végbemenő reakcióiban.  

5. Az OH + CF3C(O)OH reakció (4) vizsgálatát csak kevés kísérletben tudtam 

elvégezni, technikai problémák miatt (DF-RF kísérletek). A meghatározott sebességi 

együttható, k4(300 K) ≈ 1,7 10–13 cm3 molekula–1 s–1, kielégítően egyezik az irodalomban 

javasolt értékkel. 

 6. Az acetil-fluorid abszorpciós spektruma egy széles elnyelési sávval rendelkezik, 

amelynek maximuma ~210 nm-nél található. Megállapítható tehát, hogy a fluor szubsztitúció 

erősen a „kék” irányba tolja el az elnyelési spektrumot, összehasonlítva az alifás aldehidek, 

illetve ketonok spektrumával. Az abszorpciós keresztmetszetet a gáz-spektrofotométerrel és 

csökkentett intenzitású lézerfénnyel is meghatároztam, amelyek egymással jól egyező 

eredményt adtak: σAcF(248 nm, 297 K) = (2,03 ± 0,04) 10–21 cm2 molekula–1. 

 7. Az acetil-fluorid fotobomlási kvantumhatásfokát exciplex-lézer fotolízissel, 248 nm 

hullámhosszon határoztam meg: Φ3 (298 K, 1000 mbar levegő) = 0,62 ± 0,02. A ~0,7 

kvantumhatásfok azt jelenti, hogy a fotokémiai bomlás a domináló folyamat, azonban a 

fotokémiai mechanizmusban sugárzásmentes átmenetek is szerepet játszhatnak. A fotolízis 

során nagy valószínűséggel a C–C kötés-felhasadása megy végbe és CH3 + FCO gyök 

keletkezik. 

 8. A C2H5CO + O2 és (CH3)3CC(O) + O2 reakciókban kis nyomásokon nagyon 

jelentős OH-képződést állapítottam meg (DF-RF kísérletek): 1 mbar körüli nyomáson az 

elágazási arány közel egységnyi, például Γ5b(1,37 mbar He) = 0,88 ± 0,06. Az elágazási 

arányok nagyon gyorsan csökkennek azonban a nyomás növelésével, így például 13,34 mbar 

nyomáson: Γ5b = 0,33 ± 0,03. A tapasztalt nyomásfüggés jól értelmezhető egy „kémiai 

aktivációs” mechanizmussal, amelyben az acilgyök és O2 molekula kombinálódása során egy 

rezgésileg gerjesztett acil-peroxilgyök keletkezik, amely ütközések által stabilizálódhat, 

visszaalakulhat a kiindulási reaktánsokká, illetve továbbalakulhat a termék OH-gyökké. Az 

OH-gyök a légkör kémiai folyamatainak legfontosabb reaktív szabadgyöke. A vizsgált 

reakciókban tapasztalt nagyon erős nyomásfüggés azt jelenti azonban, hogy a vizsgált 

reakciók nem lehetnek számottevő forrásai az OH-gyöknek légköri körülmények között. 

 9. Az OH + propionaldehid (8), illetve OH + pivalilaldehid (9) reakciók a fő forrásai a 

propionil-, ill. pivalilgyöknek a légkörben. A két aldedid OH-reakciójára a következő 

sebességi együtthatót határoztam meg: k8(298 K) = (1,85 ± 0,06) 10–11, ill. k9(298 K) = (2,65 
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± 0,17) 10–11 cm3 molekula–1 s–1. Ezeket a k-értékeket mintegy részeredményként kaptam az 

előző pontban tárgyalt oxidációs kinetikai mérések elvégzése során. A meghatározott 

sebességi együtthatók jól egyeznek az IUPAC ajánlásával. 

 10. Kapcsolat a molekulaszerkezet és reaktivitás között. A doktori munkámban 

tanulmányozott OH-reakciók mindegyike hidrogén lehasítással megy végbe. A meghatározott 

sebességi együtthatók tág határok között, több mint három nagyságrendet változnak a k2 ≈ 7 

10-15 – k9 ≈ 3 10-11 cm3 molekula–1 s–1 -ig terjedő tartományban. Relatív skálán tekintve, az 

OH-gyök szobahőmérsékleten mért sebességi együtthatói a tanulmányozott reaktánsokra a 

következők: C2H5F : CH3C(O)F : CF3COOH : C2H5C(O)H : (CH3)3CC(O)H = 1 : 3,47 10–2 : 

0,82 : 86,85 : 124,4. A nagy reaktivitásbeli különbségek magyarázhatók az OH-gyök elektrofil 

sajátságával, a fluor szubsztituensek erős negatív induktív hatásával, az alkil-szubsztituensek 

elektronküldő hatásával, valamint termodinamikai okokkal. Így például, a F-szubsztituens és 

és a karbonilcsoport elektronszívó hatása magyarázza az OH + acetil-fluorid reakció nagyon 

kis sebességi együtthatóját, míg az aldehides C–H kötés kis kötésdisszociációs energiájával 

értelmezhető a vizsgált OH + aldehid reakciók igen nagy sebességi együtthatói. 

 11. Az acetonil (CH3C(O)CH2) + Br2 (7) reakció kinetikai vizsgálatával (DF-LIF) 

elsődleges célom az volt, hogy újabb ismereteket szerezzek az acetonilgyök reaktivitási 

sajátságáról, amelyet kutatócsoportunkban korábban kiterjedten vizsgáltak. Három 

hőmérsékleten határoztam meg a reakció sebességi együttható értékét, amelyek közül a 

szobahőmérsékleten mért adat: k7(298 K) = (2,33 ± 0,02) 10–12 cm3 molekula–1 s–1. A kapott 

sebességi együttható viszonylag nagy érték, azonban jóval kisebb, mint az alkil-gyökök Br2 

molekulával végbemenő reakciójának sebességi együtthatója. A csökkent reaktivitás 

magyarázható az acetonilgyök rezonancia stabilizált szerkezetével. A sebességi együttható 

kismértékben nő a hőmérséklet növelésével, ami közvetve alátámasztja, hogy az újabban 

közölt acetonilgyök képződési entalpiaértékek lehetnek a helyesek. 

 12. A Br + C2H6 (10) reakció sebességi együtthatóját a vonatkoztatási reakciók 

módszerével (RR) határoztam meg, referens reakcióként a Br + CH2ClBr (11) illetve Br + 

neo-C5H12 (12) reakciókat alkalmaztam. A javasolt sebességi együttható k10 (310 K) = (3,78 ± 

0,50) 10–19 cm3 molekula–1 s–1. A Br + C2H6 reakció, a meghatározott sebességi együtthatóval 

együtt lehetőséget nyújt további RR vizsgálatok elvégzésére, pl. a viszonylag lassú légköri 

brómatom reakciók körében. A k10 sebességi együttható felhasználásával új standard 

képződési entalpia értéket adtam meg az etilgyökre: ∆fH
o
298(C2H5) = (122,0 ± 1,9) kJ mol–1, 

ami jól egyezik az általánosan elfogadott értékkel. 



 113 

 13. A légkörkémiai vonatkozások közül az acetil-fluorid légköri élettartamára 

vonatkozó megállapításokat tartom a legfontosabbnak. Az OH-reakcióra meghatározott 

sebességi együttható, a fotobomlási kvantumhatásfok, valamint irodalmi utalások alapján az 

acetil-fluorid légköri élettartamára τ(CH3C(O)F) = 368 nap ≈ 1 év értéket javasoltam. Ennek 

alapján megállapítható, hogy a HFC-161 (C2H5F) légköri lebomlásakor keletkező CH3C(O)F 

nem szaporodik fel magánál az anyamolekulánál hosszabb élettartamú köztitermékként a 

légkörben. Valószínű továbbá, hogy az etil-fluorid teljes lebomlása sem vezet a környezetet 

károsító, illetve erősen üvegházhatású melléktermékek keletkezésére, így valóban 

környezetbarát hűtőközegnek tekinthető. 
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FÜGGELÉK 

 
F.1 ábra. A globális éghajlatváltozás néhány jellemzője. A változások az 1961-1990-es 

időszak megfelelő átlagaihoz viszonyított eltérések; az árnyékolt területek a bizonytalansági 

tartományokat mutatják [Radnóti, 2007]. 
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F.2 ábra. A szén-dioxid, metán és dinitrogén-oxid légköri koncentrációja az elmúlt 10000 

évben (az ábrák fő része) és 1750 óta (beékelt ábrák) [Radnóti, 2007]. 
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F.3 ábra. A DF reaktor hőmérsékleti profilja. 
 

 
F.4 ábra. Az OH + CH3C(O)F (2) reakció sebességi együtthatójának meghatározására 

szolgáló kinetikai ábrázolások 371 K reakcióhőmérsékleten. A beékelt ábra néhány 

kiválasztott OH lecsengést mutat, fél-logaritmikus ábrázolásban. 
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F.5 ábra. Az OH + CH3C(O)F (2) reakció sebességi együtthatójának meghatározására 

szolgáló kinetikai ábrázolások 390 K reakcióhőmérsékleten. A beékelt ábra néhány 

kiválasztott OH lecsengést mutat, fél-logaritmikus ábrázolásban. 

 
 
F.6 ábra. A hidroxilgyök és acetil-fluorid reakciójának potenciálfelülete CBS – QB3 ab initio 

módszerrel számolva (Baoshan Wang eredményei). 
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F.1 levezetés. A fotobomlási kvantumhatásfok számítása PLP-GC módszer alkalmazásakor 
 
A fotobomlási kvantumhatásfok azt mutatja meg, hogy az elnyelt foton milyen 

valószínűséggel okoz fotobomlást. Ezzel ekvivalens definíció szerint, a kvantumhatásfok a 

fotokémiai vagy fotofizikai folyamat sebességének és a fényelnyelés sebességének a 

hányadosa [Pilling, 1997]. 

A kvantumhatásfok számítását a kutatócsoportunkban már korábban, az aceton fotolízis 

kvantumhatásfokának meghatározására levezetett képlet mintájára végeztem el [Kovács, 

2006]. 

A Lambert-Beer törvényt egyetlen lézerlövésre felírva és feltételezve, hogy a teljes 

térfogatot besugározzuk, azt kapjuk, hogy: 

 I = I0 · exp(–σAcF · [AcF]0 · l), 

ahol I és I0 az acetil-fluoridot tartalmazó és az üres küvettán átmenő fényintenzitás (fotonok 

száma), σAcF az acetil-fluorid abszorpciós keresztmetszete a fotolízis hullámhosszán (cm2 

molekula–1), [AcF]0 az acetil-fluorid koncentrációja (molekula cm–3), és l a küvetta optikai 

úthossza (cm). Egy lézerlövés esetén az elnyelt fotonok száma: 

I0 – I = I0 ·(1 – exp(–σAcF · [AcF]0 · l)) 

Amennyiben a fényelnyelés kismértékű (σAcF · [AcF]0 · l  << 1), sorbafejtéssel kapjuk, 

hogy: 

I0 – I = I0 ·(1 – exp(–σAcF · [AcF]0 · l)) ≈ I0 · σAcF · [AcF]0 · l  (E. I) 

A koncentráció-csökkenés egy impulzus hatására a küvetta teljes térfogatában (V, cm3) a 

következő:  

 [AcF]fogyás = I0 · Ф3 · σAcF · [AcF]0 · l · 1/V, 

ahol Ф3 az acetil-fluorid fogyási kvantumhatásfoka. A küvetta keresztmetszetének 

segítségével (D, cm2), bevezetve a lézerfluxust (F, foton cm-2) az alábbi képletet kapjuk.  

 [AcF]fogyás = I0 · 1/V · Ф3 · σAcF · [AcF]0 = I0/D · Ф3 · [AcF]0 · σAcF = 

= F · Ф3 · σAcF · [AcF]0 

Az első lövés utáni acetil-fluorid koncentráció így: 

[AcF]1 = [AcF]0 – [AcF]fogyás = [AcF]0 – F · Ф3 · σAcF · [AcF]0 = 

= [AcF]0 · (1 – F · Ф3 · σAcF) 

A második lövés után megmaradó koncentráció pedig: 

[AcF]2 = [AcF]1 · (1 – F · Ф3 · σAcF) =  

= [AcF]0 · (1 – F · Ф3 · σAcF) · (1 – F · Ф3 · σAcF) = [AcF]0 · (1 – F · Ф3 · σAcF)
2 

Így az n-edik lövés utáni koncentráció: 
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[AcF]n = [AcF]0 · (1 – F · Ф3 · σAcF)
n 

Ezt átalakítva, sorbafejtve és kihasználva, hogy F · Ф3 · σAcF << 1 a következő 

egyszerűsítést tehetjük: 

 ln([AcF]n/[AcF]0) = ln(1 – F · Ф3 · σAcF)
n ≈ –n · F · Ф3 · σAcF  (E. II) 

Látható, hogy a lövésszám (n) függvényében ábrázolva a besugárzás után mért és a 

kiindulási acetil-fluorid koncentráció hányadosának logaritmusát, olyan egyenest kapunk, 

amelynek a meredeksége arányos a meghatározandó kvantumhatásfokkal. A fenti 

összefüggést úgy tudjuk felhasználni a fogyási kvantumhatásfok meghatározására, ha 

figyelembe vesszük a kísérlet egyéb körülményeit is. 

 ln([AcF]n/[AcF]0 = –n · F · Ф3 · σAcF = –n · (E · fablak)/(Efoton · D) · Ф3 · σAcF, 

ahol a lézerfluxust az energiamérővel mérhető impulzusenergia E (J) és egy foton 

energiájának Efoton (J foton-1) valamint a fényfolt keresztmetszetének D (cm2) 

hányadosaként írtam fel. Az ablak fénygyengítését az fablak szorzófaktorral vettem 

figyelembe (fablak < 1). Technikailag nem biztosítható, hogy a küvetta teljes térfogatát 

besugározzuk. Így a belépő energiát a besugárzott (Vbesug) és teljes térfogat (V) arányával 

szoroztam, így véve figyelembe, hogy a GC-analízissel a küvetta teljes térfogatára 

vonatkozó acetil-fluorid koncentrációt határozunk meg.  Ez megtehető, hiszen a besugárzott 

térfogatban teljesül a σAcF · [AcF]0 · l  << 1 feltétel. Végül a besugárzott térfogatot a 

lézerfolt átmérőjének és a küvetta hosszának szorzataként ( )D l⋅ beírva a kifejezés tovább 

egyszerűsödik. 

 ln([AcF]n/[AcF]0 = –n · (E · fablak)/(Efoton · D) · Ф3 · σAcF · Vbesug/V =  

 = –n · (E · fablak)/Efoton · Ф3 · σAcF · l/V 

 

A képlet levezetése során kétszer is közelítést alkalmaztam (E. I és E. II). Az első 

közelítés (E. I) nagy relatív abszorpcióknál okozhat jelentős hibát, azonban esetemben ez 

nem állt fenn (σAcF · [AcF]0 · l = 0,013 << 1). A második egyszerűsítés (E. II) elvileg nagy 

besugárzási fluxus esetén okoz eltérést az eredményben. Azonban a kísérletekben 

elméletileg elérhető maximális lövésenkénti lézerenergia (80 mJ cm–2) esetén is teljesül, 

hogy F · Ф3 · σAcF < 0,01 << 1.  E két közelítés által okozott hiba egy numerikus 

programmal ellenőrizve, extrém kísérleti körülmények közt is csak 4%-ot tesz ki [Kovács, 

2006]. Az általánosan alkalmazott kísérleti körülmények mellett a kiértékeléssel okozott 

hiba elhanyagolható (< 1 %). 
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Az előbbiek tükrében tehát az acetil-fluorid fotobomlási kvantumhatásfokára a 

következő képletet kapjuk: 

 

ablakAcF

fotonn

0

3

]AcF[
]AcF[

ln

fl

EV

En
Φ

⋅⋅
⋅⋅

⋅
=

σ        

 

Ahol:  Φ3:  kvantumhatásfok 

[AcF]0: kezdeti (fotolízis előtti) koncentráció 

  [AcF]n: fotolízis utáni koncentráció 

  n:  lézer lövésszáma 

  Elézer:  egy lézerlövés energiája 

  V:  reaktor térfogata 

  Efoton:  egy foton energiája 

  σAcF(T, λ): acetil-fluorid abszorpciós keresztmetszete 

  l:  optikai úthossz 

  fablak:  küvetta ablakának fénygyengítése 
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F.7 ábra. Reprezentatív OH lecsengések az OH + C2H5CHO (8) és az OH + C2H5CHO + 

O2 reakciók esetén közvetlenül egymás után végzett kísérletekben. A beékelt ábrán az RF-

jel amplitúdó logaritmusát ábrázoltam a reakcióidő függvényében.  

 
F.8 ábra. Reprezentatív OH lecsengések az OH + C2H5CHO (8) és az OH + C2H5CHO + 

O2 reakciók esetén közvetlenül egymás után végzett kísérletekben. A beékelt ábrán az RF-

jel amplitúdó logaritmusát ábrázoltam a reakcióidő függvényében.  



 131 

 

 
F.9 ábra. Reprezentatív OH lecsengések az OH + C2H5CHO (8) és az OH + C2H5CHO + 

O2 reakciók esetén közvetlenül egymás után végzett kísérletekben. A beékelt ábrán az RF-

jel amplitúdó logaritmusát ábrázoltam a reakcióidő függvényében.  

 

 

F.10 ábra. A CH3C(O)CH2 + Br2 (7) reakció sebességi együtthatójának meghatározására 

szolgáló pszeudo-elsőrendű ábrázolások 298 K reakcióhőmérsékleten. A beékelt ábrán 

néhány jellemző acetonilgyök fogyási eredmény látható fél-logaritmikus ábrázolásban. 
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F.11 ábra. A CH3C(O)CH2 + Br2 (7) reakció sebességi együtthatójának meghatározására 

szolgáló pszeudo-elsőrendű ábrázolások 361 K reakcióhőmérsékleten. A beékelt ábrán 

néhány jellemző acetonilgyök fogyási eredmény látható fél-logaritmikus ábrázolásban. 

 

 
F.12 ábra. J. T. Jodkowski és munkatársai által számított potenciálfelület vázlata [Zügner, 

2012b]: geometria, MP2/6-31G(d); energia: G2 (T = 0 K), ZPE-re korrigált. 

 

F.1 táblázat. Az acetil-fluorid abszorpciós keresztmetszete a hullámhossz függvényében. 
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λ  (nm) σAcF / 10-20 
(cm2 molekula–1) 

± 1 σ  λ (nm) σAcF / 10-20 
(cm2 molekula–1) 

± 1σ 

201 11,311 0,157  232 3,535 0,047 
202 11,771 0,128  233 3,250 0,031 
203 12,058 0,125  234 2,897 0,036 
204 12,366 0,087  235 2,678 0,053 
205 12,577 0,139  236 2,326 0,037 
206 12,842 0,075  237 2,081 0,033 
207 12,886 0,069  238 1,691 0,040 
208 12,926 0,101  239 1,410 0,051 
209 12,914 0,088  240 1,107 0,038 
210 12,814 0,106  241 0,854 0,050 
211 12,543 0,074  242 0,651 0,036 
212 12,276 0,124  243 0,546 0,053 
213 12,121 0,130  244 0,454 0,049 
214 11,688 0,151  245 0,370 0,056 
215 11,337 0,138  246 0,300 0,053 
216 10,862 0,185  247 0,270 0,054 
217 10,508 0,183  248 0,193 0,052 
218 10,087 0,185  249 0,168 0,057 
219 9,572 0,184  250 0,164 0,047 
220 8,991 0,173  251 0,120 0,056 
221 8,512 0,159  252 0,091 0,056 
222 7,973 0,092  253 0,078 0,043 
223 7,541 0,127  254 0,067 0,043 
224 6,934 0,050  255 0,056 0,046 
225 6,407 0,019  256 0,048 0,050 
226 5,937 0,043  257 0,044 0,046 
227 5,465 0,042  258 0 0 
228 5,037 0,036  259 0,008 0,038 
229 4,612 0,039  260 0,005 0,038 
230 4,151 0,041  261 0 0 
231 3,864 0,031     
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F.2 táblázat. Kísérleti körülmények és a kapott eredmények a Br-atom etánnal és klór-bróm-

metánnal végbemenő reakciójának relatív kinetikai vizsgálatakor (RR-CBM kísérletek, T = 

310 ± 3 K). 

 
        [CH2ClBr]                  [C2H6]                     [Br2] 

                                (1016 molekula cm–3)  

k12 / k11
 

3,99 0,67 6,59 1,16 ± 0,05 

3,63 0,61 7,32 1,20 ± 0,05 

5,39 0,90 6,59 1,12 ± 0,07 

1,81 0,30 7,96 1,18 ± 0,03 

3,29 0,55 8,17 1,09 ± 0,05 

1,49 2,45 6,12 1,25 ± 0,17 

0,90 1,47 7,99 1,22 ± 0,07 

                                                                                                               1,17 ± 0,05a 
a Átlag 

 

F.3 táblázat Kísérleti körülmények és a kapott eredmények a Br-atom etánnal és klór-bróm-

metánnal végbemenő reakciójának relatív kinetikai vizsgálatakor (RR-CBM kísérletek, T = 

310 ± 3 K). 

        [neo-C5H12]                  [C2H6]                      [Br2] 

                               (1016 molekula cm–3) 

k13 / k11
 

1,10 2,76 8,52 0,42 ± 0,01 

0,61 1,53 8,27 0,48 ± 0,02 

0,66 1,65 6,39 0,47 ± 0,02 

                                                                                                               0,46 ± 0,03a 

a Átlag 
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F.4 táblázat. Az etilgyök képződési entalpiájának számításánál felhasznált termokémiai 

adatok [Sander, 2011]. 

Speciesz ∆∆∆∆fH
o
298 

(kJ mol–1) 
So

298 

(J mol–1 K–1) 

Br 111,87 175,02 
C2H6 –83,85 229,16 
C2H5 Meghatározandó 250,52 
HBr HBr 198,7 
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