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1. Bevezetés 
 

A légkörben elıforduló oxigéntartalmú szerves anyagok a troposzféra kémiájának 

kiemelkedıen fontos szereplıi. Lebomlási folyamataikban reaktív szabadgyökök képzıdnek, 

amelyek döntı mértékben meghatározzák a troposzféra oxidációs kapacitását, az OH–gyök– 

és ózonkoncentrációt és a nitrogén–oxidok légköri átalakulását. Az oxigéntartalmú szerves 

molekulák meglepıen nagy koncentrációban vannak jelen a légkörben. A természetes eredető 

emisszió mellett az emberi tevékenységbıl (ipar, közlekedés stb.) származó szénhidrogének 

oxidációjával keletkeznek a légkörben [Singh2004]. Az oxigéntartalmú légköri szerves 

molekulák közül különösen fontos az alifás aldehidek és ketonok szerepe, amelyek légköri 

lebomlásának kezdeti lépése egyaránt lehet a fotolízis és a reakció OH–gyökkel. Ennek 

megfelelıen doktori munkám során a légkörben lejátszódó legfontosabb primer lebomlási 

(iniciálási) lépéssel, az OH–reakcióval és a fotolízissel foglalkoztam elsısorban. Az ezekben a 

folyamatokban keletkezı szabadgyökök légköri körülmények között az O2 molekulával 

reagálnak tovább, ezért értekezésem másik fontos témája a karbonilgyökök 

oxigénmolekulával végbemenı reakcióinak kinetikai vizsgálata volt. Munkámban a kutatások 

közvetlen célja, ezek megközelítési módja és eszközei, alapkutatási természetőek voltak. 

Olyan kérdésekre kerestem választ, mint például a bruttó reakciók kinetikája, termékelágazási 

arányok, az elektrongerjesztett molekulák ütközés által történı energiavesztése, a 

molekulaszerkezet és reaktivitás közti kapcsolat, stb. Az alapkutatási célokon túlmutat, hogy a 

légkörkémiában különösen fontos reakciók laboratóriumi vizsgálatának eredményeibıl 

közvetlenül levonhatók a légkör kémiájára vonatkozó következtetések. Másrészrıl, a 

laboratóriumi vizsgálatok eredményei felhasználásra kerülnek légkörkémiai 

modellszámításokban. A légkörben lejátszódó kémiai és fotokémiai reakciók elemi kémiai– és 

fotokémiai lépésekbıl épülnek fel, a folyamatok komplex értelmezése bonyolult számítógépes 

modellekkel történik. Fontos, hogy e bonyolult modellekben pontos kinetikai és fotokémiai 

paraméterek kerüljenek felhasználásra az elemi folyamatokról.  

PhD kutatásaimban a következı, légkörkémiai szempontból fontos elemi kémiai és 

fotokémiai reakciók laboratóriumi vizsgálatával foglalkoztam: 

 

3 3CH C(O)CH  + h  termékekν →      (1) 

        
3 3 CH CO + C H→
i i

    (1a) 

        3 2C H CO→ +
i

    (1b) 
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3 2 5CH C(O)C H  + h  termékekν →     (2) 

           3 3 2 CH CO  CH C H→ +
i i

   (2a) 

           2 5 3 C H CO + CH→
i i

   (2b) 

           3 3 2 C H  + CH C H + CO→
i i

   (2c) 

3 2CH C O + O   termékek→
i

     (3) 

3 2 3CH CO + O + M  CH C(O)OO  + M→
i i

   (3a) 

        O H + termékek→
i

    (3b) 

3 2 2CH CH CO + O   termékek→
i

     (4) 

3 2 2 3 2CH CH CO + O + M  CH CH C(O)O O  + M→
i i

  (4a) 

       O H + termékek→
i

   (4b) 

3O H + CH C(O)H  termékek→
i

     (5) 

                3 2 CH CO + H O→
i

    (5a) 

3 2O H + CH CH C(O)H  termékek→
i

    (6) 

       3 2 2 CH CH CO + H O→
i

   (6a) 

3O H + CH C(O)Cl  termékek→
i

     (7) 

       2 2 CH C(O)Cl + H O→
i

   (7a) 

 
A tanulmányozott reakciókat két fı csoportra osztottam. Az elsı csoportba (1–2) 

soroltam a fotokémiai vizsgálatokat, amelyekben a légkörben, arányait tekintve nagy 

koncentrációban jelenlévı aceton és etil–metil–keton (MEK) fotobomlását vizsgáltam 

részletesen. A második csoportba (3–7) a reakciókinetikai vizsgálatok tartoznak: az említett 

ketonok légköri oxidációjából keletkezı szabadgyökök O2 molekulával végbemenı 

reakciójának tárgyalása (3–4), illetve néhány légköri szempontból igen fontos OH–gyökkel 

végbemenı reakció tanulmányozása (5–7).  

Az aceton– és MEK légköri lebomlásának elsı lépésében a földfelszín közelében az 

OH–gyök által iniciált oxidációs lebomlás a meghatározó [Wollenhaupt2000], 

[Ravishankara2003], míg a magasság növekedésével, az erısödı rövidebb hullámhosszú 

sugárzás (λ < 300 nm) következtében, a fotobomlás kerül elıtérbe [Raber2000], [Blitz2004], 

[Nádasdi2007]. Az (1–2) fotokémiai reakció vizsgálatával célom az aceton és a MEK 

fotobomlási kvantumhatásfoka (ФAc és ФMEK) nyomás– és hımérsékletfüggésének 

meghatározása volt. Ezek az adatok ugyanis a légkörkémiai modellek rendkívül fontos 

bemenı paraméterei. Kutatásaimat megelızıen csak nagyon kevés és egymásnak 

ellentmondó kvantumhatásfok értéket közöltek a szakirodalomban a légkörre jellemzı 
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körülmények között [Gierczak1998], [Blitz2004], [Baeza–Romero2005a], [Baeza–

Romero2005b], [Carr2007].  

 Az (1–2) fotokémiai reakció tanulmányozásakor felmerült a következı probléma. A 

fotobomlási kvantumhatásfok meghatározásához ismerni kell a molekula abszorpciós 

keresztmetszetét a fotolízis hımérsékletén. Az aceton esetén az irodalomból vettem át a 

kísérleti hımérsékletekre vonatkozó abszorpciós keresztmetszet adatokat [Gierczak1998]. A 

MEK esetén viszont nem álltak rendelkezésre a különbözı hımérsékletre vonatkozó 

abszorpciós keresztmetszet adatok. Ezért kiépítettem egy termosztálható, átáramlásos 

mérıcellával mőködı gáz–spektrofotométert, ami alkalmas gázminták abszorpciós 

spektrumának automatikus felvételére és kiértékelésére („Merlin mérırendszer”). 

 Az acetil– és propionilgyök oxigénnel végbemenı reakcióját (3–4) gyorsáramlásos 

kinetikai berendezésben (DF) vizsgáltam. Az acetilgyök, illetve propionilgyök detektálására 

nem volt lehetıség, viszont a keletkezı OH–gyök detektálását igen érzékeny és szelektív, 

lézerindukált fluoreszcenciás (LIF), illetve rezonancia–fluoreszcenciás (RF) módszerrel 

végeztem. Célom az OH–gyök képzıdés elágazási arányának, Γ3b = k3b / k3 ill. Γ4b = k4b / k4, 

kimérése volt, ugyanis a szakirodalomban élénk vita folyik a témában, az egyes kutatóhelyek 

eredményei lényegesen eltérnek egymástól [Tyndall1997], [Blitz2002], [Hou2005], 

[Carr2007], [Baeza–Romero2005a] [Wang2008]. 

Az acetaldehid, propionaldehid és acetil–klorid hidroxilgyökkel lejátszódó bruttó 

reakciójának (5–7) sebességi együtthatóját (k5, k6 és k7) szobahımérsékleten határoztam meg, 

szintén a gyorsáramlásos kinetikai berendezésben. A reakciók hidrogénatom lehasítással 

mennek végbe, a folyamatokban szerves szabadgyök és H2O keletkezik. Az (5) reakció 

sebességi együtthatója, a reakció fontosságából következıen igen jól ismert, a (6) reakció 

vizsgálatáról lényegesen kevesebb közlemény található a szakirodalomban. A publikált 

sebességi együtthatók többségét fotolitikus kísérletekben határozták meg, míg saját 

méréseimet a termikus (DF) módszerrel végeztem. A (5–6) reakciók vizsgálatával további 

célom az volt, hogy alátámasszam a munkámban alkalmazott kísérleti módszer 

megbízhatóságát. A (7) reakció sebességi együtthatóját a szakirodalomban eddig csak relatív 

módszerrel határozták meg, sıt ugyanaz a kutatócsoport két nagyon eltérı eredményt közölt 

[Nelson1984], [Nelson1990]. Mivel az acetil–klorid a metil–kloroform és a triklór–etán 

légköri oxidációjának terméke, fontosnak tartottam meghatározni az OH–gyökkel végbemenı 

reakciójának sebességi együtthatóját. 

Kísérleti munkám nagy részében gázkromatográfiás analízissel összekapcsolt 

impulzuslézer–fotolízist alkalmaztam a fotokémiai folyamatok vizsgálatára. A mérések elsı 
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lépése az exciplex lézerrel történı besugárzás volt, ezután a vizsgált keton fogyását 

gázkromatográffal határoztam meg. A reakciókinetikai vizsgálatokat korszerő, „direkt” 

kinetikai módszer alkalmazásával, a gyorsáramlásos kinetikai technikával végeztem. A 

reakcióban keletkezı szabadgyök (OH–gyök) koncentrációját követtem nyomon az elemi 

reakciólépés által meghatározott „valós” (µs–ms) idıskálán.  

Értekezésemben a rövid irodalmi áttekintés után bemutatom az alkalmazott kísérleti 

technikákat. Azokat a módszereket és kísérleti berendezéseket, amelyek kidolgozását és 

továbbfejlesztését fıként magam végeztem el, részletesen mutatom be, míg a készen 

rendelkezésemre álló rendszereket csak röviden ismertetem. A kísérleti eredményeket az 

elıbbiekben leírt csoportosításban mutatom be: elıször tárgyalom a fotokémiai, majd a 

reakciókinetikai vizsgálatokat, melyben az O2–nel és OH–gyökkel végbemenı reakciókat 

külön tárgyalom. Az egyes reakciókra kapott kísérleti adatok bemutatása és értékelése után 

közvetlenül tárgyalom azok összehasonlítását az irodalommal. Végül külön fejezetben 

ismertetem az eredményeim légkörkémiai vonatkozásait, majd az összefoglalást. 

Értekezésemben a gáznyomásokat mbar egységben (szobahımérsékletre 

vonatkoztatva); a koncentrációkat molekula · cm–3–ben adom meg. A mérési eredményeket, 

ha nincs egyéb megjegyzés, 1σ hibával adom meg, ami minden esetben csak statisztikus hibát 

jelent és nem tartalmazza ez esetleges rendszeres hibákat. 
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2. Irodalmi áttekintés 
 

2.1. A légkör és kémiájának rövid bemutatása  
 

Kémiai szempontból nézve a Föld légköre egy óriási fotoreaktor, amelynek 

fényforrása a Nap, és amelyben nagyon sok primer és szekunder fotokémiai folyamat megy 

végbe a magassággal változó hımérsékleten és nyomásokon. A Föld légkörét a hımérséklet 

szerint több rétegre oszthatjuk (2.1. ábra). A napsugárzás felét a földfelszín nyeli el (2.2. 

ábra), az innen visszaverıdı hı alulról főti az atmoszférát, így a hımérséklet a magasság 

növekedésével csökken. A hımérsékletcsökkenés 10–15 km magasságig tart, ezt az alsó 

réteget nevezzük troposzférának. A troposzféra a légkör teljes tömegének mintegy 80%–át 

teszi ki, itt találhatók a felhık és itt játszódnak le az idıjárási jelenségek. Fotokémiai reakciók 

miatt a következı rétegben, a tropopauzában, a hımérséklet emelkedni kezd. A természetes 

eredető és antropogén szennyezık gyorsan feljutnak a troposzféra magasabb rétegeibe, de a 

hımérsékleti inverzió a tropopauzában megfékezi a konvekciót, így nagyrészt 

megakadályozza a tropopauza felett elhelyezkedı sztratoszféra elszennyezését. A 

sztratoszférában a legjelentısebb folyamat az ózonképzıdés. Itt található a légköri ózon 90 

%–a [Mészáros1997], mely elnyeli a Napból érkezı, az élıvilágra káros UV–sugárzást.  
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2.1. ábra. A Föld légköri rétegei: a hımérséklet változása a magasság/nyomás függvényében. 
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2.2. ábra. A légkör felsı határára érkezı és a Föld felszínét elérı napsugárzás 

[Langley1911]. 

 

A sztratoszférában az ún. Chapman–mechanizmus szerint az ózon dinamikus 

egyensúlyban van [Chapman1930]:  

 242 nm
2O +   2 Ohν <→     (2.1)  

2 3O + O + M  O  M→ +     (2.2)  

240 320 nm
3 2O +   O + Ohν −→    (2.3)  

3 2O + O   2 O→      (2.4) 

A 20. század második felétıl nagy mennyiségben gyártották a hőtıszekrények, 

légkondicionálók hőtıközegéül szolgáló freonokat (CFC–k, klór–fluor szénhidrogének). A 

freonok kémiailag inaktívak a troposzférában, légköri élettartamuk nagy, így egy részük feljut 

a sztratoszférába. A sztratoszférában a rövid hullámhosszú napfény hatására fotolizálódnak, 

és klóratom szabadul fel belılük: 

  3 2CCl F +   Cl + CCl Fhν →    (2.5) 

A klóratom katalitikus ózonbontó ciklusban vesz részt: 

  3 2Cl + O   ClO + O→     (2.6) 

  2ClO + O  Cl + O→     (2.7) 

 

A (2.6) és (2.7) reakciók mindaddig lejátszódnak, míg a Cl–atom vagy a ClO–gyök más 

anyaggal nem reagál. Ekkor egy olyan tárolómolekula keletkezik, amely inaktív anyagként 

tartalmazza a Cl–t, például: 
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  4 3Cl + CH   HCl + CH→
i

    (2.8) 

A klór– és a brómatomoknál sokkal reaktívabb fluoratom a (2.8) típusú reakciókban 

nagyságrendekkel gyorsabban inaktívvá válik, így nem játszik fontos szerepet az 

ózonbontásban. A Montreali Egyezmény (1987) és késıbbi kiegészítései alapján mára teljesen 

beszüntették a CFC–k gyártását és felhasználását [WMO2002].  

A troposzférába került szennyezık kémiai oxidációval bomlanak le. A lebomlás elsı, 

sebességmeghatározó lépése általában a hidroxilgyökkel végbemenı reakció, vagy a 

fotobomlás (λ ≥ 300 nm). Mindkét folyamat elsı lépésében legtöbbször reakcióképes 

szabadgyökök keletkeznek. A hidroxilgyök primer légköri forrása az igen reaktív, szingulett 

állapotú oxigénatom reakciója vízgızzel: 
 

1
3 2O  + h   O( D) + Oν →     (2.9) 

1
2O( D) + H O  O H + O H→

i i

   (2.10) 

 

Kémiai szempontból a troposzférának és a sztratoszféra alsó részének van kiemelkedı 

jelentısége. A Föld légkörének legfontosabb oxidáló ágense, legreaktívabb szabadgyöke a 

már említett hidroxilgyök. Ez a gyök felelıs a légkörbe kibocsátott (antropogén és 

természetes eredető) nem fotolizáló anyagok légköri fogyásáért, mert a hidroxilgyökkel 

végbemenı reakciójuk sebessége határozza meg a légköri élettartamukat. A hidroxilgyök 

olyan lánc–ciklusokat indít el, amelyekben általában több HOx (OH és HO2) keletkezik, mint 

amennyi közben elreagált, ezért koncentrációja nagymértékben meghatározza a légkör 

oxidáló képességét [Kley1997]. 

Az emberiséget talán legjobban veszélyeztetı környezeti probléma a világmérető 

felmelegedés, ami a légkör megváltozott összetételének következménye [Ravishankara2005], 

[Watkins2007]. Tudományosan bizonyított tény, hogy a globális klímaváltozást az emberiség 

által az utóbbi 250 évben – az iparosodás óta – kibocsátott szennyezık idézték elı. Példaként 

megemlítem a legfontosabb üvegház–gázok légköri átlag–koncentrációjának az 1750 és 2005 

közötti változását: a CO2 ~280 ppm∗–rıl 379 ppm–re, a CH4 ~715 ppb–rıl 1774 ppb–re és az 

N2O ~270 ppb–rıl 319 ppb–re nıtt. Az üvegház–gázok hatására az utóbbi 50 évben az átlagos 

hımérséklet–emelkedés 0,13 °C / évtized volt, ami az utóbbi 100 évre vonatkoztatott 

átlagérték kétszerese. A hımérséklet–emelkedés egyik egyre súlyosabbá váló következménye 

például a tengerszint emelkedése. Az átlagos tengerszint–emelkedés 1961–2003 között  

                                                 
∗ ppm: 2,46 1013 molekula cm–3, a ppb ennek ezredrésze (T = 298 K és p = 1 bar) 
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1,8 mm / év volt, míg az 1993–2003 évtizedre vonatkoztatott érték már 3,1 mm / év. Az 

adatokból egyértelmően látszik, hogy a változások egyre gyorsuló ütemben zajlanak 

[IPCC2007]. 

 

2.2. Karbonil molekulák és karbonil szabadgyökök légkörkémiája 
 

Kutatómunkám során a légkörben található karbonilvegyületek közül néhány fontos 

aldehiddel és ketonnal, valamint a lebomlásukkor keletkezı acilgyökökkel foglalkoztam 

elsısorban. Ezek légköri elıfordulását és szerepét ismertetem röviden az alábbiakban és a 

2.2.1. – 2.2.3. alfejezetekben.  

Az aceton és a MEK a légkörben meglepıen nagy koncentrációban fordul elı. Az 

aceton átlagos koncentrációja a világtengerek fölött ~0,5 ppb, míg a kontinensek fölött a 

szennyezetlen levegıben 1,5–3 ppb [Lewis2005], a MEK koncentrációját a Csendes–óceán 

fölött ~50 ppt–nek mérték [Singh2004]. Az aceton és MEK legfontosabb légköri forrása a 

szárazföldi vegetáció által kibocsátott szerves anyagok (izoprén, terpének, α–pinén) légköri 

oxidációja [Raber2000], [Reissel1999], [Fall2003], illetve az antropogén eredető 

szénhidrogének (propán, i–bután, i–pentán) légköri oxidációja. A közvetett antropogén 

kibocsátás jelentıs részét a biomassza égetése teszi ki [Singh2004]. Viszonylag nagy 

koncentrációjuk, fotokémiai és kémiai reaktivitásuk miatt mindkét keton légköri szerepe 

jelentıs. A felsı troposzférában, ahol a víz koncentrációja kicsi, az aceton fotolízise a 

legjelentısebb HOx–forrás (OH és HO2) [Jaeglé2001]. Az aceton kulcsszereplıje a felsı 

troposzféra O3– és NOx–ciklusainak is. Az aceton és MEK légköri lebomlásának 

köztitermékei az acetilperoxil–gyök és a propionilperoxil–gyök, melyek nitrogén–dioxiddal 

reagálva peroxil–nitrátokat (PAN, PPN) képeznek [McDade1982]. Ezek a legfontosabb NOx 

tároló molekulák a troposzférában (ld. 2.2.3. alfejezet) [Jaeglé2001], [Janson2001] 

[Mellouki2003]. A 2.3. ábrán a különbözı légköri oxigéntartalmú szerves vegyületek 

koncentrációja látható a magasság függvényében [Singh2004]. 

A légkörben jelen lévı acetaldehid nagyobb része növényi forrásból származik, kisebb 

hányada pedig az antropogén eredető, nem–metán szénhidrogének légköri oxidációjának 

köztiterméke [Fall2003]. A légkörben az aldehidek közül a formaldehid inkább fotolizálódik, 

míg a hosszabb szénláncú alifás aldehidek légkörbıl történı kiürülésében az OH–reakciónak 

nagyobb a jelentısége [Atkinson2000], [Mellouki2003], [IUPAC2008]. 
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2.3. ábra. A légkörben elıforduló oxigéntartalmú szerves vegyületek koncentrációja a 

magasság függvényében ábrázolva [Singh2004].(A jelölések jelentése: PPN: peroxi–

propionil–nitrát; PAN: peroxi–acetil–nitrát; MEK: etil–metil–keton). 

 

2.2.1. Az aceton és a MEK fotobomlása 
 

 Az aceton– és a MEK légköri lebomlásának iniciálási lépésére ugyanaz a kép 

érvényes: a hidroxilgyök által iniciált oxidációs lebomlás a felszín közelében meghatározó 

[Wollenhaupt2000], [Ravishankara2003], majd a magasság növekedésével, az erısödı 

rövidebb hullámhosszú sugárzás következtében a fotobomlás válik egyre fontosabbá 

[Raber2000], [Blitz2004], [Nádasdi2007]. 

Az aceton fotobomlásának primer folyamatai a következık: 

 

3 3CH C(O)CH  + h  termékekν →       (1) 

3 3 CH CO + C H→
i i

 (299 nm < λ < 338 nm) (1a) 

3 2C H CO→ +
i

  (λ < 299 nm)   (1b) 

 

A primer folyamatokat szekunder reakciók követik a légkörben, közülük az elsı lépés az O2 

molekulával végbemenı reakció: 

3 2 3CH CO + O + M  CH C(O)OO  + M→
i i

    (3a) 

3 2 3CH  + O  +M  CH OO  + M→
i i

     (2.11) 
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A MEK fotobomlása és az azt követı szekunder reakciók a következık (a primer fotokémiai 

folyamatoknál feltüntettem a fotolízis határhullámhosszakat is): 

 

3 2 5CH C(O)C H  + h  termékekν →      (2) 

3 3 2 CH CO  CH C H→ +
i i

 (λ < 359 nm)   (2a) 

2 5 3 C H CO + CH→
i i

 (λ < 352 nm)   (2b) 

3 3 2 C H  + CH C H + CO→
i i

 (λ < 303 nm)   (2c) 

3 2 3CH CO + O + M  CH C(O)OO  + M→
i i

    (3a) 

2 5 2 2 5C H CO + O + M  C H C(O)O O  + M→
i i

    (4a) 

3 2 3CH  + O  + M  CH OO  + M→
i i

      (2.12) 

3 2 2 2 5CH C H  + O  + M  C H OO  + M→
i i

     (2.13) 

 

Az aceton fotokémiáját rendkívül sokan vizsgálták, a kutatások nagy múltra tekintenek 

vissza. Már az 1900–as évek elsı felében végeztek kutatásokat fotokémiai témában, 1934–ben 

pedig az aceton fotokémiájáról megjelent egy Nature cikk [Norrish1934]. 1956–ban átfogó 

tanulmányt jelentettek meg a témában, amelyben több mint száz irodalmi hivatkozást találunk 

[Noyes1956]. A legutóbbi összefoglaló munka már az aceton fotodisszociációs dinamikájának 

fs–os kísérletekkel kapott eredményeit is tárgyalja [Haas2004]. Az aceton és MEK légköri 

jelentıségét felismerve új szempontok merültek fel fotokémiájuk vizsgálatában. 

Légkörkémiai szempontból fontosak a troposzférára jellemzı viszonylag hosszabb 

hullámhosszak (λ ≥ 290 nm), az oxigénmolekula jelenléte nagy koncentrációban, illetve a 

hımérséklet– és nyomásfüggés a troposzférára jellemzı tartományban (~220–320 K, ill. 

~100–1000 mbar). Az ilyen típusú vizsgálatok állnak jelenleg a légköri fotokémiai kutatások 

elıterében [Singh2004], [Baeza–Romero2005a], [Blitz2006], [Carr2007], 

[Ravishankara2008]. Kutatócsoportunkban végzett korábbi munkák és értekezésem kutatási 

eredményei is ebbe a körbe tartoznak [Kovács2007], [Nádasdi2007].  

Légköri fotokémiai szempontból nagyon fontos kérdés a fotoaktív komponensek 

abszorpciójának és a Nap emissziós spektrumának átfedése. A 2.4. ábrán feltüntettem az 

aceton és a MEK abszorpciós spektrumát [Martinez1992], valamint a troposzférát érı 

napsugárzás intenzitását a 295–320 nm tartományban. Azért ezt a tartományt választottam az 

adatok bemutatására, mert a troposzférát érı UV besugárzás intenzitása itt már jelentıssé 

válik. A 2.4. ábráról megállapítható, hogy noha a két vegyület elnyelése erısen csökken a 

nagyobb hullámhosszak felé haladva, a fényintenzitás növekedése ezt kompenzálja, ami azt 
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eredményezi, hogy a fotolízis sebessége akár jelentıs is lehet ezeknél a viszonylag nagy 

hullámhosszaknál. Ebbıl következik, hogy a két vegyület UV–abszorpciójának vizsgálata 

igen fontos a troposzférára jellemzı teljes hullámhossz–, hımérséklet– és 

nyomástartományban.  
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2.4. ábra. A napsugárzás fluxusa (földfelszínen, 30° É, június, 14h), valamint az aceton (saját 

mérés, T = 298 K) és a MEK elnyelése [IUPAC2005a]. 

 

Az aceton abszorpciós spektrumát két kutatócsoport vizsgálta szobahımérsékleten: 

Martinez két–fényutas spektrofotometriás módszerrel 202–355 nm tartományban 

[Martinez1992], késıbb Mellouki és munkatársai diódasoros spektrofotométerrel 240–350 nm 

tartományban végeztek méréseket [Mellouki2000]. Pozitív hımérsékletfüggést két 

kutatócsoport írt le: Hynes és csoportja [Hynes1992], illetve Gierczak és munkatársai 

[Gierczak1998]. Az irodalomban nagyon kevés adat található a MEK abszorpciós 

keresztmetszetérıl, a hımérsékletfüggést pedig még nem mérték meg. Martinez két fényutas 

spektrofotometriás módszerrel Ar–elegyben mérte meg szobahımérsékleten, 202–355 nm 

tartományban az UV–elnyelési spektrumot [Martinez1992], míg Mellouki és kutatócsoportja 

diódasoros spektrofotométert használt a spektrum felvételére [Mellouki2000] (ld. még a 4.2.1. 

szakaszban is). 

Az aceton fotobomlását több kutatócsoport is tanulmányozta különbözı 

hımérsékleteken és nyomásokon, a légkörre jellemzı körülmények között. Gierczak és 

munkatársai 248–337 nm hullámhossz–tartományban végeztek kísérleteket szintetikus 

levegıben. Impulzuslézer–fotolízist alkalmaztak és GC–analízissel mérték az aceton fogyását 

[Gierczak1998]. Néhány kísérletben vizsgálták a hımérsékletfüggést is. Csak kevés mérést 

végeztek és a nagy szórást mutató eredményekbıl azt a következtetést vonták le, hogy a 
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kvantumhatásfok nem függ a hımérséklettıl. Emrich és Warneck Xe–lámpával fotolizálta az 

acetont 310 nm–en és az acetilgyök képzıdésének kvantumhatásfokát határozták meg az 

úgynevezett gyökcsapdázásos módszerrel [Emrich2000]. Kísérleteiket NO2 jelenlétében 

végezték és az acetilgyökbıl keletkezı „csapdázott” PAN terméket mérték 

gázkromatográffal. Eredményeik a 280–320 nm tartományban jól egyeznek Gierczak és 

munkatársai mérési eredményeivel (T = 298 K). Blitz és munkatársai az aceton impulzuslézer 

fotolízise során az acetilgyököt OH–gyök formájában detektálták lézer–indukált 

fluoreszcenciával (LIF). Az OH–gyök a 3 2CH CO + O
i

 (3) reakcióban keletkezett, amely 

reakció az értekezésem egyik témáját is jelenti. Gondosan megtervezett és kivitelezett 

kísérletekkel pontos értékeket határoztak meg az acetilgyök–képzıdés kvantumhatásfokára 

[Blitz2002]. Kísérleteiket 279–327,5 nm hullámhossztartományban, 218–295 K 

hımérséklettartományban és 0,66–540 mbar nyomástartományban végezték. Az 

eredményekbıl globális illesztéssel meghatároztak egy összefüggést, mely alapján 

kiszámítható az aceton fotobomlási kvantumhatásfoka különbözı hımérsékleteken. Blitz és 

munkatársainak legfontosabb megállapítása az volt, hogy az aceton fotobomlási 

kvantumhatásfoka jelentısen csökken a hımérséklet csökkenésével. Korábban a 

kvantumhatásfok hımérséklettıl való függetlenségét tételezték fel és így végezték a 

légkörkémiai modellezéseket is. Az elmúlt években kutatócsoportunkban is történt néhány 

mérés az acetonfotolízis hımérsékletfüggésének vizsgálatára, két nyomáson, és néhány 

hımérsékleten. Az eredmények megtalálhatók Kovács Gergely doktori értekezésében 

[Kovács2006], amelyekre saját eredményeim bemutatásakor még visszatérek.  

A MEK  fotobomlásáról a szakirodalomban meglehetısen kevés utalás található. Raber 

és Moortgat [Raber2000] széles spektrális tartományban sugárzó fényforrással végezték a 

MEK fotolízisét (275–380 nm), szintetikus levegıben; a termékek képzıdésének 

kvantumhatásfokát határozták meg FTIR analízissel. Raber és Moortgat eredményei alapján a 

IUPAC kritikai összeállítás [IUPAC2005a] két nyomáson tett javaslatot a kvantumhatásfokra, 

megjegyezve, hogy az adatok nagyon bizonytalanok és további kísérleti vizsgálatokra van 

szükség. A leeds–i kutatócsoport (Blitz és munkatársai) az acetonra kidolgozott közvetett 

módszerükkel (OH detektálás, ld. fent) vizsgálták a MEK fotolízisét is, 308– és 320 nm–en. 

Újabban Khamaganov és munkatársai végeztek méréseket nitrogénben, 248 nm fotolízis–

hullámhosszon [Khamaganov2007]. Doktori munkámban fontosnak tartottam a már meglévı 

mérési adatok [Kovács2006] kiterjesztését az aceton esetén a nagyobb, 133 mbar feletti 
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nyomástartományra, a MEK esetében pedig a fotobomlás teljes nyomás– és 

hımérsékletfüggésének kimérését. 

 

2.2.2. Karbonilvegyületek reakciója OH–gyökkel 
 

Amint az elızıekben már említettem, a fotolízis mellett az OH–gyökkel végbemenı 

reakció a legfontosabb iniciálási lépés az alifás aldehidek és ketonok légköri lebomlásában. 

Az aldehidek esetében az OH–reakció sokkal fontosabb a fotolízisnél, míg a ketonoknál a két 

folyamat összemérhetı jelentıségő. Saját munkámban nem vizsgáltam az aceton és a MEK 

reakcióját OH–gyökkel, azonban légkörkémiai és reakciókinetikai jelentıségük miatt röviden 

kitérek bemutatásukra. 1997–ig az aceton + OH reakció sebességi együtthatóját az Arrhenius–

egyenlettel írták le [Wallington1987], [Atkinson1997]. Az újabb, részletes kísérleti munkák 

nyomán ma már elmondható azonban, hogy a reakció nem követi az Arrhenius–törvényt (2.5. 

ábra) [Ravishankara2003], [Farkas2005], [IUPAC2007b]: az aceton + OH reakció sebessége 

~250 K alatt gyakorlatilag nem csökken a hımérséklettel. Ez azt jelenti, hogy a korábbi 

légkörkémiai modellszámításokban alulbecsülték a reakció légköri jelentıségét. A 2–butanon 

+ OH reakciót eddig két kutatócsoport tanulmányozta abszolút kinetikai módszerrel. A 

vizsgált hımérséklettartományban az Arrhenius összefüggést érvényesnek találták 

[Wallington1987], [Le Calvé1998].  

Az OH–gyök sokkal gyorsabban reagál aldehidekkel, mint ketonokkal, ami az 

aldehides RC(O)–H kötés kis disszociációs energiájával magyarázható. Az acetaldehid és a 

propionaldehid OH–gyökkel végbemenı reakcióját sok kutatócsoport vizsgálta, különbözı 

hımérséklet–tartományokban, viszonylag nagy nyomásokon. Negatív hımérsékletfüggést 

figyeltek meg mind az acetaldehid, mind a propionaldehid esetén [Atkinson2003]. Az 

irodalomban leírt vizsgálatok döntı többségét impulzus–lézer fotolízissel végezték, az OH–

gyököt rezonancia–fluoreszcenciával, ill. lézer–indukált fluoreszcenciával detektálták. 
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2.5. ábra. Az aceton + OH reakció, illetve az acetaldehid és propionaldehid OH–

reakciójának hımérsékletfüggése Arrhenius ábrázolásban [IUPAC2008], [IUPAC2007a]. 

 

A korábbi években jelentıs vita alakult ki a szakirodalomban az OH–gyök 

aldehidekkel és ketonokkal végbemenı reakciójának mechanizmusáról [Vasvári2001], 

[Talukdar2003], [Cameron2002]. A mára elfogadott kép szerint [IUPAC2008] a reakciók 

hidrogén lehasítással mennek végbe, az OH–gyök addíciója a C=O csoportra elhanyagolható. 

Vagyis, pl.: 

3 3 3 2 2CH C(O)CH  + O H  CH C(O)C H  + H O→
i i

    (2.14) 

3 3 2CH C(O)H + O H  CH CO + H O→
i i

     (6a) 

A 3CH C(O)Cl + O H 
i

(7) reakciót Nelson és kutatócsoportja relatív kinetikai módszerrel 

tanulmányozta [Nelson1984], [Nelson1990], ennek ismertetésére az eredményeim 

bemutatásánál térek ki (4.4.2. szakasz). 

 

2.2.3. Karbonil szabadgyökök reakciója oxigénmolekulával 
 

 A karbonilgyökök (az acilgyökök, valamint a szénen centrált, karbonilcsoportot 

tartalmazó vinoxil típusú gyökök) igen fontos szerepet játszanak a troposzféra kémiájában.  

Az acilgyökök a légkörben lévı szabadgyökök (pl. OH, Cl, Br) és aldehidek hidrogén 

lehasítási reakciója során vagy ketonok fotolízisekor keletkeznek [Carr2007], [Seakins2005], 

[Blitz2006]. A légkörben az acilgyökök szinte kizárólag az oxigénmolekulával reagálnak, 
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ekkor a (2.18) kombinálódási reakcióban acilperoxil–gyökök képzıdnek. Az acilperoxil–

gyökök a légköri NO2–dal a (2.19) reakcióban reagálhatnak tovább peroxil–nitrát típusú 

vegyületeket hozva létre. A peroxiacetil–nitrát (PAN), ill. peroxipropionil–nitrát (PPN) a 

legfontosabb NOx tároló molekulák, általuk valósul meg a nitrogén–oxidok légköri 

transzportja, így kerülhet NOx az alapvetıen szennyezetlen területekre is. A PAN és PPN 

jellemzı komponense a városi szmognak is, mindkettı az egészségre káros légszennyezı 

[Atkinson1989], [Mészáros1997], [Jaeglé2001], [Janson2001]. 

2RC(O)H + O H  R CO + H O →
i i

    (2.17) 
        (R = alkilcsoport) 

2R CO + O  + M  RC(O)OO  + M→
i i

    (2.18) 

2 2RC(O)OO  + NO  + M  RC(O)OONO  + M
i

��⇀
↽��    (2.19) 

 

Az acilperoxil gyökök másik, és egyben legfontosabb légköri szerepe az, hogy jelentıs 

hidroxilgyök–források. Így pl. az acetilgyökbıl az alábbi lebomlási lépésekben keletkeznek 

hidroxilgyökök: 

3 2 3 2 2CH C(O)OO  + NO + O   CH OO  + CO  + NO  →
i i

  (2.20) 

3 2 2 2CH OO  + NO + O   HCHO +  NO  + HO→
i

   (2.21) 

 
2 2HO  + NO  NO  + →

i

O H      (2.22) 

  
2 2HCHO + h  + 2 O   CO + 2 HOν →     (2.23) 

         +NO ↓  

22 NO  +  
i

2 O H    (2.22) 

 
2 2 2HCHO + O H + O   CO + H O +  HO→

i

   (2.24) 

             +NO↓  

2 NO  + 
i

O H    (2.22) 

2CO + O H  CO  + H→
i

      (2.23) 

2 2H  + O  + M  HO  + M→      (2.24) 

2 2HO  + NO   + NO→
i

O H      (2.25) 

 

Megállapítható tehát, hogy egyetlen acetilgyök (így például egyetlen acetaldehid molekula) 

vízzé és széndioxiddá történı teljes légköri lebomlásakor összesen 5 db OH–gyök keletkezik. 
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Az acetilgyök reakcióját oxigénmolekulával számos kutatócsoport vizsgálta. 

Az utóbbi idıben vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a 

3 2 3CH CO + O  + M  CH C(O)O O  + M→
i i

 (3b) kombinálódási reakció mellett 

végbemegy–e a 
3 2CH C O + O   OH + termék→
i

 (3a) hidroxilgyök–képzıdési reakcióút is. 

Ebbe a vitába kapcsolódtam be saját kutatásaimmal [Kovács2007]. Az alábbiakban röviden 

kitérek az egyes kutatócsoportok fontosabb megállapításaira, a részleteket pedig az 

eredményeim értékelésénél ismertetem (4.3. fejezet). A 2006–os IUPAC ajánlás 

[IUPAC2006] egyik forrása McDade és munkatársai 1982–ben megjelent cikke. A szerzık 

direkt reakciókinetikai kísérletek alapján a nyomástól függetlennek találták a bruttó reakció 

sebességi együtthatóját a kisnyomású tartományban (1,3–5,3 mbar He) [McDade1982]. 1995–

ben Kaiser és munkatársai relatív módszerrel, 930 mbar nyomáson mérték meg a sebességi 

együtthatót: a McDade és szerzıtársai által közölt értéknek több, mint kétszeresét kapták 

eredményül [Kaiser1995]. 1997–ben Tyndall és kollégái végeztek kísérleteket ugyancsak 

relatív módszerrel, vizsgálataikban a 
3 2CH CO + Cl
i

 volt a vonatkoztatási reakció. A 

kisnyomású tartományban (0,13–2,7 mbar) a sebességi együtthatót konstansnak találták, 

viszont 2,7 mbar felett nyomásfüggést tapasztaltak. OH–gyök képzıdést is detektáltak, azt 

figyelték meg, hogy a nyomás növekedésével egyre kevesebb OH–gyök keletkezik 

[Tyndall1997]. Sehested és kutatócsoportja 1000 mbar SF6–ban végzett vizsgálatokat, az 

általuk mért sebességi együttható összhangban van Tyndall és szerzıtársai méréseivel, nem 

tapasztaltak azonban OH–képzıdést [Sehested1998]. A leeds–i egyetemen Blitz és 

munkatársai az aceton fotolízisével állították elı az acetilgyököt [Blitz2002]. Két 

hımérsékleten 13–532 mbar tartományban nyomás– és hımérsékletfüggı sebességi 

együtthatót határoztak meg, és hidroxilgyök–képzıdést is tapasztaltak. Hou és munkatársai 

kvantumkémiai és RRKM számításokat végeztek a reakciómechanizmus feltárására. 

Megállapították, hogy a reakcióban valóban keletkezhet OH–gyök és a nyomás 

növekedésével erısen csökken az OH–képzıdés elágazási aránya, ami 133 mbar nyomáson 

már elhanyagolható [Hou2005]. Legújabban Maranzana és munkatársai tanulmányozták a 

3 2CH CO + O
i

 reakció kinetikáját és mechanizmusát elméleti módszerekkel 

[Maranzana2007]. A leeds–i kutatócsoport késıbb az ecetsav fotolízisével állította elı az 

acetilgyököt. Ezzel a módszerrel a fotolízis nyomán 1:1 arányban keletkezik OH– és 

3CH CO
i

–gyök. A szerzık azt tapasztalták, hogy az OH–koncentráció oxigén hozzáadására 

nıtt, a gázelegy nyomásának növelésekor viszont csökkent [Carr2007].  
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A propionilgyök és O2 reakcióját, 
3 2 2CH CH CO + O

i

, saját munkámat megelızıen 

csak egyetlen kutatócsoport vizsgálta kísérletileg [Baeza–Romero2005a]. A leeds–i 

kutatócsoportban a propionilgyököt a dietil–keton 248 nm–es fotolízisével állították elı, majd 

oxigén hozzáadására OH–gyök képzıdést tapasztaltak. A bruttó sebességi együtthatót az 

általuk vizsgált nyomástartományban (13–400 mbar) függetlennek találták a nyomástól. 

Jelentıs OH–gyök képzıdést tapasztaltak, amelynek diszkussziójára az 4.3. szakaszban térek 

ki részletesebben. Legújabban Hou és Wang kvantumkémiai és elméleti reakciókinetikai 

módszerekkel tanulmányozta a propionilgyök és oxigénmolekula reakcióját [Hou2007]. 

A vinoxilgyök–típusú szabadgyökök közül légkörkémiai szempontból az egyik 

legfontosabb az 1–metilvinoxilgyök (másnéven acetonilgyök,
3 2CH C(O)C H

i

), ez keletkezik 

pl. az OH–gyök és aceton reakciójában ((2.14) reakció). Az acetonilgyök oxigénmolekulával 

való reakciójában acetonil–peroxilgyök keletkezik [Imrik2004], [Cox1990]. Abban az 

esetben, ha a metilcsoport egyik hidrogénatomja a pár nélküli elektronnal rendelkezı peroxil 

csoportra vándorol (1,5 H–vándorlás), és ezt követıen O – OH kötéshasadás megy végbe, 

akkor a reakcióban OH–gyök is keletkezhet.  

     
3 2 2 3 2 2 2CH C(O) C H  + O   CH C(O)CH O O   O H + CH CO + CHO→ →

i i i

     (2.26)  

 

A reakció kinetikáját kutatócsoportunkban részletesen vizsgálták, megállapították, hogy a 

bruttó reakció sebességi együtthatója nyomásfüggı, nem tapasztaltak azonban OH–képzıdést 

[Farkas2005], [Kovács2007]. 
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3. Kísérleti módszerek 
 

3.1. Abszorpciós spektrumok mérése 
 

 A MEK gázfázisú UV–abszorpciós spektrumának meghatározására egy új, 

átáramlásos gáz–spektrofotométert fejlesztettem ki. A kereskedelmi forgalomban sokféle, 

magas technikai színvonalú spektrofotométer kapható folyadék– és szilárd minták abszorpciós 

spektrumának felvételére. Tudomásom szerint, nem árulnak azonban gázminták mérésére 

alkalmas spektrofotométert. A gázminták esetében speciális problémát jelent például az, hogy 

általában hosszú mérıcellát kell használni, amelynél meg kell oldani a nyomás alapján történı 

mintabemérést és a vákuumozhatóságot. Ezért magam építettem ki egy mérırendszert, 

amelynek egyes részegységeit OTKA mőszerpályázat keretében szereztük be. A 

mőszeregyüttes központi egysége az Oriel gyártmányú MerlinTM lock–in erısítı (70100 

MerlinTM Control Unit), ami az automatikus adatfeldolgozáson kívül a mérésvezérlés feladatát 

is ellátja egy személyi számítógép és szoftver segítségével. Ezért, és az egyszerőbb elnevezés 

érdekében, a továbbiakban az átáramlásos gáz–spektrofotométert „Merlin spektrométer”–nek 

fogom nevezni. A berendezés kiépítéséhez jelentıs mőhelymunkára és egyedi technikai 

megoldásokra is szükség volt, ilyen volt például a monokromátor termosztálásának és a 

mérıcella átáramoltatással való mőködésének megoldása. A következıkben részletesen 

mutatom be a Merlin spektrométert, optimálását és tesztelését. 

A mérési elrendezés a 3.7. ábrán látható, amelynek minden eleme optikai sínhez, 

illetve optikai asztalhoz volt rögzítve. A berendezés egy egysugaras spektrométer, amelyben 

az analizáló fény egy fényszaggatón keresztül jut be a mérıcellába (gázküvetta), majd innen 

egy monokromátorra, amelyben a detektálás fotoelektron–sokszorozóval történik. A 

berendezés fı részei a következık: 

 

• D2 lámpa (Hamamatsu L2196, HB típus, SQ katóddal). A lámpa ablakának anyaga 

szintetikus kvarc, geometriai kialakítása miatt csak kevéssé divergens a fénysugara (3.1. 

ábra).  
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3.1. ábra. A D2–lámpa leképezı tulajdonságának szemléltetése (Hamamatsu prospektusból 

kimásolt ábra), a kísérleteimben a középsı, 2–es típust használtam. 

 

A deutériumlámpában a D2 molekulák ívkisülésben gerjesztıdnek, emissziójuk széles 

UV–tartományban folytonos spektrumot szolgáltat. A fényintenzitás stabilizálódása 

érdekében a lámpát használat elıtt minimum 50 perccel be kellett kapcsolni. 

Az elsı vizsgálatokban azt tapasztaltam, hogy a bemelegedést követıen a D2–lámpa 

környékén erıs ózonszag érezhetı. A lámpaházba nagytisztaságú nitrogéngázt fúvattam, ami 

megakadályozta az UV–elnyelést okozó és az egészségre káros ózon keletkezését. 

Megmértem a deutériumlámpa spektrumát N2–es fúvatással, illetve anélkül. A 3.2. ábrán jól 

látható, hogy a lámpa kilépı intenzitása érezhetıen megnıtt a nitrogénbefúvatás hatására (és 

ózonszag nem volt érezhetı).  

 

200 300 400 500 600 700
0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

0,018

0,020

N
2
-el nem fúvatott D

2
-lámpa

 I 
/ 

V

λλλλ / nm

N
2
-el fúvatott D

2
-lámpa

 

3.2. ábra. A D2–lámpa fényének intenzitás–csökkenése az UV–sugárzás hatására keletkezı 

ózon fényelnyelése miatt. 
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A deutériumlámpa fényét a lámpaházba beépített és az elıtte elhelyezett Suprasil 

lencsék, valamint egy íriszblende közel párhuzamos fénysugárrá alakították át. A fénnyalábot 

a mérıcella után egy újabb Suprasil lencse fókuszálta a monokromátor belépı résére. 

 

• Monokromátor (Oriel 77200). A monokromátor mérési tartománya 200 – 2400 nm, 

maximális felbontása 0,10 nm. Az elsı (belépı) és a hátsó rés állítható, de a rések a skála 

zérus értékénél is mintegy 50 µm–re nyitva vannak. A réseket mikrométer–csavarokkal lehet 

beállítani. A mikrométercsavar fej részén egy függıleges osztás 0,01 mm résszélességnek 

felel meg, míg a csavartesten lévı vízszintes osztás 0,10 mm résnagyságot jelent. A kilépı 

réshez fotoelektron–sokszorozó (PMT) csatlakozott (típusa: Thorn EMI Electron Tubes 

9781B, PMT ház: ORIEL 70680). A fotoelektron–sokszorozót egy nagy stabilitású tápegység 

(Electron Tubes Limited PM28B) látta el 800 V nagyfeszültséggel. A fotoelektron–

sokszorozóból kilépı foto–áramot 100 kΩ–os munkaellenálláson keresztül feszültségjellé 

alakítva vezettem a jelfeldolgozó egységre. Kis koncentrációk kis változásainak kimérése volt 

a cél, ezért alkalmaztam viszonylag nagy munkaellenállást. A PMT feszültségjele és a 

fényintenzitás változása között lineáris összefüggést tapasztaltam, amit fénygyengítı optikai 

elemek és a résméret változtatásával állapítottam meg. 

 

Az elıkísérletek során felfigyeltem arra a jelenségre, hogy különbözı 

laborhımérsékleteknél mért abszorpciós csúcsok helye jelentısen, akár 1 nm–nél is nagyobb 

értékkel eltért egymástól, ami valószínőleg a monokromátorházon belül található mozgó 

alkatrészek hıtágulása miatt volt. Reprodukálható mérések elvégzéséhez a monokromátor 

termosztálására volt szükség. A termosztáló rendszert házilag alakítottuk ki: egy exciplex 

lézer folyadék–termosztátját (Lambda Physik EMG 101 MSC termosztátja) csatlakoztattuk a 

monokromátor házára erısített rézcsöves hőtıbordázathoz. A jobb termosztálás érdekében a 

monokromátort és a hozzá csatlakozó fotoelektron–sokszorozó házat is beburkoltam kb. 4 

mm vastag szivacslapokkal. A mérések alatt a monokromátort 295 ± 1 K–re termosztáltam. 

A mérırendszer tesztelésének fontos lépéseként elvégeztem a monokromátor 

hullámhossz–kalibrációját egy kisnyomású higanygız–lámpa (Pen–Ray, Ultraviolet Products) 

alkalmazásával. A Pen–Ray lámpát a deutériumlámpa helyére szereltem fel. Három 

különbözı résszélességnél végeztem méréseket. A felvett lámpa–spektrumok alapján 

meghatároztam a csúcsmaximumhoz tartozó hullámhossz értékeket. A kalibrációs mérések 

szerint az irodalmi 253,67 nm [Hideo1978] helyett 252,95 nm–nél jelenik meg a 

csúcsmaximum, függetlenül a rés szélességétıl (3.3. ábra). Tehát a monokromátorról 
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leolvasható értéket mindig korrigálni kell: 0,80 nm–t hozzá kell adni a monokromátoron 

leolvasott (és a mérıszoftver által megjelenített) hullámhossz–értékhez.  
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3.3. ábra. A monokromátor hullámhossz–kalibrációja kisnyomású higanygız–lámpával. 

(irodalmi érték: 253,67 nm [Hideo1978]).  

 

A mérések során feltőnt, hogy amikor ugyanazt a mérési intervallumot állítottam be 

egymás után többször, a monokromátor nem pontosan ugyanarra a végértékre állt be a mérés 

végén. Ennek vizsgálatára a rendszeres mérésekben feljegyeztem az elıre beállított 

hullámhossz értéket és azt az értéket, ahova a monokromátor beállt a mérés végén. 

Tapasztalataim szerint a monokromátor hullámhossz reprodukciója ± 0,3 nm.  

Megvizsgáltam továbbá, hogy a különbözı monokromátor rés–beállítások hogyan 

hatnak a mérési eredményekre. A 3.4. ábrán látható, hogy a különbözı résnagyságoknál 

felvett lámpaspektrumok csak intenzitásukban térnek el egymástól, a csúcsok helye 

megegyezik. A MEK abszorpciós spektrumának meghatározásakor 0,1 mm elsı– és hátsó 

résszélességet használtam.  
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3.4. ábra. A monokromátoron beállított résnagyság hatása a mért spektrumra.  
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Fontos volt azt is megvizsgálni, hogy a laboratóriumi külsı fény (elsısorban a 

mennyezeti fénycsöves világítás) mennyire zavarja a méréseket. Ennek vizsgálatát a 3.5. 

ábrán szemléltetem. Felvettem D2–lámpa spektrumokat 200 – 700 nm tartományban 

felkapcsolt és lekapcsolt világításnál. Az a) ábrarészen jól látszik, hogy a deutériumlámpa 

spektrumához kismértékben hozzáadódik a szórt fény. Ezután, fénycsıvilágítás mellett, 

kikapcsolt D2–lámpánál megmértem a labor „spektrumát” (b) ábrarész). Egyértelmően 

azonosíthatóak voltak a Hg egyes vonalai: 365 nm, 404,7 nm, 435,8 nm és 546,1 nm. A 

tapasztalatok alapján a méréseket lekapcsolt világításnál végeztem. 
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3.5. ábra. a) A mennyezeti fénycsövek hatása a D2–lámpa spektrumára; b) lekapcsolt D2–

lámpánál a mennyezeti világítás „spektruma”. 

 

• Kvarcküvetta. Az abszorpciós spektrumok kiméréséhez egy 50,15 cm hosszú, 

termosztálható kvarc mérıcellát használtam. A termosztáló köpeny 8 cm–rel túlnyúlt az 

ablakokon, így a teljes fényút termosztálva volt. A mérıcella ablakai elıtt megrekedt levegı 

nedvességtartalma alacsony hımérséklető mérések közben kicsapódhat, sıt rá is fagyhat az 

ablakokra. 283 K alatt az ablakok párásodásának, illetve jegesedésének elkerülésére az 

ablakok elıtti térbe üveg kapilláris segítségével nagytisztaságú nitrogéngázt fúvattam, a 3.7. 

ábrán vázolt módon. A küvetta köpenyét habszivacs burkolattal láttam el a jobb termosztálás 

(hıveszteség, illetve felmelegedés elkerülése) érdekében. A burkolat a szórt fény küvettába 

jutását is megakadályozta. A küvetta elıtt Suprasil (optikai minıségő kvarc) lencsével 

győjtöttem össze a fényt és a küvetta mögött szintén Suprasil lencsével fókuszáltam a 

fényfoltot a monokromátor belépırésére. A deutériumlámpa fényének gyengítésére a küvetta 

és a D2–lámpa között elhelyeztem még egy íriszblendét is, amire két darab neutrálszőrıt 

erısítettem fel. A fénygyengítésre azért volt szükség, hogy a fotoelektron–sokszorozót ne 

vigye telítésbe a fényforrásból érkezı nagy fotonáram. A MEK 300 nm feletti mérésekor a 

fotolízis megakadályozására az íriszblendére egy 300 nm alatt vágó szőrıt (GG 13) is 
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felerısítettem. A mérıcellát stacionáris mintabeméréssel, illetve a legtöbb esetben a gázelegy 

átáramoltatásával használtam (3.7. ábra). Az átfolyós küvetta alkalmazásával csökkenthetı a 

mérendı komponens fali lerakódása, ami a hımérséklet csökkentésekor vált egyre 

jelentısebbé. Az átáramoltatás különösen azért volt fontos, mert eredményeimet a légkörre 

kívántam vonatkoztatni, és ehhez alacsony hımérséklető mérésekre is szükség volt.  

 

• Gázkezelı vákuumrendszer. A gázelegyek elkészítéséhez és a gázáramlás 

létrehozásához szükséges vákuumrendszer teflon szelepekkel felszerelt üveg fıvezetékbıl és 

az arra csatlakoztatott tároló lombikokból állt. A mérıcellát bontható csatlakozásokkal 

kapcsoltam a gázkezelı vákuumrendszerhez. A reakciókinetikai vákuumkészülékeknél 

szokásos módon a szivattyú (Tungsram DP12) és a fıvezeték között cseppfolyós nitrogénnel 

hőtött csapda helyezkedett el. A gázelegy a tároló lombikból egy tőszelepen (Hoke 

gyártmányú, Millimite típusú tőszelep) keresztül jutott a küvettába, ami a szívó–oldali 

kimenetnél is tőszeleppel (Hoke, Millimite) csatlakozott a vákuumrendszerre. A tőszelepek 

segítségével állítottam be a kívánt áramlási sebességet; az áramló gázelegy nyomását a belépı 

ágnál mértem. Minden méréshez ismert koncentrációjú (5–10%–os) MEK / nitrogén 

gázelegyet használtam. Az abszorpciós spektrumok felvételekor a gázelegy lassú áramban 

haladt át a mérıcellán (ld. 3.7. ábra). 

A nyomást három nyomásmérıvel mértem, mindhárom különbözı 

nyomástartományban használható megfelelı pontossággal (3.1. táblázat). A Texas 

nyomásmérı úgy volt a vákuumrendszerre felszerelve, hogy az átáramlásos mérés alatt 

közvetlenül tudtam követni– és a tőszelepekkel szabályozni a küvettában uralkodó nyomást, 

közelítıen ± 3% pontossággal.  

 

Nyomásmérık Mérési tartomány / mbar 

Vákuummérı 

(Penning–Pirani–Vakuummeter, MLW Labortechnik) 

Bourdon csöves nyomásmérı 

(Texas Instruments Model–145) 

Kapacitív nyomásmérı 

(MKS Baratron, 170M–39) 

10–3 – 0,4 

 

0,1 – 1000 

 

0,1 – 1330 

3.1. táblázat. Az UV–abszorpciós spektrumok meghatározásakor használt nyomásmérık. 
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• Folyadéktermosztát (Julabo F81–MV). A 283 K alatti méréseknél metilalkohol volt a 

termosztáló folyadék, a 283 K felettieknél pedig desztillált víz. A MEK gıznyomását minden 

hımérsékletre kiszámítottam az Antoine–konstansokkal, ennek ismeretében határoztam meg a 

maximálisan alkalmazható koncentrációt a küvettában (ld. 4.2. fejezet). A termosztálást 

szobahımérsékleten is fenntartottam. A gyors folyadékáramlás, és a küvetta hıszigetelése 

biztosította, hogy a hımérséklet ± 1 K–en belül állandó volt a mérésekben. 

 

• Mérésvezérlı egység (MerlinTM Control Unit). A mérımőszerben a zajjal terhelt jelek 

átlagolását egy nagyon széles dinamikus tarományban mőködı lock–in erısítı végzi, ami 

lehetıvé teszi a jelnagyságok pontos mérését kb. 1 µV– tól 2 V–ig terjedı tartományban. Ez 

az egység hangolja össze továbbá a különbözı részegységek munkáját (3.6. ábra). Az optikai 

fényszaggató mőködtetéséhez a vezérlıjelet és a tápfeszültséget is ez szolgáltatja. A MerlinTM 

ad jelet a számítógépnek, amely egy szoftver segítségével (RunesTM II Software Package) 

vezérli a monokromátor léptetı egységét. A detektor által mért feszültségjel is a mérésvezérlı 

egységbe fut be, ami a lock–in jelfeldolgozás után a számítógépbe kerül további elemzésre. A 

mérésvezérlı mőszer digitális kijelzıjén követhetjük nyomon mérés során az aktuális mért 

értékeket, a valós idıben.  

A Windows alapú RunesTM II program segítségével a mért spektrumok rögtön 

megjeleníthetık a PC képernyıjén. A programban lehetıség van a következı paraméterek 

beállítására:  

– mérési tartomány (nm),  

– két adatpont közti távolság (a beállítható minimális lépésköz 0,1 nm; méréseimben 

rendszerint 1 nm–t használtam),  

– detektálási idı (rendszerint 1 s), 

– két adatpont felvétele között eltelt idı (rendszerint 2 s).  

A program nem tart közvetlenül oda–vissza irányú kapcsolatot a monokromátorral, vagyis 

nem képes megállapítani, hogy a monokromátor éppen milyen hullámhosszon áll. Ezért 

minden egyes mérés elvégzése elıtt meg kell adni, hogy a monokromátor melyik 

hullámhosszon áll éppen.  
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3.6. ábra. A „Merlin spektrofotométer” mérésvezérlési és adatfeldolgozási sémája. 
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3.2. Lézerfotolízis – gázkromatográfiás analízis (LF/GC módszer) 
 

Az aceton és MEK fotobomlási kvantumhatásfokának meghatározására 

gázkromatográfiás analízissel összekapcsolt impulzuslézer–fotolízist alkalmaztam. A 

módszert a korábbi években kutatócsoportunkban dolgozták ki, amelynek részletes leírása 

Kovács Gergely PhD értekezésében megtalálható [Kovács2006], ezért a kísérleti berendezést 

és eljárást csak röviden mutatom be. 

A kísérletek elsı lépése az volt, hogy exciplex lézerrel (Lambda Physik, COMPex 

201) besugároztam az acetont ill. MEK–t ismert koncentrációban tartalmazó gázelegyet. 

Ezután a vizsgált keton fogyását gázkromatográffal (HP 5840A, lángionizációs detektor) 

meghatároztam. A gázkromatográfiásan mért fotolitikus fogyásból kiszámítottam a 

fotobomlás kvantumhatásfokát.  

A kvantumhatásfokot 248– és 308 nm–en határoztam meg, a vizsgálatok többségét 

308 nm–en végeztem, a puffergáz szintetikus levegı volt. A besugárzás paramétereit a 3.2. 

táblázatban mutatom be. 

 

Lézerhatás 
λ  

/ nm 

E  

/ mJ · lézerimpulzus–1 

f  

/ Hz 

KrF 248 19 – 142 4 és 5 

XeCl 308 7 – 75 8 és 10 

3.2. táblázat. A fotobomlási vizsgálatokban alkalmazott lézerparaméterek (E: a lézer–energia 

a teljes fényfoltra vonatkoztatva, f: ismétlési frekvencia). 

 

A kvantumhatásfok meghatározásához ismerni kell a fotolizáló elegyben elnyelt 

fotonok számát. Ennek meghatározására minden egyes besugárzás elıtt és besugárzás után 

kalibrált [Kovács2006] lézerenergia–mérıvel (Gentec, OE25SP–H–MB–DO) megmértem a 

reaktorba belépı energiát. Az energiamérı feszültségjelét digitális oszcilloszkóppal (HP, 

54601A) mértem, rendszerint 64 impulzushoz tartozó feszültségjelet átlagoltam. A 

besugárzási idı, a lézerimpulzusok frekvenciája és a lövések átlagos enrgiájának ismeretében 

kiszámítható a fotolízis során a küvettába belépı összenergia. A besugárzási idıt 

stopperórával mértem, ennek pontosságát átlagosan 1 s–ra becsültem. A mérési pontatlanság a 

legnagyobb frekvencia esetén is mindössze 10 lézerimpulzusnak felel meg. 



 28 

A besugárzásokhoz három különbözı kvarcküvettát használtam. Két henger alakú 

küvettát, melyek közül az egyik termosztálható, valamint egy téglatest alakú küvettát (3.3. 

táblázat). 

 

Küvetta V / cm3 l / cm fablak 

Termosztálható, henger alakú 

Henger alakú 

Téglatest alakú 

81,2 

120,6 

46,0 

20,0 

11,6 

4,0 

0,837 

0,885 

0,920 

3.3. táblázat. A fotobomlási kvantumhatásfok meghatározásához használt kvarcküvetták 

adatai, V a küvetta térfogata, l az optikai úthossz és fablak a küvettaablakok fényáteresztési 

tényezıje. 

 

A termosztálható, henger alakú küvettát alkalmaztam leggyakrabban, ennek vázlata a 

3.8. ábrán látható. A küvettát szilikongumi szeptummal ellátott zsilip–rendszerő mintavevıvel 

szereltük fel. A besugárzást követı gázkromatográfiás mintavétel a szeptumon keresztül 

Hamilton gáz–mikrofecskendıvel történt. Besugárzás után a küvettát belevegıztettem minden 

olyan esetben, amikor a légkörinél kisebb nyomáson történt a kísérlet. Erre technikai okok 

miatt volt szükség, ugyanis kisnyomású térbıl történı mintavételre nem volt lehetıség. 

Belevegıztetés után a zsilipes mintavevı részt vákuumoztam, majd a küvettából 

kiexpandáltattam a fotolizált mintát. Az elsı mintaadagot elszívattam, majd megismételtem az 

eljárást. Erre azért volt szükség, hogy a zsiliprendszerben és a küvettában levı gázelegy 

összetétele megegyezzen.  

 

 

3.8. ábra. Az LF/GC mérések során használt termosztálható kvarcküvetta vázlata. 
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A küvetta termosztálásához folyadéktermosztátot (Julabo F 81–MV) használtam. Ez a 

típus egyaránt alkalmas főtésre és hőtésre; 283 – 363 K hımérséklet–tartományban desztillált 

víz volt a termosztáló folyadék, 233 – 283 K tartományban pedig metilalkohol. A küvetta 

köpenyét beburkoltam habszivaccsal az esetleges felmelegedés, illetve hıveszteség elkerülése 

érdekében. A termosztált küvetta vákuumozott toldalékkal volt felszerelve (3.8. ábra), ami az 

alacsony hımérséklető mérésekben megakadályozta a küvettaablakok párásodását, illetve 

eljegesedését.  

A gázkromatográfiás elválasztáshoz apoláris kvarc kapilláris kolonnát használtunk 

(HP–5, 30 m hossz, 0,32 mm belsı átmérı, 0,25 µm filmvastagság). Az analízis paramétereit 

a 3.4. táblázatban foglaltam össze. Belsı standard módszert alkalmaztam az injektálásból 

eredı térfogati bizonytalanságok csökkentésére. A belsı standard a legtöbb mérésnél 

perfluor–metil–ciklohexán volt. Ez sajnos a mérések közben elfogyott, az ezután rendelt 

perfluor–metil–ciklohexán pedig a tesztmérések alapján nem volt megfelelı tisztaságú, ezért 

áttértünk a perfluor–ciklobután használatára. Mindkét belsı standard inert, nem fotolizálódik 

és nincs fényelnyelése a fotolízis hullámhosszán. Az aceton, illetve MEK gázkromatográfiás 

csúcsától jól elválik mindkét belsı standard, és retenciójuk nem esik egybe a fotolízis során 

keletkezı termékekével. A koncentrációkat általában 5–8 injektálásból (rendszerint 25 µl) 

állapítottam meg, a vizsgált anyag és a belsı standard csúcsterület–hányadosának 

átlagolásával.  

 Gázáram / cm3 · perc–1 

Nitrogén vivıgáz 

Nitrogén segédgáz 

Hidrogén segédgáz 

Levegı segédgáz 

1,8 

27 

28 

250 

 Hımérséklet / °C 

Kolonna 

Injektor 

Lángionizációs detektor 

30 

120 

160 

3.4. táblázat. A gázkromatográfiás elemzések körülményei. 

 

 Rendszerint 10%–os aceton – szintetikus levegı illetve 10%–os MEK – szintetikus 

levegı gázelegyeket készítettem. A gázelegyeket vákuumkészülékben készítettem el, és 

fénytıl védve nagymérető lombikban tároltam. A komponensek bemérésére két különbözı 
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nyomástartományban mőködı mérımőszert használtam (0,1 mbar – 133 mbar: Varian 908A, 

0,1–1330 mbar: MKS Baratron 170M–39). A vákuum jóságát Pirani vákuummérıvel 

állapítottam meg (Pirani–Vakuummeter, MLW Labortechnik). 

A gázelegy elkészítésekor az egyes komponenseket egymás után engedtem be a tároló 

lombikba: a legkisebb mennyiségő komponenssel kezdtem és fokozatosan haladtam a 

legnagyobb mennyiségő felé. A gázelegy végsı nyomását általában 1000 mbar–ra állítottam 

be. A folyadék halmazállapotú komponenseket (aceton, MEK, belsı standard) minden 

elegykészítés elıtt gázmentesítettem. Legalább egy éjszakán át keveredni hagytam az elegyet 

a lombikban. A szintetikus levegıt nagytisztaságú oxigénbıl (20%) és nagytisztaságú 

nitrogénbıl (80%) készítettem.  

A fotolizáló küvettát bontható vákuumcsatlakozóval csatlakoztattam a 

vákuumkészülékhez, bemértem a kívánt nyomású gázelegyet, majd a küvettát leválasztottam 

a készülékrıl és az exciplex lézer elé helyezve besugároztam. A küvetta ablaka elé írisz 

blendét helyeztem, amellyel a fényfolt középsı 2–3 cm átmérıjő homogén részét választottam 

ki. A kvantumhatásfok pontos meghatározása érdekében fontos volt annak biztosítása, hogy a 

fénnyaláb teljes egészében a küvetta belsejében haladjon. 

 

3.3. A gyorsáramlásos reakciókinetikai technika 
 

 A (3–9) reakciókat két, egymással minden elemében csereszabatos gyorsáramlásos 

reakciókinetikai berendezésben (discharge flow, DF) vizsgáltam. A két készülék között csak a 

detektálás módjában volt különbség: az egyik berendezésben lézer indukált fluoreszcenciás 

módszerrel (DF/LIF) történt a detektálás, a másik pedig OH–rezonancia fluoreszcenciás 

(DF/RF) detektáló egységgel volt felszerelve. A gyorsáramlásos technika a ms idıskálán 

lejátszódó gázfázisú elemi reakciók kinetikájának vizsgálatára alkalmas. A mérési módszert 

kutatócsoportunkban több éves kutató–fejlesztı munkával kidolgozták, a készülékek és a 

módszer leírása megtalálható Farkas Edit doktori értekezésében [Farkas2004], valamint az 

[Imrik2004] közleményben, ezért a részletes tárgyalásuktól eltekintek.  

 

 A 3.9. ábrán a DF/LIF berendezés vázlata látható. A reaktor 40,3 mm belsı átmérıjő, 

650 mm hosszú, Pyrex üvegbıl készült termosztálható áramlási csı. A reaktorba benyúló 

mozgatható injektor 16 mm külsı átmérıjő, az injektorban lévı fúvóka átmérıje pedig 6 mm. 

Az OH–gyököt mindkét berendezésben a mozgatható injektor belsejében állítottam elı gyors 



 31 

atom + molekula reakciók segítségével. Az atomok elıállítására kis koncentrációjú (1%) 

fluort (F2), vagy hidrogént (H2) tartalmazó héliumos gázelegyet használtam, melyet elektróda 

nélküli mikrohullámú kisülésen keresztül vezettem be az injektorba. A mikrohullámú 

kisülésben F, vagy H atomok keletkeznek, melyek az injektorban gyors reakciókban 

átalakulnak OH–gyökké: 
 

MW MW
2 2

2 2

        F   2 F                     vagy                       H   2 H

F + H O  OH + HF                                   H + NO  OH + NO

→ →
→ →

 

 

A reaktor belsı felületét és az injektort bevonattal láttuk el a nem kívánt fali reakciók 

visszaszorítására. Kétféle bevonatot is alkalmaztunk: perfluor–etilén filmet és úgynevezett 

„halocarbon viasz” (szénhidrogén gyanta) bevonatot. A reaktáns (a megfelelı aldehid, illetve 

az acetil–klorid) a reaktor oldalsó csövén keresztül lépett be a reakciótérbe és reagált az 

injektorból érkezı hidroxilgyökökkel.  

 

Az egyes komponensek nagy feleslegben lévı hélium gázárammal jutottak a 

reaktorba. A reakcióidıt adott lineáris gázsebességnél a mozgatható injektorcsı vége és a 

detektorblokk közötti távolság szabta meg. Az OH–gyököt a reaktor alsó végén detektáltam; a 

kísérletekben a gyökkoncentrációval arányos LIF (ill. RF) jelnagyságot mértem különbözı 

injektor–pozícióknál. A vivıgáz áramlási sebességét kalibrált áramlásszabályzókkal (Tylan 

FC–260) állítottam be, a reaktánsok gázáramát tőszelepekkel szabályoztam; a reaktorban lévı 

nyomást a reaktor aljához szerelt nyomásmérıvel (MKS Baratron 170M–39) mértem. A 

gázelegy áramoltatása rotációs vákuumszivattyúkkal történt. A szobahımérséklettıl eltérı 

hımérsékletek beállításához folyadék–termosztátot (Julabo C2) használtam.  
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3.9. ábra. A gyorsáramlásos kinetikai berendezés (DF/LIF) elvi vázlata, (MW: mikrohullámú 

kisülési csı, P: nyomásmérı, FQD: frekvenciakettızı, PMT: fotoelektron–sokszorozó, Oszc.: 

digitális oszcilloszkóp, HV: nagyfeszültségő tápegység, PC: személyi számítógép). 
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A rezonancia fluoreszcenciás detektáláshoz „OH–lámpát” használtam. Ez egy kvarc 

kisülési csı mikrohullámú generátor (AHF–Analysentechnik, GMW 24–303 DR) üregében 

elhelyezve. A kisülési csıben vízgızzel telített Ar gáz áramlik. A mikrohullámú kisülésben a 

vízmolekulák disszociációjából származó OH–gyökök elektrongerjesztett állapotba kerülnek. 

Amikor visszatérnek az alapállapotba, rezonancia sugárzást bocsátanak ki. Ezt az RF–fényt 

fókuszáltam két Suprasil lencsével a reaktor detektorblokkjába. A lámpa RF–fénye a 

reaktorból érkezı hidroxilgyököket gerjeszti, azok szintén RF–fényt bocsátanak ki, melynek 

intenzitása arányos az OH koncentrációval. Az emittált fényt Suprasil lencsékkel a 

fotoelektron–sokszorozó (Thorn EMI 9783) katódjára fókuszálam, a katód elıtt 310 ± 5 nm–

es interferenciaszőrıvel (Oriel 310FS1025) választottam ki az OH–gyökre jellemzı sugárzást. 

A fotoelektron–sokszorozóból kilépı foto–áramot munkaellenállással feszültségjellé 

alakítottam, majd digitalizálás után számítógépes szoftver (H–Interorg Rt., Budapest) 

segítségével feldolgoztam. Az RF detektálás érzékenysége ~ 4 · 109 molekula · cm–3 volt (S/N 

= 1). 

A lézer indukált fluoreszcenciás detektálás még az RF detektálásnál is szelektívebb, 

érzékenysége pedig lényegesen jobb. Az OH–gyököt a reaktor alján lévı detektorblokkban 

festéklézer (Continuum ND 6000+, Rhodamin 6G lézerfesték) frekvenciakettızött 

(Continuum, UVX Doubler) 282,1 nm–es fényével gerjesztettem. A festéklézert Nd:YAG 

lézer (Continuum, Surelite II–10) 532 nm–es második harmonikus sugárzásával gerjesztettem. 

Az OH–gyökök által emittált fény detektálása ebben az esetben is interferencia szőrın 

keresztül történt. A fotoelektron–sokszorozóból kilépı foto–áramot munkaellenállással 

feszültségjellé alakítottuk, majd a jelet digitális oszcilloszkóppal (Tektronix TDS 640A) 

átlagoltuk. A detektálás érzékenysége ~1 · 108 molekula · cm–3 volt. 
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3.4. Felhasznált anyagok és tisztításuk 
 

A könnyebb áttekinthetıség érdekében a kísérleti munkámban felhasznált anyagokat, 

származásukat és tisztaságukat a 3.5. táblázatban foglaltam össze. A táblázatban feltüntettem 

a felhasználás módját illetve azt, hogy melyik reakció vizsgálata során használtam az adott 

anyagot. 

A folyékony halmazállapotú reaktánsokat felhasználás elıtt minden esetben 

kifagyasztásos módszerrel gázmentesítettem. Ez a következı módon történt: a folyadékot 

üveg fiolába töltöttem és vákuumkészülékhez csatlakoztattam, majd cseppfolyós nitrogénbe 

merítve kifagyasztottam. Ekkor a fagyott folyadék fölött lévı gáztér folyadékveszteség nélkül 

vákuumozható. A fagyott folyadék felolvasztásakor az oldott levegı a gáztérbe kerül, ami egy 

újabb kifagyasztás és vákuumozás segítségével eltávolítható. A kifagyasztás–felmelegítés 

lépéseket minden esetben addig ismételtem, amíg már nem tapasztaltam a felmelegítés során 

gázképzıdést. 

A gázkromatográfiás analízis során, (1–2) reakciók, a nyomokban jelen lévı 

szennyezıdést és vizet a nitrogén vivıgázból a kolonnára kerülés elıtt, a hidrogén 

segédgázból pedig a detektorra kerülés elıtt el kell távolítani. Ezt két darab, cseppfolyós 

nitrogénbe helyezett töltött üvegcsövön való átáramoltatással oldottam meg. Az üvegcsıben 

elıször molekulaszőrı szemcséken, majd aktív szénen áramoltak keresztül a gázok. 

A gyors áramlásos kinetikai mérésekben, (3–9) reakciók, nagyon nagy tisztaságú 

hélium vivıgázt használtam, azonban még ezt is tovább tisztítottam: a gázpalackból érkezı 

héliumot a reaktorba lépés elıtt cseppfolyós nitrogénnel hőtött, aktivált szilikagél töltető 

csapdákon vezettem keresztül, ami különösen a mikrohullámú kisülésen keresztül menı 

gázáramnál volt fontos. 
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Anyag Gyártó Tisztaság Reakció Felhasználás módja 

aceton Merck >99,9% (1) reaktáns 

etil–metil–keton Sigma–Aldrich min. 99,7% (2) reaktáns 

perfluor–metilciklohexán a Fluka ~97% (1–2) gázkromatográfiás standard 

perfluor–ciklobután PCR Florida 99% (1–2) gázkromatográfiás standard 

nitrogén Messer–Griesheim 99,995% (1–2) 
szintetikus levegı elıállítása 

UV spektrumok mérése 

oxigén Messer–Griesheim 99,995% 
(1–2) 

(4) (6) (8) 

szintetikus levegı elıállítása 

reaktáns 

nitrogén Messer 99,995% (1–2) gázkromatográfiás vivıgáz 

sőrített levegı Messer technikai tisztaság (1–2) gázkromatográfiás segédgáz 

hidrogén Linde Gas 99,98% (1–2) gázkromatográfiás segédgáz 

sósav gázelegy Linde Gas (5% HCl / 4.6 He) (1–2) lézer töltet 

fluor gázelegy Messer–Griesheim (5% F2 / 4.6 He) 
(1–2) 

(3) (5) (7) (9) 

lézertöltet 

hidroxilgyök elıállítása 

xenon Messer–Griesheim 99,998% (1–2) lézer töltet 

hélium Linde Gas 99,996% (1–2) lézer töltet 

neon Messer–Griesheim 99,99% (1–2) lézer töltet 

acetaldehid a Fluka >99,5% (3–4) reaktáns 

víz  ioncserélt (3–9) hidroxilgyök elıállítása 

nitrogén–dioxidb Messer–Griesheim 98% (3–9) hidroxilgyök elıállítása 

hélium Linde Gas 99,999% (3–8) vivıgáz 

argon Linde Gas 99,9990% (3–9) rezonancia lámpában vivıgáz 

hidrogén Messer–Griesheim 99,9995% (3–9) H–atom elıállítása 

nitrogén–dioxid Messer–Griesheim 98% (3) (5) (7) (9) hidroxilgyök elıállítása 

propionaldehid a Aldrich 97% (5–6) reaktáns 

pivalin–aldehid a Aldrich 97% (7–8) reaktáns 

acetil–klorid a 
Merck 

Aldrich 

>99,5% 

99+% 
(9) reaktáns 

hélium Messer–Griesheim 99,996% (9) vivıgáz 
      a  Hőtıszekrényben tároltuk. 

b A gázpalackból a nitrogén–dioxidot hőtött edénybe vettük ki, egy napon át oxigén atmoszférán tartottuk, az    
esetleges alacsonyabb oxidációs fokú nitrogén–oxidok eltávolítására. Ezután vákuumdesztillációs tisztítást 
követıen sötét helyen, üvegfiolában tároltuk. 

3.5. táblázat. A kísérletekben használt anyagok, származásuk és tisztaságuk. 
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4. Kísérleti eredmények és értékelésük 
 

 

4.1. Az aceton légköri fotobomlásának laboratóriumi kutatása: a 

kvantumhatásfok hımérséklet– és nyomásfüggése 308 nm–en 

 

4.1.1. A vizsgálatok elızményei 
 

  Kutatócsoportunkban az utóbbi években Szilágyi István és Kovács Gergely 

kidolgozott egy impulzus–lézer fotolízist és GC–elemzést alkalmazó módszert, ami alkalmas 

a fotobomlás kvantumhatásfokának a légkörre jellemzı körülmények között történı 

meghatározására [Kovács2005a], [Kovács2006], [Nádasdi2007]. Az eljárás szerint adott ideig 

szintetikus levegıben végezzük a besugárzást, mérjük a lézer–energiát és gázkromatográffal 

meghatározzuk a fotoaktív anyag (aceton, MEK, stb.) fogyását a reakcióelegyben. Tehát 

fogyási kvantumhatásfokot mérünk. A módszert kutatóhelyünkön körültekintıen tesztelték 

annak érdekében, hogy az esetleges rendszeres hibákból eredı torzításokra fény derüljön. Az 

alábbiakban röviden, pontokba szedve felsorolom az elvégzett tesztkísérleteket és ezek 

eredményeit: 

 

 (i)  NO2–dos aktinometriás mérésekkel igazolták, hogy a lézerimpulzusok 

energiájának méréséhez használt energiamérı gyári kalibrációja pontos. 

 (ii) Megvizsgálták az acetonkonverzió nagyságának hatását. Ez azért volt fontos, 

mert nagy konverzió esetén a fotolízis termékei felhalmozódnak a rendszerben és fotolízisük 

az aceton fogyására vezetı másodlagos reakciókat indíthat el. Megállapították, hogy a 

besugárzási idıt és a lézer energiáját úgy kell megválasztani, hogy az aceton konverziója  

~5–30 % tartományon belül legyen. 

 (iii) Tesztelték, hogy mennyi a rendszerben minimálisan szükséges O2 

koncentráció. Erre azért volt szükség, mert oxigén jelenléte nélkül a 

3 3 3 3C H  + CH CO  CH C(O)CH→
i i

 aceton–visszaképzıdési reakció megy végbe. A 

fotolízis során keletkezı metil– és acetilgyököt viszont a rendszerben jelenlévı O2 

peroxilgyökökké alakítva „csapdázza”. Azt tapasztalták, hogy az acetonhoz képest kb. 

négyszeres mennyiségő oxigén szükséges a megfelelı csapdázáshoz. 
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 (iv) Megállapították, hogy a szokásosan használt koncentrációknál (~2,3 · 1016 

molekula · cm–3) az aceton önkioltó hatása nem jelentıs. 

 (v)  Vizsgálták a lézer energiájának hatását is. Nagy impulzusenergia esetén 

ugyanis lokálisan nagy gyökkoncentráció alakul ki a reakcióelegyben, így az aceton 

visszaképzıdésért felelıs reakciók jobban érvényesülhetnek. Az eredmények azt mutatták, 

hogy még az 50–70 mJ · impulzus–1 tartományba esı besugárzások sem okoztak torzítást a 

fotobomlási kvantumhatásfok értékében.  

 (vi) A 248 nm–es fotolízisre, az irodalmi adatoknak megfelelıen, egységnyi 

fotobomlási kvantumhatásfokot határoztak meg. 

 

A fentiekben felsorolt tesztkísérletek eredményei alapján választottam meg az általam 

elvégzett rendszeres fotolízis–kísérletek paramétereit (4.1. táblázat).  

 

[Belsı standard] 

/ 1016 molekula · cm–3 

Minimális [O 2] 

/ 1016 molekula · cm–3 

[Aceton] 

/ 1016 molekula · cm–3 

Konverzió 

/ % 

Lézer energiája 

/ mJ · impulzus–1 

0,76 16 2,27 5–30 30–40 

4.1. táblázat. Az aceton fotolízise során alkalmazott átlagos koncentrációk és a 

lézerimpulzusok energiája (GC belsı standard: perfluor–metilciklohexán). 

 

Az impulzuslézerrel történı besugárzás, illetve az ezt követı gázkromatográfiás analízisek 

eredményeinek kiértékeléséhez, vagyis a fotobomlási kvantumhatásfok kiszámításához az 

alábbi összefüggést használtam [Kovács2005a], [Kovács2006]: 
 

[ ] [ ]( )0 foton foton
Ac

ablak Ac ablak Ac

ln Ac / Ac
n E V E V

m
n E f l f l

Φ
σ σ

⋅ ⋅= − ⋅ = − ⋅
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

  (4.1) 

 

ΦAc az aceton fotobomlási kvantumhatásfoka, [Ac]n és [Ac]0 rendre az n db lézerimpulzus 

után mérhetı és a kiindulási acetonkoncentráció, n a lézerimpulzusok száma, E az egy 

lézerimpulzusra esı energia (J · impulzus–1), Efoton a foton energiája a besugárzási 

hullámhosszon (J), V a küvetta térfogata (cm3), fablak
 a küvettaablak fénygyengítése, σAc az 

aceton abszorpciós keresztmetszete a besugárzás hullámhosszán (cm2 · molekula–1), l pedig a 

fényút hossza (cm). A képletbıl látszik, hogy a fotobomlási kvantumhatásfokot 

megkaphatjuk, ha ábrázoljuk a GC–analízissel mért fotolitikus fogyás logaritmusát a 

küvettába jutó összenergia függvényében. Az egyenlet teljesülésekor a pontok egy egyenesre 
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esnek, melynek meredekségébıl (m) számítható a fotobomlás kvantumhatásfoka. A (4.1) 

képlet részletes levezetése a Függelék F.1. fejezetében található.  

 

4.1.2. Az eredmények bemutatása 
 

3 3CH C(O)CH  + h  termékekν →      (1) 

 

Az aceton fotolízisét 233 – 323 K hımérséklet– és 13 – 998 mbar 

nyomástartományban tanulmányoztam, szintetikus levegıben (20% O2, 80% N2). A küvettába 

belépı lézerimpulzusok energiája tipikusan 30 – 40 mJ · impulzus–1 volt, a lézer ismétlési 

frekvenciája pedig 10 Hz. Folyadék–termosztáttal állítottam be hımérsékletet, ami ± 1 K–en 

belül állandó volt a mérésekben. A besugárzásra kerülı mintákat egy 10 % acetont és 3 % 

belsı standardot (perfluor–metilciklohexán) tartalmazó „törzs–gázelegy” és szintetikus levegı 

összemérésével készítettem el. Az acetonkoncentráció a mintákban azonos, legtöbbször  

2,27 · 1016 molekula · cm–3 volt, a reakcióelegy nyomását a levegı puffergázzal állítottam be. 

A bemérések pontosságát az alkalmazott nyomásmérık határozzák meg, az MKS Baratron 

nyomásmérı korábbi kalibrációja alapján ez ± 3 %. 

A kísérletek kiértékelését a (4.1) egyenlet alapján végeztem. Ebben az egyenletben 

szerepel az aceton abszorpciós keresztmetszete (σAc) a fotolízis hullámhosszán (308 nm–en) 

és hımérsékletén. Abszorpciós méréseik alapján Gierczak és munkatársai paraméteres 

formában megadták az aceton abszorpciós keresztmetszetének függését a hullámhossztól és 

hımérséklettıl [Gierczak1998]. Az alábbi képletet javasolták: 
 

2
Ac Ac 1 2 ( , ) = ( ,298) (1+ ( ) ( ) )T c T c Tσ λ σ λ λ λ⋅ + ,  (4.2)  

 

ahol c1(λ) = Σ ai · λi és c2(λ) = Σ bi · λi, és az ai és bi paraméterek állandók, amelyeket 

táblázatosan adtak meg. A fenti képlettel számított abszorpciós keresztmetszet értékeket (4.2. 

táblázat) használtam fel a kvantumhatásfok számításakor (λ = 308 nm). 

 

T / K 233 253 273 298 323 

σAc / 10–20 cm2 · molekula–1 1,50 1,54 1,60 1,69 1,80 

4.2. táblázat. Az aceton fotobomlási kvantumhatásfokának meghatározásához használt 

abszorpciós keresztmetszet értékek (forrás: [Gierczak1998]). 
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A (4.1) egyenletben szereplı fotolízis kísérleti adatok és készülék–paraméterek 

meghatározását a következıképpen végeztem el.  

 

• ln ([Ac] n / [Ac] 0). A fotolitikus fogyást gázkromatográfiás analízissel, belsı standard 

módszerrel határoztam meg. A fotolízis elıtt mértem az aceton és a belsı standard 

csúcsterületének hányadosát n számú lézerlövés után pedig a fotolízis utáni hányadost.  

[ ]
[ ]

0 n n

0

Ac(aceton) (aceton)
ln :  = - ln 

(standard) (standard) Ac

I I

I I

    
    
    

,   (4.3) 

ahol I0, I, In a megfelelı GC csúcsterületeket jelöli. Rendszerint 5–8 injektálás csúcsterület–

arányait átlagoltam. [Ac]0–t egy kísérletsorozatban csak egyszer, a kísérletsorozat elején 

mértem meg. Ez azért nem okozott hibát, mert egy besugárzás–sorozatban mindig ugyanabból 

az elegybıl töltöttem fel a küvettát, tehát az aceton–belsı standard arány minden 

besugárzásnál megegyezett. A belsı standard nem fotolizálódott a mintában, amit külön 

kísérletekkel állapítottam meg. 

• A lézerimpulzusok számát (n) a lézer ismétlési frekvenciájából számítottam a besugárzási 

idı ismeretében: n = t(s) · ν(Hz). A lézerimpulzus energiáját több lövés átlagából határoztam 

meg. Besugárzás elıtt és után megmértem az energiamérıvel a lézer energiáját és a két értéket 

átlagoltam (az alkalmazott rövid besugárzási idık alatt a lézer energiája nem változott 

számottevıen). Az energiamérı gyári kalibrációját felhasználva konvertáltam a feszültségjelet 

energiává: E(mJ) = U(mV) · 0,12.  

A fényút hossza (l), a kísérletek döntı többségét a négy ablakos termosztálható henger 

küvettában (lásd 3.8. ábra) végeztem. Az alkalmazott küvetták adatait a 3.3. táblázatban 

összefoglaltam.  

• A küvetta térfogatát (V) tömegméréses módszerrel határoztam meg desztillált vízzel (3.3. 

táblázat). 

• Az ablak fénygyengítését (fablak) két ablakos küvetta esetén energiaméréssel határoztam 

meg: megmértem a küvettába belépı, majd a küvettából kilépı fénysugár energiáját. Azzal a 

feltételezéssel éltem, hogy a két ablak ugyanolyan mértékben gyengíti a fényt, mivel azonos 

anyagból készültek és egyforma a vastagságuk is. A négy ablakos küvetta esetén sajnos nem 

tudtam az energiamérés módszerét használni, ugyanis a küvetta kilépı ablaka erısen szórta a 

fényt, így az energiamérés ebben az esetben nagyon pontatlan eredményt szolgáltatott. A 

korábbi vizsgálatokban kollégáim 298 K–en és 133 mbar–on nagyon sokszor és pontosan 

kimérték az aceton fotobomlási kvantumhatásfokát, ΦAc(298 K, 133 mbar) = 0,319 ± 0,032 
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[Kovács2005c], erre vonatkoztatva „visszaszámolással” határoztam meg a négy ablakos 

küvetta fablak értékét a (4.1) képlet szerint. ΦAc(298 K, 133 mbar) = m · konstans, ahol m az 

ln([Ac] n / [Ac]0) vs. n · E egyenes meredeksége, ami tartalmazza fablak paramétert. A 

fénygyengítés nagyságát a kísérletek elvégzése során rendszeresen ellenıriztem, ami alapján 

megállapítható volt az ablakok esetleges elszennyezıdése. illetve az alacsony hımérséklető 

mérésekben a párásodás, vagy jegesedés. A kísérleteimben használt küvetták fénygyengítése 

szintén a 3.3. táblázatban található. 

A 4.1. ábrán a 273 K–en elvégzett kísérletsorozat eredményei láthatók, a (4.1) 

egyenletnek megfelelı ábrázolásban. Látható, hogy a kísérleti adatok jól teljesülı egyeneseket 

határoznak meg a vizsgált 27–998 mbar nyomástartományban. Az egyenesek meredeksége 

jelentısen csökken a nyomás növelésekor, ami a kvantumhatásfok nyomásfüggését mutatja. A 

Függelék F.2. fejezetében a 253, 298, illetve 323 K–en történt mérések eredményei is 

megtalálhatók hasonló ábrázolásban (F.1.–F.3. ábra). Minden hımérsékleten hasonló 

tendenciát tapasztaltam, vagyis a nyomás növekedésével csökken a fotobomlás 

kvantumhatásfoka. A hımérséklettartomány kiterjesztését az alacsony hımérsékletek 

irányába az aceton kis gıznyomása és a tapasztalt jelentıs fali adszorpciója korlátozta, 323 K 

fölött pedig komplikációt okozó hidrogénlehasítási reakciók mentek volna végbe a 

reakciórendszerben. 
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4.1. ábra. Az aceton fotolízisekor tapasztalt koncentrációcsökkenés a küvettába jutó energia 

függvényében 273 K–en, λ = 308 nm–es besugárzási hullámhosszon. Az egyenesek a 

különbözı nyomású szintetikus levegıben végzett kísérletek eredményei. 

 

A 4.1. ábra (és az F.1.–F.3. ábrák) kísérleti pontjaira Origin 7.0 programmal egyenest 

illesztettem. Az egyenesillesztés hibájából a hibaterjedés felhasználásával kiszámítottam ΦAc 
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hibáját, amit a 4.3. összefoglaló táblázatban feltüntettem. A megadott értékek 2σ statisztikus 

hibát jelölnek és nem tartalmazzák az esetleges rendszeres hibákból származó 

bizonytalanságot.  

 

T / K p (298 K) 

/ mbar 323 298 273 253 233 

13  0,581 ± 0,062 (7)    

27 0,517 ± 0,228 (7)  0,403 ± 0,036 (6) 0,286 ± 0,036 (5)  

33 0,537 ± 0,002 (14) 0,527 ± 0,044 (23) 0,385 ± 0,002 (13) 0,311 ± 0,002 (11) 0,314 ± 0,030 (7) 

40 0,499 ± 0,036 (6)  0,311 ± 0,014 (6)   

67 0,391 ± 0,068 (8) 0,432 ± 0,036 (8) 0,253 ± 0,012 (6)   

133 0,368 ± 0,002 (6) 0,319 ± 0,032 (19) 0,228 ± 0,002 (19) 0,178 ± 0,010 (19) 0,122 ± 0,014 (7) 

200  0,275 ± 0,010 (8)    

266 0,291 ± 0,040 (7) 0,213 ± 0,016 (6) 0,132 ± 0,016 (6) 0,115 ± 0,028 (5)  

399 0,230 ± 0,034 (6) 0,193 ± 0,034 (5) 0,124 ± 0,006 (6) 0,069 ± 0,016 (5)  

532 0,218 ± 0,016 (7) 0,149 ± 0,024 (6) 0,088 ± 0,024 (6) 0,057 ± 0,008 (5)  

665 0,197 ± 0,032 (8) 0,151 ± 0,010 (6) 0,071 ± 0,002 (6) 0,047 ± 0,006 (6)  

798 0,163 ± 0,040 (8) 0,136 ± 0,022 (7) 0,056 ± 0,010 (5) 0,044 ± 0,002 (5)  

998 0,145 ± 0,040 (9) 0,112 ± 0,008 (6) 0,046 ± 0,006 (6) 0,036 ± 0,002 (5)  

konverzió 

/ % 
4–33 8–31 6–33 7–33 8–27 

n E 

/ J 
36–230 38–167 77–1010 98–1653 40–197 

4.3. táblázat. Az aceton fotobomlási kvantumhatásfoka különbözı hımérsékleteken és 

nyomásokon, szintetikus levegıben, λ = 308 nm–en. A zárójelben az adott kísérletsorozatban 

elvégzett besugárzások számát tüntettem fel.  

 

A 4.3. táblázat adataiból jól látszik a pozitív hımérsékletfüggés: a hımérséklet 

csökkenésével a fotobomlási kvantumhatásfok jelentısen csökken minden nyomáson. 

Megvizsgálva például a 133 mbar–on végzett besugárzások eredményeit, megállapítható, 

hogy a 233 K–en mért fotobomlási kvantumhatásfok mindössze ~33 %–a a 323 K–es 

eredménynek [ΦAc (323 K, 133 mbar) = 0,368 ± 0,002 és ΦAc (233 K, 133 mbar) = 0,122 ± 

0,014]. A negatív nyomásfüggés mértékére jellemzı például, hogy 273 K fotolízis–

hımérsékleten a légköri nyomáson meghatározott kvantumhatásfok csak ~11 %–a a 27 mbar 
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nyomáson mért értéknek [ΦAc (273 K, 27 mbar) = 0,403 ± 0,036 és ΦAc (273 K, 998 mbar) = 

0,046 ± 0,006].  

 

4.1.3. Az eredmények értékelése 
 

A fotokémiai reakciók vizsgálatánál szokásos ábrázolásmód a Stern–Volmer 

ábrázolás, vagyis amikor a nyomás (összkoncentráció) függvényében ábrázoljuk a 

kvantumhatásfok reciprokát. A 4.2. ábrán Stern–Volmer ábrázolásban adom meg az aceton 

fotobomlási kvantumhatásfokának nyomás– és hımérsékletfüggését. Az ábra fı része a 

kísérleti pontokra illesztett egyeneseket mutatja. Látható, hogy a kísérleteimben hozzáférhetı 

nyomástartomány nagyobb részében a Stern–Volmer ábrázolás egyenest határoz meg minden 

hımérsékleten. A kisebb nyomástartományban azonban kismértékő elhajlás tapasztalható, 

amit a 4.2. ábrán a beékelt diagramon mutatok be egy háromparaméteres illesztés görbéivel 

(ld. (4.9) egyenlet). Tehát az aceton fotobomlása esetén nem az egyszerő Stern–Volmer 

összefüggés érvényesül. Ebbıl azt a következtetést vonhatjuk le, hogy legalább két gerjesztett 

állapotból történik a termékképzıdés. 
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4.2. ábra. Az aceton szintetikus levegıben mért fotobomlási kvantumhatásfoka Stern–Volmer 

ábrázolásban, különbözı hımérsékleteken (λ = 308 nm). 
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Amint azt a 4.3. táblázat adatainál is említettem, a hımérséklet növelésével a 

termékképzıdés kvantumhatásfoka nı. Ez arra utal, hogy a reaktánsok és a termékek között 

energiagát van, vagyis a termékképzıdés irányába vezetı reakciók sorában egy vagy több 

aktiválási energiát igénylı lépés található. 

Az aceton légköri körülmények között végbemenı fotobomlási mechanizmusára a 

leeds–i egyetemen dolgozó kutatók tettek javaslatot. A mechanizmust relatív sebességi 

együtthatókra fogalmazták meg [Blitz2006]. Mi az általuk javasolt mechanizmust módosított 

formában átvettük [Kovács2006], [Nádasdi2007], a következıkben röviden ezt ismertetem: 
 

0 1S  +   Shν →    Ia,Ac 

1 3 3S   CH CO + CH→
i i

  kRS,Ac 

1 0S  + M  S  + M→   kQS,Ac 

1 1S   T→     kISC,Ac 

1 3 3T   CH CO + C H→
i i

  kRT,Ac 

1 0T  + M  S  + M→   kQT,Ac 

 

A mechanizmusban szereplı S0, S1 és T1 az alapállapotú és az elsı gerjesztett 

szingulett és triplett állapotú aceton molekula, Ia,Ac a fényelnyelés sebessége. Az elsı 

gerjesztett szingulett állapotból (S1) végbemenı termékképzıdés sebességi együtthatója 

kRS,Ac, a fizikai kioltással történı stabilizáció sebességi együtthatója pedig kQS,Ac. Az elsı 

gerjesztett szingulett állapotú molekula spinváltó átmenettel triplett állapotba (T1) kerülhet, 

ennek a folyamatnak a sebességi együtthatója kISC,Ac. Az elsı gerjesztett triplett állapotból 

szintén lehetséges a termékképzıdés és a fizikai kioltás, mely folyamatok sebességi 

együtthatója rendre kRT,Ac és kQT,Ac. A gerjesztett molekula tehát kétféle módon 

stabilizálódhat, termékképzıdéssel vagy a puffergázzal történı fizikai kioltással. A 

kvantumhatásfok csökkenése a nyomás növelésével (vagyis a puffergáz koncentációjának 

növelésével) arra utal, hogy a termékképzıdésre vezetı reakcióút verseng a gerjesztett 

állapotot kioltó stabilizációs reakcióúttal. Ahogy nı a puffergáz koncentrációja, az utóbbi 

folyamat kerül elıtérbe, ezért csökken a termékképzıdés kvantumhatásfoka (ΦAc). A 

fluoreszcencia és foszforeszcencia energiavesztési folyamatok kvantumhatásfoka 

elhanyagolható a termékképzıdéshez képest, ezért a mechanizmus ezeket nem tartalmazza. 
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A mechanizmus alapján felírhatjuk a (4.4) – (4.9) egyenleteket. 

A fotobomlási kvantumhatásfok: 

[ ]0

Ac
a

S

 = 

d

dt
I

Φ
−

,    (4.4) 

ahol: 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]0

a,Ac QS,Ac 1 QT,Ac 1

S
 =  + ( S M ) + ( T M )

d
I k k

dt
− ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ .    (4.5) 

 

A fogyási kvantumhatásfokot kifejezhetjük, ha alkalmazzuk a fotostacionaritási feltételt:  

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]1
a,Ac RS,Ac 1 QS,Ac 1 ISC,Ac 1

S
 = S S M S  = 0

d
I k k k

dt
− ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅   (4.6) 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]1
ISC,Ac 1 RT,Ac 1 QT,Ac 1

T
 = S T T M = 0

d
k k k

dt
⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅   (4.7) 

 

Az egyenletrendszer részletes levezetése a Függelékben található meg (F.3. fejezet), itt csak a 

végeredményt közlöm: 

[ ] [ ] [ ]
RS,Ac ISC,Ac RT,Ac

Ac
RS,Ac QS,Ac ISC,Ac RS,Ac QS,Ac ISC,Ac RT,Ac QT,AcM M M

k k k

k k k k k k k k
Φ

   
= + ⋅      + + + + +   

        (4.8) 

Ebbıl átrendezéssel és új paraméterek bevezetésével a következıt kapjuk: 

[ ]( ) [ ]( )
[ ]( )

2 1 31
Ac

3 2

1 M 1 M

1 M

a a a

a a
Φ − + + +

=
+ +

 ,   (4.9) 

ahol QS,Ac
1

RS,Ac

k
a

k
= , ISC,Ac

2
RS,Ac

k
a

k
= , QT,Ac

3
RT,Ac

k
a

k
= . 

 
A levezetett (4.9) függvényt az a1, a2 és a3 paraméterek optimálásával illesztettem a 

kísérleti pontokra, ez látható a 4.2. ábra beékelt diagramján. A 3–paraméteres illesztésre 

kapott paraméterek értékeihez nem rendelhetı fizikai tartalom, közöttük negatív számok is 

szerepelnek. Ez valószínőleg azért van, mert a kisnyomású tartományban kísérleti okok miatt 

csak kevés mérést tudtam elvégezni, a paraméterbecslés erre a kezdeti görbeszakaszra nagyon 

bizonytalan. A 3–paraméteres illesztésre kapott eredményeket ezért itt nem közlöm. Ezzel 

szemben a nagyobb kioltógáz koncentrációknál, ahol a kísérletek többségét végeztem, a 

meghatározott 1
AcΦ −  értékek [M] függvényében ábrázolva jó közelítéssel egyenest adnak. Ezért 

az [M] ≥ 3,24 · 1018 molekula · cm–3 koncentrációkhoz tartozó kísérleti pontokra egyenest 

illesztettem, amit a 4.2. ábra fı részében mutatok be.  
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Nagy kioltógáz koncentrációk esetén a következı egyszerősítést tehetjük: 

[ ]( ) [ ]( )3 2 31 M 1 M+ + ≈ +a a a ,  

így a kvantumhatásfok reciprokát leíró függvény lineáris összefüggéssé egyszerősödik: 

   [ ]( )1
Ac 2 11 Ma aΦ − = + +     (4.10) 

A (4.10) egyenlet alapján meghatározott a1 és a2 illesztési paramétereket a 4.4. táblázatban 

szintén megadom.  

 

2–paraméteres illesztés T / 
K 

a1 / 1019  a a2 
b 

253 10,7 ± 0,255 1,16 ± 0,184 

273 7,35 ± 0,057 1,00 ± 0,018 

298 2,73 ± 0,122 1,36 ± 0,094 

323 1,97 ± 0,132 1,08 ± 0,043 
a Mértékegysége: cm3 · molekula–1 
b Dimenzió nélküli mennyiség 

4.4. táblázat. A javasolt mechanizmus alapján a kísérleti pontokra illesztett [ ] 1
AcM Φ −−  

függvény paraméterei, 2–paraméteres illesztés esetén. 

 

A 4.4. táblázatban látható, hogy a 2–paraméteres illesztés a1 (= kQS,Ac / kRS,Ac) 

paramétere csökken a hımérséklet növelésével. Ez azt jelenti, hogy mivel a kioltási folyamat 

várhatóan csak kis mértékben függ a hımérséklettıl, a szingulett állapotból induló reakció 

sebességi együtthatója (kRS,Ac) nı a hımérséklet növelésével. kRS,Ac azért hımérsékletfüggı, 

mert feltételezhetıen a reakció egy energiagáton keresztül megy végbe a termékképzıdés 

irányában. Ez a kép összhangban van az aceton alap– és elektrongerjesztett állapotának 

potenciális energia jellemzıivel, amit Blitz és munkatársai javasoltak (ld. a 4.7. ábrát). Az 

energiagát nagysága a (4.11) Arrhenius–típusú összefüggés segítségével becsülhetı 

[Blitz2006]. 

QS,Ac
S1,Ac

RS,Ac S1,Ac

1
exp

k hc hc
A

k E kTλ
  

= ⋅ −   
   

 ,   (4.11) 

 

ahol: h = 6,621 · 10–34 J · s, Planck állandó; c = 2,998 · 108 m · s–1, fénysebesség; k = 1,381 · 

10–23
 J · K–1, Boltzmann állandó; λ = 3,08 · 10–7 m, fotolízis hullámhossz (saját méréseimben). 
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A kísérleti eredményeket a (4.11) összefüggéssel értékeltem ki; a 4.3. ábrán a kiértékelés 

Arrhenius–ábrázolásban látható. Az ln a1 értékek az abszolút hımérséklet reciprokának 

függvényében egyenest határoznak meg, ami összhangban van a fotobomlás javasolt 

mechanizmusával, beleértve, hogy az elsı gerjesztett szingulett állapot kioltása legfeljebb 

csak kismértékben függ a hımérséklettıl. Az a1 (= kQS,Ac / kRS,Ac) – T adatsor (4.11) egyenlet 

szerinti nemlineáris illesztésébıl az  

ES1,Ac = 295 ± 7 nm = 406 ± 10 kJ · mol–1  

értéket határoztam meg az aceton S1 állapoton keresztül történı fotobomlásának 

gátmagasságára. 
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4.3. ábra. Az aceton S1 állapotból induló fotobomlásának vizsgálata Arrhenius–ábrázolásban. 

 

Szemben az a1 (= kQS,Ac / kRS,Ac) értékeivel, az a2 (= kISC,Ac / kRS,Ac) paraméter nem 

mutat egyirányú változást a hımérséklet változásával (4.4. táblázat). Ebbıl a tapasztalatból az 

következik, hogy a zérus nyomásra vonatkozó spinváltó folyamat kvantumhatásfoka nem 

hımérsékletfüggı, ugyanis a mechanizmus alapján belátható, hogy ez csak az a2 paramétertıl 

függ: 

   ISC,Ac
ISC,Ac

RS,Ac

1
1

1
k

k

Φ = −
+

.     (4.12) 

A (4.12) képlettel számított eredményeim a 4.5. táblázatban foglaltam össze. 

T / K 253 273 298 323 

ΦISC,Ac 0,54 ± 0,16 0,50 ± 0,02 0,58 ± 0,09 0,52 ± 0,04 

4.5. táblázat. Az aceton spinváltó átmenetének kvantumhatásfoka a mérési hımérsékleteken, 

(4.12) képlet alapján számított értékek. 



 47 

4.1.4. Összehasonlítás irodalmi adatokkal 
 

 A tudományos irodalomban az aceton fotokémiájával foglalkozó száz fölötti 

publikáció közül csak néhány foglalkozik légköri körülmények között végzett vizsgálatokkal. 

Az alábbiakban röviden ezeket mutatom be és hasonlítom össze saját kutatási 

eredményeimmel. 

Amerikai kutatók, Gierczak és munkatársai, impulzuslézer fotolízist követı GC–

analízis segítségével határozták meg az aceton fotobomlási kvantumhatásfokát szintetikus 

levegıben [Gierczak1998]. 282–337 nm hullámhossztartományban a fogyási 

kvantumhatásfok és a levegı nyomása közt lineáris Stern–Volmer összefüggést állapítottak 

meg. A fotobomlás hımérsékletfüggését 195–298 K tartományban, 308 nm–en vizsgálták. Az 

eredményeikbıl azt a következtetést vonták le, hogy az aceton fogyási kvantumhatásfoka 

alacsony hımérsékleten valamivel kisebb, mint szobahımérsékleten, de a 223–274 K 

tartományban nem változik szisztematikusan a hımérséklettel. Végsı következtetésük az volt, 

hogy az aceton fogyási kvantumhatásfoka nem függ a hımérséklettıl. A közleményükben 

megadott ΦAc(p,T) értékeket a 4.5. ábrán a beékelt kinagyított diagramon mutatom be.  

Emrich és Warneck szintetikus levegıben, NO2 jelenlétében vizsgálták az aceton 

fotobomlását. Az acetilgyökbıl keletkezı PAN gázkromatográfiás analízise alapján az 

acetilgyök képzıdésének kvantumhatásfokát 
3CH CO( )ϕ  határozták meg [Emrich2000]. 

Folytonos sugárzású, 150 W–os Xe–lámpát használtak fotolizáló fényforrásként, melynek 

spektrumából monokromátorral választották ki a 310 nm–es fotolizáló hullámhosszat. 

Kísérleteiket szobahımérsékleten, 130 mbar felett végezték. Mivel 308 nm–en nem végeztek 

kísérletet, ezért a saját kísérleti eredményeimmel közvetlenül nem hasonlíthatók össze az 

általuk kapott eredmények. A 280 – 330 nm hullámhossztartományban 
3CH COϕ  reciproka és a 

levegı nyomása közt lineáris Stern–Volmer összefüggést állapítottak meg. 

A leeds–i egyetemen mőködı kutatócsoport, Blitz és munkatársai, az általuk 

kidolgozott új spektroszkópiai módszerrel vizsgálták az aceton fotobomlásának hımérséklet– 

és nyomásfüggését [Blitz2004]. Az acetonból impulzuslézer fotolízis hatására keletkezı 

acetilgyök és oxigénmolekula reakciójából (3a) keletkezı hidroxilgyököt detektálták LIF 

spektroszkópiával, amibıl aceton fogyási kvantumhatásfokot származtattak. 

Szobahımérsékleten mért ΦAc értékeik λ < 310 nm tartományban jól egyeznek a Gierczak és 

munkatársai, illetve Emrich és Warneck eredményeivel. A kísérleteket széles hullámhossz, 

(279–327,5 nm) hımérséklet– (218–295 K) és nyomástartományban (0,66–540 mbar) 
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végezték. A kapott nagyszámú mérési eredménybıl globális illesztéssel olyan paramétereket 

határoztak meg (Ai(λ,T), i = 0–4), melyek segítségével 
3CH CO( , , )p Tϕ λ és CO( , )Tϕ λ  

kiszámítható. Vagyis 
3CH COϕ  és COϕ  összege az adott hullámhosszon, nyomáson és 

hımérsékleten érvényes ΦAc fogyási kvantumhatásfokot adja meg. A 4.4. ábrán folytonos 

vonallal ábrázoltam a paraméteres egyenlet alapján számított kvantumhatásfok görbéket.  
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4.4. ábra. Az aceton fotobomlási kvantumhatásfokának hımérséklet– és nyomásfüggése 

[Nádasdi2007]. A teli szimbólumok saját mérési eredmények, az üres szimbólumok a 

Gierczak és munkatársai által közölt értékek [Gierczak1998], a behúzott vonalak pedig Blitz 

és munkatársai paraméteres egyenlete alapján számítottak [Blitz2004]. 

 

Az aceton fotobomlási kvantumhatásfokának hımérsékletfüggése a szakirodalomban 

nagy vitát váltott ki. Ennek a tisztázására kapcsolódott be kutatócsoportunk a SCOUT–O3 

elnevezéső európai uniós projekt keretében∗ az aceton légköri fotokémiájának laboratóriumi 

vizsgálatába. Amint a fentiekben említettem, Gierczak és munkatársai a hımérséklettıl 

független kvantumhatásfokot javasoltak [Gierczak1998] ezzel szemben a leeds–i kutatók 

[Blitz2004], [Blitz2006] erıteljes hımérsékletfüggést tapasztaltak. A vita elsısorban a leeds–i 

kutatócsoport által alkalmazott közvetett módszer körül bontakozott ki [Kovács2005a]. A 

módszer bírálói úgy érveltek, hogy nem csak az aceton fotobomlási kvantumhatásfoka 

nyomásfüggı, hanem az acetilgyök bomlása is az ami kérdésessé teszi, hogy az acetilgyökbıl 

keletkezı OH–gyök detektálása alapján megbízható következtetés vonható le az aceton 

fotobomlásának nyomásfüggésérıl [Kovács2005a], [Baeza–Romero2005b], [Somnitz2005]. 

Az újabb kísérleti munkák azonban azt mutatják, hogy az acetilgyök bomlásának (CO 
                                                 
∗ http://www.ozone–sec.ch.cam.ac.uk/scout_o3 
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képzıdésnek) kvantumhatásfoka csak kis mértékben függ a nyomástól, ami csak kis hibát 

eredményezhetett a leeds–i kutatócsoport eredményeiben [Khamaganov2007].  

A döntı érvet a leeds–i eredmények megbízhatósága mellett, úgy érzem, saját 

eredményeim szolgáltatják: az általam meghatározott kvantumhatásfokok jól egyeznek a 

leeds–i adatokkal, amelyek tehát egyértelmő hımérsékletfüggést mutatnak, noha teljesen 

különbözı mérési módszert alkalmaztam. Ezzel szemben a 4.4. ábra alapján megállapítható, 

hogy valószínőleg az amerikai kutatók kevés számú mérés alapján hibás következtetést 

vontak le, ugyanis a hımérséklet csökkenésével ık is rendre kisebb fogyási 

kvantumhatásfokot mértek [Gierczak1998]. A szerzık dolgozatukban Stern–Volmer 

ábrázolásban mutatták be és értékelték a különbözı hımérsékleten mért ΦAc adatokat. Ebben 

az ábrázolásban, fıleg a hibák felnagyítódása miatt, a hımérséklettıl való függetlenség vagy 

éppen az attól való függés nem állapítható meg kellı biztonsággal. Továbbmenve a 4.4. ábra 

alapján az is elmondható, hogy valójában nemcsak az angol, hanem az amerikai 

kutatócsoporttal is jól egyezı eredményeket kaptam a fotobomlási kvantumhatásfok 

hımérsékletfüggésének vizsgálatakor. A két kutatócsoport és a saját eredményeim százalékos 

összehasonlítását a 4.5. ábrán mutatom be.  
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4.5. ábra. A vizsgálataimban meghatározott aceton fotobomlási kvantumhatásfokok %–os 

eltérése az irodalmi adatoktól. Üres jelölések: [Gierczak1998]-tól való eltérés; teli jelölések: 

[Blitz2004]-tól való eltérés. 

 

Az adatok alapján megállapítható, hogy Gierczak és munkatársai eredményeitıl 

átlagosan ~15 % az eltérés, míg Blitz és kollégái eredményeitıl az eltérés ~ –20 %, vagyis 

saját mérési eredményeim a két kutatócsoport által mért adatok közé esnek. 
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A 4.1.3. szakaszban leírtak szerint megállapítottam, hogy a szingulett állapotból 

induló reakció energiagáton keresztül megy végbe a termékképzıdés irányában. Az 

energiagát nagyságára ES1,Ac = 295 ± 7 nm értéket határoztam meg, ami jól egyezik a Blitz és 

kollégái által ugyancsak kísérleti úton meghatározott 301 nm–es értékkel [Blitz2006]. 

 

4.6. ábra. Az aceton fotobomlására javasolt mechanizmus és energia értékek [Blitz2006]. 

 

A 4.5. táblázatban mutattam be a spinváltó átmenet kvantumhatásfokát (ΦISC,Ac) a 

mérési hımérsékleteken. Az irodalomban megtalálható adatokkal jól egyeznek saját 

eredményeim [Gandini1977], [Blitz2006]. A 4.7. ábrán a besugárzó hullámhossz 

függvényében a spinváltó átmenet kvantumhatásfoka látható: az ábrát a leeds–i kutatók újabb 

publikációjából vettem át [Blitz2006]. Az általam 308 nm–en és 298 K hımérsékleten 

meghatározott kvantumhatásfok, ΦISC,Ac = 0,58 ± 0,09 jól illeszkedik az irodalmi adatok 

alapján megadott görbére. 

 

4.7. ábra. Az aceton spinváltó átmenetének kvantumhatásfoka 298 K hımérsékleten. A 

jelölések jelentése: ■ Blitz és kutatócsoportja, ο Warneck és munkatársai, ∆ Gierczak 

kutatócsoportja, ◊ Gandini és munkatársai. Az ábrát a leeds–i kutatócsoport közölte 

[Blitz2006]. 
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4.2. A MEK légköri fotobomlásának laboratóriumi kutatása 
 

4.2.1. A MEK UV–abszorpciós spektruma 
 

A MEK UV–abszorpciós spektrumát λ = 220–350 nm hullámhossz– és T = 253–363 K 

hımérséklettartományban határoztam meg. Kísérleteimben különbözı koncentrációknál 

mértem a MEK fényelnyelését és a Lambert–Beer törvény alapján kiszámítottam az 

abszorpciós keresztmetszetet a hullámhossz függvényében.  

4.2.1.1. A mérési eljárás és eredmények 
 

Kísérleteimet a 3.7. ábrán látható „Merlin” mérırendszerrel végeztem, amelyben a 

MEK lassú áramban haladt át a mérıcellán. Az átfolyós üzemmódú küvettát azért 

alkalmaztam, mert így csökkenthetı volt a MEK fali lerakódása, ami az abszorpciós 

keresztmetszet felülmérését okozta volna. Tapasztalataim szerint ez a hatás a hımérséklet 

csökkenésével egyre jelentısebbé vált, ezért különösen fontos volt az átáramoltatás 

alkalmazása a szobahımérséklet alatti mérésekben. A fali lerakódás további csökkentésére 

híg, 10 %–os MEK–N2 elegyet használtam. Az áramlási sebességet az adott idı alatt a 

küvettában mért nyomásnövekedés alapján állítottam be. Az áramlási sebesség akkora volt, 

hogy a gázelegy kb. 10–szer cserélıdött ki a spektrum felvételének ideje alatt. Nagyobb 

gázsebesség beállítása azért nem volt lehetséges, mert az a gázelegy gyors fogyására vezetett 

volna és nem tudtam volna kellı számú koncentráció–változtatásos mérést elvégezni. Az 

átáramlást 6–ról 12 kiürülési sebességre változtatva nem tapasztaltam változást a kapott 

eredményben.  

A mérések során a környezeti laborhımérséklet 298 ± 2 K volt, a mennyezeti világítás 

mindig le volt kapcsolva (ld. 3.1. szakasz). A monokromátor elsı és hátsó réseinek méretét 

szisztematikusan változtatva megállapítottam, hogy az optimális méret mindkét rés esetén 

0,10 mm, ami 0,44 nm spektrális felbontásnak felel meg. A legalacsonyabb hımérséklet, 

amelynél még kvantitatív méréseket tudtam végezni 253 K volt. Ez alatt a hımérséklet alatt 

ugyanis olyan mértékben lecsökkent a MEK gıznyomása, hogy nem lehetett kellı 

pontossággal megmérni a minta fényelnyelését. A MEK gıznyomásánál mindig legalább 40 

%–al kisebb volt a legnagyobb parciális nyomás az adott mérési hımérsékleten. A MEK 

gıznyomását az Antoine egyenlettel számoltam ki [Nickerson1961] (ld. Függelék F.4. 

szakasz). Minden egyes spektrum felvételekor az úgynevezett “szendvics technikát” 
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alkalmaztam, vagyis a spektrumot egymással átfedı hullámhossztartományokra bontva 

vettem fel. A mérést azért végeztem így, mert nem volt teljesen kizárható, hogy a MEK az 

analizáló UV–fény hatására fotolizálódik és biacetil (CH3C(O)C(O)CH3) keletkezik, 

amelynek nagyon erıs a fényelnyelése a közeli UV–tartományban. Ezért a 300 nm feletti 

spektrális tartomány kimérésekor a deutériumlámpa és a mérıcella közé egy vágószőrıt 

helyeztem (fényáteresztését ld. a 4.8. ábrán). 
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4.8. ábra. A MEK 300 nm feletti abszorpciós spektrumának mérésekor használt vágószőrı 

fényáteresztése. 

 

Viszonylag kis fényintenzitással végeztem a méréseket: 2 db neutrálszőrıvel csökkentettem a 

küvettába belépı fény intenzitását, hogy a fotolízis mértéke a mérés alatt a lehetı legkisebb 

legyen. A “szendvics technika” lépéseit az alábbiakban pontokba szedve ismertetem. 

 

1. A vágószőrıt a küvetta elıtt lévı blendére erısítettem; a vákuumozott küvettáról 

felvettem a háttérspektrumot a 300–350 nm tartományban. 

2. Elindítottam a MEK elegy áramlását, a tőszelepek segítségével beállítottam a kívánt 

áramlási sebességet a küvettában. Mértem az áramló elegy nyomását, amelybıl a %–

os összetétel ismeretében számítottam a koncentrációt. 

3. 300–350 nm tartományban felvettem a spektrumot az áramló elegyrıl. 

4. Kivettem a vágószőrıt a küvettába esı fény útjából, majd 220–320 nm tartományban 

felvettem a spektrumot az áramló elegyrıl. 

5. Vákuumoztam a küvettát, mindig vártam még 2–3 percet, míg a rendszerben kialakult 

a vákuumszivattyúval elérhetı legjobb vákuum (~0,03 mbar) és felvettem a 

háttérspektrumot a 220–320 nm tartományban. 
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A detektálási idıt és a két adatpont felvétele között eltelt idıt („szünet”) 

szisztematikusan változtatva azt tapasztaltam, hogy hosszú detektálási idı és viszonylag 

hosszabb „szünet” alkalmazásával a jel–zaj viszony enyhén javult. A mérési idı viszont 

jelentısen megnıtt, ezáltal annak az esélye is nıtt, hogy a küvetta falára a mérendı MEK 

kirakódik, különösen alacsony hımérsékleten. Ilyen ok miatt közepes hosszúságú detektálási 

idıt alkalmaztam, inkább több pontot határoztam meg a Lambert–Beer egyenesre. Az 

alkalmazott detektálási idı rendszerint 1 s volt, a szünet ideje pedig 2 s. 

Kísérleti eredményeimet a Lambert–Beer törvény alapján értékeltem ki. Az 

abszorbanciát (A) ábrázoltam a hullámhossz függvényében különbözı MEK koncentrációknál 

és az abszorpciós keresztmetszetet az adott hullámhosszon mért [MEK] – A adatpárokra 

illesztett egyenes meredekségébıl határoztam meg: 

[ ]0
MEKln MEK

I
A l

I
σ= = ⋅ ⋅     (4.13) 

Ahol: I: a MEK mintán átjutó fényintenzitás (jelnagyság V–ban); I0: az üres cellán átjutó 

fényintenzitás (jelnagyság V–ban); σMEK: abszorpciós keresztmetszet (cm2 · molekula–1), 

[MEK]: koncentráció (molekula · cm–3), l: fényút hossza (cm). 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

σ
MEK

(273 K) = 2,392 10-20

σ
MEK

(363 K) = 2,206 10-20

 273 K
 363 K

 

 

ln
 (

I 0
 /

 I
)

[MEK]  / 1017 molekula cm -3

λ λ λ λ = 248 nm

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

 273 K
 363 K

 

 

ln
 (

I 0
 /

 I
)

[MEK] / 10 17 molekula cm -3

λ λ λ λ = 278 nm

σ
MEK

(273 K) = 5,781 10-20

σ
MEK

(363 K) = 6,110 10-20

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

σ
MEK

(273 K) = 1,688 10-20

σ
MEK

(363 K) = 2,334 10-20

 273 K
 363 K

 

 

ln
 (

I 0
 /

 I
)

[MEK] / 10 17 molekula cm -3

λ λ λ λ = 308 nm

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

σ
MEK

(273 K) = 2,392 10-20

σ
MEK

(363 K) = 2,206 10-20

 273 K
 363 K

 

 

ln
 (

I 0
 /

 I
)

[MEK] / 10 17 molekula cm -3

λ λ λ λ = 248 nm

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

 273 K
 363 K

 

 

ln
 (

I 0
 /

 I
)

[MEK] / 10 17 molekula cm -3

λ λ λ λ = 278 nm

σ
MEK

(273 K) = 5,781 10-20

σ
MEK

(363 K) = 6,110 10-20

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

σ
MEK

(273 K) = 1,688 10-20

σ
MEK

(363 K) = 2,334 10-20

 273 K
 363 K

 

 

ln
 (

I 0
 /

 I
)

[MEK] / 10 17 molekula cm -3

λ λ λ λ = 308 nm

 

4.9. ábra. A MEK abszorpciós spektrumának meghatározásakor kapott jellemzı Lambert–

Beer ábrák (σMEK mértékegysége: cm2 · molekula–1). 
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A Lambert–Beer ábrázolásban kapott jellemzı eredményeket három hullámhosszon és két 

hımérsékleten a 4.9. ábrán mutatom be: 278 nm az abszorpciós spektrum maximuma, 248– és 

308 nm–en végeztem a MEK fotolízisét (4.2.2. szakasz). Hasonlóan a 4.9. ábrán bemutatott 

eredményekhez, a Lambert–Beer törvény érvényesülését tapasztaltam minden hullámhosszon 

és hımérsékleten. A 4.9. ábrán bemutatott eredményekhez képest a pontok szórása jóval 

nagyobb volt a legalacsonyabb hımérsékleten, illetve a spektrum rövid és hosszú 

hullámhosszú szélsı tartományában. 

 

4.2.1.2. A MEK abszorpciós spektrumának jellemzése, hımérsékletfüggés 

 

A MEK abszorpciós keresztmetszetét a hullámhossz és hımérséklet függvényében a 

4.10. ábrán mutatom be; σMEK értékeit a nyolc mérési hımérsékleten táblázatos formában is 

megadom a Függelék F.5. fejezetében. A MEK abszorpciós spektruma az alifás ketonok 

jellemzı sajátságait mutatja, az n – π* átmenetnek megfelelı széles abszorpciós sávval az 

UV–tartományban. Az abszorpciós sávmaximum  λ = 278 nm–nél van (T = 298 K), ami 

néhány nm–es vörös irányú eltolódást jelent az aceton spektrumához képest: λmax(aceton) = 

274 nm. Mérési eredményeim alapján megállapítható, hogy a MEK abszorpciós 

keresztmetszetének számottevı hımérsékletfüggése van. A 4.10. ábrán szembetőnı, hogy a 

csúcsmaximum elıtti, rövidebb hullámhossz–tartományban a hımérsékletfüggés kisebb 

mértékő, a különbözı hımérsékleten felvett abszorpciós spektrumok szinte egy görbeszakaszt 

határoznak meg. A csúcsmaximum utáni, nagyobb hullámhosszú tartományban viszont 

láthatóan nagyobb mértékő a hımérsékletfüggés. A spektrum maximuma a hımérséklet 

növelésével a nagyobb hullámhosszak irányába tolódik el kis mértékben: az eltolódás ~2 nm 

253 K–rıl 363 K–re emelve a hımérsékletet. A rövidebb hullámhosszaknál, ~230 nm alatt, 

valamint a legnagyobb hullámhosszaknál, ~320 nm felett, a jel igen kicsi volt, az itt mért 

spektrumrészek nagyon zajosak. A 230–320 nm tartományon kívül esı hullámhosszaknál 

kapott eredményeket ezért csak kevéssé tartom megbízhatónak. A 253 K–en történt mérés 

jelentıs zajjal terhelt, ezen az alacsony hımérsékleten ugyanis csak nagyon kis MEK 

koncentrációt (1 · 1017–1,5 · 1017 molekula · cm–3) lehetett a mérıcellán átáramoltatni a 

kondenzálódás, illetve fali adszorpció veszélye nélkül. Kis koncentráció esetén pedig a mért 

abszorpciós jel is kicsi, és így a jel–zaj viszony megnı. 
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4.10. ábra. A MEK UV–abszorpciós spektruma különbözı hımérsékleteken. 

 

Az abszorpciós keresztmetszet hımérsékletfüggését táblázatos formában is megadom a 

késıbbiekben bemutatásra kerülı fotolízis kísérletek hullámhosszán, 248– és 308 nm–en (4.6. 

táblázat). A fotobomlási kvantumhatásfok nyomás– és hımérsékletfüggését részletesen 308 

nm–en vizsgáltam. A táblázat adatai alapján elmondható, hogy hibás eredményre vezetett 

volna az általánosan használt feltételezés, mely szerint az abszorpciós keresztmetszet 

független a hımérséklettıl. A 4.6. táblázat alapján megállapítható például, hogy 253 K–rıl 

363 K–re emelve a hımérsékletet a 308 nm–en mért abszorpciós keresztmetszet értéke ~60 

%–al megnı [σMEK(308 nm, 253 K) = 1,459 · 10–20 cm2 · molekula–1; σMEK(308 nm, 363 K) = 

2,334 · 10–20 cm2 · molekula–1]. 

253 K 273 K 283 K 298 K λ 
/ nm σMEK  ± 1σ σMEK   ± 1σ σMEK  ± 1σ σMEK  ± 1σ 

248 2,050 0,167 2,392 0,036 2,399 0,017 2,246 0,017 

308 1,459 0,267 1,688 0,015 1,795 0,016 1,885 0,028 
 

323 K 333 K 343 K 363 K λ 
/ nm σMEK   ± 1σ σMEK  ± 1σ σMEK   ± 1σ σMEK   ± 1σ 

248 2,250 0,001 2,261 0,037 2,289 0,001 2,206 0,001 

308 2,031 0,001 2,125 0,004 2,131 0,001 2,334 0,001 
    4.6. táblázat. A MEK abszorpciós keresztmetszete különbözı hımérsékleteken, a fotolízis–

kísérletek hullámhosszán, 10–20 cm2 · molekula–1 egységben megadva. 
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A 4.10. ábrán látható abszorpciós görbékrıl megállapítható, hogy azok egy kissé torzított 

Gauss–függvényhez hasonlóak. Ennek megfelelıen a mérési pontokra aszimmetrikus Gauss–

függvényt illesztettem (Origin 7.0 program, Model: Asym2Sig) a megbízhatónak tartott 230–

320 nm tartományban. A MEK abszorpciós keresztmetszetének hullámhossz– és 

hımérsékletfüggésére az alábbi összefüggést kaptam (T, λ és σ mértékegysége rendre K, nm 

és cm2 · molekula–1):  
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A függvény a teljes hımérséklet– és hullámhossztartományban átlagosan 7 %–os 

pontossággal írja le a mérési eredményeket. A hiba lényegesen nagyobb a mérési pontatlanság 

miatt a spektrum kezdeti és végsı hullámhossz–tartományában. Az illesztésbıl kapott és a 

mért adatok közti eltérést a 4.7. táblázatban mutatom be, %–ban megadva. Meg kell jegyezni, 

hogy az illesztett függvény csak a vizsgált hımérséklet– és hullámhossztartományban 

érvényes, legfeljebb csak kismértékő extrapolációra alkalmas. 

λ / 
nm 

253 K 273 K 283 K 298 K 323 K 333 K 343 K 363 K abszolútérték 
átlag 

230 –30,6 41,1 41,6 21,1 4,2 6,0 7,1 –31,0 22,8 

248 –0,8 10,4 9,0 0,3 –3,8 –5,0 –5,4 –12,8 6,0 

278 5,2 2,9 2,4 0,1 –1,3 –0,4 –0,9 –2,5 2,7 

308 11,3 11,7 11,4 7,4 1,2 0,5 –4,3 –4,7 6,6 

320 84,3 30,6 23,0 9,2 –8,4 –35,8 –33 –24,9 31,2 
4.7. táblázat. %–os eltérés a különbözı hımérsékleten kísérletileg meghatározott és a (4.14) 

egyenlettel számított MEK abszorpciós keresztmetszet ertékek között. 

 

A MEK szobahımérsékletre vonatkozó UV–abszorpciós spektrumát több 

közleményben is megadták [McMillan1966], [Martinez1992], [Raber2000], [Yujing2000]. A 

spektrum hımérsékletfüggését Hynes és munkatársai vizsgálták. Számadatokat nem közöltek, 

eredményeiket csak diagram–formában adták meg, a hımérsékletfüggés viszont így is 

egyértelmően megállapítható [Hynes1992]. Saját vizsgálataim szolgáltatják az elsı kvantitatív 

eredményeket a MEK abszorpciós spektrumának hımérsékletfüggésérıl. A 

hımérsékletfüggésre vonatkozóan eddig nem tettek ajánlást a IUPAC adatbázisban 

[IUPAC2005a]. Az általam mért szobahımérséklető és irodalmi spektrumokat a 4.11. ábrán 
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mutatom be. Az irodalmi spektrumok mindegyikét stacioner mintákkal mérték ki, kivéve a 

Hynes és kutatócsoportja által megadott spektrumot, amit lassú áramlásos módszerrel, 

diódasoros detektálással határoztak meg N2 vivıgázban [Hynes1992]. Raber és Moortgat 

szintetikus levegıben vették fel a spektrumot [Raber2000], a 2005–ös IUPAC ajánlás 

[IUPAC2005a] pedig Martinez és munkatársai két–fényutas spektrofotometriás módszerrel 

elvégzett mérésén alapul [Martinez1992], amellyel saját eredményeim igen jól egyeznek. 

Újabban Yujing és Mellouki vették fel a MEK spektrumát diódasoros spektrofotométerrel 

[Yujing2000]. 
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4.11. ábra. A MEK UV–abszorpciós spektruma szobahımérsékleten, [McMillan1966], 

[Raber2000], [Martinez1992], [Yujing2000]. 

 

4.2.2. A MEK fotobomlásának laboratóriumi kutatása: a fotobomlás 

kvantumhatásfoka 248– és 308 nm–en 

 

3 2 5CH C(O)C H  + h  termékekν →     (2) 

 

 A MEK fotobomlási kvantumhatásfokát az acetonnál ismertetett módszerrel 

határoztam meg. Impulzuslézerrel sugároztam be a MEK tartalmazó gázelegyet, majd 

gázkromatográfiás módszerrel mértem a MEK fogyását. Légköri jelentısége miatt 308 nm–en 

vizsgáltam a fotobomlási kvantumhatásfok hımérséklet– és nyomásfüggését, 233–323 K 
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hımérséklet– és 67–998 mbar nyomástartományban, szintetikus levegıben. A 248 nm–es 

fotobomlási kvantumhatásfokot szobahımérsékleten, két nyomáson (133– és 998 mbar–on) 

határoztam meg. 

 

4.2.2.1. A kísérleti körülmények optimálása 

 

A mérési eljárás nagyon hasonló volt az acetonos kísérletekéhez, az ottani kísérleti 

körülmények közelítıleg használhatóak a MEK esetében is. Fontosnak tartottam azonban, 

hogy a pontos kísérleti körülményeket a MEK fotobomlásának vizsgálatára is 

meghatározzam, mivel ezzel kapcsolatban korábban nem voltak tapasztalataink. A következı 

tesztkísérleteket végeztem el: 

 

(i) Gázkromatográfiás elıvizsgálatok. A MEK fogyásának gázkromatográfiás 

mérésekor általában perfluormetil–ciklohexánt használtam belsı standardként, néhány 248 

nm–es fotolízisben perfluor–ciklobutánt alkalmaztam. Igazoltam, hogy mindkét belsı 

standard fotokémiailag stabil, a fotolízis hullámhosszán nem bomlanak el. A MEK 

fotolízistermékeit ismert minták alapján azonosítottam: etanolt, metanolt, acetaldehidet és 

propionaldehidet találtam a fotooxidációs termékek között.  

(ii ) Konverziófüggés vizsgálata. A gázkromatográfiás elıvizsgálatok azt mutatták, 

hogy a metanol és az acetaldehid gázkromatográfiás retenciós ideje az alkalmazott kolonnán 

nagyon közel esik a belsı standard retenciós idejéhez, az analíziskor csak alig válnak el ezek 

a csúcsok egymástól. A fotolízisidı növelésével a termékek mennyisége nı, ezzel együtt a 

belsı standard látszólagos gázkromatográfiás csúcsterülete is nı, ami a kvantumhatásfok 

alulmérését eredményezi. Másrészt a fotolízis termékei felhalmozódnak a rendszerben és 

fotolízisük a MEK fogyására vezetı másodlagos reakciókat indíthat el. A termékhatás 

vizsgálatára MEK, belsı standardot és szintetikus levegı puffergázt tartalmazó elegyeket 

széles konverziótartományban fotolizáltam 308 nm hullámhosszon. A 4.12. ábra a) részén 

látható, hogy a konverzió növelésével a mért kvantumhatásfok (az egyenes meredeksége) 

csökken. A tapasztalatok alapján a rendszeres mérésekben a MEK konverziót ~25 %–nál 

kisebbre állítottam be. A gázkromatográfiás mérés pontossága szabta meg a konverzió alsó 

határát (~5%). 
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4.12. ábra. A kísérleti körülmények optimálása a MEK fotobomlásának vizsgálatára: a) 

konverziófüggés vizsgálata; b) önkioltás vizsgálata; c) oxigénkoncentráció hatása; d) 

lézerenergia hatása (a nem csökkentett lézerenergia ~80  mJ · cm–2 · impulzus–1 volt 

mindegyik vizsgálatsorozatban). 

 

(iii ) Önkioltás vizsgálata. A fotoaktív molekulák hatékony kioltói saját 

elektrongerjesztett állapotaiknak. Mivel eredményeimbıl a légköri kis MEK koncentrációkra 

érvényes következtetéseket kívántam levonni, kísérleteim tervezésekor fontos volt 

megállapítani, hogy mi az a koncentrációtartomány, amelynél az önkioltás már nem jelentıs. 

Az optimális MEK koncentráció megállapításához állandó oxigénkoncentráció (133 mbar) 

mellett növekvı MEK koncentrációnál végeztem besugárzásokat. A 4.12. ábra b) részében 

látható, hogy a fotobomlási kvantumhatásfok ~4,5 · 1016 molekula · cm–3 MEK 

koncentrációig közel állandó, a koncentráció további növelésekor viszont a kvantumhatásfok 

csökkenését figyelhetjük meg. A hatást az önkioltáson kívül a rekombinációs reakciók, pl. 

CH3CO + C2H5, egyre jelentısebbé válása is okozza növekvı MEK koncentrációknál (ld. az 

(iv)–(v) pontban is). A rendszeres mérésekben ezért ~2,7 · 1016 molekula · cm–3 MEK 

koncentrációt használtam. 
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 (iv) Oxigénkoncentráció hatása. Az oxigén gyökcsapdázó szerepe miatt fontos volt 

megvizsgálni, hogy mi az a legkisebb oxigénkoncentráció, mely mellett a méréseket a gyök–

rekombinációs reakciók veszélye nélkül biztonsággal elvégezhettem. Az optimálási 

vizsgálatok során 3,24 · 1016 molekula · cm–3 MEK–ra jutó oxigénkoncentrációt változtattam. 

A 4.12. ábra c) részében látható, hogy ~12 mbar oxigén esetén állandósul a kvantumhatásfok 

értéke. A rendszeres mérésekben 3,24 · 1016 molekula · cm–3 MEK mellett mindig legalább 20 

mbar oxigén volt jelen a fotolízis elegyekben. 

 (v) Lézerenergia hatása. Nagy impulzusenergiáknál megnı a szabadgyökök 

kezdeti koncentrációja, ami a rekombinálódási reakciók elıtérbe kerülésén keresztül a fogyási 

kvantumhatásfok alulmérésére vezet. Szőrık alkalmazásával vizsgáltam, hogy a lézerenergia 

csökkentése befolyásolja–e a mért kvantumhatásfokot. A 4.12. ábra d) részében láthatóan nem 

függ a mért fotobomlási kvantumhatásfok a lézerimpulzusok energiájától az általam használt 

energia–tartományban, vagyis ~10–80  mJ · cm–2 között lövésenként. 

 

Az elıkísérletek eredményei alapján választottam ki a rendszeres fotolízis–kísérletek 

paramétereit, melyeket a 4.8. táblázatban foglaltam össze.  

 

[Belsı standard] 

/ 1016 molekula · cm–3 

Minimális [O 2] 

/ 1016 molekula · cm–3 

[MEK] 

/ 1016 molekula · cm–3 

Konverzió 

/ % 

Lézer energiája 

/ mJ · cm–2 · impulzus–1 

6,8 49 2,27 5–25 20–70 

4.8. táblázat. A MEK fotolízise során alkalmazott átlagos koncentrációk és a lézerimpulzusok 

energiája (GC belsı standard: perfluor–metilciklohexán, illetve a 248 nm–es 

besugárzásoknál egyes mérésekben perfluor–ciklobután). 

 

4.2.2.2. Az eredmények bemutatása 

 

 A kísérleti eredményekbıl az acetonnál levezetett (4.1) egyenletet felhasználva 

számítottam ki a fotobomlási kvantumhatásfok értékeit a különbözı nyomásokon és 

hımérsékleteken. Elıször 248 nm fotolízis–hullámhosszon végeztem tájékozódó 

vizsgálatokat. Az itt kapott eredmények a mérési módszer megbízhatóságát is jellemezhetik, 

ugyanis ezen a hullámhosszon az acetonhoz hasonlóan, a fotobomlási kvantumhatásfok értéke 

várhatóan egy. A 248 nm–es kísérletek egyben új eredményeket is szolgáltatnak, mivel a 

MEK fotokémiáját ezen a hullámhosszon még nem tanulmányozták. Az egyes besugárzás–
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sorozatok eredményeit a Függelékben mutatom be (F.6. szakasz), itt csak a két vizsgált 

nyomáson kapott eredmények átlagát adom meg (4.9. táblázat). Az eredmények 

kiértékelésekor a saját kísérleteimben meghatározott abszorpciós keresztmetszetet használtam 

fel (4.2.1. szakasz): σMEK(298 K, 248 nm) = 2,246 · 10–20 cm2 · molekula–1. 

 

p /mbar 133 998 

ΦMEK  0,937 ± 0,200 (45) 0,953 ± 0,094 (58) 
4.9. táblázat. A MEK fotobomlási kvantumhatásfoka λ = 248 nm–en, T = 298 ± 2 K 

hımérsékleten, szintetikus levegı puffergázban (zárójelben az adott kísérletsorozatban 

elvégzett besugárzások számát tüntettem fel).  

 

A 4.9. táblázatban bemutatott eredményekbıl az látszik, hogy 248 nm–en a MEK fotobomlási 

kvantumhatásfoka valóban közel egységnyi és nem függ a kioltógáz nyomásától. A 

nyomásfüggetlenség a 4.13. ábrán is jól látszik: a vizsgált két nyomáson a kísérletileg 

meghatározott pontok közel azonos meredekségő egyenest adnak, a kvantumhatásfok 

hibahatáron belül megegyezik. Mindkét nyomáson használtam a rendszeres mérésekben 

szokásosan alkalmazott belsı standardot, a perfluor–metilciklohexánt, de néhány kísérletben a 

perfluor–ciklobután belsı standardot alkalmaztam. A két belsı standarddal kapott 

eredményekben nem tapasztaltam különbséget, ami további megerısítését jelenti az eljárás 

megbízhatóságának.  
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4.13. ábra. A MEK fogyása a küvettába jutó energia függvényében, 248 nm fotolízis–

hullámhosszon, 133– és 998 mbar nyomású szintetikus levegıben (T = 298 K).  
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A kvantumhatásfok hımérséklet– és nyomásfüggésének részletes vizsgálatát 308 nm 

fotolízis–hullámhosszon végeztem el. Példaként a 323 K hımérsékleten meghatározott 

kísérleti eredményeket, a szokásos féllogaritmikus ábrázolásban, a 4.14. ábrán mutatom be. A 

többi hımérsékleten kapott kísérleti eredmények grafikonjait a Függelékben adom meg 

(Függelék F.7. fejezet, F.4.–F.6. ábra). Az ábrákról megállapítható, hogy a kísérleti adatok 

minden hımérsékleten jól teljesülı egyeneseket határoznak meg a vizsgált 67–998 mbar 

nyomástartományban. Jól látszik továbbá, hogy az egyenesek meredeksége csökken a nyomás 

növelésével, azaz a kvantumhatásfok csökken a nyomás növelésekor.  

0 20 40 60 80 100 120 140 160

-0,36

-0,30

-0,24

-0,18

-0,12

-0,06

0,00

 532 mbar
 665 mbar
 798 mbar
 998 mbar

 133 mbar

n E / J

ln
 (

[M
E

K
] 

/ 
[M

E
K

] 0
)

T = 323 K
λλλλ = 308 nm

 

 266 mbar
 400 mbar

 

4.14. ábra. A MEK fogyása a küvettába jutó energia függvényében 308 nm besugárzási 

hullámhosszon, 323 K–en, különbözı nyomású szintetikus levegıben. 

 

A 4.10. táblázatban összefoglaltam a 308 nm fotolízis–hullámhosszon, különbözı 

hımérsékleteken és nyomásokon kapott eredményeket. Az adatok alapján látszik, hogy a 

hımérséklet csökkenésével a fotobomlási kvantumhatásfok jelentısen csökken minden 

nyomáson. Így például 133 mbar nyomás esetén a 323 K–en mért fotobomlási 

kvantumhatásfok a felére csökken a hımérséklet 233 K–re csökkentésével [ΦMEK (323 K, 133 

mbar) = 0,831 ± 0,001 és ΦMEK (233 K, 133 mbar) = 0,416 ± 0,003]. A gázelegy nyomásának 

növekedésével szintén csökken a kvantumhatásfok, 253 K–en például a légköri nyomáson 

meghatározott kvantumhatásfok csak ~22 %–a a 67 mbar–os értéknek [ΦMEK (253 K, 998 

mbar) = 0,155 ± 0,001 és ΦMEK (253 K, 67 mbar) = 0,693 ± 0,046]. 
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T / K p (298 K) 

/ mbar 
323 298 273 253 233 

67  0,962 ± 0,062 (8) 0,738 ± 0,018 (7) 0,693 ± 0,046 (6) 0,578 ± 0,029 (21) 

133 0,831 ± 0,001 (31) 0,817 ± 0,001 (63) 0,518 ± 0,001 (12) 0,463 ± 0,042 (6) 0,416 ± 0,003 (15) 

266 0,721 ± 0,005 (13) 0,667 ± 0,019 (6) 0,458 ± 0,027 (7) 0,366 ± 0,052 (5) 0,320 ± 0,039 (6) 

400 0,580 ± 0,142 (7) 0,586 ± 0,001 (19) 0,374 ± 0,037 (5) 0,270 ± 0,001 (12) 0,222 ± 0,001 (21) 

532 0,509 ± 0,035 (7) 0,408 ± 0,010 (7) 0,280 ± 0,026 (5) 0,201 ± 0,001 (11) 0,122 ± 0,022 (6) 

665 0,468 ± 0,085 (8) 0,410 ± 0,001 (12) 0,243 ± 0,001 (8) 0,232 ± 0,007 (5)  

798 0,384 ± 0,045 (6) 0,337 ± 0,023 (6) 0,205 ± 0,012 (5) 0,191 ± 0,001 (14)  

998 0,336 ± 0,030 (9) 0,294 ± 0,017 (7) 0,174 ± 0,001 (14) 0,155 ± 0,001 (15)  

Konverzió  

/ % 
5–19 8–25 7–22 7–20 5–18 

n E 

/ J 
19–153 30–330 36–191 55–216 54–252 

4.10. táblázat. A MEK fotobomlási kvantumhatásfoka különbözı hımérsékleteken és 

nyomásokon, szintetikus levegıben, λ = 308 nm–en; zárójelben az adott kísérletsorozatban 

elvégzett besugárzások számát tüntettem fel.  

 

4.2.2.3. Az eredmények értékelése 
 

Hasonlóan az aceton fotobomlásánál követett tárgyaláshoz (4.1.3. fejezet), a MEK 

fotobomlási kvantumhatásfokának nyomás– és hımérsékletfüggését szintén Stern–Volmer 

ábrázolásban mutatom be. A 4.15. ábrán látható, hogy a vizsgált nyomástartományban a 

Stern–Volmer ábrázolás egyenest határoz meg minden hımérsékleten. A kísérleti 

tapasztalatainkkal összhangban van az a feltételezés, hogy a MEK fotobomlási mechanizmusa 

hasonló az acetonéhoz. Valószínő, hogy az acetonnál tapasztalt kismértékő elhajlás a Stern–

Volmer diagramon itt is jelentkezne kisebb nyomásokon. Kis nyomásoknál azonban nem 

tudtam elvégezni a vizsgálatokat, ugyanis a levegı puffergáz nyomásának alsó határát az 

elıkísérletekben meghatározott minimális oxigénkoncentráció szabta meg. Ez alapján 67 

mbar össznyomás alatt nem tudtam méréseket végezni. 
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4.15. ábra. A MEK szintetikus levegıben mért fotobomlási kvantumhatásfoka Stern–Volmer 

ábrázolásban, különbözı hımérsékleteken (λ =308 nm). 

 

Noyes és Porter klasszikus vizsgálataiból ismert [Noyes1956], valamint Raber és 

Moortgat [Raber2000] kísérleti eredményei is azt mutatják, hogy viszonylag nagy 

hullámhosszaknál (λ ≥ 260 nm) a MEK fotolízisébıl acetilgyök és etilgyök keletkezik. Az 

egyéb primer fotokémiai folyamatok jelentısége elhanyagolható. Az acetonnal analóg módon, 

a MEK fotobomlása feltételezhetıen a következı mechanizmus szerint megy végbe: 
 

0 1S  +   Shν →     Ia,MEK 

1 3 2 3S   CH CO + CH CH→
i i

  kRS,MEK 

1 0S  + M  S  + M→    kQS,MEK 

1 1S   T→      kISC,MEK  

1 3 2 3T   CH CO + C H CH→
i i

  kRT,MEK 

1 0T  + M  S  + M→    kQT,MEK 

 

S0, S1 és T1 az alapállapotú, valamint az elsı gerjesztett szingulett és triplett állapotú 

MEK molekula, Ia,MEK a fényelnyelés sebessége. Az elsı gerjesztett szingulett állapotból (S1) 

végbemenı termékképzıdés sebességi együtthatója kRS,MEK, a fizikai kioltással történı 

stabilizáció sebességi együtthatója pedig kQS,MEK. Az elsı gerjesztett szingulett állapotú 

molekula spinváltó átmenettel triplett állapotba (T1) kerülhet, ennek a folyamatnak a 

sebességi együtthatója kISC,MEK. Az elsı gerjesztett triplett állapotból szintén lehetséges a 

termékképzıdés és a fizikai kioltás, mely folyamatok sebességi együtthatója rendre kRT,MEK és 
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kQT,MEK. A MEK fotobomlási mechanizmusa alapján az acetonnál bemutatotthoz hasonló 

módon ( (4.4) – (4.10) levezetés) az alábbi lineáris összefüggés adható meg: 
 

[ ]( )1
MEK 2 11 Ma aΦ − = + + ,   (4.15) 

ahol QS,MEK
1

RS,MEK

k
a

k
=  és ISC,MEK

2
RS,MEK

k
a

k
= . 

 

A (4.15) egyenlet alapján a kísérleti pontokra egyeneseket illesztettem, ezek szerepelnek a 

4.15. Stern–Volmer ábrán. A különbözı hımérsékleten kapott egyenesek a1 és a2 

paramétereit a 4.11. táblázatban foglaltam össze.  

 

Illesztési paraméterek 
T / K 

a1 / 1019  a a2  
b 

233 3,24 ± 0,587 0,24 ± 0,411 

253 2,09 ± 0,266 0,63 ± 0,358 

273 1,74 ± 0,002 0,37 ± 0,001 

298 1,04 ± 0,075 (–0,11 ± 0,117) 

323 0,59 ± 0,028 0,011 ± 0,009 
a Mértékegysége: cm3 · molekula–1 
b Dimenzió nélküli mennyiség 

4.11. táblázat. A kísérleti pontokra illesztett [ ] 1
MEKM Φ −−  függvény paraméterei,  

a1 = kQS,MEK / kRS,MEK és a2 = kISC,,MEK / kRS,MEK . 

 

A 4.11. táblázatban látható, hogy a 2–paraméteres illesztés a1 (= kQS,MEK / kRS,MEK) 

paramétere, az acetonhoz hasonlóan, csökken a hımérséklet növelésével. Ennek az lehet a 

magyarázata, hogy a szingulett állapotból induló reakció sebességi együtthatója (kRS,MEK) nı a 

hımérséklet növelésével, a reakció feltételezhetıen ez esetben is energiagáton keresztül megy 

végbe, a fotobomlásnak aktiválási energiaigénye van. Az energiagát nagyságát az acetonnál 

bemutatott módon, a (4.16) Arrhenius–típusú összefüggés segítségével becsültem. 
 

QS,MEK
S1,MEK

RS,MEK S1,MEK

1
exp

k hc hc
A

k E kTλ
  

= ⋅ −   
   

    (4.16) 

 

Ahol: h = 6,621 · 10–34 J · s, Planck állandó; c = 2,998 · 108 m · s–1, fénysebesség; k = 1,381 · 

10–23
 J · K–1, Boltzmann állandó; λ = 3,08 · 10–7 m, fotolízis hullámhossz (a saját 

méréseimben). 
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A kiértékelés eredményeit Arrhenius–ábrázolásban mutatom be a 4.16. ábrán. Az ln a1 

értékek az abszolút hımérséklet reciprokának függvényében egyenest határoznak meg, ami 

összhangban van a fotobomlás javasolt mechanizmusával. A hibanégyzetekkel súlyozott 

nem–lineáris legkisebb hibanégyzetek módszerével végzett paraméterbecslési eljárással a 

MEK S1 állapoton keresztül történı fotobomlásának gátmagasságára a következı értéket 

állapítottam meg: 

 ES1,MEK = 300 ± 5 nm = 398 ± 7 kJ · mol–1  
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4.16. ábra. A MEK S1 állapotból induló fotobomlásának vizsgálata Arrhenius–ábrázolásban. 

 

A 4.11. táblázatból az is látszik, hogy az a2 (= kISC,MEK / kRS,MEK) paraméter, az 

acetonhoz hasonlóan, a MEK esetében sem mutat egyirányú változást a hımérséklet 

változásával, az adatok azonban nagyobb szórást mutatnak. A spinváltó folyamat 

kvantumhatásfokát az acetonéhoz hasonlóan a (4.17) képlettel számoltam és a 4.12. 

táblázatban foglaltam össze az eredményeket. 

    ISC,MEK
ISC,MEK

RS,MEK

1
1

1
k

k

Φ = −
+

.    (4.17) 

ΦISC,MEK átlaga ≈ 0,3 , ami kisebb az acetonnál kapott paraméternél: ΦISC,Ac = 0,54. Ez a 

triplett állapot kisebb szerepére utalhat a MEK fotobomlásában. 
 

T / K 233 253 273 323 

ΦISC,MEK 0,194 ± 0,291 0,387 ± 0,264 0,270 ± 0,001 (0,011 ± 0,009) 

4.12. táblázat. A MEK spinváltó átmenetének kvantumhatásfoka a mérési hımérsékleteken. 
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Az aceton és MEK fotokémiai bomlása sok hasonlóságot mutat, de jelentıs különbség 

is van köztük. A 4.17. ábrán a MEK és az aceton szintetikus levegıben, szobahımérsékleten 

mért fotobomlási kvantumhatásfokát Stern–Volmer ábrázolásban hasonlítom össze. Látható, 

hogy a MEK fotobomlási kvantumhatásfoka jelentısen nagyobb, mint az acetoné. Így például 

szobahımérsékleten és 133 mbar nyomáson ΦMEK = 0,817 ± 0,001, míg az aceton 

kvantumhatásfoka ΦAc = 0,319 ± 0,032. A 998 mbar szintetikus levegıben mért 

kvantumhatásfok értékek pedig ΦMEK = 0,294 ± 0,017 és ΦAc = 0,112 ± 0,008. Az aceton 

Stern–Volmer ábrája „görbült”, amit a triplett állapot szerepével magyarázhatunk 

[Nádasdi2007], [Szilágyi2009], míg a MEK–nál a lineáris összefüggéstıl való eltérés nem 

állapítható meg, irodalmi utalások szerint azonban, nagyobb hullámhosszaknál (λ > 310 nm) 

és kis nyomásokon a lineáris összefüggéstıl való eltérés a MEK esetében is megfigyelhetı 

[Baeza–Romero2005b]. 
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4.17. ábra. Az aceton és MEK fotobomlási kvantumhatásfokának nyomásfüggése Stern–

Volmer ábrázolásban (T = 298 K, λ = 308 nm). 

 

A 4.18. ábrán bemutatom az aceton és a MEK a1 (= kQS / kRS) paraméterének 

hımérsékletfüggését, valamint a pontokra a (4.11) és (4.16) egyenlet alapján illesztett 

görbéket. Az aceton S1 állapotból történı fotodisszociációjának jóval erıteljesebb a 

hımérsékletfüggése, mint a MEK–nak, jeléül a gátmagasságokban meglévı különbségnek: 

ES1,Ac =  295 nm és ES1,MEK = 300 nm. 
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4.18. ábra. Az aceton és a MEK a1 (= kQS/kRS) paraméterének hımérsékletfüggése. 

 

4.2.2.4. Összehasonlítás irodalmi adatokkal 
 

 

Vizsgálataim döntı többségét 308 nm–en, szintetikus levegı puffergázban végeztem, 

ezért közvetlen összehasonlítás csak kevés közleménnyel tehetı meg. Noyes és Porter például 

stacioner fotolízist végeztek, melynél a Hg–gız lámpa 313 nm–es sugárzását használták a 

MEK gızének besugárzására. Már ezekben a vizsgálatokban is megállapították, hogy a 

MEK–ból az alkalmazott viszonylag nagyobb hullámhosszaknál valószínőleg acetil– és 

etilgyök keletkezik. Hımérséklet– és nyomásfüggést viszont nem vizsgáltak [Noyes1956]. 

 A MEK fotobomlási kvantumhatásfokára a IUPAC ajánlás összesen két adatot közöl 

[IUPAC2005a], Raber és Moortgat mérései alapján. A szerzık két nyomáson határozták meg 

a MEK fotobomlási kvantumhatásfokát: 1000 mbar szintetikus levegıben ΦMEK = 0,34 

értéket, 68 mbar szintetikus levegıben pedig ΦMEK = 0,89–es kvantumhatásfokot határoztak 

meg [Raber2000]. Fontos megjegyezni, hogy a besugárzást nem egy kiválasztott 

hullámhosszon végezték, hanem higanygız lámpa 275–380 nm tartományba esı folytonos 

sugárzásával, ennek ellenére az egyezés meglepıen jó saját, 308 nm–en kapott 

eredményeimmel: ΦMEK(67 mbar) = 0,962 ± 0,062 és ΦMEK(998 mbar) = 0,294 ± 0,017 (T = 

298 K). 
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 Baeza–Romero és munkatársai az aceton fotobomlási kvantumhatásfokának 

vizsgálatához kidolgozott lézerspektroszkópiai módszerrel (ld. 4.1.4. szakasz) határozták meg 

a MEK fotobomlási kvantumhatásfokának hımérséklet– és nyomásfüggését [Baeza–

Romero2005b]. Az angol kutatók a MEK impulzuslézer fotolízisét végezték el O2 

jelenlétében. A fotolízis során acetilgyök keletkezik, ami oxigénmolekulával reagálva OH–

gyököt hoz létre ((4a) reakció). A szerzık az OH–gyököt detektálták LIF spektroszkópiával, 

amibıl a MEK fogyási kvantumhatásfokát származtatták: kísérleteikbıl meghatározták a 

fotobomlási kvantumhatásfok nyomás– és hımérsékletfüggését. A könnyebb összehasonlítás 

érdekében az általuk megadott eredményeket a saját mérési eredményeimmel a 4.13. 

táblázatban foglalom össze, három jellemzı nyomáson a hımérséklet függvényében 

feltüntetve az eredmények közti százalékos eltérést. 

 

233 K 253 K 273 K 
p / 

mbar Baeza 
Romero Saját Eltérés 

/ % 
Baeza 

Romero Saját Eltérés 
/ % 

Baeza 
Romero Saját Eltérés 

/ % 

133 0,370 0,416 11 0,468 0,463 –1 0,606 0,518 –17 

400 0,231 0,222 –4 0,307 0,270 –14 0,410 0,374 –10 

998  –  0,173 0,155 –12 0,237 0,174 –36 

 

298 K 323 K 
p / mbar Baeza 

Romero Saját Eltérés 
/ % 

Baeza 
Romero Saját Eltérés 

/ % 

133 0,739 0,817 10 0,823 0,831 10 

400 0,532 0,586 9 0,634 0,580 9 

998 0,326 0,294 –11 0,418 0,336 –11 

4.13. táblázat. A MEK fotobomlási kvantumhatásfokának összehasonlítása Baeza–Romero és 

munkatársai eredményeivel [Baeza–Romero2005b]. 

 

A 4.13. táblázat adatai alapján elmondható, hogy az általam mért fotobomlási 

kvantumhatásfokok általában kisebbek, mint az angol kutatócsoport eredményei. A mérési 

hımérsékleteken ~10 %–os eltérés tapasztalható, kivéve a 233– és 273 K–en elvégzett 

méréseket, ahol ez az eltérés eléri az átlagos ~20 %–ot. A 4.13. táblázatban látható eltérés 

nem meglepı, hiszen az angol kutatók méréseiket oxigén jelenlétében, de He puffergázban 

végezték. A különbözı minıségő puffergázok kioltó hatása eltérı, amint ezt a 

kutatócsoportunkban végzett vizsgálatok eredményei igazolták [Kovács2006], [Szilágyi2009]. 

Mivel méréseimet szintetikus levegı puffergázban végeztem, várható volt, hogy kisebb 
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fotobomlási kvantumhatásfokot határozok meg, ugyanis a szintetikus levegı fizikai kioltó 

hatása jóval nagyobb, mint a héliumé. Az angol kutatócsoport feltételezte, hogy a MEK 

abszorpciós keresztmetszete nem függ a hımérséklettıl, a szobahımérsékletre vonatkozó 

abszorpciós keresztmetszetet [Yujing2000] használták a méréseik kiértékelése során. Ezzel 

szemben, amint azt a 4.2.1. fejezetben bemutattam, a MEK abszorpciós keresztmetszete 

jelentısen függ a hımérséklettıl. Kísérleteim kiértékelésekor az általam meghatározott 

hımérsékletfüggı abszorpciós keresztmetszetet használtam. Így az egyezés mértéke inkább 

meglepınek mondható és a hibák egymást kioltó hatására utalhat. 

 

Tudomásom szerint, a MEK fogyási kvantumhatásfokát 248 nm–en mások nem 

határozták meg. Néhány munkában a fotobomlás során keletkezı termékek képzıdési 

kvantumhatásfokát vizsgálták. Khamaganov és munkatársai impulzuslézerrel fotolizálták a 

MEK–t N2 puffergázban, szobahımérsékleten, miközben UV–abszorpciós módszerrel 

detektálták a keletkezı acetil– és metilgyököt [Khamaganov2007]. Azt tapasztalták, hogy a 

puffergáz nyomásának növelésével a metilgyök–képzıdés kvantumhatásfoka csökken, míg az 

acetilgyök–képzıdésé nı, majd ~1330 mbar nyomáson állandó értéket vesz fel. Ebbıl azt a 

következtetést vonták le, hogy a fotolízis során keletkezı rezgésileg gerjesztett acetilgyök 

ütközéssel történı kioltása és bomlása egymással versengı folyamatok ebben a rendszerben. 

Rajakumar és munkatársai az acetilgyök–képzıdés kvantumhatásfokát mérték 248 nm–en, 

szobahımérsékleten, He és N2 puffergázban [Rajakumar2008]. Kísérleteikben az acetilgyököt 

CRDS–módszerrel (cavity ring–down spectroscopy) detektálták. Az acetilgyök–képzıdés 

kvantumhatásfokának növekedését tapasztalták a puffergáz nyomásának növelésével, 840 

mbar nyomáson ΦCH3CO = 0,86 kvantumhatásfokot mértek, ami összhangban van a fogyási 

kvantumhatásfokra vonatkozó saját eredményemmel: ΦMEK = 0,934–0,953 (133–998 mbar). 
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4.3. A CH3
·CO– és C2H5

·CO –gyök reakciója O2–nel 
 

 Az acetil– és propionilgyök reakcióját oxigénmolekulával gyorsáramlásos kinetikai 

berendezésben (DF) tanulmányoztam. Kutatócsoportunkban a két reakciót korábban nem 

vizsgálták, az acetilgyök detektálása nem volt eredményes a DF berendezésben 

[Vasvári2008]. Mindkét reakcióban jelentıs OH–képzıdést tapasztaltam azonban, ami 

lehetıvé tette a reakciók kinetikájának vizsgálatát és az OH–képzıdés elágazási arányának 

meghatározását. A vizsgálati módszer és az eredmények kiértékelése nagyon hasonló volt a 

két reakciónál, a részleteket az acetilgyök reakcióján keresztül mutatom be. A tanulmányozott 

reakciók a következık: 

3 2CH CO + O            termékek→
i

     (3) 

3 2 3CH CO + O + M    CH C(O)OO  + M→
i i

    (3a) 

          O H + termékek→
i

     (3b) 

 

3 2 2CH CH CO + O            termékek→
i

     (4) 

3 2 2 3 2CH CH CO + O + M    CH CH C(O)OO  + M→
i i

   (4a) 

     O H + termékek→
i

    (4b) 

 

4.3.1. A kísérletek kivitelezése és az eredmények kiértékelése 
 

 A mérések során He vivıgázban állítottam elı az acetilgyököt az acetaldehid és OH 

reakciójával: 3 3 2O H + CH C(O)H  CH CO + H O→
i i

 (6a). Az OH–gyököt az injektor 

belsejében állítottam elı a H + NO2 reakcióval, az acetaldehid a reaktor felsı végén lépett be 

a gázáramba (ld. 4.19. ábra). Kísérleteimben az OH–gyök koncentrációjával arányos jelet 

mértem a reakcióidı függvényében közvelenül egymás után végzett két méréssorozatban: 

amikor a rendszerbe csak az OH + acetaldehidet vezettem be, illetve amikor a rendszerben 

OH + acetaldehid + O2 volt jelen. A hidroxilgyök detektálása kétféleképp történt, lézer 

indukált fluoreszcenciás módszerrel (LIF): Nd:YAG lézerrel pumpált festéklézer 282 nm–es 

sugárzásával a gerjesztett OH–gyökök emisszióját detektáltam fotoelektron–sokszorozóval, 

310 nm–en, illetve rezonanciafluoreszcenciás módszerrel (RF): OH–rezonancialámpával 

gerjesztett hidroxilgyökök emisszióját detektáltam a fotoelektron–sokszorozóval, 307 nm–en. 
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A mérési elrendezést a 4.19. ábrán mutatom be. A reakcióhımérséklet legtöbbször T = 298 ± 

1 K volt, néhány mérést szobahımérséklet felett és az alatt is végeztem. A tipikus mérési 

paramétereket a 4.14. táblázatban foglaltam össze.  

 

 p / mbar 
[OH] 0 

/ 1011 molekula · cm–3 

[O2]0 

/ 1014 molekula · cm–3 

[Aldehid] 0 

/ 1013 molekula · cm–3 

Acetilgyök + O2 

Propionilgyök + O2 

1,33 – 10,9 

1,37 – 13,3 

3 – 12 

2 – 42 

5 – 15 

0,4 – 53 

1 – 8 

0,1 – 1,4 

4.14. táblázat. Az acetilgyök + O2 és a propionilgyök + O2 reakciók vizsgálatának kísérleti 

körülményei (T = 298 ±  1 K). 

 

 

4.19. ábra. A mérési elrendezés vázlata az acetilgyök oxigénnel végbemenı reakciójának 

vizsgálatához: a hidroxilgyök detektálására vagy a rezonancialámpát, vagy a lézerrendszert 

használtam; a propionilgyök + O2 reakció tanulmányozása teljesen hasonló módon történt.  

 

Amint a bevezetı szakaszban említettem, az acetilgyököt nem tudtuk detektálni a 

reakcióban, így a bruttó reakció (3) sebességi együtthatóját sem tudtuk közvetlenül 

meghatározni. Ezért az OH–gyök idıbeli változásának számítógépes modellezésével, 

paraméterbecslési eljárással próbálkoztunk. A KINTECUS numerikus programmal [Kintecus] 

modelleztük a kísérletileg mért [OH] – reakcióidı adatokat, a modellezési eredményekre 
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érzékenységanalízist végeztünk [Kovács2007]. Megállapítottuk, hogy a modellszámításban 

kapott koncentráció–profilok nem eléggé érzékenyek a k3 paraméter értékeire, ezért a bruttó 

reakció sebességi állandóját csak egy kettes faktorral való bizonytalansággal tudtuk becsülni: 

k3 ≈ 1 · 10–12 cm3 · molekula–1 · s–1 [Kovács2007]. 

Kísérleteimben azt tapasztaltam, hogy az OH–gyök acetaldehiddel (és 

propionaldehiddel) való reakciójában oxigén hatására megnıtt a jelnagyság, ami a 

reakciórendszerben végbemenı OH–visszaképzıdés miatt következett be. Az OH–gyök a  

(6a) – (3b) láncreakcióban képzıdik vissza:  

3 3 2OH + CH C(O)H  CH CO + H O→
i

   (6a) 

3 2CH CO + O   O H + termékek→
i i

   (3b) 

A 4.20. ábrán az OH–visszaképzıdést egy reakciósémával szemléltetem, Γ3b–vel jelöltem az 

OH–gyök képzıdésének elágazási arányát az acetilgyök + O2 reakcióban. Az elágazási arány, 

a definíció szerint: 

3b
3b

3

Γ = k

k
,     (4.18) 

amit a továbbiakban „OH–termelés”–nek („yield”) is fogok nevezni. 
 

 

4.20. ábra. Az OH–visszaképzıdésre vezetı ciklus az acetilgyök + O2 reakciórendszerben,  

Γ3b = k3b / k3,  
'
3k  = k3 · [O2], 

'
5ak  = k5a · [CH3C(O)H]. 

 

Az alkalmazott kis OH–koncentrációnál, és az igen nagy fölöslegben használt 

acetaldehid– és oxigénkoncentráció miatt, csak a (3a), (3b), (5a) reakciók mennek végbe, 

illetve az OH–gyök heterogén fali fogyása, amellyel még kis gyökkoncentrációknál is 

számolni kell: 

O H  termékek→
i

    (wOH) 
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Az elmondottak szerint a bekövetkezı kémiai változásokra egy viszonylag egyszerő 

differenciálegyenlet–rendszer írható fel:  

5a wOH 3b 3 3 0

[O H]
[O H] [O H] [CH CO]; [O H]( 0) [O H]

d
k k k t

dt
′ ′= − − + = =

i

i i i i i

Γ  (4.19) 

 

3
5a 3 3 3

[CH CO]
[OH] [CH CO]; [CH CO]( 0) 0

d
k k t

dt
′ ′= − = =

i

i i i

 (4.20) 

 

3 3 2 5a 5a 3[O ]; [CH C(O)H]k k k k′ ′= =     (4.21) 

 

Az egyenletrendszerre analitikus megoldás adható, amit a kutatási téma kidolgozásában 

résztvevı Zádor Judit munkatársunk végzett el a „Mathematica” programcsomag 

[Mathematica 5.2] segítségével. A részletek megtalálhatók a 2007–ben közölt dolgozatunk 

függelékében [Kovács2007]. Végeredményként az OH képzıdés elágazási arányára a 

következı egyszerő kifejezést kaptuk: 

0
3b

0 wOH

κ κΓ
κ

∗−=
− k

,    (4.22) 

ahol κ0 és κ* rendre az OH–jel – reakcióidı adatokra illesztett görbék lecsengési együtthatója 

O2 távollétében és jelenlétében, kwOH pedig az OH–gyök fali fogyására jellemzı sebességi 

együttható (kwOH az acetilgyök + O2 reakció esetén 6–20 s–1 volt, a propionilgyök + O2 

vizsgálatakor pedig 4–8 s–1).  

 

4.3.2. Az eredmények bemutatása  

 

 
i

 3 2CH C O + O . Az acetilgyök + O2 reakció vizsgálatát a gyorsáramlásos technika 

mőködési feltételeinek megfelelıen kisnyomású tartományban, 1,33–10,9 mbar között 

végeztem. A mérések többségét szobahımérsékleten hajtottam végre. A tipikus kiindulási 

koncentrációk a következık voltak: [OH]0 = (3–12) · 1011 molekula · cm–3, [O2]0 = (5–15) · 

1014 molekula · cm–3 és [acetaldehid]0 = (1–8) · 1013 molekula · cm–3. A 4.21. ábrán a 

kísérleteimben kapott jellemzı OH–fogyási görbéket mutatok be O2 jelenlétében és 

távollétében. Szembetőnı a fogyási görbék jellegzetessége, az hogy O2 hozzáadására megnı 

az OH–jel, illetve a változás sebessége kisebb lesz. Az OH–jel idıbeli változása mindkét 

esetben elsırendő kinetikát követ, amint azt a beékelt ábra féllogaritmikus ábrázolása mutatja: 

a mérési pontok egyenest határoznak meg. 
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4.21. ábra. Az acetilgyök + O2 reakció vizsgálatakor mért tipikus OH–lecsengési görbék, 

oxigén jelenlétében és távollétében (p = 3,33 mbar, T = 298 K).  

 

A különbözı nyomásokon kapott kísérleti eredményeket a 4.15. táblázatban adom meg, ahol 

feltüntettem a detektálás módját és az OH–forrást is. 

p (He)  
/ mbar 

κ0  
/ s–1 a 

κ
*  

/ s–1 b 
Γ3b Megjegyzés  p (He)  

/ mbar 
κ0 

 / s–1 a 
κ

*  
/ s–1 b 

Γ3b Megjegyzés 

1,34 124 24,5 0,96 c, e  3,78 69,4 36,8 0,66 c, f 

1,36 149 31,7 0,91 c, e  4,16 170 63,4 0,71 d, e 

2 149 37,8 0,86 c, e  5,12 64,7 32 0,73 c, e 

2,13 156 40 0,85 d, e  5,2 65,7 31,2 0,75 c, e 

2,74 120 45,7 0,74 c, e  6,12 225 101 0,6 d, e 

3,33 111 35,5 0,83 c, e  6,65 96,2 46,7 0,65 c, e 

3,33 177 60 0,75 c, e  6,65 148 66,9 0,63 c, e 

3,5 100 46,1 0,67 c, f  7,69 87,6 52,1 0,53 c, e 

3,58 91,3 39,3 0,73 c, f  8,71 63,2 37,9 0,59 c, e 

3,58 136 61,6 0,64 c, f  8,71 94,6 55 0,53 c, e 

3,58 181 72,4 0,68 c, f  9,44 124 69,8 0,52 d, e 

      10,91 105 66,7 0,45 d, e 
a OH–lecsengési együttható oxigén távollétében; b OH–lecsengési együttható oxigén jelenlétében; c OH forrás: H 
+ NO2; 

d OH forrás: F + H2O; e LIF detektálás; f RF detektálás. 
 

4.15. táblázat. Az acetilgyök + O2 reakcióban szobahımérsékleten mért OH–elágazási 

arányok különbözı nyomásokon. 

 



 76 

A táblázat adatai alapján látható, hogy 1 mbar körüli nyomáson közel egységnyi az OH–

elágazási arány, ami azonban gyorsan csökken a nyomás növelésével és 10,91 mbar 

nyomáson csak kb. fele az 1,34 mbar–on mért értéknek. Néhány mérést 273– és 343 K–en is 

végeztem: az eredmények nem mutattak hımérsékletfüggést [Kovács2007]. 

 
i

2 5 2C H C O + O  . A propionilgyök + O2 reakciót az 1,37–13,3 mbar közötti 

nyomástartományban vizsgáltam, szobahımérsékleten. Tipikus koncentrációk a következık 

voltak: [OH]0 = (2–42) · 1011 molekula · cm–3, [O2]0 = (0,4–53) · 1014 molekula · cm–3 és 

[propionaldehid]0 = (0,1–1,4) · 1013 molekula · cm–3. A 4.22. ábrán a propionilgyök + O2  

reakció vizsgálatakor kapott jellemzı OH–fogyási görbéket mutatok be oxigén jelenlétében és 

távollétében. A propionilgyök + O2 reakció tanulmányozására végzett kísérletekben is azt 

tapasztaltam, hogy O2 hozzáadására megnıtt az OH–jel, valamint a változás sebessége kisebb 

lett. Az OH–jel változása a reakcióidıvel itt is elsırendő kinetikát követ, amint az a beékelt 

ábrán látszik.  
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4.22. ábra. A propionilgyök + O2 reakció vizsgálatakor mért tipikus OH–lecsengési görbék, 

oxigén jelenlétében és távollétében (p = 6,11 mbar, T = 298 K).  

 

A mérési eredményeket a 4.16. táblázatban foglaltam össze. Az adatokból látszik, hogy a 

nyomás növelésével az OH–termelés csökken, hasonlóan az acetilgyök + O2 reakcióhoz. Az 

1,37 mbar–os érték kevesebb, mint a felére csökken 13,34 mbar nyomáson. 
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p (He) 
/ mbar 

к0 
a  

/ s–1 
к

* b  

/ s–1 Г4b 
c 

Kísérletek 
száma 

1,37 38–176 8–42 0,88 ± 0,06 10 

2,00 90–129 9–33 0,86 ± 0,07 6 

2,61 20–185 2–54 0,84 ± 0,06 7 

3,59 14–155 8–63 0,68 ± 0,05 7 

6,22 28–169 15–84 0,62 ± 0,06 9 

8,15 27–57 16–43 0,53 ± 0,06 11 

10,00 21–60 14–35 0,44 ± 0,05 6 

13,34 32–112 23–77 0,33 ± 0,05 6 
a OH–lecsengési együttható oxigén távollétében; b OH–lecsengési együttható oxigén jelenlétében; c a hibák az 
illesztések 1σ statisztikus bizonytalanságát jelölik. 
 

4.16. táblázat. A propionilgyök + O2 reakcióban szobahımérsékleten mért OH–elágazási 

arányok különbözı nyomásokon. 

 

4.3.3. Az eredmények értékelése  
 

 A 4.23. ábrán a 4.15. táblázatban közölt mérési pontokat ábrázoltam, ugyanis a 

nyomás függvényében ábrázoltam az OH–elágazási arányt az acetilgyök + O2 reakcióban; a 

saját mérési eredményeken kívül az irodalmi adatokat is feltüntettem. 
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4.23. ábra. Az OH–termelés nyomásfüggése az acetilgyök oxigénnel végbemenı 

reakciójában, szobahımérsékleten, He puffergázban (a Hou és munkatársai által végzett 

RRKM számítások N2 puffergázra vonatkoznak [Hou2005]). 
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A 4.23. ábrán látható, hogy az 1 mbar–on kapott, közel egységnyi OH–termelés a nyomás 

növelésével jelentıs mértékben csökken. Hasonló nyomásfüggést tapasztaltam a 

propionilgyök oxigénnel végbemenı vizsgálatakor is, ezt a 4.24. ábrán mutatom be. 
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4.24. ábra. Az OH–termelés nyomásfüggése a propionilgyök oxigénmolekulával végbemenı 

reakciójában, szobahımérsékleten. 

 

A 4.23.– és 4.24. ábráról megállapítható, hogy mindkét reakció esetében az OH–képzıdés 

elágazási aránya a nyomás függvényében jellegzetes szigmoid–görbe alakú. A nyomásfüggés 

magyarázható a Lindemann–Hinshelwood formalizmussal, azon esetben, amikor nem 

egyszerő asszociációs reakcióról van szó, hanem a kombinálódási terméken kívül más 

termékek is keletkeznek [Pilling1995]. Az általam vizsgált reakciókra vonatkozóan ez azt 

jelenti, hogy olyan kémiai aktivációs mechanizmus megy végbe, amelyben az asszociációs 

folyamatban rezgésileg gerjesztett peroxilgyök keletkezik, ennek visszaalakulása a 

reaktánsokká verseng az ütközés által történı energiavesztéssel, továbbá a gerjesztett 

peroxilgyökbıl OH–gyök is keletkezik. A következı reakciósémát írhatjuk fel, ahol a csillag 

jelöli a rezgésileg gerjesztett molekulát, M az ütközı partnert, X pedig az egyéb terméket: 

*
2R CO + O   (RC(O)OO)→

i i

   (A) 

*
2(RC(O)OO)   R CO + O→

i i

   (–A) 

*(RC(O)OO)  + M  RC(O)OO  + M→
i i

  (Q) 

*(RC(O)OO)   OH + X→
i i

   (B) 
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A fenti séma mind az acetilgyök, mind a propionilgyök oxigénnel végbemenı reakciójára 

érvényes, R a CH3–, illetve C2H5 csoportot jelöli. A kémiai aktivációs mechanizmusból az 

OH–termelésre egyszerő képletet kapunk, mely az acetilgyök + O2 esetén a következı: 
    

[ ]
B

3b
B Q

 
 + M

Γ = k

k k
  (ugyanígy Γ4b is)  (4.23) 

 

A (4.23) egyenlet összhangban van azzal a tapasztalattal, hogy az OH–képzıdés 

nyomásfüggı: az OH–képzıdés igen kis nyomásokon közelít egyhez és végtelen nagy 

nyomáson nulla lenne. A 4.23. ábrán a mérési pontok mellett a (4.23) egyenletnek megfelelı 

görbeillesztés eredményét is feltüntettem folytonos vonallal. Az illesztés láthatóan jól írja le a 

méréseket, további messzemenı következtetéseket azonban nem szabad levonni az 

egyezésbıl, kB és kQ egyszerően csak illesztési paraméterek. A Lindemann–Hinshelwood 

séma ugyanis nagyfokú egyszerősítéseket tartalmaz [Pilling1995]: feltételezi például, hogy az 

ütközéssel történı relaxációnál az ütközés minden esetben erıs, ami azt jelenti, hogy a 

rezgésileg gerjesztett molekula egyetlen ütközésben a teljes energiáját elveszíti. Az ütközéses 

kioltás sebessége ez alapján egyetlen sebességi együtthatóval lenne leírható. A másik fontos 

egyszerősítés a mechanizmusban az, hogy a termékképzıdés sebességi együtthatóját is 

egyetlen értékkel jellemzi, holott a különbözı energiájú gerjesztett molekulákból kiinduló 

termékképzıdés sebessége eltérı. A mechanizmus ennek ellenére jól leírja a kísérleti 

eredmények jellemzı vonásait: a görbealakot és azt, hogy ha a nyomás végtelenhez tart, akkor 

az OH–termelés közelít nullához, viszont amikor a nyomás nullához tart, az OH–termelés 

határértékben egységnyi (4.23. és 4.24. ábra). A 4.24. ábrán bemutatom a kutatócsoportunkkal 

együttmőködı kínai kollégák magas szintő variációs RRKM számítási eredményeit is 

[Hou2005], [Wang2008]. Az ábrán feltüntettem továbbá az egy ütközésben átlagosan átadott 

energia (<∆E>) nagyságát is, ami illesztı paraméter volt a számításokban. A 4.24. ábra 

alapján megállapítható azonban, hogy a számítások ma még nem prediktív jellegőek, mert az 

illesztıparaméter megváltoztatásával nagyon eltérı kísérleti eredmények is egyformán jól 

leírhatók [Hou2005], [Maranzana2007],[Wang2008].  
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4.3.4. Összehasonlítás irodalmi adatokkal 
   

Tyndall és kutatócsoportja javasolt elıször OH–képzıdési arányokat az acetilgyök és 

O2 reakciójára [Tyndall1997]. Az OH–gyököt ugyan nem tudták detektálni, azonban három 

különbözı környezeti fotoreaktorban mért termékképzıdési sebességek számítógépes 

modellezése alapján becsülni tudták az OH–termelést. A 4.23. ábrán üres négyzettel tüntettem 

fel Tyndall és munkatársai mérési eredményeit, amellyekkel a (4.23) egyenlet alapján 

extrapolált saját eredményeim jól egyeznek. 

 Az acetilgyök + O2 reakciót Blitz és munkatársai vizsgálták a legrészletesebben 

[Blitz2002]. Az aceton 248 nm–es fotolízisével állították elı az acetilgyököt, ami a 

reakcióelegyhez hozzáadott oxigénnel reagált (az ı kísérleteikben is He volt a puffergáz). A 

keletkezı OH–gyököt lézerindukált fluoreszcenciás módszerrel detektálták. A 4.23. ábrán 

látszik, hogy az általuk alkalmazott legkisebb nyomás (14 mbar) is nagyobb volt, mint a saját 

méréseimben alkalmazott legnagyobb nyomás (10,91 mbar). Az igen jelentıs eltérés így is 

megállapítható azonban: Γ3b (14 mbar) = 0,74 [Blitz2002]; Γ3b (10,91 mbar) = 0,45 – jelen 

értekezés. Az irodalomban élénk vita folyik az egyes kutatóhelyek eltérı eredményeirıl. A 

4.23. ábrán a leeds–i kutatócsoport legújabb mérési eredményeit is feltüntettem [Carr2007]. 

Ezekben a kísérletekben az ecetsav fotolízisével állították elı az acetilgyököt miközben OH–

gyök is keletkezett ugyanakkora kezdeti koncentrációban. Így a rendszerben egy „alap” OH–

gyök koncentráció volt jelen, mintegy belsı standardként, melynek LIF–jele a rendszerhez 

hozzáadott oxigén hatására megnıtt. Kísérleti pontjaik inkább az általuk korábban mért 

adatokkal [Blitz2002] egyeznek, mint saját eredményeimmel (4.23. ábra). A leeds–i 

kutatócsoport vizsgálta a propionilgyök oxigénnel végbemenı reakcióját is [Baeza–

Romero2005a]. A MEK fotolízisével állították elı a propionilgyököt, majd az oxigén 

hozzáadására keletkezı OH–gyököt LIF spektroszkópiás módszerrel detektálták. A 4.24. 

ábrán bemutatom saját eredményeim mellett az általuk mért pontokat is: látható a jelentıs 

eltérés az eredmények között. 

Hou és kutatócsoportja magas színvonalú kvantumkémiai számításokat végzett az 

acetilgyök + O2 reakció potenciális energia felületére [Hou2005]. Azt találták, hogy a reakció 

addíciós–eliminációs mechanizmust követ, ahol az addíciós lépésben keletkezik a rezgésileg 

gerjesztett peroxilgyök, ami vagy relaxálódik a puffergázzal történı ütközés során, vagy 

reakcióban vesz részt. A reakció elsı lépése az 1–4 H átmenet, melynek során 

(CH2C(O)OOH)* keletkezik. A rezgésileg gerjesztett hidroperoxilgyök ezt követıen OH–

gyökre és α–lakton molekulára bomlik el. A kínai kutatócsoport az OH–termelés 
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nyomásfüggését is kiszámította, az acetilgyök + O2 és a propionilgyök + O2 esetén is, az 

általuk megadott görbéket feltüntettem a 4.23. és 4.24. ábrákon [Hou2005], [Wang2008] (ld. a 

4.3.3. szakaszban is).  

 A vita további fejleményét mutatják az Orleans–i gázkinetikai konferencián 

bemutatott eredmények [Talukdar2006], amiket szintén feltüntettem a 4.23. ábrán. Talukdar 

és munkatársai az acetilgyököt az acetaldehid és Cl atom reakciójából nyerték, majd LIF 

módszerrel detektálták az oxigén hozzáadására keletkezı OH–gyököt. Eredményeik igen jól 

egyeznek a (4.23) egyenlettel a saját mérési pontjaimra illesztett görbével. 

 Legújabban Maranzana és munkatársai végeztek kvantumkémiai számításokat az 

acetilgyök + O2 reakcióra [Maranzana2007]. A kvantumkémiai eredményeket magas 

színvonalú elméleti reakciókinetikai számításokban használták fel, ami alapján megadták az 

OH–képzıdés elágazási arányát az acetilgyök + O2 reakcióban. A szerzık részletesen 

tárgyalták publikált eredményeinket [Kovács2007], amellyel a számítások igen jól egyeznek. 

Az egyezést grafikusan is bemutatták (10. ábra [Maranzana2007]), amit a 4.25. ábrán 

reprodukáltam. Maranzana és szerzıtársai ugyanakkor szintén rámutattak az energiaátadási 

paraméterek bizonytalanságából származó problémákra. 
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4.25. ábra. Az acetilgyök + O2 reakcióban kísérletileg mért (jelen munka) és számított 

[Maranzana2007] OH–termelési arányok. 
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4.4. Hidroxilgyökkel végbemenı reakciók 
 

 Az elızı fejezetekben részletesen bemutattam az aceton és MEK fotobomlásának 

vizsgálatát és az eredményeket (4.1.–4.2. fejezet). Doktori munkámban foglalkoztam még 

néhány szerves molekula OH–gyökkel végbemenı elemi reakciójának kinetikai vizsgálatával 

is, amelyek szintén fontos iniciálási lépések a légkör kémiai folyamataiban. A következıkben 

az alábbi reakciókkal kapcsolatos eredményeim tárgyalom: 
 

3O H + CH C(O)H      termékek→
i

     (5) 

          3 2 CH CO + H O→
i

     (5a) 

 

3 2O H + CH CH C(O)H      termékek→
i

     (6) 

     3 2 2 CH CH CO + H O→
i

   (6a) 

 

3O H + CH C(O)Cl    termékek→
i

     (7) 

2 2                                 CH C(O)Cl + H O→     (7a) 

 

4.4.1. Az acetaldehid és propionaldehid reakciója hidroxilgyökkel 

 

 A 4.3. szakaszban bemutattam az acetil– és propionilgyök oxigénmolekulával 

végbemenı reakciójának vizsgálati módszereit és az eredményeket. Az OH–képzıdés 

elágazási arányának meghatározásakor kapott kísérleti adatokból, mintegy értékes 

„melléktermékként” származtatható volt az acetaldehid és propionaldehid OH–gyökkel 

végbemenı bruttó reakciójának sebességi együtthatója, k5 és k6. A (4.22) egyenletben szereplı 

κ0 ugyanis az acetaldehid, illetve propionaldehid OH–gyökkel való reakciójában az OH–gyök 

fogyásának lecsengési állandója, a reaktánsok nagy feleslege mellett. A hidroxilgyök 

lecsengési állandója tehát, a szokásos terminológia szerint a „pszeudo–elsırendő sebességi 

együttható”, amit a továbbiakban a következıképpen jelölök: κ0,5 = k’5 = k5 · [CH3C(O)H] és 

κ0,6 =  k’6 = k6 · [C2H5C(O)H]. A k’ (κ0) adatok különbözı nyomásokon a 4.15. és 4.16. 

táblázatban megtalálhatók (4.3. szakasz), amelyeket az acetaldehid– és propionaldehid 

koncentráció függvényében a 4.17. táblázatban is összefoglaltam. Az acetaldehid 

koncentrációját nem minden kísérletben mértük meg, sokszor egyszerően csak a nagy 

feleslegrıl gondoskodtunk az OH–termelés meghatározására végzett vizsgálatokban. Ezzel 
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szemben, ahogy az a 4.17. táblázatból is látszik, a propionaldehid + OH reakció esetén 

minden kísérletben feljegyeztük a propionaldehid koncentrációját.  

 [Acetaldehid]a k’ 5 [Propionaldehid]  a k’ 6 [Propionaldehid]  a k’ 6 

15,5 34,3 4,96 14,06 37,3 53,23 

18,0 40,82 10,8 26,18 41,1 69,83 

21,8 41,17 10,9 30,93 44,5 74,96 

31,77 50,52 11,3 22,38 46,7 91,8 

37,51 69,38 11,4 32,37 47,2 86,6 

40,31 85,7 12,1 27,76 47,2 101,48 

46,68 79,06 12,5 20,28 47,4 99,83 

58,06 77,21 12,7 28,32 49,3 98,37 

61,6 105,62 13,8 26,65 49,8 87,2 

62,94 77,01 14,9 37,81 53,5 94,71 

65,04 91,34 15,7 37,78 53,6 98,53 

66,9 100,16 16,3 33,91 53,7 102,89 

68,3 124,7 17,0 31,73 55,3 103,83 

71,22 97,36 19,5 40,2 55,5 129,42 

71,34 120,89 20,2 44,71 57,0 92,71 

73,0 136,88 22,9 44,71 57,4 119,74 

74,7 122,43 24,4 52,02 60,2 91,77 

81,24 120,41 26,0 46,72 61,6 123,75 

86,76 121,33 27,4 54,49 62,2 130,52 

101,46 118,1 28,4 51,46 62,3 111,46 

106,44 135,44 29,3 49,09 62,9 96,16 

116,46 136,08 31,1 43,15 64,4 115,75 

134,34 181,4 31,3 51,21 65,6 140,27 

175,5 264,9 32,1 57,21 69,9 155,28 

  32,2 75,04 72,4 153,66 

  32,7 48,54 73,3 123,18 

  33,7 62,75 88,9 169,3 

  34,4 53,16 106,0 195,48 
           a 1011 molekula · cm–3 egységben 

4.17. táblázat. Az acetaldehid, illetve propionaldehid OH–gyökkel végbemenı pszeudo–

elsırendő sebességi együtthatója különbözı aldehid–koncentrációknál. 

 

Az acetaldehid + OH reakcióra vonatkozó k’5 értékeket az acetaldehid koncentráció 

függvényében a 4.26. ábrán mutatom be. Az ábra alapján elmondható, hogy a mérési pontok 

meglehetısen széles koncentráció–tartományban egyenest határoznak meg, az egyenes 

meredekségébıl kapjuk meg a bimolekuláris sebességi együtthatót: 
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k5 = (1,25 ± 0,09) · 10–11 cm3 · molekula–1 · s–1 
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4.26. ábra. Az acetaldehid + OH reakcióra meghatározott pszeudo–elsırendő sebességi 

együtthatók ábrázolása az acetaldehid koncentráció függvényében. 

 

A 4.26. ábrához hasonlóan a propionaldehid koncentráció függvényében ábrázoltam a 

propionaldehid + OH reakció pszeudo–elsırendő sebességi együtthatóját, melyet a 4.27. 

ábrán mutatok be. Az ábra alapján ez esetben is elmondható, hogy a kísérleti pontok egy 

egyenest határoznak meg, melynek meredekségébıl adódik a bimolekulás sebességi 

együttható: 

k6 = (1,85 ± 0,06) · 10–11 cm3 · molekula–1 · s–1 
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4.27. ábra. A propionaldehid + OH reakcióra meghatározott pszeudo–elsırendő sebességi 

együtthatók ábrázolása a propionaldehid koncentráció függvényében. 
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Az acetaldehid OH–gyökkel végbemenı reakciójának sebességi együtthatója az 

irodalomban igen jól ismert, a 2008–as IUPAC ajánlásban k5 (298 K) = 1,5 · 10–11 cm3 · 

molekula · s–1 (~20 %–os hibával, ∆log k5 = ± 0,08) [IUPAC2008]. A reakció fontossága 

miatt még az utóbbi években is jelentek meg publikációk a témában [Taylor2006], [Zhu2008]. 

Saját kísérleti eredményem a hibahatáron belül megegyezik a IUPAC adatbázisban szereplı 

ajánlással.  

A propionaldehid + OH reakció vizsgálatáról lényegesen kevesebb közlemény 

található a szakirodalomban. A sebességi együtthatókat kivétel nélkül fotolitikus rendszerben 

végzett reakciókinetikai vizsgálatok alapján határozták meg, én a termikus DF technikát 

használtam. Saját kísérleti eredményem (k6 = 1,85 ± 0,06 · 10–11 cm3 · molekula–1 · s–1) 

nagyon jól egyezik a IUPAC által legújabban javasolt értékkel, ami k6 (298 K) = 1,9 · 10–11 

cm3 · molekula · s–1, ∆log k’5 = ± 0,10 [IUPAC2007a]. A jó egyezés a munkámban 

alkalmazott kísérleti módszer megbízhatóságát is mutatja. 

 

4.4.2. Acetil–klorid reakciója hidroxilgyökkel 
 

 Az acetil–klorid OH–gyökkel végbemenı reakcióját (7) a gyorsáramlásos 

reakciókinetikai módszerrel (DF / RF) szobahımérsékleten (T = 298 ± 2 K) és p = 2,60 ± 0,02 

mbar nyomáson tanulmányoztam; hélium volt a vivıgáz. Ennél a reakciónál a 

kutatócsoportunkban legtöbbször alkalmazott ún. „on–off” mérési eljárással határoztam meg a 

(7) reakció sebességi együtthatóját (ld. alább). 

A gyorsáramlásos készülékben az OH–gyököt a vizsgált reakciótól térben elkülönítve 

állítottam elı a mozgatható injektor belsejében. A H2–t tartalmazó héliumos gázelegyet 

(nagyon híg H2 / Ar / He) mikrohullámú kisülésen keresztül vezettem be az injektorba. A 

mikrohullámú kisülésben a H2–bıl atomos H keletkezik, a H–atomot pedig nitrogén–

dioxiddal gyors reakcióban hidroxilgyökké alakítottam, szintén a próbacsı belsejében. A 

reaktor belsı felületét és az injektort halocarbon viasz bevonattal láttam el a nem kívánt fali 

reakciók visszaszorítására. Az acetil–klorid a reaktor oldalsó csövén keresztül lépett be a 

reakciótérbe, majd a keveredési pontnál reagált az injektorból érkezı hidroxilgyökökkel. A 

gyökkoncentrációt (a koncentrációval arányos RF–jel nagyságát) a keveredési ponttól ismert 

távolságokban, a detektorblokkban mértem fotoelektron–sokszorozóval (3.9. ábra). A 

kísérleteket pszeudo–elsırendő körülmények között végeztem, [CH3C(O)Cl] >> [OH]0 ≈ 5 · 

1011 molekula cm–3 volt.  
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A gyorsáramlásos kinetikai méréseknél mindig felmerül az ún. „fali fogyás” 

problémája, vagyis az, hogy az elıállított szabadgyököket (jelen esetben a hidroxilgyököt) 

nemcsak a vizsgálni kívánt reakció fogyasztja, hanem heterogén fali reakciók is 

végbemehetnek: 

   O H  termékek→
i

    (wOH) 

   wOH

[O H]
 =  [OH]

d
k

dt
−

i

i

    (4.24) 

Az úgynevezett „on–off” technikával végzett méréseknél a fali hatások automatikusan 

kiküszöbölıdnek a vizsgált reakció sebességi együtthatójának meghatározásakor 

[Farkas2005]. Azért nevezzük „on–off” technikának a módszert, mert adott injektor–

pozíciónál (vagyis adott ∆z távolságoknál) az OH–jel nagyságát regisztráljuk a reaktáns 

jelenlétében (Son), illetve távollétében (Soff). A (4.26) egyenlet segítségével meghatározható a 

reakció pszeudo–elsırendő sebességi együtthatója,7k' : 

[ ]7 7 3 = CH C(O)Cl  + konst.k k'   (4.25) 

   on
7 7

off lin

∆
 ln  =   ∆  =   − ⋅ ⋅S z

k t k
S v

' '   (4.26) 

Ahol ∆t a reakcióidı (s), vlin a lineáris gázsebesség a reaktorban (cm · s–1) és ∆z az injektorcsı 

végének távolsága a detektorblokktól (cm). A 4.28. ábrán tipikus OH–lecsengéseket mutatok 

be különbözı acetil–klorid koncentrációknál: a féllogaritmikus ábrázolásban kapott 

egyenesek meredeksége arányos a pszeudo–elsırendő sebességi együtthatóval. 

10 15 20 25 30

-3

-2

-1

0
 

[24,56]

[14,6]

[3,57]

Acetil - klorid off

ln
 (

S
o

n
 /

S
o

ff
)

∆∆∆∆z / cm  

4.28. ábra. Az acetil–klorid + OH reakcióban tapasztalt tipikus OH–fogyások. A különbözı 

acetil–klorid koncentrációk a szögletes zárójelekben láthatók, 1014 molekula · cm–3 

egységben. 
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A pszeudo–elsırendő sebességi együtthatók az acetil–klorid koncentrációjának függvényében 

ábrázolva egyenest adnak, az illesztett egyenes meredeksége a reakció bimolekulás sebességi 

együtthatója, k7 (4.29. ábra).  
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4.29. ábra. Az acetil–klorid + OH reakcióra meghatározott pszeudo–elsırendő sebességi 

együtthatók ábrázolása az acetil–klorid koncentráció függvényében. 

 

Kísérleteim döntı többségét Merck gyártmányú acetil–kloriddal végeztem (3.5. táblázat), 

amelyben nem volt szennyezés kimutatható GC analízissel. A nagytisztaságú reaktáns 

használatának fontosságát mutatta az a tapasztalat, hogy a minta mindössze 0,8 %–os 

szennyezése (Aldrich) a sebességi együttható 50 %–os felülmérését eredményezte. 

A direkt gyorsáramlásos módszerrel végzett kinetikai kísérletek eredményei alapján a 

következı sebességi együtthatót javasoltuk az acetil–klorid és OH–gyök reakciójára 

[Nádasdi2006]:  

k7 = (1,70 ± 0,07) · 10–14 cm3 · molekula–1 · s–1 

 

A 4.29. ábrán az egyenes tengelymetszetébıl kwOH ≈ 17 s–1  „fali fogyásra” jellemzı 

sebességi együtthatót kaptam. Általában a gyorsáramlásos kinetikai berendezésekben, inert 

falborítás esetén, az OH–fogyásra hasonló értéket kapunk. A kísérletek paramétereit a 4.17. 

táblázatban foglaltam össze. 
 

T 

/ K 

p 

/ mbar 
Vivıgáz 

vlin 

/ cm · s–1 

[CH 3C(O)Cl] 

/ 1014 molekula · cm–3 

k’7 

/ s–1 

Kísérletek 

száma 

298 ± 2 2,60 ± 0,02 He 407 – 445 2,14 – 34,14 21,1 – 74,9 35 

4.17. táblázat. Az acetil–klorid + OH reakció vizsgálatának kísérleti körülményei. 
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A szakirodalomban eddig csak relatív módszerrel határozták meg a (7) reakció 

sebességi együtthatóját [Nelson1984], [Nelson1990]. Nelson és munkatársai CH3ONO 

fotolízisével állították elı a hidroxilgyököt NO jelenlétében légköri nyomású szintetikus 

levegıben. A reakcióelegyben jelen volt még a CH3C(O)Cl reaktáns és a referencia 

komponens, CHCl3 is. A kísérletekben a CH3C(O)Cl és CHCl3 fogyását mérték 

gázkromatográffal. A (7) reakció sebességi együtthatóját az OH + CHCl3 reakció sebességi 

együtthatójára vonatkoztatva határozták meg, vagyis felhasználták a k(CHCl3 + OH) 

irodalomból ismert értékét. A sebességi együtthatókat a 4.18. táblázatban hasonlítottam össze. 

Az adatokból látszik, hogy Nelson és munkatársainak eredményei jelentısen eltérnek az 

általam direkt módszerrel mért sebességi együtthatótól. A hivatkozott szerzık két egymástól 

is nagyon eltérı k7 értéket közöltek, amelyek közül az újabb kelető a régi adatsor hibás 

feldolgozásából származik, ld. [IUPAC2007c]. A k7 = 6,8 · 10–14 cm3 · molekula–1 · s–1 

sebességi együttható [Nelson1984] pedig négyszer nagyobb saját eredményemnél. Az eltérés 

egyik lehetséges magyarázata az, hogy Nelson és munkatársai kísérleteiben a reakcióelegy 

nagy koncentrációban tartalmazott metil–nitritet. A CH3ONO maga is fogyasztotta az OH–

gyököt,  k = 2 · 10–13 cm3 · molekula–1 · s–1 együtthatóval [Tuazon1983], [Nielsen1991]. Ez azt 

eredményezte, hogy a lassan reagáló acetil–klorid fogyása a reakcióban mindössze néhány 

százalékot tett ki, ami csak nagy bizonytalansággal volt mérhetı. 

 

k7 / 10–14 cm3 · molekula–1 · s–1 Módszer Forrás 

6,8 relatív [Nelson1984] 

0,9 ± 0,032 relatív [Nelson1990] 

1,70 ± 0,07 abszolút [Nádasdi2006] 

4.18. táblázat. A CH3C(O)Cl + OH reakció kísérleteimben meghatározott sebességi 

együtthatójának összehasonlítása az irodalmi adatokkal. 

 

 Megemlítem, hogy az IUPAC kritikai adatgyőjteménye a legutóbbi értékelésében az 

általam meghatározott sebességi együttható értéket javasolta az OH–gyök és CH3C(O)Cl 

reakciójára [IUPAC2007c]. 
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4.4.3. Sebességi együtthatók összehasonlítása 
 

 A PhD munkámban meghatározott sebességi együtthatókat a 4.19. táblázatban 

foglaltam össze. Néhány, a kutatócsoportunkban korábban meghatározott OH–gyök–reakció 

sebességi együtthatóját is feltüntettem összehasonlítás céljából. 

 

Reakció (i) ki
 a k5 / ki Hivatkozás 

OH + CH3C(O)H (5) (1,25 ± 0,09) · 10–11 1 Jelen munka 

OH + C2H5C(O)H (6) (1,85 ± 0,06) · 10–11 0,7 Jelen munka 

OH + CH3C(O)CH3 (2.14) (1,73 ± 0,05) · 10–13 72 [Vasvári2001] 

OH + CH3C(O)Cl (7) (1,70 ± 0,07) · 10–14 735 Jelen munka 

OH + CH3C(O)F (4.27) (7,40 ± 0,48) · 10–15 1689 [Kovács2006] 
    a molekula · cm–3 · s–1 egységben. 

4.19. táblázat. OH–gyökkel végbemenı néhány elemi reakció sebességi együtthatójának 

összehasonlítása. 

 

A 4.19. 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 propionaldehiddel végbemenı 

reakciójának van. Az acetaldehid + OH–gyök reakció k értéke ennél nem sokkal kisebb, ezzel 

szemben az acetil–klorid több, mint 700–szor kisebb sebességgel reagál az OH–gyökkel. Az 

acetil–fluorid pedig még az acetil–kloridnál is mintegy kétszer lassabban reagál. A nagy 

reaktivitás–különbségek az aldehides hidrogén kis kötésdisszociációs energiájára vezethetık 

vissza, szemben pl. az aceton primer kötésben lévı hidrogénjének kötésdisszociációs 

energiájával: DH°
298 (H–C(O)CH3) = 374 kJ · mol–1 [Kovács2005b], ill. DH°

298 (H–

CH2(O)CH3) = 403 kJ · mol–1 [Espinosa–Garcia2003]. A termodinamikai hatások mellett a 

poláris effektusok is nagy szerepet játszanak a reaktivitásban. Az OH–gyöknek ugyanis 

elektrofil reaktáns természete van, az elektronvonzó (negatív induktív hatást kifejtı) halogén 

szubsztituensek pedig csökkentik az elektronsőrőséget a C–H kötések hidrogénatomján. A 

reaktivitás ennek megfelelıen csökken. Megállapítható tehát, hogy a termodinamikai 

hatásokon kívül az induktivitási effektusokat is figyelembe kell venni az OH–reakciók 

reakciókinetikai sajátságainak értelmezése céljából. 
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5. Légkörkémiai vonatkozások 
 

 

 Az értekezésemben meghatározott OH–reakciók sebességi együtthatója (k5, k6, k7) 

légkörkémiailag fontos paraméterek, ezek bemenı adatokként szerepelnek a légkörkémiai 

modellszámításokban. Általánosságban azonban az mondható el, hogy az acetaldehid– és 

propionaldehid OH–gyökkel végbemenı reakciójának vizsgálatára kapott eredményeim nem 

változtatták meg az eddigi képet. Az irodalmi adatokkal jól egyezı értékeket kaptam az (5–6) 

reakció sebességi együtthatójára. Az acetil–klorid OH–gyökkel végbemenı reakciójára kapott 

k7 érték viszont eltér az eddig ismert adattól. Ez azért fontos, mert az acetil–klorid az 1,1,1–

triklór–etán légköri lebomlásának köztiterméke. Az emittált szennyezıanyagok teljes légköri 

hatásának kiértékelésekor foglalkoznunk kell az atmoszférikus degradáció során keletkezı 

köztitermékekkel is. Az 1,1,1–triklór–etán CO2–ra és vízre történı lebomlási modellezéséhez 

elengedhetetlen k7 ismerete. A légköri modellezık általában a IUPAC kritikai győjteményébıl 

választják a kinetikai adatokat. Amint említettem, az OH + acetil–klorid reakció sebességi 

együtthatójaként a legújabb IUPAC ajánlás az általam meghatározott sebességi együtthatót 

javasolja [IUPAC2007c]. 

Az aceton légköri forrásai közül csupán 1–3% származik emberi tevékenységbıl, az 

aceton fı forrása a propán és a terpének légköri fotooxidációja [Singh2004]. Az aceton 

átlagos koncentrációja a világtengerek fölött ~0,5 ppb, míg a kontinensek fölött a 

szennyezetlen levegıben 1,5–3 ppb [Lewis2005]. A szénhidrogének légköri lebomlása során 

köztitermékként karbonilvegyületek képzıdnek. Nagy koncentrációja és a fotooxidációjakor 

keletkezı reaktív szabadgyökök miatt az aceton fontos szereplıje a felsı troposzféra 

kémiájának. A troposzféra egészét tekintve az ózon fotolízisekor keletkezı szingulett 

oxigénatom és vízgız reakciója a legfontosabb hidroxilgyök–forrás, de a magasság 

növekedésével (azaz a vízgız koncentrációjának csökkenésével) az aceton fotolízise 

jelentısen hozzájárul az OH– és HO2 gyökök képzıdéséhez [Singh1995].  Jeagle és 

munkatársai szerint egy aceton molekula széndioxiddá történı teljes lebomlásakor, a bruttó 

folyamatban, általában 2–3 HOx–gyök keletkezik [Jeaglé2001]. Az ózon keletkezését a 

troposzférában a HOx–gyökök koncentrációja határozza meg a 2 2HO + NO NO + OH→  és 

az 2 2 3NO  (+O ) O + NOhυ+ →  reakciókon keresztül, így az aceton fotolízise közvetve 

fokozza a troposzférikus ózonképzıdést. Egy további fontos légköri szerepe az acetonnak, 

hogy fotooxidatív lebomlásakor acetilperoxil–gyök keletkezik reaktív köztitermékként, ami 
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NO2–dal részben peroxiacetil–nitráttá (PAN) alakul át. A PAN inaktív formában tartalmazza 

az NO2 molekulát, amely csak az alacsonyabb légrétegekbe jutva szabadul fel termikus 

bomlás útján. Singh és munkatársai feltételezése szerint a PAN–képzıdés feléért az aceton 

fotolízise a felelıs [Singh1995]. 

Méréseimmel igazoltam, hogy az aceton fotobomlási kvantumhatásfoka (λ = 308 nm) 

csökken a hımérséklet csökkenésével. Az új kvantumhatásfok azt jelenti, hogy az aceton 

légköri fotolízisének sebessége jóval kisebb a korábban gondoltnál [Blitz2004]. Blitz és 

munkatársai úgynevezett „fotokémiai boxmodell” légkörkémiai számításokkal demonstrálták 

közleményükben a hımérsékletfüggı kvantumhatásfok hatását. A fotolízisre vonatkozó 

fogyást kiszámították a IUPAC által ajánlott hımérsékletfüggetlen kvantumhatásfokkal 

[IUPAC2005b] és az általuk újonnan meghatározott ΦAc(p, T) értékekkel is. A fotolízis 

sebessége az új kvantumhatásfokokkal számolva minden magasságon kisebb, illetve megnı 

az a magasság, ahol a fotolízis válik a domináns aceton fogyasztó folyamattá az OH–

reakcióval szemben. Az aceton OH–gyök által iniciált teljes oxidatív lebomlásában pedig 

kevesebb OH– és HO2–gyök keletkezik, mint amikor a fotolízis a lebomlás elsı lépése.  

Arnold és munkatársai légkörkémiai számítógépes modellel kimutatták, hogy az 

aceton élettartama, a hımérsékletfüggı kvantumhatásfokkal számolva, a felsı troposzférában 

jelentısen megnı: 10–rıl 20 napra a trópusok felett és 75–rıl 250 napra közepes a földrajzi 

szélességnél [Arnold2004]. A kisebb fotolízis sebesség azt eredményezi, hogy az aceton 

hozzájárulása a HOx képzıdéshez a felsı troposzférában felére–negyedére esik a 

hımérsékletfüggetlen kvantumhatásfokokkal számolt szimulációs eredményhez képest. 

Szignifikáns csökkenést mutattak ki az acetonból történı PAN– és ózonképzıdésben is.  

Az aceton kisebb légköri fotolízis sebessége a globális acetonmérlegre is döntı 

hatással van: a hımérsékletfüggetlen kvantumhatásfokokkal számolva 54 Tg · év–1, az új 

értékekkel 24 Tg · év–1 a fotolízis jelentısége a légköri aceton fogyásban [Marandino2005]. 

Ez ellentmondani látszott a légkörben mért ill. számítógépes modellek által megjósolt aceton 

koncentrációnak. Legújabban azonban Marandino és munkatársai helyszíni mérésekkel 

megállapították, hogy az óceánok sokkal jelentısebb aceton nyelık, mint addig gondolták. A 

korábbi számítások szerint 14 Tg · év–1 aceton nyelıdik el az óceánokban [Singh2004] míg az 

új mérések alapján ez 48 Tg · év–1 [Marandino2005]. Vagyis az aceton–mérlegben a fotolízis 

átértékelése miatti ellentmondást ez a megfigyelés feloldja.  
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A különbözı fotoaktív molekulák légköri fotodisszociációjának sebessége (egy 

effektív elsırendő sebességi együttható) az úgynevezett J értékkel adható meg 

[Gierczak1998]: 

( ) ( ) ( ), , , , ,  dJ z T p TΨ λ χ Φ λ σ λ λ= ⋅ ⋅∫   ,  (4.27) 

ahol Ψ (foton · cm–2 · nm–1 · s–1) az aktinikus fluxus; Φ a fotodisszociáció kvantumhatásfoka; 

σ(cm2 · molekula–1) az abszorpciós keresztmetszet, és J mértékegysége (s–1). 

A fény hullámhosszától mindhárom paraméter függ, ezen felül Ψ értéke függ a magasságtól 

(z) és a napsugárzás beesési szögétıl (χ) is. Φ a hımérséklettıl és nyomástól, σ pedig a 

hımérséklettıl is függı paraméter. A (4.27) egyenlet alapján nyilvánvaló, hogy azt 

feltételezni, hogy az abszorpciós keresztmetszet és a fotobomlási kvantumhatásfok független 

a hımérséklettıl, jelentıs hibához vezethet a légköri fotodisszociáció sebességének, vagyis a 

légköri élettartam meghatározásában. Saját kutatási eredményeim éppen azt mutatták, hogy 

mind a kvantumhatásfok, mind az abszorpciós keresztmetszet értéke jelentısen függ a 

hımérséklettıl, csökken a hımérséklet csökkenésével. 

A MEK legfontosabb légköri forrása az acetonhoz hasonlóan a szárazföldi vegetáció 

által kibocsátott szerves anyagok légköri oxidációja [Raber2000], [Reissel1999], [Fall2003], 

kisebb hányadot alkot az antropogén eredető szénhidrogének légköri oxidációja. A közvetett 

antropogén kibocsátás jelentıs részét a biomassza égetése teszi ki [Singh2004]. A MEK 

koncentrációját a Csendes–óceán fölött ~50 ppt–nek mérték [Singh2004], ami az acetonnál 

ugyan kevesebb, de a háttér atmoszférában, a világátlagot tekintve, nem elhanyagolható 

mennyiség. Saját eredményeim a MEK fotobomlási kvantumhatásfokának hımérséklet– és 

nyomásfüggésére az elsı kvantitatív adatok a légkörre jellemzı körülmények között. Mások 

ugyanis az abszorpciós keresztmetszetet a hımérséklettıl függetlennek tételezték fel, és a 

vizsgálatokat hélium puffergázban végezték. Még igy is kimutatható volt azonban, hogy a 

hımérséklettıl független fotobomlási kvantumhatásfok feltételezésével 3–4–szeresen 

túlbecsülték a fotolízis sebességét a korábbi légkörkémiai modellekben [Baeza–

Romero2005b]. Kísérleteimben bemutattam, hogy a MEK fotobomlási kvantumhatásfoka (az 

acetonhoz hasonlóan) a hımérséklet csökkenésével csökken, ami azt jelenti, hogy a 

magassággal csökken a fotolízis jelentısége.  
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6. Összefoglalás 
 

A vizsgálatok célja 

 Doktori munkám során az aceton és MEK gázfázisú fotokémiai reakciójának, valamint 

néhány légkörkémiai szempontból fontos szabadgyök gázfázisú elemi kémiai reakciójának 

kísérleti vizsgálatát végeztem el. A következı reakciókat tanulmányoztam: 
 

3 3CH C(O)CH  + h  termékekν →     (1) – ΦAc 

        
3 3 CH CO + C H→
i i

   (1a) 

        3 2C H CO→ +
i

   (1b) 

3 2 5CH C(O)C H  + h  termékekν →    (2) – ΦMEK  

           3 3 2 CH CO  CH C H→ +
i i

  (2a) 

           2 5 3 C H CO + CH→
i i

  (2b) 

           3 3 2 C H  + CH C H + CO→
i i

  (2c) 

3 2CH CO + O   termékek→
i

    (3) – Γ3b = k3b / k3 

3 2 3CH CO + O + M  CH C(O)OO  + M→
i i

  (3a) 

        O H + termékek→
i

   (3b) 

3 2 2CH CH CO + O   termékek→
i

    (4) – Γ4b = k4b / k4 

3 2 2 3 2CH CH CO + O + M  CH CH C(O)O O  + M→
i i

 (4a) 

       O H + termékek→
i

  (4b) 

3O H + CH C(O)H  termékek→
i

    (5) – k5 

                3 2 CH CO + H O→
i

   (5a) 

3 2O H + CH CH C(O)H  termékek→
i

   (6) – k6 

       3 2 2 CH CH CO + H O→
i

  (6a) 

3O H + CH C(O)Cl  termékek→
i

    (7) – k7 

       2 2 CH C(O)Cl + H O→
i

  (7a) 
 

Vizsgálataim alapkutatások voltak, amelyekkel új reakciókinetikai és fotokémiai ismeretek 

megszerzése volt az elsıdleges célom. Fotobomlási kvantumhatásfokot (ΦAc és ΦMEK) 

határoztam meg; a (3–4) reakcióban a termékképzıdést vizsgáltam, reakció elágazási arányt 

határoztam meg (Γ3b és Γ4b), illetve sebességi együtthatókat (k5 – k7). Kimértem a MEK 

abszorpciós keresztmetszetének (σMEK) hımérsékletfüggését. Az irodalomban megtalálható 

fotobomlási mechanizmust [Blitz2006] alátámasztottam és továbbfejlesztettem saját 

méréseimmel. Az alapkutatási szempontokon túlmenıen, a vizsgálatokra kiválasztott reakciók 
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fontosak légkörkémiai szempontból, így eredményeimbıl gyakorlati következtetések 

vonhatók le. 

 

Kísérleti módszerek 

A MEK abszorpciós spektruma hımérsékletfüggésének kimérését egy új, általam 

kialakított átáramlásos gáz–spektrofotométerben végeztem („Merlin spektrométer”). A 

mérırendszert és a mérési eljárást optimáltam és teszt–mérésekkel ellenıriztem. Az aceton– 

és MEK fotobomlási kvantumhatásfokának meghatározására gázkromatográfiás analízissel 

összekapcsolt impulzuslézer–fotolízist (LF/GC) alkalmaztam. A mérések során elıször 

exciplex–lézerrel besugároztam az acetont, ill. MEK–t ismert koncentrációban tartalmazó 

gázelegyet, majd a vizsgált keton fogyását gázkromatográffal határoztam meg. A 

gázkromatográfiásan mért fotolitikus fogyásból számítottam ki a fotobomlás 

kvantumhatásfokát. Sebességi együtthatók és termékképzıdési arányok meghatározására a 

gyorsáramlásos reakciókinetikai technikát (DF) használtam. A (3–4) reakcióban, az OH–

képzıdés elágazási arányának (Γ3b és Γ4b) vizsgálata során acetaldehidbıl, ill. 

propionaldehidbıl OH–gyökkel állítottam elı az acetil– és propionilgyököt, O2 molekula 

jelenlétében és távollétében. Rezonancia–fluoreszcenciásan (RF), illetve lézer–indukált 

fluoreszcenciás (LIF) módszerrel detektáltam az OH–gyököt. A kísérleteket a reaktáns nagy 

feleslegében, pszeudo–elsırendő körülmények között hajtottam végre. A (7) reakció 

vizsgálatát az ún. „on–off” technikával végeztem [Hoyermann1975], amelynél az OH–jel 

nagyságát regisztráltam (RF) a DF berendezésben a reakcióidı függvényében, az acetil–klorid 

jelenlétében (Son), illetve távollétében (Soff). 

 

Az aceton légköri fotokémiájának laboratóriumi vizsgálata 

Az aceton a harmadik leggyakoribb oxigéntartalmú szerves vegyület a légkörben 

[Singh2004]. Az aceton fotokémiáját nagyon sok kutató vizsgálta, már az 1900–as évek elsı 

felétıl jelentek meg publikációk ebben a témában. Légköri jelentıségét felismerve azonban új 

szempontok merültek fel az aceton fotokémiájának vizsgálatában: a fotobomlás hımérséklet– 

és nyomásfüggésére, a troposzférára jellemzı viszonylag nagyobb hullámhosszakon  

(λ > 300 nm), rendkívül kevés információ volt a szakirodalomban, néhány esetben ezek 

egymásnak ellentmondó adatok. Az aceton fotobomlásának hımérsékletfüggése körül komoly 

vita bontakozott ki az egyes kutatócsoportok között: angol kutatók közvetett módszerrel 

kimérték a kvantumhatásfok hımérsékletfüggését [Blitz2004], míg egy amerikai 

kutatócsoport azt állította, hogy az aceton fotobomlása független a hımérséklettıl 
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[Gierczak1998]. Az aceton fotobomlási kvantumhatásfokának hımérsékletfüggését LF/GC 

módszerrel, szintetikus levegıben határoztam meg (T = 233 – 323 K hımérséklet–, és p = 13 

– 998 mbar nyomástartományban). Megállapítottam, hogy a kvantumhatásfok jelentısen 

csökken a hımérséklet csökkenésével, 133 mbar nyomáson például 323 K–rıl 233 K–ra 

csökkentve a hımérsékletet, a kvantumhatásfok ~70 %–al csökken: ΦAc(323 K, 133 mbar) = 

0,368 ± 0,002 és ΦAc(233 K, 133 mbar) = 0,122 ± 0,014. Kimutattam azt is, hogy a 

fotobomlási kvantumhatásfok csökken a puffergáz nyomásának növelésével; a Stern–Volmer 

ábrázolás (ΦAc
–1 az össznyomással szemben ábrázolva) nem–lineáris összefüggést mutat, kb. 

100 mbar fölött azonban a mérési adatok közel egyenest határoznak meg. Kísérleti 

eredményeim összhangban vannak egy olyan reakciómechanizmussal, amelyben a fotobomlás 

két elektrongerjesztett állapotból történik. A fényelnyelés hatására az acetonmolekula 

szingulett gerjesztett állapotba (S1) kerül. Innen energiagáton keresztül történı 

termékképzıdéssel, vagy kioltómolekulával történı ütközéssel veszítheti el energiáját; 

spinváltó átmenettel a szingulett állapotú molekula triplett gerjesztett állapotba (T1) kerülhet. 

A triplett állapotú molekula szintén átalakulhat termékekké, vagy ütközés során kioltódhat, 

ami összhangban van a Stern–Volmer ábrázolás kis nyomáson tapasztalt „görbülésével”. A 

reakciómechanizmus alapján kvantitatív összefüggések adhatók meg [Kovács2006], amelyek 

egyik paramétere, a1 =  kQS / kRS, az S1 állapotból történı reakció és kioltás sebességi 

együtthatójának hányadosa. a1 hımérsékletfüggésébıl egy „empirikus Arrhenius–

összefüggés” [Blitz2006] segítségével meghatároztam az S1 állapoton keresztül történı 

fotobomlás gátmagasságát: ES1,Ac = 295 ± 7 nm = 406 ± 10 kJ · mol–1 [Nádasdi2007]. 

 

A MEK légköri fotokémiájának laboratóriumi vizsgálata 

A MEK a hetedik leggyakoribb oxigéntartalmú szerves vegyület a szabad („háttér”) 

troposzférában [Singh2004]. Fotobomlásáról csak nagyon kevés információ található a 

szakirodalomban [IUPAC2005a]. A leeds–i egyetemen mőködı kutatók meghatározták ugyan 

a MEK fotobomlási kvantumhatásfokának hımérséklet– és nyomásfüggését [Baeza–

Romero2005b], vizsgálataikban azonban azt feltételezték, hogy a MEK abszorpciós 

keresztmetszete (σMEK) nem függ a hımérséklettıl, továbbá hélium puffergázban végezték a 

kísérleteket. Doktori munkámban elsıként határoztam meg a MEK UV–abszorpciós 

spektrumának hımérsékletfüggését (λ = 220–350 nm; T = 253–363 K). Kimutattam, hogy a 

MEK abszorpciós keresztmetszetének számottevı pozitív hımérsékletfüggése van. 

Megállapítottam, hogy a MEK fotobomlási kvantumhatásfoka 308 nm–en nyomás– és 

hımérsékletfüggı (248 nm–en ΦMEK közel egységnyi). Hasonlóan az acetonhoz, a MEK 
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fotobomlási kvantumhatásfoka a hımérséklet csökkenésével és a kioltógáz nyomásának 

növelésével csökken (λ = 308 nm). Az acetonhoz hasonló mechanizmust javasoltam a MEK 

fotokémiai és fotofizikai folyamataira. Ez alapján meghatároztam az S1 állapoton keresztül 

történı fotobomlás gátmagasságát: ES1,MEK = 300 ± 5 nm = 398 ± 7 kJ · mol–1. Ez tehát 8 kJ · 

mol–1értékkel kisebb, mint az acetonra meghatározott gátmagasság, ami magyarázatul 

szolgálhat arra, hogy ΦAc erısebben nı a hımérséklettel, mint ΦMEK, továbbá arra, hogy 

ΦMEK > ΦAc, pl. ΦMEK(133 mbar, 298 K) = 0,817 és ΦAc(133 mbar, 298 K) = 0,319. 

 

Az acetilgyök és propionilgyök reakciója O2 molekulával 

 Az acetil– és propionilgyök a légkörben az aceton– és MEK fotolízisével, illetve az 

acetaldehidrıl és propionaldehidrıl történı hidrogén lehasítási reakcióban keletkezik 

[Carr2007], [Seakins2005], [Blitz2006]. A légkörben az acilgyökök O2– molekulával reagálva 

acilperoxil–gyökökké alakulnak, melyek a légköri NO2–dal reagálva peroxil–nitrát típusú 

vegyületeket képeznek. Az RC(O)O2NO2 vegyületek jellemzı komponensei például a városi 

szmognak, az egészségre káros légszennyezık [Atkinson1989], [Mészáros1997], 

[Jaeglé2001], [Janson2001]. Az acetilgyök reakcióját oxigénmolekulával számos 

kutatócsoport vizsgálta, vita alakult ki azonban azzal kapcsolatban, hogy képzıdik–e OH–

gyök a reakcióban [Tyndall1997], [Sehested1998], [Blitz2002], [Baeza–Romero2005a], 

[Talukdar2006]. Ebbe a vitába kapcsolódtam be kutatásaimmal [Kovács2007]. Az 

acetilgyököt, ill. propionilgyököt nem tudtuk detektálni, kidolgoztunk azonban egy kísérleti 

módszert, amellyel pontos elágazási arányokat (Γ3b és Γ4b) határoztunk meg az OH–gyök 

detektálásával. Az eljárás a 3 2CH C O + O
i

 reakció esetén a következı volt: acetaldehidbıl 

OH–gyökkel állítottam elı az acetilgyököt és mértem az OH–jel idıbeli változását O2 

jelenlétében és távollétében. Az OH–visszaképzıdésre vezetı reakcióciklus alapján, a 

következı egyszerő összefüggést javasoltuk az OH–képzıdés elágazási arányára:  

Γ3b = (κ0 – κ*)/( κ0 – kwOH), ahol κ0, ill. κ
* az OH–jel lecsengési állandója O2 jelenlétében, 

illetve távollétében, kwOH pedig a fali fogyás sebességi együtthatója [Kovács2007].  

A gyorsáramlásos reakciókinetikai technikával meghatároztam az acetilgyök + O2 

reakcióban az OH–elágazási arány (Γ3b) nyomásfüggését az 1,34–10,91 mbar 

nyomástartományban (T = 298 K). Azt tapasztaltam, hogy az OH–elágazási arány az 1 mbar 

körüli nyomáson mért közel egységnyi értékrıl gyorsan csökken a nyomás növelésével: pl. 

Γ3b(1,34 mbar) = 0,96 és Γ3b(10,91 mbar) = 0,45.  



 97 

A propionilgyök és O2 reakcióját, saját munkámat megelızıen csak egyetlen 

kutatócsoport vizsgálta kísérletileg [Baeza–Romero2005a]impulzuslézer–fotolízissel, 

viszonylag nagyobb nyomásokon (> 66 mbar). Az acetilgyök + O2 vizsgálatokhoz teljesen 

hasonló módon meghatároztam a Γ4b elágazási arányt a propionilgyök + O2 reakcióra (p = 

1,37–13,34 mbar, T = 298 K). Az acetilgyök + O2 reakcióban tapasztalthoz hasonlóan, az 

OH–elágazási arány a nyomás növelésekor erısen csökken: Γ4b(1,37 mbar) = 0,88 és 

Γ4b(13,34 mbar) = 0,33 [Nádasdi2009]. A nyomásfüggés alapján mindkét reakcióról 

elmondható, hogy olyan kémiai aktivációs mechanizmus megy végbe, amelyben az 

asszociációs folyamatban rezgésileg gerjesztett peroxilgyök keletkezik, ennek visszaalakulása 

a reaktánsokká verseng az ütközés által történı energiavesztéssel, továbbá a gerjesztett 

peroxilgyökbıl OH–gyök is keletkezik. 

 

Hidroxilgyökkel végbemenı reakciók 

 Az alifás aldehidek és ketonok légköri lebomlásában a legfontosabb iniciálási lépés a 

fotolízis mellett az OH–gyökkel végbemenı reakció. Az acetaldehid és a propionaldehid 

OH–gyökkel végbemenı reakcióját sok kutatócsoport vizsgálta [Atkinson2003]. 

Kutatásaimban az acetil– és propionilgyök oxigénmolekulával végbemenı reakciójának 

vizsgálatakor mintegy értékes „melléktermékként” származtatható volt az acetaldehid és 

propionaldehid OH–gyökkel végbemenı bruttó reakciójának sebességi együtthatója, k5 és k6, 

κ0 ugyanis tulajdonképpen a „pszeudo–elsırendő sebességi együttható”, pl. az acetaldehid 

reakcióra:  

κ0 = k5[CH3C(O)H]. A κ0 értékek az aldehid–koncentráció függvényében ábrázolva széles 

koncentráció–tartományban egyenest adtak. Az egyenes meredekségébıl meghatároztam a 

bimolekuláris sebességi együtthatót mindkét aldehidre (T = 298 K), k5 = (1,25 ± 0,09) · 10–11 

cm3 · molekula–1 · s–1 , valamint k6 = (1,85 ± 0,06) · 10–11 cm3 · molekula–1 · s–1. Az általam 

meghatározott k5 és k6 érték jól egyezik a IUPAC kritikai értékelésében megtalálható, ajánlott 

sebességi együttható értékekkel [IUPAC2007a], [IUPAC2008]. A jó egyezés a munkámban 

alkalmazott kísérleti módszer megbízhatóságát is mutatja. 

Az acetil–klorid az 1,1,1–triklór–etán légköri lebomlásának köztiterméke 

[WMO2003]. Az acetil–klorid OH–gyökkel végbemenı reakcióját a gyorsáramlásos 

reakciókinetikai módszerrel (DF/RF) az ún. „on–off” mérési eljárással határoztam meg (T = 

298 ± 2 K és p = 2,60 ± 0,02 mbar). A szakirodalomban eddig csak relatív módszerrel 

határozták meg a (7) reakció sebességi együtthatóját [Nelson1984], [Nelson1990]. Saját 

méréseim szolgáltatják az elsı „direkt” („abszolút”) kinetikai adatot az OH + acetil–klorid 
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reakcióra [Nádasdi2006]. A légköri modellezık általában az IUPAC kritikai győjteményébıl 

választják a kinetikai adatokat, mely a legújabb értékelésében az általam meghatározott 

sebességi együtthatót javasolja [IUPAC2007c]:  k7 = (1,70 ± 0,07) · 10–14 cm3 · molekula–1 · 

s–1. 

A vizsgált OH–reakciók közös vonása, hogy H–atom lehasítással mennek végbe, 

miközben szabadgyök és vízmolekula keletkezik. A reakciók sebessége a D(R–H) 

kötésdisszociációs energiák függvénye, de az elektrofil hidroxilgyökkel szembeni reaktivitást 

erısen befolyásolja a molekulában található szubsztituensek induktív hatása is. Az acetaldehid 

valamivel lassabban reagál az OH–gyökkel, mint a propionaldehid, az acetil–klorid viszont 

~700–szor kisebb sebességgel. 

  

Légkörkémiai következtetések 

 Az aceton és a MEK a légkörben meglepıen nagy koncentrációban fordulnak elı. 

Légkörkémiai szempontból legfontosabb eredményemnek annak megállapítását tartom, hogy 

az aceton és MEK fotobomlási kvantumhatásfoka jelentısen csökken a hımérséklet 

csökkenésével. Ez azt jelenti, hogy fotolízisüknek kisebb a légkörkémiai jelentısége, mint azt 

korábban feltételezték. Az aceton és MEK fotokémiai bomlása sok hasonlóságot mutat, de 

jelentıs különbség is van köztük, a MEK fotobomlási kvantumhatásfoka jelentısen nagyobb, 

mint az acetoné. Hımérsékletfüggı kvantumhatásfokkal számolva, a fotolízis szerepe az 

aceton légköri fogyásában kb. felére csökken, a MEK–é kb. harmadára a korábban 

javasolthoz képest, ami a globális aceton–és MEK mérleg teljes átértékelését teszi 

szükségessé [Marandino2005], [Baeza–Romero2005b].  
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Függelék 
 

F.1. A fotobomlási kvantumhatásfok kiszámításának levezetése 

 

Az impulzuslézerrel történı besugárzás és az azt követı gázkromatográfiás analízis 

eredményeinek kiértékelésébıl az alábbiakban levezetett összefüggéssel számítható ki a 

besugárzott fotoaktív molekula (M) fotobomlási kvantumhatásfoka, ΦM.  

 

A Lambert–Beer törvénybıl indulunk ki, egyetlen lézerlövésre számolva, és feltételezve, 

hogy a teljes térfogatot besugározzuk: 

[ ]0 M 0
exp( M )I I lσ= − ⋅ ⋅ ,        (F1) 

ahol I és I0 a mintát tartalmazó és az üres küvettán átmenı fényintenzitás (fotonok száma), σM 

a minta abszorpciós keresztmetszete a fotolízis hullámhosszán (cm2 · molekula–1), [M]0 a 

minta kiindulási koncentrációja (molekula · cm–3), és l a küvetta optikai úthossza (cm).  

 

Az elnyelt fotonok száma:  

[ ]0 0 M 0
(1 exp( M ))I I I lσ− = − − ⋅ ⋅       (F2)  

   

Amennyiben: [ ]M 0
M 1lσ ⋅ ⋅ ≪  (a fényelnyelés kismértékő), sorbafejtéssel kapjuk: 

[ ] [ ]0 0 M 0 M0 0
(1 exp( M )) MI I I l I lσ σ− = − − ⋅ ⋅ ≅ ⋅ ⋅ ⋅      (F3)   

 

A teljes küvetta térfogatra (V, cm3) kifejezve a besugárzott minta egy lézerimpulzus hatására 

bekövetkezı koncentráció–csökkenését: 

[ ] [ ]0 M Mfogyás 0

1
M MI l

V
Φ σ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ .      (F4) 

 

Ugyanez az egyenlet felírható a lézerfluxussal: 

[ ] [ ] [ ] [ ]0
0 M M M M M Mfogyás 0 0 0

M M M M
Il

I F
V D

Φ σ Φ σ Φ σ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ , (F5)  

ahol D (cm2) a küvetta keresztmetszete, F (foton · cm–2) a lézerfluxus.  

Egy lövés után a besugárzott minta koncentrációja: 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]M M M M1 0 fogyás 0 0 0
M M M M M M (1 )F FΦ σ Φ σ= − = − ⋅ ⋅ ⋅ = − ⋅ ⋅  (F6) 
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A második lövés utáni koncentráció: 

[ ] [ ] [ ]
[ ]

M M M M M M2 1 0

2
M M0

M M (1 ) M (1 )(1 )

M (1 )

F F F

F

Φ σ Φ σ Φ σ

Φ σ

= − ⋅ ⋅ = − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ =

= − ⋅ ⋅
   (F7) 

 

Az n–edik lövés utáni koncentráció pedig: 

[ ] [ ] M Mn 0
M M (1 )nF σ= − ⋅Φ ⋅       (F8) 

 

Ezt átalakítva:  

[ ]
[ ] M M

0

M
ln  ln  (1 )

M
nn F Φ σ

 
= − ⋅ ⋅  

 
      (F9) 

Mivel: M M 1F Φ σ⋅ ⋅ ≪  a következı egyszerősítést tehetjük: 

M M M Mln  (1  )F n FΦ σ Φ σ− ⋅ ⋅ ≅ − ⋅ ⋅ ⋅      (F10) 

 

Tehát a lövésszám függvényében ábrázolva a besugárzás után mért és a kiindulási 

mintakoncentráció hányadosának logaritmusát egyenest kapunk, melynek a meredeksége 

arányos a meghatározandó kvantumhatásfokkal.  

 

Ha figyelembe vesszük a kísérlet egyéb körülményeit is: 

[ ]
[ ]

ablak
M M M M

foton0

M
ln

M
n E f

n F n
E D

Φ σ Φ σ
  ⋅= − ⋅ ⋅ ⋅ = − ⋅ ⋅ ⋅   ⋅ 

      (F11) 

 

A fenti egyenletben a lézerfluxust az energiamérıvel mérhetı 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 teljes küvettatérfogatot besugározzuk, ezért a belépı 

energiát a besugárzott (Vbesug) és teljes térfogat (V) arányával szoroztam. Így vettem 

figyelembe, hogy a GC–analízissel a küvetta teljes térfogatára vonatkozó aceton koncentrációt 

határozunk meg.  

[ ]
[ ]

besug.ablak
M M

foton0

M
ln

M
n

VE f
n

E D V
Φ σ

  ⋅= − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   ⋅ 
     (F12) 
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A besugárzott térfogatot a lézerfolt átmérıjének és a küvetta hosszának szorzataként (D · l) 

felírva: 

[ ]
[ ]

ablak
M M

foton0

M
ln

M
n E f l

n
E V

Φ σ
  ⋅= − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
 

     (F13) 

 

Az egyenletet átrendezve a következıt kapjuk: 

[ ] [ ]( )0 foton foton
M

ablak M ablak M

ln M / M
n E V E V

m
n E f l f l

Φ
σ σ
⋅ ⋅= − ⋅ = − ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
    (F14) 

A fenti egyenletbıl már látszik, hogy amennyiben ábrázoljuk a küvettába becsatolt össz–

energia (n · E) függvényében a GC–analízissel mért kiindulási– és fotolízis utáni 

koncentrációk logaritmusát, akkor egy olyan egyenest kapunk, aminek a meredekségét egy 

szorzófaktorral megszorozva megkapjuk a fotobomlási kvantumhatásfokot. 

A szorzófaktor pedig: 

foton

ablak M

E V
szf

f lσ
⋅= −

⋅ ⋅
,        (F15) 

ami adott mérési körülmények között egy konstans, ugyanis a besugárzó hullámhossztól függ 

(Efoton), a küvetta geometriai paramétereitıl (V, fablak, l), illetve a besugárzott minta 

abszorpciós keresztmetszetétıl a besugárzási hullámhosszon (σM).  

 

F.2. Az aceton fotobomlási kvantumhatásfokának hımérséklet és 

nyomásfüggése 308 nm–en 
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0
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T = 323 K
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F.1. ábra. Az aceton fotolízisekor tapasztalt koncentrációcsökkenés a küvettába jutó energia 

függvényében 323 K–en, λ = 308 nm–es besugárzási hullámhosszon, szintetikus levegıben. 
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F.2. ábra. Az aceton fotolízisekor tapasztalt koncentrációcsökkenés a küvettába jutó energia 

függvényében 298 K–en, λ = 308 nm–es besugárzási hullámhosszon, szintetikus levegıben. 
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F.3. ábra. Az aceton fotolízisekor tapasztalt koncentrációcsökkenés a küvettába jutó energia 

függvényében 253 K–en, λ = 308 nm–es besugárzási hullámhosszon, szintetikus levegıben. 

 

F.3. Paraméteres összefüggés levezetése az aceton fotobomlási 

kvantumhatásfokára 

 

A kísérleti tapasztalatokkal összhangban lévı fotobomlási mechanizmus a következı: 

0 1S  +   Shν →    Ia 

1 3 3S   CH CO + CH→   kRS 

1 0S  + M  S  + M→   kQS 

1 1S   T→     kISC 
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1 3 3T   CH CO + CH→   kRT 

1 0T  + M  S  + M→   kQT 

S0: szingulett alapállapotú molekula, 

S1: elsı gerjesztett szingulett molekula, 

T1: elsı gerjesztett triplett állapotú molekula, 

Ia: fényelnyelés sebessége, 

kRS: az S1 állapotból való termékképzıdés sebességi együtthatója, 

kQS: az S1 állapot fizikai kioltással történı stabilizációjának sebességi együtthatója, 

kRT: az T1 állapotból való termékképzıdés sebességi együtthatója, 

kQT: az T1 állapot fizikai kioltással történı stabilizációjának sebességi együtthatója, 

kISC: az S1 állapotból T1 állapotba történı spinváltó átmenet sebességi együtthatója. 

 

A fotobomlási kvantumhatásfok: 

0

Ac
a

S

 = 

d

dt
I

Φ
−

     (F16) 

 

Az S0 állapotú molekula koncentrációjának idıbeli változása pedig: 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]0
a QS 1 QT 1

S
 =  + ( S M ) + ( T M )

d
I k k

dt
− ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

 

Fotostacionaritást feltételezve: 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]1
a RS 1 QS 1 ISC 1

S
 = S S M S  = 0

d
I k k k

dt
− ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅  

[ ] [ ]
a

1
RS QS ISC

S  = 
M

I

k k k+ ⋅ +
 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]1
ISC 1 RT 1 QT 1

T
 = S T T M = 0

d
k k k

dt
⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅  

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
ISC ISC a

1 1
RT QT RT QT RS QS ISC

T  = S
M M M

k k I

k k k k k k k
⋅ = ⋅

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ +
 

 

Tehát az (F16) egyenlet analitikusan megoldható: 
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[ ]
[ ] [ ] [ ] [ ]

0

a QS 1 QT 1
Ac

a a

S
( S M ) + ( T M )

 = 

d
I k kdt

I I
Φ

− − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= =  

[ ]
[ ]

[ ]
[ ] [ ]

QS a QT ISC a
a

RS QS ISC RT QT RS QS ISC

a

M M
 + 

M M M

k I k k I
I

k k k k k k k k

I

   ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
− ⋅      + ⋅ + + ⋅ + ⋅ +   = =  

[ ]
[ ]

[ ]
[ ] [ ]

QS QT ISC

RS QS ISC RT QT RS QS ISC

M M
1

M ( M )( M )

k k k

k k k k k k k k

⋅ ⋅ ⋅
= − − =

+ ⋅ + + ⋅ + ⋅ +  

[ ] [ ]
[ ]

[ ]
[ ] [ ]

RS QS ISC QS QT ISC

RS QS ISC RT QT RS QS ISC

M M M

M ( M )( M )

k k k k k k

k k k k k k k k

+ ⋅ + − ⋅ ⋅ ⋅
= − =

+ ⋅ + + ⋅ + ⋅ +  

[ ]
[ ]

[ ] [ ]
QT ISCRS ISC

RS QS ISC RT QT RS QS ISC

M

M ( M )( M )

k kk k

k k k k k k k k

⋅ ⋅+= − =
+ ⋅ + + ⋅ + ⋅ +  

[ ] [ ]
[ ] [ ]

RS ISC RT QT QT ISC

RT QT RS QS ISC

( )( M ) M

( M )( M )

k k k k k k

k k k k k

+ + ⋅ − ⋅ ⋅
= =

+ ⋅ + ⋅ +  

[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ]

RS RT RS QT ISC RT ISC QT QT ISC

RT QT RS QS ISC

M M M

( M )( M )

k k k k k k k k k k

k k k k k

⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅
= =

+ ⋅ + ⋅ +  

[ ]
[ ] [ ]

[ ]
[ ] [ ]

RS RT RS QT ISC RT RS RT QT ISC RT

RT QT RS QS ISC RT QT RS QS ISC

M ( M )

( M )( M ) ( M )( M )

k k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k

⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅
= = =

+ ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ +  

[ ] [ ] [ ]
RS ISC RT

RS QS ISC RS QS ISC RT QTM M M

k k k

k k k k k k k k

 
= + ⋅  + ⋅ + + ⋅ + + ⋅ 

 

 

Ennek reciprokát véve pedig a következıt kapjuk: 

[ ] [ ]
[ ]

[ ] [ ]
[ ]

RT QT RS QS ISC RT QT RS QS ISC1
Ac

RS RT QT ISC RT RS RT RS QT ISC RT

( M )( M ) ( M )( M )

( M ) M

k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k k
Φ − + ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ +

= =
⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅

 

Amit a sebességi együtthatók arányával is felírhatunk: 

[ ] [ ]

[ ]

QS QTRS ISC RT

RS RS RS RT RT1
Ac

RS QTRS RT ISC RT

RS RT RS RT RS RT

M M

M

k kk k k

k k k k k
k kk k k k

k k k k k k

Φ −

  
+ ⋅ + + ⋅  

  = ⋅⋅ ⋅+ ⋅ +
⋅ ⋅ ⋅
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Az egyenlet felírható paraméteres formában is: 

[ ]( ) [ ]( )
[ ]( )

1 2 31
Ac

3 2

1 M 1 M

1 M

a a a

a a
Φ − + ⋅ + + ⋅

=
+ ⋅ +

 ,    (4.2) 

ahol: QS
1

RS

=
k

a
k

, ISC
2

RS

= k
a

k
, QT

3
RT

=
k

a
k

. 

 

F.4. A MEK gıznyomásának kiszámítása az Antoine egyenlettel 

 

Antoine egyenlet: 

lg   = 
B

p A
T C

−
+

 

 

p : gıznyomás / bar,  T : hımérséklet / K,     

A = 3,98940,   B = 1150,207 / K, C = –63,904 / K,  [Nickerson1961]. 

 

T / K 253 273 283 298 323 333 343 363 

p /mbar 8,15 31,13 55,50 120,41 358,72 524,48 746,24 1407,52 

[M] / 1017 molekula · cm–3 2 7,6 13,5 29,3 87,4 127,8 181,8 342,9 
F.1. táblázat. A MEK gıznyomása a mérési hımérsékleteken [Nickerson1961].  
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F.5. A MEK abszorpciós keresztmetszete különbözı hımérsékleteken 

253 K 273 K 283 K 298 K 

σ / 10–20 ± σ / 10–20 ± σ / 10–20 ± σ / 10–20 ± λ 
/ nm cm2molekula–1  cm2molekula–1  cm2molekula–1  cm2molekula–1  

220,8 0,101 0,192 0,244 0,026 0,285 0,016 0,220 0,033 

221,8 0,039 0,171 0,261 0,018 0,292 0,030 0,198 0,038 

222,8 –0,041 0,194 0,305 0,034 0,312 0,042 0,263 0,018 

223,8 0,087 0,235 0,344 0,040 0,377 0,036 0,260 0,018 

224,8 0,042 0,235 0,351 0,021 0,364 0,029 0,298 0,016 

225,8 –0,073 0,248 0,377 0,013 0,393 0,031 0,316 0,020 

226,8 0,190 0,380 0,368 0,057 0,453 0,023 0,349 0,017 

227,8 0,155 0,431 0,362 0,047 0,490 0,019 0,409 0,011 

228,8 0,031 0,303 0,415 0,042 0,513 0,018 0,456 0,030 

229,8 0,173 0,253 0,508 0,051 0,575 0,019 0,495 0,018 

230,8 0,285 0,260 0,536 0,046 0,620 0,021 0,523 0,032 

231,8 0,400 0,193 0,606 0,045 0,682 0,021 0,589 0,019 

232,8 0,448 0,187 0,712 0,048 0,753 0,022 0,680 0,013 

233,8 0,500 0,200 0,755 0,043 0,799 0,017 0,713 0,021 

234,8 0,589 0,199 0,836 0,029 0,869 0,018 0,795 0,016 

235,8 0,422 0,116 0,932 0,026 0,962 0,013 0,889 0,030 

236,8 1,009 0,178 1,009 0,023 1,054 0,013 0,957 0,011 

237,8 0,868 0,174 1,088 0,020 1,149 0,007 1,052 0,026 

238,8 0,983 0,164 1,224 0,022 1,270 0,006 1,158 0,028 

239,8 1,048 0,149 1,309 0,016 1,369 0,019 1,260 0,033 

240,8 1,287 0,130 1,417 0,023 1,470 0,019 1,357 0,026 

241,8 1,453 0,136 1,544 0,018 1,578 0,014 1,487 0,035 

242,8 1,457 0,182 1,670 0,024 1,711 0,013 1,599 0,031 

243,8 1,598 0,092 1,811 0,029 1,805 0,017 1,709 0,023 

244,8 1,818 0,173 1,938 0,029 1,942 0,029 1,844 0,034 

245,8 1,837 0,218 2,072 0,037 2,081 0,013 1,979 0,024 

246,8 2,147 0,165 2,218 0,031 2,241 0,024 2,110 0,019 

247,8 2,050 0,167 2,392 0,036 2,399 0,017 2,246 0,016 

248,8 2,152 0,207 2,551 0,045 2,524 0,012 2,391 0,028 

249,8 2,384 0,200 2,726 0,056 2,720 0,020 2,545 0,016 

250,8 2,655 0,170 2,821 0,032 2,845 0,013 2,683 0,021 

251,8 2,762 0,152 2,973 0,032 2,985 0,028 2,867 0,022 

252,8 2,873 0,211 3,156 0,023 3,151 0,025 3,034 0,021 

253,8 3,052 0,232 3,354 0,029 3,309 0,018 3,193 0,030 

254,8 2,969 0,198 3,465 0,030 3,430 0,023 3,361 0,032 

255,8 3,402 0,158 3,691 0,031 3,604 0,018 3,514 0,028 

256,8 3,554 0,173 3,833 0,024 3,765 0,025 3,678 0,027 

257,8 3,859 0,116 4,024 0,016 3,947 0,012 3,821 0,013 

258,8 4,091 0,109 4,141 0,024 4,117 0,027 3,995 0,022 

259,8 4,267 0,177 4,307 0,023 4,267 0,016 4,156 0,025 

260,8 4,434 0,189 4,477 0,025 4,430 0,023 4,305 0,023 

261,8 4,601 0,109 4,631 0,020 4,612 0,026 4,471 0,017 

262,8 4,647 0,114 4,789 0,027 4,748 0,028 4,595 0,024 

263,8 4,748 0,125 4,919 0,031 4,884 0,014 4,746 0,020 

264,8 4,931 0,101 5,024 0,033 5,015 0,018 4,889 0,015 

265,8 4,926 0,104 5,176 0,014 5,152 0,032 5,011 0,022 

266,8 4,974 0,224 5,258 0,029 5,262 0,028 5,145 0,011 

267,8 5,027 0,241 5,346 0,018 5,351 0,017 5,236 0,016 

268,8 5,153 0,145 5,442 0,031 5,443 0,026 5,347 0,014 

269,8 5,355 0,131 5,554 0,035 5,532 0,015 5,445 0,010 

270,8 5,672 0,191 5,615 0,019 5,600 0,030 5,531 0,015 

271,8 5,681 0,181 5,650 0,034 5,687 0,014 5,586 0,011 

272,8 5,723 0,145 5,730 0,020 5,732 0,030 5,657 0,016 
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273,8 5,721 0,107 5,752 0,032 5,775 0,026 5,713 0,016 

274,8 5,809 0,204 5,781 0,020 5,817 0,016 5,762 0,015 

275,8 5,892 0,158 5,813 0,040 5,816 0,021 5,790 0,011 

276,8 5,812 0,163 5,796 0,020 5,830 0,020 5,801 0,022 

277,8 5,754 0,133 5,781 0,023 5,826 0,020 5,807 0,012 

278,8 5,645 0,191 5,749 0,035 5,796 0,024 5,785 0,027 

279,8 5,820 0,162 5,706 0,029 5,737 0,025 5,760 0,015 

280,8 5,693 0,098 5,660 0,030 5,724 0,025 5,723 0,017 

281,8 5,604 0,121 5,610 0,024 5,653 0,026 5,661 0,018 

282,8 5,446 0,126 5,527 0,025 5,589 0,024 5,605 0,025 

283,8 5,445 0,140 5,430 0,026 5,501 0,029 5,536 0,024 

284,8 5,315 0,101 5,346 0,025 5,418 0,021 5,446 0,022 

285,8 5,178 0,128 5,236 0,026 5,317 0,027 5,352 0,030 

286,8 5,231 0,129 5,135 0,027 5,226 0,019 5,262 0,027 

287,8 4,988 0,109 5,006 0,018 5,086 0,028 5,146 0,029 

288,8 4,934 0,115 4,851 0,013 4,974 0,027 5,023 0,027 

289,8 4,642 0,129 4,689 0,026 4,822 0,024 4,890 0,032 

290,8 4,534 0,103 4,547 0,022 4,669 0,029 4,737 0,034 

291,8 4,355 0,141 4,401 0,017 4,496 0,031 4,597 0,028 

292,8 4,157 0,126 4,229 0,021 4,337 0,029 4,419 0,034 

293,8 3,959 0,117 4,057 0,020 4,161 0,026 4,259 0,037 

294,8 3,766 0,102 3,915 0,020 4,010 0,027 4,098 0,033 

295,8 3,662 0,120 3,748 0,019 3,868 0,026 3,947 0,025 

296,8 3,602 0,120 3,580 0,020 3,705 0,024 3,804 0,029 

297,8 3,333 0,101 3,424 0,018 3,520 0,031 3,636 0,025 

298,8 3,309 0,056 3,229 0,017 3,361 0,028 3,464 0,029 

299,8 2,979 0,117 3,029 0,018 3,149 0,026 3,262 0,034 

300,8 2,680 0,323 2,852 0,024 2,971 0,024 3,065 0,032 

301,8 2,668 0,376 2,641 0,017 2,770 0,029 2,876 0,027 

302,8 2,415 0,316 2,466 0,011 2,596 0,017 2,690 0,026 

303,8 2,162 0,380 2,297 0,018 2,421 0,026 2,513 0,033 

304,8 2,191 0,375 2,144 0,021 2,259 0,019 2,346 0,024 

305,8 1,712 0,336 1,989 0,028 2,106 0,017 2,188 0,025 

306,8 1,778 0,291 1,851 0,018 1,942 0,020 2,035 0,024 

307,8 1,459 0,267 1,688 0,015 1,795 0,016 1,885 0,028 

308,8 1,263 0,215 1,545 0,015 1,647 0,019 1,735 0,029 

309,8 1,135 0,248 1,408 0,021 1,498 0,019 1,591 0,030 

310,8 1,129 0,127 1,272 0,022 1,284 0,104 1,448 0,027 

311,8 1,043 0,319 1,110 0,019 1,150 0,092 1,291 0,029 

312,8 1,304 0,199 0,994 0,027 1,030 0,083 1,148 0,024 

313,8 0,995 0,252 0,895 0,023 0,920 0,079 1,025 0,019 

314,8 1,272 0,114 0,789 0,013 0,820 0,073 0,908 0,015 

315,8 0,918 0,202 0,666 0,018 0,734 0,072 0,795 0,024 

316,8 0,878 0,315 0,571 0,020 0,657 0,064 0,686 0,011 

317,8 1,030 0,401 0,493 0,014 0,564 0,060 0,614 0,013 

318,8 0,787 0,183 0,442 0,018 0,495 0,059 0,537 0,017 

319,8 0,857 0,177 0,379 0,018 0,426 0,051 0,472 0,020 

320,8 0,586 0,141 0,314 0,014 0,367 0,047 0,395 0,015 

321,8 0,774 0,642 0,251 0,014 0,292 0,074 0,348 0,020 

322,8 0,682 0,159 0,200 0,018 0,261 0,071 0,291 0,016 

323,8 0,685 0,356 0,184 0,017 0,227 0,064 0,246 0,022 

324,8 0,701 0,105 0,141 0,020 0,195 0,048 0,212 0,016 

325,8 0,572 0,496 0,123 0,023 0,164 0,057 0,175 0,017 

326,8 0,559 0,093 0,125 0,022 0,143 0,046 0,173 0,010 

327,8 0,562 0,134 0,088 0,025 0,130 0,041 0,143 0,013 

328,8 0,493 0,118 0,098 0,017 0,119 0,040 0,123 0,014 

329,8 0,482 0,435 0,078 0,019 0,091 0,038 0,115 0,014 

330,8 0,483 0,222 0,080 0,028 0,074 0,045 0,094 0,006 
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331,8 0,400 0,414 0,068 0,018 0,069 0,044 0,091 0,011 

332,8 0,393 0,470 0,070 0,027 0,055 0,044 0,073 0,005 

333,8 0,486 0,443 0,056 0,022 0,057 0,032 0,070 0,014 

334,8 0,434 0,305 0,032 0,022 0,055 0,037 0,060 0,005 

335,8 0,462 0,273 0,053 0,022 0,052 0,028 0,058 0,010 

336,8 0,435 0,293 0,040 0,017 0,041 0,025 0,057 0,005 

337,8 0,115 0,221 0,041 0,022 0,059 0,028 0,048 0,005 

338,8 0,447 0,309 0,053 0,024 0,050 0,023 0,050 0,002 

339,8 0,446 0,378 0,040 0,022 0,065 0,018 0,051 0,006 

340,8 0,192 0,461 0,058 0,028 0,042 0,018 0,049 0,005 

341,8 0,330 0,211 0,045 0,031 0,042 0,023 0,041 0,007 

342,8 0,391 0,264 0,045 0,020 0,048 0,017 0,039 0,010 

343,8 0,252 0,200 0,043 0,017 0,037 0,019 0,041 0,006 

344,8 0,303 0,157 0,076 0,024 0,039 0,022 0,055 0,004 

345,8 0,482 0,119 0,036 0,019 0,027 0,014 0,058 0,004 

346,8 0,338 0,204 0,075 0,025 0,051 0,014 0,055 0,012 

347,8 0,353 0,388 0,047 0,017 0,043 0,014 0,036 0,014 

348,8 0,265 0,248 0,048 0,019 0,040 0,018 0,039 0,011 

349,8 0,254 0,179 0,053 0,019 0,046 0,019 0,042 0,006 

350,8 0,291 0,395 0,038 0,015 0,037 0,019 0,053 0,011 

 
 

323 K 333 K 343 K 363 K 

σ / 10–20 ± σ / 10–20 ± σ / 10–20 ± σ / 10–20 ± λ 
/ nm cm2molekula–1  cm2molekula–1  cm2molekula–1  cm2molekula–1  

220,8 0,205 0,001 0,300 0,034 0,284 0,002 0,383 0,002 

221,8 0,270 0,000 0,305 0,073 0,285 0,003 0,358 0,002 

222,8 0,278 0,001 0,357 0,042 0,257 0,004 0,290 0,001 

223,8 0,337 0,000 0,356 0,047 0,272 0,003 0,380 0,002 

224,8 0,350 0,001 0,347 0,060 0,356 0,002 0,346 0,002 

225,8 0,375 0,000 0,428 0,047 0,410 0,001 0,376 0,002 

226,8 0,439 0,000 0,424 0,054 0,430 0,004 0,364 0,002 

227,8 0,452 0,000 0,457 0,046 0,468 0,002 0,439 0,001 

228,8 0,476 0,000 0,499 0,051 0,582 0,002 0,375 0,002 

229,8 0,503 0,000 0,552 0,043 0,598 0,002 0,480 0,002 

230,8 0,548 0,000 0,617 0,048 0,601 0,002 0,537 0,004 

231,8 0,644 0,001 0,682 0,047 0,710 0,002 0,524 0,002 

232,8 0,711 0,001 0,721 0,057 0,712 0,001 0,674 0,002 

233,8 0,749 0,000 0,819 0,056 0,809 0,002 0,612 0,001 

234,8 0,826 0,000 0,835 0,050 0,869 0,003 0,697 0,002 

235,8 0,907 0,000 0,943 0,057 0,949 0,001 0,819 0,005 

236,8 0,990 0,000 1,010 0,054 1,029 0,001 0,907 0,004 

237,8 1,077 0,000 1,053 0,033 1,115 0,002 1,014 0,002 

238,8 1,161 0,000 1,165 0,054 1,196 0,001 1,108 0,002 

239,8 1,286 0,000 1,288 0,034 1,293 0,002 1,205 0,002 

240,8 1,397 0,000 1,343 0,048 1,393 0,002 1,324 0,002 

241,8 1,490 0,000 1,459 0,044 1,518 0,003 1,432 0,001 

242,8 1,594 0,000 1,589 0,048 1,655 0,002 1,514 0,001 

243,8 1,703 0,000 1,703 0,040 1,763 0,001 1,661 0,001 

244,8 1,848 0,000 1,820 0,062 1,886 0,001 1,760 0,002 

245,8 1,946 0,000 1,979 0,044 2,028 0,001 1,897 0,001 

246,8 2,103 0,000 2,085 0,050 2,180 0,001 1,972 0,001 

247,8 2,250 0,000 2,261 0,037 2,289 0,001 2,206 0,001 

248,8 2,418 0,000 2,399 0,043 2,450 0,001 2,346 0,002 

249,8 2,548 0,000 2,556 0,021 2,590 0,001 2,522 0,001 

250,8 2,690 0,000 2,744 0,037 2,790 0,002 2,716 0,001 

251,8 2,881 0,000 2,868 0,028 2,962 0,003 2,859 0,001 

252,8 3,062 0,000 3,042 0,033 3,128 0,002 3,024 0,002 
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253,8 3,185 0,000 3,259 0,051 3,319 0,002 3,218 0,001 

254,8 3,352 0,001 3,393 0,049 3,476 0,001 3,351 0,001 

255,8 3,527 0,000 3,563 0,047 3,594 0,001 3,528 0,002 

256,8 3,654 0,000 3,708 0,068 3,808 0,001 3,690 0,001 

257,8 3,861 0,000 3,870 0,042 3,983 0,001 3,845 0,001 

258,8 4,022 0,000 4,050 0,049 4,179 0,001 4,014 0,001 

259,8 4,189 0,000 4,196 0,069 4,303 0,001 4,213 0,001 

260,8 4,347 0,000 4,369 0,040 4,514 0,002 4,386 0,001 

261,8 4,506 0,000 4,510 0,067 4,618 0,003 4,561 0,002 

262,8 4,669 0,000 4,654 0,071 4,812 0,001 4,762 0,001 

263,8 4,785 0,000 4,796 0,061 4,940 0,001 4,883 0,001 

264,8 4,967 0,000 4,957 0,038 5,103 0,002 5,000 0,001 

265,8 5,068 0,000 5,113 0,060 5,195 0,002 5,159 0,001 

266,8 5,186 0,000 5,254 0,057 5,352 0,001 5,321 0,002 

267,8 5,310 0,000 5,375 0,053 5,414 0,001 5,405 0,001 

268,8 5,411 0,000 5,491 0,030 5,563 0,001 5,474 0,001 

269,8 5,509 0,000 5,572 0,039 5,663 0,001 5,564 0,000 

270,8 5,615 0,000 5,625 0,029 5,755 0,002 5,729 0,001 

271,8 5,689 0,000 5,753 0,040 5,849 0,001 5,826 0,001 

272,8 5,764 0,000 5,801 0,033 5,938 0,001 5,870 0,001 

273,8 5,804 0,000 5,923 0,043 5,985 0,000 6,008 0,001 

274,8 5,863 0,000 5,950 0,033 6,031 0,001 6,072 0,001 

275,8 5,906 0,000 5,967 0,035 6,070 0,001 6,080 0,002 

276,8 5,907 0,000 5,987 0,029 6,059 0,001 6,087 0,001 

277,8 5,910 0,000 6,029 0,041 6,074 0,001 6,110 0,001 

278,8 5,925 0,000 5,978 0,039 6,048 0,001 6,148 0,001 

279,8 5,899 0,000 5,955 0,034 6,027 0,001 6,147 0,001 

280,8 5,882 0,000 5,952 0,046 6,003 0,001 6,059 0,000 

281,8 5,819 0,000 5,899 0,048 5,980 0,001 6,018 0,001 

282,8 5,764 0,000 5,849 0,040 5,900 0,001 6,032 0,001 

283,8 5,695 0,000 5,770 0,048 5,858 0,001 5,888 0,001 

284,8 5,611 0,000 5,684 0,044 5,752 0,001 5,879 0,001 

285,8 5,511 0,000 5,621 0,039 5,653 0,001 5,747 0,000 

286,8 5,418 0,000 5,535 0,032 5,571 0,001 5,662 0,001 

287,8 5,340 0,000 5,431 0,040 5,459 0,001 5,626 0,001 

288,8 5,216 0,000 5,282 0,049 5,341 0,001 5,484 0,000 

289,8 5,065 0,000 5,155 0,034 5,202 0,001 5,375 0,001 

290,8 4,906 0,000 5,008 0,051 5,056 0,002 5,242 0,001 

291,8 4,759 0,000 4,841 0,050 4,886 0,001 5,074 0,001 

292,8 4,596 0,000 4,663 0,042 4,691 0,001 4,898 0,001 

293,8 4,436 0,000 4,535 0,040 4,589 0,001 4,750 0,001 

294,8 4,270 0,000 4,383 0,043 4,390 0,001 4,604 0,001 

295,8 4,134 0,000 4,228 0,049 4,268 0,001 4,432 0,001 

296,8 3,951 0,000 4,043 0,047 4,057 0,001 4,294 0,001 

297,8 3,766 0,000 3,886 0,044 3,930 0,001 4,084 0,000 

298,8 3,590 0,000 3,712 0,046 3,732 0,001 3,925 0,000 

299,8 3,425 0,000 3,510 0,044 3,539 0,001 3,750 0,000 

300,8 3,214 0,000 3,302 0,042 3,330 0,001 3,554 0,001 

301,8 3,042 0,000 3,143 0,051 3,147 0,001 3,342 0,000 

302,8 2,843 0,001 2,943 0,042 2,970 0,001 3,156 0,001 

303,8 2,664 0,002 2,772 0,052 2,814 0,001 3,004 0,000 

304,8 2,496 0,001 2,590 0,046 2,595 0,000 2,850 0,001 

305,8 2,338 0,001 2,444 0,037 2,460 0,001 2,605 0,000 

306,8 2,177 0,001 2,276 0,044 2,325 0,001 2,465 0,001 

307,8 2,031 0,001 2,125 0,036 2,131 0,001 2,334 0,000 

308,8 1,853 0,001 1,943 0,039 1,975 0,001 2,118 0,001 

309,8 1,707 0,001 1,813 0,039 1,842 0,001 1,971 0,000 

310,8 1,544 0,001 1,477 0,046 1,656 0,000 1,774 0,001 
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311,8 1,400 0,000 1,346 0,049 1,451 0,001 1,619 0,001 

312,8 1,250 0,000 1,200 0,051 1,347 0,001 1,453 0,001 

313,8 1,127 0,000 1,075 0,048 1,224 0,001 1,330 0,001 

314,8 1,027 0,000 0,940 0,050 1,065 0,001 1,199 0,001 

315,8 0,903 0,000 0,834 0,051 0,961 0,000 1,049 0,001 

316,8 0,812 0,000 0,751 0,048 0,865 0,001 0,971 0,001 

317,8 0,724 0,000 0,667 0,052 0,764 0,001 0,870 0,002 

318,8 0,647 0,000 0,572 0,046 0,628 0,001 0,753 0,001 

319,8 0,555 0,000 0,495 0,051 0,560 0,001 0,714 0,001 

320,8 0,477 0,000 0,415 0,045 0,488 0,001 0,614 0,001 

321,8 0,402 0,001 0,258 0,042 0,336 0,001 0,545 0,002 

322,8 0,363 0,000 0,191 0,057 0,305 0,000 0,456 0,002 

323,8 0,296 0,000 0,171 0,039 0,281 0,000 0,415 0,001 

324,8 0,254 0,000 0,061 0,050 0,217 0,000 0,359 0,002 

325,8 0,206 0,000 0,036 0,058 0,214 0,000 0,319 0,001 

326,8 0,177 0,000 0,020 0,037 0,196 0,000 0,276 0,001 

327,8 0,138 0,000 –0,009 0,051 0,147 0,000 0,214 0,002 

328,8 0,112 0,000 –0,021 0,046 0,125 0,000 0,218 0,001 

329,8 0,103 0,000 –0,039 0,037 0,118 0,000 0,225 0,002 

330,8 0,072 0,000 –0,049 0,029 0,067 0,000 0,181 0,001 

331,8 0,068 0,000 –0,075 0,031 0,036 0,000 0,114 0,002 

332,8 0,053 0,000 –0,055 0,033 0,029 0,000 0,109 0,002 

333,8 0,053 0,000 –0,072 0,039 0,035 0,000 0,136 0,001 

334,8 0,022 0,000 0,144 0,051 0,059 0,000 0,122 0,001 

335,8 0,027 0,000 0,116 0,053 0,050 0,000 0,083 0,001 

336,8 0,021 0,000 0,038 0,009 –0,005 0,000 0,107 0,001 

337,8 0,024 0,000 0,012 0,026 0,022 0,000 0,067 0,001 

338,8 0,028 0,000 –0,024 0,062 0,018 0,000 0,082 0,001 

339,8 0,042 0,000 0,095 0,040 0,014 0,000 0,058 0,000 

340,8 0,014 0,000 0,070 0,039 0,014 0,000 0,045 0,001 

341,8 0,018 0,000 0,026 0,042 0,025 0,000 0,063 0,001 

342,8 0,022 0,000 0,028 0,039 –0,021 0,000 0,020 0,000 

343,8 0,041 0,000 0,020 0,070 –0,002 0,000 0,041 0,001 

344,8 0,011 0,000 0,090 0,038 0,000 0,000 0,061 0,001 

345,8 0,024 0,000 0,080 0,021 0,029 0,000 0,021 0,000 

346,8 0,017 0,000 0,025 0,076 –0,011 0,000 0,028 0,001 

347,8 0,027 0,000 –0,036 0,091 –0,007 0,000 0,033 0,000 

348,8 0,023 0,000 –0,012 0,104 –0,042 0,000 0,005 0,002 

349,8 0,009 0,000 –0,039 0,029 –0,036 0,000 0,023 0,001 

350,8 0,019 0,000 0,015 0,012 –0,026 0,000 0,006 0,000 

F.2. táblázat. A MEK abszorpciós keresztmetszete a mérési hımérsékleteken. 
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F.6. A MEK 248 nm–es fotobomlási kvantumhatásfokának meghatá–

rozásához az egyes mérések eredményei 

 
p /mbar ΦMEK  p /mbar ΦMEK 

133 1,044 ± 0,417  998 0,784 ± 0,120 
133 0,999 ± 0,090  998 0,701 ± 0,093 
133 0,877 ± 0,063  998 0,999 ± 0,232 
133 0,973 ± 0,190  998 0,799 ± 0,125 
133 0,911 ± 0,358  998 0,906 ± 0,062 
133 0,872 ± 0,145  998 1,311 ± 0,032 
133 0,960 ± 0,203  998 0,909 ± 0,113 
133 0,861 ± 0,131  998 0,855 ± 0,006 

átlag: 0,975 ± 0,005  998 0,934 ± 0,089 
   átlag 0,841 ± 0,003 

F.3. táblázat. Az egyes besugárzások eredményei a MEK fotobomlási kvantumhatásfokának 

meghatározásához 248 nm–en. (133– és 998 mbar, T = 298 K) 

 

F.7. A MEK fotobomlási kvantumhatásfokának hımérséklet és 

nyomásfüggése 308 nm–en 
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F.4. ábra. A MEK fotolízisekor tapasztalt koncentrációcsökkenés a küvettába jutó energia 

függvényében 253 K–en, λ = 308 nm–es besugárzási hullámhosszon, szintetikus levegıben. 
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F.5. ábra. A MEK fotolízisekor tapasztalt koncentrációcsökkenés a küvettába jutó energia 

függvényében 273 K–en, λ = 308 nm–es besugárzási hullámhosszon, szintetikus levegıben. 
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F.6. ábra. A MEK fotolízisekor tapasztalt koncentrációcsökkenés a küvettába jutó energia 

függvényében 298 K–en, λ = 308 nm–es besugárzási hullámhosszon, szintetikus levegıben. 
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