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1. Johdanto

Radikaalireaktiot  ovat  tärkeitä  kemian  monilla  aloilla.  Suurin  osa  valon  aikaansaamista

reaktioista mukaan lukien fotosynteesi ja valtaosa ilmakehän kemiasta, kuten katalyyttinen

otsonin  tuhoutuminen  tapahtuvat  radikaalimekanismeilla  [1,  2,  3].  Palamisessa,

räjähdyksissä  ja  yleisesti  pyrolyysissä  radikaalit  ovat  keskeisessä  osassa,  sillä  sidoksen

katkeaminen ja sen seurauksena radikaalien muodostuminen on poikkeuksetta molekyylin

vähiten  energiaa  vaativa  hajoamiskanava  [4,  5].  Halogeenien  ja  elämälle  niin  tärkeän

hapen  reaktioista  useat  tapahtuvat  radikaalimekanismeilla,  mukaan  lukien  hengittäminen

[1] ja ikääntyminen [6].

Typpidioksidin ja hiilikeskuksisten radikaalien väliset reaktiot ovat eksotermisia ja nopeita

[7,  8].  Ne  ovat  luonteeltaan  radikaaliradikaalireaktioita,  jotka  tyypillisesti  alkavat

reagenssien  vetovoimaisella  liittymisellä  ja  etenevät  useisiin  erilaisiin  kilpaileviin

reaktiokanaviin  ja  lopputuotteisiin  [9,  10].  Huolimatta  typpidioksidin  äärimmäisestä

tärkeydestä  ilmakehälle, sen reaktiivisuus on yhä huonosti  tiedossa. Jotta reaktiivisuuteen

vaikuttavia  tekijöitä  ymmärrettäisiin paremmin,  on  erityisen  palkitsevaa  tutkia  reaktioita,

joissa muutetaan vain yhtä parametria kerrallaan [11]. Esimerkiksi  yksi atomi vaihdetaan

substituoidussa alkyyliradikaalissa, kuten on tehty tutkielmassa.

Mittauksissa  käytetty  laserfotolyysi  yhdistettynä  valoionisaatiomassaspektrometriaan  on

herkkä  yhdistelmämenetelmä,  joka  soveltuu  tutkimaan  nopeita  radikaaliradikaali  ja

radikaalimolekyylireaktioita, joita kaikki tutkielmassa mitatut reaktiot ovat. Menetelmän

suurimpia  etuja  herkkyyden  lisäksi  ovat  valon  käyttö  ionisaatiossa,  jonka  ansiosta

radikaalit  ja  tuotteet  saadaan  yleensä  havaittua  niitä  hajottamatta,  sekä

massaspektrometrinen havainnointi, jonka avulla tuotteiden etsintä onnistuu helposti ilman

etukäteen  tarvittavaa  tietoa. Käytetty  laitteisto  [12] on  rakennettu  samassa  laboratoriossa,

eikä toista samanlaista tiettävästi ole olemassa.

Tutkielmassa  esitetään  tutkittujen  hiilikeskuksisten  kolmen  klooratun  metyyliradikaalin

[13],  sekä  bromatun  etyyli  ja  metyyliradikaalin  [14]  reaktionopeudet  typpidioksidin

kanssa lämpötilan funktiona. Tutkielmassa esitetyt mittaustulokset ovat ensimmäiset suorat

kokeelliset mittaukset kyseisten halogenoitujen alkyyliradikaalien NO2reaktioille:
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TuotteetNOClCH →+ 22            (1)

TuotteetNOCHCl →+ 22 (2)

TuotteetNOCCl →+ 23 (3)

TuotteetNOCHBr →+ 22           (4)

TuotteetNOCHBrCH →+ 23 .           (5)

2. Työhön liittyvien käsitteiden tarkastelu

2.1. Vapaat radikaalit

Vapaaksi  radikaaliksi  tai  radikaaliksi  nimitetään  yhdestä  tai  useammasta  atomista

koostuvaa  yhdistettä,  jolla  on  ainakin  yksi  pariutumaton  elektroni  ja  siten  avoin

elektronikuori. Tyypillisesti nimitystä käytetään varauksettomista yhdisteistä, vaikka usein

ionitkin  sopivat  määritelmään.  Vapaita  elektroneja  on  myös  joillain  huomattavan

stabiileilla  molekyyleillä,  kuten  O2:lla,  NO:lla  ja  NO2:lla  ja  näitäkin  voidaan  pitää

radikaaleina [4]. Vapaiden radikaalien tärkeys on perin pohjin osoitettu etenkin palamisen

ja  ilmakehän  kemiassa  [5,  3,  15–17],  mistä  ehkä  kuuluisin  osoitus  ovat  napaalueiden

otsoniaukot  [3].  Radikaalit  liittyvät  erottamattomasti  myös  lukemattomiin  biologisiin

systeemeihin  [18],  jotka  kuitenkin  ovat  kirjoitelman  aiheen  ulkopuolella.    Tutkielmassa

käsitellyistä halogenoiduista alkyyliradikaaleista käytetty kirjainsymboli R on ensisijaisesti

varattu tarkoittamaan moniatomista, hiilikeskuksista,  tyydyttynyttä  ja radikaalikeskukseen

substituoitua radikaalia. Määritelmä on tarkennettu, sen ollessa tarpeellista.

2.2. NO2 – Merkitys ilmakehälle

NO2:n  tärkeys  ilmakehän  kemialle  on  kiistaton.  Se  aloittaa  ilmakehän  hapettamiskierron

alailmakerroksissa, mihin elämä maapallolla on keskittynyt. NO2  absorboi alailmakehään

asti  kulkeutuvaa  auringon  säteilyä  lyhyemmillä  aallonpituuksilla  kuin  mitkään  muut

yhdisteet,  joita  on  paikalla  suhteellisen  paljon  (SO2,  NO,  CO  ja  hiilivedyt).  Jo  400  nm

lähellä  ( <398  nm [16])  NO2:sta  irtoaa perustilainen  happiatomi O(3P),  joka  välittömästi

liittyy  happimolekyylin  kanssa  otsoniksi  ja  on  ainoa  tärkeä  otsonin  lähde  troposfäärissä.

Syntynyt  otsoni  hajoaa  alle  310  nm  aallonpituudella  [16]  happimolekyyliksi  ja



7

virittyneeksi singletti happiatomiksi O(1D), joka muodostaa paikalla olevien hiilivetyjen ja

veden kanssa ilmakehän tärkeimmän hapettajan – OHradikaalin. [2, 19]

OHOHDO 2)( 2
1 →+ ,            (6)

34
1 )( CHOHCHDO +→+ .            (7)

Korkeammalla ilmakehässä NO2:sta irtoaa suoraan virittynyt happiatomi ( <244 nm) [16]

)(1
2 DONOhvNO +→+ .            (8)

Vaikka tutkielmassa mitatut reaktiot eivät olekaan tärkeitä  ilmakehässä, ovat ne kuitenkin

osa suurempaa tietokantaa,  jonka avulla saadaan määritettyä NO2:n reaktiivisuus. NO2 on

äärimmäisen tärkeä ilmakehämme kemialle ja siten sen reaktiivisuuden tunteminen on yksi

ilmakemian keskeisistä tekijöistä.

2.3. Tutkielman reagenssien ilmakemiallisista lähteistä

2.3.1. Halogenoitujen hiilivetyradikaalien lähteistä

Halogenoitujen hiilivetyradikaalien tuottajiin kuuluu sekä biogeenisia että antropogeenisia

–  luonnollisia  ja  ihmisen  aikaansaamia  lähteitä  [2,  3,  20–22].  Orgaanisessa  yhdisteessä

halogeenisubstituution kasvaessa absorptiomaksimi siirtyy pienemmille aallonpituuksille ja

tämä johtaa kasvaviin valokemiallisten reaktioiden nopeuksiin matalammalla  ilmakehässä

[23, 24]. Vaikutus voimistuu halogeeniatomin koon kasvaessa ja jodiyhdisteet ovat jo niin

valoherkkiä,  etteivät  ne  merkittävinä  pitoisuuksina  kulkeudu  korkealle  ilmakehässä.

Poikkeuksena  voivat  olla  tropiikin  alueen  vahvat  konvektiot,  jotka  nostavat  lyhyempi

ikäisiäkin tuotteita jopa tropopaussiin saakka [21, 19, 25].

Merilevien  kyky  tuottaa  halogenoituja  hiilivetyjä,  joista  ylivoimaisesti  eniten  syntyy

substituoituja metaaneita, on hyvin tunnettu ja luonnehdittu ilmiö [20, 22, 26–29]. Vaikka

tutkimustuloksissa  tuotteiden  haaroittumissuhteet  eroavatkin  toisistaan,  niiden  mukaan

bromoformia  muodostuu  poikkeuksetta  eniten  [27,  29,  30].  Maan  pinnan  tasolla  CHBr3

sitookin usein enemmän bromia, kuin muut orgaaniset bromiyhdisteet  yhteensä  [21, 22].
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Avomerellä  havaituista  pitoisuuksista  on  päätelty  vastaavan  toiminnan  tapahtuvan  siellä

planktoneliöiden ylläpitämänä [22].

Antropogeenisia  halogeeniyhdisteitä  ovat  kloorifluorihiiliyhdisteet  eli  freonit  (CFC),

niiden  korvaamiseen  käytetyt  kloorifluorihiilivetyyhdisteet  (HCFC),  fluorihiilivedyt

(HFC), sekä palonestoon käytetyt bromiyhdisteet (halonit). Näiden yhdisteiden haitallisuus

perustuu  niiden  suurimpaan  teolliseen  hyötyyn  –  erinomaiseen  pysyvyyteen.  Hyvin

pysyvinä  ne  käyvät  hyvin  liuottimiksi  ja  erikoisolosuhteisiin,  kuten  palonestoon  ja

jäähdytykseen,  mutta  saman  ominaisuuden  johdosta  ne  myös  pystyvät  kulkeutumaan

korkealle  ilmakehässä.  [19, 21, 2] Tutkimukset  jäätiköiden  jäähän  sulkeutuneesta  ilmasta

osoittavat,  että  halonien,  CFC:n  ja  HCFC:n  tuotto  on  ollut  merkityksetöntä  ennen

teollistuneen ajan alkua [31].

Vapauduttuaan  ilmakehään  orgaaniset  halogeeniyhdisteet  hajoavat  pääsääntöisesti  joko

valon vaikutuksesta (9) luovuttaen halogeeniatomin X, tai vedynpoistoreaktiossa (10) OH

radikaalin,  O(1D):n  ja  Clatomin  kanssa  [15,  16,  32].  Samalla  muodostuu  lähtöaineesta

riippuen  substituoitu,  tai  substituoimaton  hiilikeskuksinen  radikaali  R.  Halogeeniatomit

voivat  myös  liittyä  (11)  alkeeneihin  R’,  jolloin  tuotteena  muodostuu  ainoastaan

substituoitu alkyyliradikaali.

⋅+⋅→+ XRhvRX            (9)

HXRXRH +⋅→+          (10)

⋅→⋅+ RXXR'          (11)

2.3.2. Typpidioksidin lähteistä

Tiedetään,  että  typen  oksidit  NOx  (x  =  1,  2)  kuuluvat  tärkeimpiin  polttoprosesseissa

vapautuviin  ilmansaasteisiin  ja  niiden  liittyminen  urbaanien  alueiden  valokemiallisen

savusumun (smogin)  syntyyn  on  jo pitkään ollut  raportoituna  [5, 19,  33].  NOx:t  liittyvät

valokemialliseen otsonin muodostukseen troposfäärissä  [34], mutta vastakkainen vaikutus

stratosfäärin  otsonikerrokselle  on  tiedossa  [35].  Nykyymmärryksen  mukaan  NOx:t

vastaavat suurimmaksi osaksi katalyyttisestä otsonin tuhoutumisesta [35].



9

Valtaosa ilmakehän NOx:sta muodostuu ihmisen tekojen seurauksena, josta selvästi eniten

syntyy  fossiilisten  polttoaineiden  palamisen  sivutuotteina  [2,  19].  Suurin  osa

polttoprosesseissa syntyvästä NOx:sta on NO:n muodossa [5, 36]. Reaktio otsonin (O3)  ja

peroksiradikaalien  (RO2,  HO2)  kanssa  muuttaa  NO:n  NO2:ksi  ja  näiden  kahden  välillä

vallitsee aina olosuhteista riippuva tasapaino [2, 19, 35].

Emittoituvaa typenoksidien määrää polttoprosessissa pyritään vähentämään niin kutsutulla

uudelleenpolttotekniikalla  (Reburning).  Sen  toiminnan  idea  perustuu  tietoon,  jonka

mukaan hiilivetyradikaalien  reaktiot NO:n  kanssa, voivat muodostaa vetysyanidia  (HCN)

ja  lopulta  molekulaarista  typpeä  [5,  36].  Toinen  mainittavan  arvoinen  NOx  emissioiden

vähentämiseksi  suunnattu  menetelmä  on  DeNOx  prosessi,  jonka  patentoi  Richard  Lyon

[37]  1975  Exxonilla.  DeNOx  puolestaan  perustuu  monimutkaiseen  reaktioon,  jossa

ammoniakki (NH3) muuttaa typpioksidin N2:ksi [5]. Kummatkin prosesseista ovat käytössä

lähinnä  voimalaitoskokoluokassa,  eivätkä  siten  auta  liikenteen  päästöjä.  Esimerkiksi

suurimmassa NOx:n tuottajamaassa USA:ssa, liikenne on päästöjen suurin aiheuttaja [19].

NOx:lla on myös huomattavia luonnollisia  lähteitä, vaikkakin antropogeeniset ylittävät ne

helposti. Yksi merkittävistä  lähteistä on eräiden papu  ja  joidenkin muiden  kasvien kyky

tuottaa mikrobitoiminnan  avulla N2:sta  ammoniakkia  ja orgaanisia  typpiyhdisteitä.  Tässä

tuottoketjussa seuraavan  nitrifikaation  seurauksena  ilmakehään  vapautuu N2O:a  ja  NO:a.

Myös  korkeaenerginen  N2:ta  ilmakehässä  ionisoiva  salamointi  ja  kosminen  säteily

muuttavat  typpeä  reaktiivisempiin muotoihin  ja  voivat  siten olla merkittävä NOx:n  lähde.

[2, 19]

Stratosfäärissä  NOx  muodostuu  pääasiassa  N2O:sta,  jonka  tärkeimmät  lähteet  ovat

maaperän ja vesien bakteeritoiminta. N2O:sta noin 90 % hajoaa valokemiallisesti N2:ksi ja

O(1D):ksi. Loput 10 % kuluvat reaktiossa O(1D):n kanssa,  josta noin 4 % päätyy NO:ksi.

[19, 35]

Varastomolekyylit  ovat  ilmakemiassa  hyvin  tärkeitä  yhdisteitä,  jotka  sitovat  reaktiivisia

aineita pysyvämpään muotoon. Ne sitovat aktiivista NOx:a  ja näin ollen pidentävät niiden

elinaikaa,  sekä  kulkeutumisetäisyyttä.  NOx:n  tärkeimmät  varastomolekyylit  ovat

typpihappo (HNO3) ja peroksiasetyylinitraatti, eli PAN (CH3C(O)OONO2) [2, 19].
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2.4. Laserfotolyysivaloionisaatiomassaspektrometria (LPPIMS)

Valoionisaation  yhdistäminen  massaspektrometriaan  tuli  käyttöön  Lossingin  ja  Tanakan

[38]  tutkimuksen  myötä,  vaikka  tekniikoita  olikin  sovellettu  keskenään  jo  huomattavasti

aiemmin [39]. Hurzeler et al.  [40] paransivat  tekniikkaa VUVmonokromaattorin  ja  siten

ionisoivan  säteilyn  ominaisuuksien  osalta,  joka  saatiin  aikaan  kaasupurkausvalaisimesta.

Vertailua  perinteiseen  elektronipommitusionisaatioon  (EI)  nähden  ja  menetelmien

käytöstä  ilmestymispotentiaalien  (Appearing  potential)  mittaamiseen  teki  Chupka  [41],

jonka  artikkelista  löytyy  asian  syvällisempää  tarkastelua.  Myöhemmin  Dibeler  ja  Reese

[42]  kehittivät  tekniikkaa  eteenpäin  ja  tutkivat  sen  avulla  huomattavan  suuren  määrän

ionisaatioon liittyviä prosesseja.

Valoionisaation  ideana on,  että  tietyn  energisillä  fotoneilla  saadaan aikaan  vuorovaikutus

vain  haluttujen  yhdisteiden  kanssa,  jonka  seurauksena  on  valikoiva  ja  vähän  hajottava

kohdemolekyylin  ionisaatio.  Ionisoiva  valo  saadaan  yleensä  joko  laserista,  tai

kaasupurkausvalaisimesta. Purkausvalaisimessa kaasua, toisin sanoen emittoivaa yhdistettä

vaihtamalla voidaan valita kohdeaineen kanssa vuorovaikuttavan säteilyn energia. Atomien

spektriviivat  ovat  kapeita,  joten  oikealla  kaasun  ja  ikkunamateriaalin  (tai

suodatinmateriaalin)  valinnalla  saadaan  tutkittava  yhdiste  yleensä  ionisoitua,  sitä

hajottamatta. [43]

Suurin  hyöty  valoionisaation  käytössä  ionisointiin  piilee  siinä,  että  valoionisaatiossa

ionisaatiokynnys  on  porrasfunktio,  kun  taas  perinteisessä  elektronipommitusionisaatiossa

(EI)  ionien  saanto  nousee  nollasta  elektronien  energian  funktiona.  Siispä  käytetyllä

ionisaatiomenetelmällä  ionien  tuotto  mitattavissa  määrin  on  mahdollista  heti

kynnysenergian  ylityttyä.  Toisaalta  fotonit  ovat  varauksettomia  hiukkasia,  joten  ne

mahdollistavat tehokkaan ionisaattorin rakenteen, ionien erottelua ajatellen. [40, 44]

Mahdollisuuden  käyttää  intensiivistä  valon  välähdystä  lyhytikäisten  tuotteiden

valmistamiseksi  tutkimuksiin  otti  esiin  Porter  vuonna  1950  [45].  Ensimmäisen  näkyvän

alueen  laserin  (rubiinilaser,  1960)  valmistumisen  myötä  näiden  intensiivisten

valonlähteiden  hyöty  havaittiin  heti  ja  niitä  alettiinkin  käyttää  radikaalien  ja  viritettyjen

yhdisteiden tuottamiseen tutkimustarkoituksiin oikeastaan välittömästi [43, 47].
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Laserfotolyysillä  saadaan  tuotettua  monenlaisia  radikaaleja  sopivista  lähtöaineista,

katkaisemalla  niistä  jokin  sidos  valokemiallisesti.  Sidoksen  hajoaminen  tapahtuu,  mikäli

kohdemolekyyli absorboi yhden tai useamman fotonin, jolla tai joilla yhteensä on energiaa

yli molekyylin dissosiaatiorajan. Hajoaminen voi  tapahtua myös, mikäli fotonin absorptio

johtaa  sen  sitomattomalle,  repulsiiviselle  tilalle.  Käytetyssä  menetelmässä  seuraavaa

prosessia,  valoionisaatiota  voi  myös  pitää  yhden  tyyppisenä  valokemiallisena

hajoamisreaktiona,  missä  tuotteina  ovat  ioni  ja  elektroni.  Valoionisaatioon  tarvittavat

energiat  ovat  orgaanisilla  yhdisteillä  tyypillisesti  VUV  alueella  ja  niiden  ionisointi

kuluttaa yleensä enemmän energiaa, kuin heikoimman sidoksen katkeaminen ja radikaalin

muodostuminen. [4, 43, 46]

Massaspektrometrin avulla voidaan ionisoiduista osasista valita se, jonka käytöstä halutaan

tutkia.  Tutkielmassa  on  esimerkiksi  mitattu,  miten  kunkin  massaluvun  (m/z)‡  signaali

muuttuu  ajassa.  Vaikkakin  valoionisaatiolla  saadaan  yleensä  aikaan  pienempi  määrä

ioneja,  tuotteet  pilkkoutuvat  vähemmän  kuin  EI:ssa  (70  eV  elektronit).  Tämä  helpottaa

huomattavasti tuotteiden tunnistamista [40, 48].

Laserfotolyysi  yhdistettynä  valoionisaatiomassaspektrometriaan  on  hyvä  laiteyhdistelmä

tutkiessa  radikaalimolekyyli  ja  radikaaliradikaalireaktioita  alhaisessa  paineessa  ja

suurella  herkkyydellä,  mikä  usein  on  edellytyksenä  näiden  hyvin  nopeiden  reaktioiden

eristämiseksi mitattaviksi. Suuri herkkyys mahdollistaa tarpeeksi pienien radikaalimäärien

käyttämisen,  jotta  toista  kertalukua  radikaalin  suhteen  olevat  reaktiot  voidaan  yleensä

jättää ottamatta huomioon [48].

Laserfotolyysin  käyttöä  radikaalin  tuottomenetelmänä  kineettisissä  mittauksissa  on

kritisoitu [49–51]. Kritisoinnin mukaan voimakkaat valonlähteet, joilla radikaalit tuotetaan

lähtöaineistaan,  ovat  syypäinä  havaittuihin  negatiivisiin  aktivaatioenergian  arvoihin  ja

reaktionopeuskertoimien negatiivisiin  lämpötilariippuvuuksiin, reaktioissa  joita on pidetty

suorina atominsiirtoina.

‡Tässä on syytä huomauttaa, että läpi tutkielman käytetty massaluku on oikeasti massan ja

varauksen  suhdeluku  m/z.  Koska  kaikki  radikaaleista  ja  tuotteista  tutkimuksissa  tuotetut

ionit  ovat  positiivisia  ja  yksittäin  varattuja,  voidaan  massaluku  nimitys  tästä  eteenpäin

varata yksinomaan niille.
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Radikaalille  fotolyysissä  jäävä  sisäinen  viritys,  eli  energia,  joka  absorboituvalla  fotonilla

on  yli  katkeavan  sidoksen,  on  katsottu  johtavan  havaittuun  ilmiöön  [49].  (Aihetta

käsitellään vielä myöhemmin Radikaalien energiajakauma kappaleessa.)

2.4.1. Muista kokeellisista menetelmistä

Tutkielmassa käsiteltyjen  kaltaisia  nopeita  radikaaliradikaalireaktioita on mitattu useilla

erilaisilla  kokeellisilla  menetelmillä.  Kyseiset  menetelmät  ovat  luonteeltaan

yhdistelmätekniikoita  ja  koostuvat  erikseen  tapahtuvista  radikaalien  tuotosta  ja

havainnoinnista.

Radikaaleja  on  tuotettu  suoran  UVfotolyysin  lisäksi  myös  infrapunaalueen

monifotoniabsorbtion  avulla  (IRMPD)  [52].  Tuottamiseen  on  usein  käytetty  myös

halogeeniatomilla  aikaansaatuja  vedynpoistoreaktioita  (10).  Esimerkiksi  alkaanien

reaktioissa  klooriatomin  kanssa  on  tuotettu  alkyyliradikaaleja  mittauksiin  [8].

Halogeeniatomit on tyypillisesti tuotettu mikroaaltopurkauksen (MWD) [8, 53], pulssitetun

radiolyysin  (PR)  [54]  tai  laserfotolyysin  (LP)  [55]  avulla  ja  ne  ovat  myös  radikaaleja.

Lisäksi  shokkiaaltoja,  eli  nopeasti  reaktioseoksen  läpi  kulkevia  paineaaltoja  on  käytetty

radikaalien tuottamiseen [56].

Radikaaleja  ja  tuotteita  on  havainnoitu  yleensä  joko  massaspektrometrian  (MS)  tai

spektroskopian  erilaisilla  sovelluksilla,  usein  jollain  laseria  apuna  käyttävällä

menetelmällä.  Käytettyjä  menetelmiä  ovat  laserindusoitu  fluoresenssi  (LIF)  [57,  58],

absorptio  ja  emissio  (IR,  VIS,  UV)  [59,  60],  ontelovaimenemisspektroskopia  (CRDS)

[61], lasermagneettinen resonanssi (LMR) [62], elektroninen paramagneettinen resonanssi

(EPR)  [63]  ja  resonanssifluoresenssi  (RF)  [64].  Joissain  laitteistoissa  on  myös  FTIR

spektrometri  [65]  tai  kaasukromatografi  (GC)  [66]  pysyvien  tuotteiden  havaitsemista

varten.  Massaspektrometriassa  voidaan  ionien  muodostukseen  käyttää

elektronipommitusionisaatiota (EI) valoionisaation tilalla.

Eri tekniikoiden yhdistelemistä rajoittavat vain fysikaaliset perusteet; massaspektrometriaa

sovellettaessa  havainnoinnissa  käytetty  painealue  on  rajallinen  ja  näyte  on  ionisoitava.

Yhdistelmämenetelmiä samantapaisissa kineettisissä mittauksissa on tutkielmassa esitetyn

lisäksi  käytetty  esimerkiksi:  LP    LIF  [58],  LP    RF  [64],  LP  –  MS  /  CRDS  [61]
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välähdysfotolyysi (FP)  UVabsorptio [65], PR  UVabsorptio [54], MWD  MS [67] ja

MWD yhdistettynä hyvin matalan paineen reaktoriin (VLPR –Very low pressure reactor)

[50].

2.5. Bimolekulaariset kaasureaktiot

Bimolekulaariset kaasureaktiot ovat tärkeä osa radikaalien kemiaa ja niiden merkitys muun

muassa  ilmakehän  koostumukselle  on  perustavaa  laatua  [3,  15,  16].  Tämä  jo  siksi,  että

bimolekulaarisesti  tapahtuva  kappaleiden  toisiinsa  osuminen  on  reilusti  yleisin  kaasun

osasten  kohtaaminen‡.  Ensimmäinen  askel  reaktiossa  on  reagenssien  bimolekulaarinen

liittyminen törmäyskompleksiksi (12),  ja viimeinen askel  joko muodostuneen kompleksin

bimolekulaarinen  törmäysstabiloituminen  tai  unimolekulaarinen  hajoaminen.  [1,  68,  69]

Todelliset  kolmen  kappaleen,  puhumattakaan  suuremman  lukumäärän,  samanaikaiset

törmäykset  ovat  jo  suhteellisen  harvinaisia,  eivätkä  siten  lähes  koskaan  toimi

pääreaktiokanavina – lukuun ottamatta harvoja tapauksia, missä energetiikka voi sen sallia.

Yhtäaikaisen  reaktion  tekee  epätodennäköiseksi  myös  se,  että  reaktiosysteemin  entropia

pienenee  huomattavasti,  kun  kolme  tai  useampia  kappaleita  liittyy  törmäyskompleksiksi

[47].

Siitä  huolimatta,  että  bimolekulaariset  reaktioyhtälöt  näyttävät  kovin  yksinkertaisilta  ja

niille  on  teorioita  kehitetty  jo  edellisen  vuosisadan  alusta,  näihin  helpoilta  näyttäviin

reaktiosysteemeihin  voi  liittyä  monimutkainen  energetiikan  määräämä  kokonaisuus.  Kun

toisella  reagoivalla  yhdisteellä  on  avoin  elektronikuori,  enemmän  kuin  yksi

potentiaalienergiapinta  (PES)  korreloi  reagenssien  kanssa.  Tutkielmassa  mitatut  kaikki

reaktiot  ovat  luonteeltaan  radikaaliradikaalireaktioita,  joten  niissä  molemmilla

reagenssilla on avoin elektronikuori. Tämä voi johtaa useisiin kilpaileviin tuotekanaviin ja

siten mahdollisesti myös erilaisiin tuotteisiin. [9, 70]

‡Unimolekulaariset, eli yhden, sekä termolekulaariset, eli kolmen kappaleen kaasureaktiot

ovat  myös  hyvin  tärkeitä  radikaalien  kemialle.  Niiden  tarkempi  käsittely  jätetään

tutkielman ulkopuolelle. On kuitenkin hyvä mainita, että termolekulaaristen ja korkeampi

molekulaaristen  reaktioiden  käsittely  voidaan  palauttaa  pienempimolekulaariseen

muotoon.
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Termiset kaasufaasireaktiot voivat olla  yksinkertaisia  yli vallin eteneviä  reaktioita. Niillä

on yleensä tiukka siirtymätila. Ne voivat olla myös useiden potentiaalikuoppien ja vallien

yli  kulkevia  usean  välivaiheen  käsittäviä  kokonaisuuksia,  mikä  poikkeuksetta  johtaa

monimutkaisempaan käsittelyyn. Kokonaisreaktio voi sisältää vallittomia liittymisiä, joilla

yleensä  on  löyhä  siirtymätila,  kilpailevia  tuotekanavia,  isomeroitumista  eri

potentiaalikuoppien  välillä,  paineesta  riippuvaa energiansiirtoa  ja muitakin  fysikaalisia  ja

kemiallisia prosesseja. [71]

Usein  bimolekulaarisen  radikaalireaktion  ensimmäisenä tuotteena  on  osasten  toisiinsa

liittyessä muodostuva  liittymä  eli  törmäyskompleksi  (12).  Radikaaliradikaalireaktiossa

tämä  liittyminen  on  tyypillisesti  vetovoiman  aiheuttama  ja  johtaa  systeemin  alempaan

energiatilaan  [9].  Syntyneellä  kompleksilla  on  sisäisestä  energiasta  riippuva  määrä

kanavia,  jotka  johtavat  eri  mekanismeilla  erilaisiin,  tai  mahdollisesti  samanlaisiin

tuotteisiin,  mutta  eri  tiloilla.  Tällainen  tyypillinen  monikanavainen  radikaaliradikaali

reaktio, joka kulkee vahvasti sidotun liittymäkompleksin kautta, on CH3 + OH reaktio [72].

Sidottu  välitila  potentiaalienergiapinnalla  lähtöaineiden  ja  tuotteiden  välillä  johtaa

reaktioon, jolla on ainakin kaksi siirtymätilaa [68].

Radikaalimolekyyli  ja  radikaaliradikaali–reaktiot  ovat  siis  tyypillisesti  eksotermisia  ja

niillä on lukuisia tuotekanavia [68]. Esimerkiksi monille palamissysteemeille äärimmäisen

tärkeällä vedyn hapetuksella (H2 + O2 Tuotteet) on kokonaismekanismissa suunnilleen

20 erilaista huomioitavan arvoista reaktiota [5].

Radikaalireaktiot  voidaan  jakaa  karkeasti  kolmeen  eri  päätyyppiin:  Reaktioita  missä

radikaaleja  muodostuu,  niitä  tuhoutuu  ja  missä  radikaalikeskus  siirtyy  [1].  Tässä

tutkielmassa mitatut reaktiot kulkevat enimmäkseen kanavia, joissa radikaalikeskus siirtyy.

Bimolekulaariset radikaalireaktiot koostuvat myös kolmesta eri päätyypistä: Liittymisestä

(assosiaatio), atomin poistamisesta (abstraktio) ja korvaamisesta (substituutio) [68].

                    XH + R          (13)

 R + ArX    X + ArR.          (14)
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Teoreettisesti  eri  kanavat  voidaan  käsitellä  yksittäisinä  alkeisreaktioina,  vaikka

mittaustuloksista ne eivät olisikaan erotettavissa. Näitä käsitellään seuraavaksi lyhyesti.

2.5.1. Törmäyskompleksi

Osasten  liittyessä  muodostuneen  sidotun  kompleksin  mahdollisia  prosesseja  on  ehkä

luontevinta  käsitellä  unimolekulaarisen  RRKMteorian  avulla.  Esiteltyjen

perusmekanismien avulla  kompleksi  voi ohjautua  eri  kanavia  kohti  erilaisia  tuotteita,  tai

ehkä  jopa  stabiloitua  kaavan  (12)  mukaisesti.  Erittäin  tärkeä  tapahtuma  on  myös

isomeroituminen,  jolla  eri  välituotteet  (ja  tuotteet)  pystyvät  muuntumaan  toisikseen

geometriaansa muuttamalla, esimerkiksi atomin paikkaa siirtämällä yhdisteessä. [68] Tässä

käytetyt  P1  ja  P2  voisivat  edellisen  perusteella  merkitä  stabiloitua  kompleksia  XRH  ja

isomeeriä XHR.

2.5.2. Liittyminen

Liittymisreaktiossa  syntyy  ensin  törmäyskompleksi,  kaavan  (12)  mukaisesti.

Muodostumistavasta riippuen kompleksilla voi olla eri määrä sisäistä energiaa, mitä  tässä

merkitään  tähdellä  ja  joka  määrää  kompleksin  kohtalon.  Se  voi  joko  spontaanisti  hajota

takaisin lähtöaineikseen, stabiloitua luovuttaen ylimääräenergiansa törmäyksissä seoksessa

olevien muiden kappaleiden (M) kanssa, tai se voi reagoida eteenpäin potentiaalipinnalla,

kohti  tuotteita.  Radikaalien  liittyessä  kilpailevina  kanavina  on  usein  rekombinaatio  ja

disproportioituminen,  joista ensimmäinen  johtaa  yhden  ja  toinen kahden  suljettukuorisen

yhdisteen syntymiseen [68, 4].

2.5.3. Atomin poistaminen

Hyvin  usein  radikaalin  ja  molekyylin  välinen  bimolekulaarinen  reaktio  tapahtuu  atomin

poistamismekanismilla. Esimerkiksi troposfäärin tärkein hapettaja ja kemian edistäjä OH

radikaali,  sekä  toinen  tärkeä  radikaali,  klooriatomi,  molemmat  reagoivat  orgaanisten

yhdisteiden  kanssa  lähes  yksinomaan  poistamalla  vetyä  kaavan  (13)  mukaisesti  (X  =  Cl,

OH). Tuloksena on uusi radikaali  ja  joko H2O, tai HCl. [15–17] Näitä reaktioita voidaan

kineettisessä  mielessä  pitää  ketjun  kuljettajina,  sillä  radikaalien  määrä  pysyy  vakiona  ja

pysyviä tuotteita tuhoutuu yhtä paljon kuin syntyy [4].
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2.5.4. Korvautuminen

Korvautumisreaktio  (14)  on  yleinen  tyydyttymättömien  ja  etenkin  aromaattisten

yhdisteiden  (Ar)  reagoidessa  radikaalien  kanssa.  Atomi  tai  ryhmä  korvautuu

kohdemolekyylissä  radikaalilla,  tai  sen  luovuttamalla  osalla  ja  syntyy  termodynaamisesti

stabiilimmat tuotteet. On huomattava, että korvautuminen tapahtuu  liittymäkompleksin  ja

sitä  seuraavien  välivaiheiden  kautta,  joten  se  eroaa  suorasta  poistamisreaktiosta.  [4,  68,

69]

2.5.5. Reaktiomekanismi

Kaasufaasissa tapahtuvien R + NO2 reaktioiden ajatellaan kulkevan virittyneiden adduktien

kautta. Adduktilla tarkoitetaan reagenssien liittymistä siten, että radikaalikeskukseen liittyy

suoraan NO2 typpi tai happiatomi edellä. [7, 8, 73]

Jos liittyminen tapahtuu hapen ja radikaalikeskuksen välillä (16) syntyy nitriittituote, jonka

todennäköisin kohtalo on hajoaminen RO + NO tuotteiksi, sillä adduktin RO–NO sidos on

tyypillisesti  heikompi  kuin  liittymisessä  muodostunut  R–ONO  sidos.  Jos  liittyminen

tapahtuu  typpiatomi  edellä  (15),  syntyy  nitroyhdiste.  Nitroyhdisteen  syntyminen  on

reversiibeli  eli  palautuva  prosessi  ja  se  voi  joko  hajota  takaisin  lähtöaineikseen  tai

stabiloitua törmäyksissä kolmannen kappaleen (M) kanssa. [7, 8, 73] Reaktiot (15) ja (16)

muodostavat tässä tutkielmassa niin sanotun klassisen mekanismin.

2.6. Menetelmät reaktionopeuskertoimen määrityksessä

Bimolekulaarisen reaktion kinetiikan mittaamista voidaan helpottaa, kun reaktioolosuhteet

järjestetään  siten,  että  toista  reagenssia  on  reaktioseoksessa  moninkertainen  määrä.

Ylimäärän  ollessa  riittävä  –  vähintään  kymmenkertainen  –  ei  reagenssin  konsentraatio

merkittävästi pienene reaktion edetessä. Saadaan aikaan niin kutsuttu pseudoensimmäisen

kertaluvun  käyttäytyminen. Tällöin bimolekulaarisen  reaktion A + B   C,  jossa  [A] >>

[B] nopeusyhtälö pelkistyy ensimmäisen kertaluvun nopeusyhtälön muotoon [48]
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[ ] [ ][ ] [ ] [ ]AkkBkBAk
dt
Cd

=⇒== '' ,          (17)

jossa k’ on pseudoensimmäisen kertaluvun nopeuskerroin, k on bimolekulaarisen reaktion

nopeuskerroin ja hakasulut merkitsevät konsentraatioita.

Tehdyissä  mittauksissa  käsiteltävä  signaali  koostuu  aikaerotteisista  pisteistä,  jotka

muodostavat  tarkkailtavan  radikaalin häviämisprofiilin  (Kuva  2.1.).  Tietokoneen  avulla

pisteisiin  sovitetaan  pienimmän  neliösumman  menetelmällä  ensimmäisen  kertaluvun

eksponentiaalisen vaimenemisen funktio

[ ] [ ] )'exp(0 tkRR t −⋅= ,          (18)

jossa [R]0 ja [R]t ovat radikaalikonsentraatioon verrannolliset signaalit ajanhetkillä 0 ja t, ja

k’  on  pseudoensimmäisen  kertaluvun  reaktionopeuskerroin.  Kun  mitataan  useita k’:n

arvoja samoissa olosuhteissa, mutta eri reagenssin A määrillä, saadaan tuloksista sovitettua

kuvaaja k’:sta [A]:n funktiona. Kuvaajan kulmakerroin antaa yhtälön (17) mukaan etsityn

bimolekulaarisen  reaktion  nopeuskertoimen k.  Tyypillinen  esimerkki  menettelystä  on

annettu  kuvassa  2.1  CHBr2 +  NO2  reaktiolle,  jossa  yläkulmassa  näkyy  CHBr2radikaalin

ionisignaalin vaimenemisen jälki, josta k’ määritettiin ja alakulmassa reaktiossa syntyneen

tuotteen CBr2O muodostumisen ionisignaali.
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Kuva  2.1.  CHBr2 +  NO2  reaktion  bimolekulaarisen  reaktionopeuskertoimen  määritys

kuvaajasta, jossa k’ on esitetty [NO2]:n funktiona. Laatikoissa olevat ionisignaalit mitattiin

täytetyllä neliöllä merkityissä olosuhteissa,  jolloin  [NO2] = 1,1 × 1013 cm–3,  [He] = 1,7 ×

1017 cm–3 ja T = 298 K. Sovituksesta CHBr2:n häviämisnopeudeksi saatiin k’h= 125 ± 7 s–1

ja CBr2O:n muodostumisnopeudeksi k’m=107 ± 8 s–1

Edellä  esitetyt  mittaukset  toistettiin  mahdollisimman  laajalla  lämpötilavälillä,

tarkoituksena  määrittää  tutkitun  reaktion  lämpötilariippuvuus  ja  siten  lisätä  mittauksista

saatavan kineettisen informaation arvoa. Kemiallisten reaktioiden lämpötilariippuvuuksille

on vuosien saatossa esitetty useita erilaisia malleja. Näistä klassisena mallina voi pitää J.

H.  van’t  Hoffin  vuonna 1884  ehdottamaa  ja  1889  Svante  Arrheniuksen  perustelemaa  ja

julkaisemaa kokeellisiin havaintoihin perustuvaa yhtälöä

)/exp( RTEAk a−= ,          (19)

jossa T  on  lämpötila  Kelvineissä,  R  on  molaarinen  kaasuvakio, A  on  niin  kutsuttu  esi

eksponentiaalinen  kerroin  ja Ea on  reaktion  aktivaatioenergia.  Arrheniuksen  yhtälöä
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kutsutaan  myös  yhden  parametrin  yhtälöksi,  sillä  lämpötilariippuvuus  ilmaistaan  yhden

parametrin,  aktivaatioenergian  avulla.  Aktivaatioenergia  liittyy  läheisesti  reagoivien

lähtöaineiden  uudelleen  järjestäytymiseen  tuotteiden  muodostuessa.  Reaktiosysteemin

rakenteen  muutos  saa  aikaan  aktivaatioenergian  suuruisen  potentiaalivallin,  joka  on

ylitettävä reaktion päättämiseksi. [47, 48]

Vaikka Arrheniuksen yhtälö on yhä laajalti käytössä ja yksinkertaisuudestaan huolimatta se

sovittaa  useiden reaktioiden mittaustulokset hyvin, on  yhtälö  kuitenkin  täysin empiirinen

havainto  [48].  Se  on  luotu  sovittamalla  kokeellisten  mittaustulosten  pohjalle,  joten

ymmärrettävästi  sitä  seuraavat  useat  reaktiot  läheisesti,  rajoitetulla  kokeellisella

lämpötilavälillä.  Arrheniuksen  yhtälön  rinnalle  on  luoto  vaihtoehtoisia  tapoja  esittää

reaktion  lämpötilariippuvuus.  Käytännössä  tämä  tapahtuu  sovittamalla  mittauspisteisiin

jokin  reaktionopeuskertoimen  lämpötilasta  riippuva  funktio,  joka  parhaiten  toteuttaa

mittausten  tulokset,  kuten  tässä  tutkielmassa  käytetty  (T/300  K):n  potensseina  esitetty

nopeuskerroin

( )X
KT KTkk 300/300 ⋅= ,          (20)

jossa k300K on reaktionopeus 300 K:ssä ja X on lämpötilariippuvuuden ilmoittava potenssi.

Molemmat  ovat  mittaustulosten  sovituksesta  kokeellisesti  saatavia  parametreja.  Kaavan

(20)  alkuperäisen  version  esittivät  Harcourt  ja  Esson,  jossa T/300  K:n  tilalla  oli  vain

yksinkertaiseksi T  [47].  Tutkielmassa  käytetyn  kaavan  etuna  Arrheniuksen  yhtälöön

verrattuna on lähinnä helpommin ulkoasusta nähtävä reaktionopeuskertoimen arvo tietyssä

lämpötilassa  (T =  300  K)  ja  ainakin  Harcourtin  ja  Essonin  lähes  vuosisata  sitten

julkaistujen  tutkimusten  mukaan  kaava  toteutti  tunnettujen  reaktioiden

lämpötilariippuvuudet paremmin [47, 74].
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2.7. Negatiivinen lämpötilariippuvuus

Kaikilla  tähän  asti  lämpötilan  funktiona  tutkituilla  R +  NO2  reaktioilla  on  havaittu,  että

reaktionopeus  kasvaa  lämpötilan  laskiessa.  Mitatuilla  reaktionopeuksilla  on  siis

negatiivinen  lämpötilariippuvuus.  Käytös  on  havaittu  myös  reaktioilla,  joissa  R  on

tyydyttymätön hiilikeskuksinen  radikaali  (R= C2H3, C3H3  [75]; HCO [76]  ja  HCCO [77,

78]). Varmaa ei  kuitenkaan ole, onko se esimerkiksi  yhteisen  reaktiomekanismin  tulosta,

vai sattumaa. On siksi syytä selvittää nykyymmärrystä negatiivisen lämpötilariippuvuuden

alkuperästä.

Yleisesti  negatiivinen  lämpötilariippuvuus  on  selitetty  aiheutuvan  reagoivien  osasten

kohdatessa muodostuvan sidotun kompleksin (12) – jota erottaa lähtöaineista  ja tuotteista

siirtymätilat  ja  mahdolliset  energiavallit  (Kuva  2.2.)  –  korkeammassa  lämpötilassa

tapahtuvasta  suuremmasta  taipumuksesta  hajota  takaisin  lähtöaineikseen  kuin  tuotteiksi

[79–81].  Ensimmäisenä  tämän  selityksen  toivat  kriittiseen  tarkasteluun  Mozurkewich  ja

Benson [79] ja samalla myös kehittivät RRKMteoriaan perustuvan menetelmän tällaisten

reaktioiden nopeuksien laskemiseksi. He myös sovelsivat kehitettyä menetelmää J. Lambin

kanssa OH + Y (Y = CO, HNO3, HNO4) reaktioihin [79].

Kuva 2.2. Sitova vuorovaikutus reaktiokoordinaatilla, jonka erottaa sekä lähtöaineista, että

tuotteista siirtymätila TSX.
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Reaktion  edetessä  reagenssien  väliset  välituotteita  stabiloivat  vuorovaikutukset,  kuten

kompleksoituminen,  voivat  johtaa  monenlaiseen  suoraviivaisesta  termokemiasta

poikkeavaan  energetiikkaan.  Vetysidos  on  tällainen  mahdollisen  stabiloivan  vaikutuksen

tuottava  muotoa  A–H···B  oleva  vuorovaikutus  ja  se  muodostuu  kahden  hyvin

elektronegatiivisen atomin A ja B välille, joista toisella on vapaa elektronipari (B) ja jotka

erottaa toisistaan vetyatomi [82].

OHradikaalilla  on  suuri  dipolimomentti  ja  lisäksi  OHryhmä  muodostaa  vahvoja

vetysidoksia. Tämän vuoksi juuri sen reaktioissa on todennäköistä löytää niin sanottuja esi

reagoivia  (prereactive)  vuorovaikutuksia,  jotka  voisivat  muuttaa  reaktion  energetiikkaa

tavanomaiseen  reaktiosysteemiin  verrattuna.  Siispä  reaktiokoordinaatilta  voi  olla

mahdollista  löytää sidottu vuorovaikutus, siirtymätila tuotteisiin (TS23, kuvassa 2.2), joka

on  matalammalle  kuin  lähtöaineiden  energia.  Juuri  tämä  johtaa  negatiiviseen

lämpötilariippuvuuteen [11, 81].

Smith  ja  Ravishankara  [81]  ovat  tarkastelleet  OHreaktioita  lähemmin  ja  pyrkineet

tunnistamaan  vetysidottuja  vuorovaikutuksia  reaktioiden  poikkeavasta  paine  ja

lämpötilakäyttäytymisestä.  Todisteet  näyttävät  varsin  pitävästi,  että  OH  +  Pieni Alkaani

reaktiot  etenevät  suoraviivaisesti  H:n  poistamisella  ilman  potentiaalikuoppaa  PES:n

sisäänkäynnissä. Näihin on siis hyvä verrata muita OHreaktioita, joissa epäilee stabiloivan

vetysidoksen tuovan pienempienergisen reitin ohi suoran H:n poistamisen.

Vetysidos  on  kuitenkin  vain  yksi,  joskin  hyvä  ja  erikoinen  esimerkki esireagoivasta

vuorovaikutuksesta, joka voi aiheuttaa negatiivisen Triippuvuuden [11, 81]. Esireagoivia

vuorovaikutuksia  voi  olla  erilaisia  ja  esiintyä  muissakin  systeemeissä,  jotka  noudattavat

normaalia Arrheniuksen  yhtälön  (19)  mukaista  positiivista  lämpötilariippuvuutta.

Anomalistinen  ja normaali  käytös  voivat  jopa  aiheutua  samasta  reaktiomekanismista.

Negatiivinen  lämpötilariippuvuus  tulee  ilmi,  vasta  kun  stabiloiva  vuorovaikutus  laskee

siirtymätilan tuotteisiin (TS2) alle lähtöaineiden energian [11].

On siis  tärkeä  ymmärtää, että potentiaalienergiapinnan paikallisen maksimin  (esimerkiksi

TS2) ei tarvitse olla korkeammalla energialla, kuin erillään olevat  lähtöaineet. Se voi olla

lähtöaineiden  energioiden  alapuolella  ja  johtaa  negatiiviseen  lämpötilariippuvuuteen.
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Lisäksi;  reaktiokoordinaatilla  olevan  energiavallin  ja  reaktioentalpian  ei  tarvitse  olla

sidoksissa toisiinsa, kuten yleensä intuitiivisesti, mutta väärin ajatellaan [11].

Reaktioilla  havaittu  negatiivinen  lämpötilariippuvuus  siis  johtaa  negatiiviseen

aktivaatioenergian  arvoon,  kun  reaktionopeutta  käsitellään  Arrheniuksen  yhtälön  (19)

muodossa.  Sovittamalla  Arrheniuksen  yhtälön  mukainen  suora  lnk:sta  1/T:n  funktiona

saadaan kulmakertoimesta aktivaatioenergian arvo ratkaistua. Kun suoran kulmakerroin on

negatiivinen, on reaktion lämpötilariippuvuus negatiivinen. [47, 48]

2.8. Kinetiikan mallintaminen

Korkean  tason  kvanttikemialliset  laskut  ja  nopeasti  kehittyvä  tietotekniikka  tuovat

reaktiokinetiikan  mallintamisen  koko  ajan  lähemmäksi  todellisuutta,  ja  jo  useissa

reaktioissa  teoreettiset  laskut  vahvistavat  kokeellisia  tuloksia.  Sekä  laskennallinen  että

kokeellinen  työ  täydentävät  toisiaan  ja molemmista  suunnista on  yhtä  lailla odotettavissa

tärkeitä  havaintoja.  Parhaassa  tapauksessa  luotu  laskennallinen  malli  ja  tehdyt  kokeet

antavat samanlaisia tuloksia, mikä vahvistaa tulosten luotettavuutta.

Kinetiikan kvanttikemialliset laskennalliset menetelmät on jätetty tutkielman ulkopuolelle.

On kuitenkin hyvä mainita, että tässä olennaisten bimolekulaaristen reaktioiden kinetiikan

mallinnuksesta  on  äskettäin  ilmestynyt  hyvä  FernándezRamos et  al.  [71]  tekemä

kokoelmaartikkeli, mistä nykyinen taso ja ehkäpä lupaavimmat menetelmät tulevat hyvin

ilmi.
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3. Kokeelliset laboratoriomittaukset

3.1. Tutkimuslaitteisto

Kaikki  tutkielmassa  suoritetut  reaktionopeuskerrointen  mittaukset  tehtiin  putkimaisella

virtausreaktorilla  alhaisessa  paineessa  ja  laminaarisen  virtauksen  olosuhteissa.

Tutkimusmenetelmänä  käytettiin  pulssitettua  laserfotolyysiä  yhdistettynä

valoionisaatiomassaspektrometriaan  (LPPIMS). Käytetty  tutkimuslaitteisto on  rakennettu

laboratoriossa [12] kaupallisista ja  itse valmistetuista osista, eikä toista täysin samanlaista

ole olemassa.

Mittaukset  suoritettiin  huomattavassa  alipaineessa  ja  jo  massaspektrometrisen

havainnoinnin  vuoksi  osassa  laitteistoa  oli  käytettävä  korkeaa  vakuumia.  Siten

olosuhteiden  saavuttaminen  vaati  useita  erilaisia  tyhjöpumppuja,  sekä  olosuhteiden

määrittäminen  useita  erilaisia  paineantureita,  joiden  avulla  saatiin  kaasujen  osa  ja

kokonaispaineet selvitettyä.

Ilmanpaineen  ja  karkean  vakuumin  välillä  käytettiin  kapasitiivisia  antureita  (CCM

Instruments,  Pfeiffer)  ja  Penningtyyppisiä  kaasun  ionisaatioon  perustuvia  antureita

(Penning  8,  Edwards)  kammioissa  oleville  matalimmille  paineille.  Karkea  vakuumi

tuotettiin  etupumpuilla  Edwards  E2M40  ja  Varian  SD450,  joista  jälkimmäinen  sijaitsi

reaktoriputken  loppupäässä  ja  johon  oli  yhdistetty  molekyyliseula  jätekaasun  haitallisten

aineiden  vähentämiseksi  poistokaasusta.  Toivotun  karkean  vakuumin  saavuttamisen

jälkeen  neljän  diffuusiopumpun  (Alcatel,  Edwards,  Varian,  Speedivac)  avulla  saatiin

aikaan  tarvittavat  hyvin  alhaiset  paineet,  sekä  etu  että  etenkin  kvadrupolikammiolle.

Ionisaatiolampun kaasulinja tarvitsi myös oman tyhjöpumpun (CP80), toiminnan kannalta

olennaisen  alhaisen  paineen  ja  yleensäkin  kaasuvirtauksen  aikaansaamiseksi.  Lisäksi

kvadrupolikammio  on  varustettu  turbomolekyylipumpulla  kammion  mahdollista  nopeaa

tyhjentämistä varten.

Tutkittavat  radikaalit  tuotettiin  valokemiallisesti  pulssitetulla,  reaktorin  suuntaiseksi

linjatulla, fokusoimattomalla eksipleksilaserilla (ELI76E) sopivista lähtöaineista, joko 248

nm  (KrF)  tai  193  nm (ArF)  aallonpituudella.  Laserpulssin  intensiteetti  mitattiin  jokaisen

mittauksen alussa ja lopussa pyroelektrisen ilmaisimen (Gentec ED200) ja oskilloskoopin
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avulla.  Pulssin  intensiteetin  todettiin  olevan  välillä  7–45  mJcm–2  (KrF)  ja  2–23  mJcm–2

(ArF),  kaikissa  mittauksissa.  Välillä  intensiteettiä  pienennettiin  NO2:n  hajoamisen

vähentämiseksi.  Tämä  saatiin  toteutettua  asettamalla  säteen  eteen  joko  metalliverkko,

jonka vapaa pintaala tunnetaan tai kvartsilevy, jonka läpäisevyys tunnetaan.

Ionisoiva  säteily  saatiin  aikaan  virtaustyyppisellä  kaasupurkausvalaisimella,  jonka

teholähteenä  toimi  koaksiaalikaapelia  pitkin  ohjatut,  mikroaaltogeneraattorilla  (Opthos

MPG4)  tuotetut  mikroaallot.  Valaisin  toimi  eristetyssä  kaasulinjassa,  jossa  tietyllä

energialla  emissioviivan  omaavaa  kaasua  (esimerkiksi  H2)  virtasi  Evensonontelon  läpi.

Teslasta  saadun  kipinän  avulla  onteloon  sytytettiin  plasma  (ionisoiva  valo),  jota

mikroaallot  pitävät  yllä.  Kaasu  kuljetettiin  ontelossa  pienellä  kaasulle  ominaisella

paineella,  itseionisaation vähentämiseksi  ja stabiilin toiminnan aikaansaamiseksi. Oikealla

ikkunamateriaalin valinnalla  saatiin katkaistua  haluttua  korkeampienerginen  säteily  pois

valonlähteestä. Ionisointiin käytetyt kaasut ja niitä vastaavat ikkunamateriaalit olivat: Cl2

lamppu ja CaF2ikkuna (8,9–9,1 eV), H2lamppu ja MgF2ikkuna (10,2 eV), Arlamppu ja

LiFikkuna (11,6 ja 11,8 eV), sekä Nelamppu ja CHSfiltteri (16,7 ja 16,9 eV).

Virtausputken suuntaiseksi  linjattu laservalo johdettiin reaktoriin sen päädyssä  sijaitsevan

kvartsiikkunan läpi. Suoraan ikkunan jälkeen sijaitsee sekoitusalue, jossa virtausreaktoriin

yhdistyvät  lähtöaineiden  ja  kantokaasun  kaasulinjat.  Reaktori  on  yhteydessä

massaspektrometriin sen seinässä olevan pienen reiän kautta. Reiän läpi kulkeutuva näyte

reaktioseoksesta muutettiin suihkuksi ennen kvadrupolikammiota kartiomaisen reikälevyn

(skimmer)  avustuksella.  Mittauslaitteiston  kaaviokuva  on  esitetty  kuvassa  3.1.  Kaikki

laitteistossa  käytetyt  kaasulinjat  on  valmistettu  pyrexlasista  ja  ruostumattomasta

teräksestä.
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Kuva 3.1. Mittauslaitteiston kaaviokuva.

Säteeksi muutettu näytesuihku kulkee  ionisaattorin  läpi,  ionisoituu  ja  kiihtyy  ionilinssien

välisissä sähkökentissä. Ionisaattori on yhdistetty kvadrupolimassaspektrometriin (Extrel,

C50/150–QC/19  mm  sauvat),  jonka  avulla  saadaan  suodatettua  kaikki  muut  massaluvut

kuin  mitä  elektronimonistimen  halutaan  havainnoivan. Elektroninmonistin  on  poissa

linjasta (offaxis) kvadrupoliin nähden. Siltä saatava signaali esivahvistetaan (EG&G Ortec

VT  120),  diskriminoidaan  ja  vahvistetaan  (EG&G  Ortec  9302),  jonka  jälkeen

monikanavaskaalaajalla  (EG&G  Ortec  MCS  plus)  tallennetaan  signaali  omaan

aikaikkunaansa.  Laserpulssin  liipaisu,  toisin  sanoen  radikaalien  tuotto  on  synkronoitu

mittausaineiston keruun kanssa  itse  kootulla ohjelmalla,  joka on  valmistettu kaupallisella

tietokoneohjelmistolla (National Instruments, LabView 5.1). Samaa ohjelmistoa käytettiin

myös signaalien sovittamiseen.
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Mittauksista  saatavan  signaalin  (Kuva  2.1.)  tilastollisen  hajonnan  tuomaa  epätarkkuutta

pienennettiin  keskiarvostamismenetelmällä.  Tutkitun  radikaalin  massaluvun  signaalia

kerättiin  tarpeen  mukaan  3000–25000  mittausta  signaalikohinasuhteen  parantamiseksi,

jonka  jälkeen  mittauspisteisiin  sovitettiin  pienimmän  neliösumman  menetelmällä

eksponentiaalinen vaimeneminen kaavan (18) mukaisesti.

Tarkka lämpötilan hallinta ja tarpeeksi kattava lämpötilaalue ovat keskeisiä ominaisuuksia

laadukkaan kineettisen informaation saavuttamiseksi mittauksista. Olosuhteiden lämpötilan

hallintaan  käytettiin  pääasiassa  nestekiertoista  termostaattia  (HetoHolten  CBN  28–

90/HMT  4000),  mutta  korkeimpien  lämpötilojen  (383–483  K)  aikaansaamiseksi  oli

käytettävä  resistiivistä  sähkölämmitystä.  Matalimmissa  lämpötiloissa  (220–280  K)

jäähdytysnesteenä  käytettiin  metanolia  ja  korkeammissa  vettä  (280–363  K).

Nestejäähdytteisen  reaktorin  lämpötilakontrolloidulla  osalla  mitatun  lämpötilan

epävarmuus oli ± 2 K. Sähkölämmitteisen systeemin epävarmuus ± 3 K.

Reaktoriputket  pinnoitettiin  pääasiassa  HalocarbonWax:lla  (HW),  mutta  korkeimmissa

lämpötiloissa  (T  >  373  K)  HW:n  sulamisen  ja  valumisen  vuoksi  oli  käytettävä

polydimetyylisiloksaania (PDMS).

3.2. Lähtöaineet

3.2.1.  Lähtöaineiden käsittely

Kaikki  halogenoidut  hiilivedyt  ja  typpidioksidiseos  säilöttiin  ja  käytettiin  valolta

suojatuissa, tummennetuissa astioissa valokemiallisen hajoamisen estämiseksi. Radikaalien

lähtöaineina  käytetyt  halogenoidut  hiilivedyt  olivat  poikkeuksetta  nesteitä

huoneenlämpötilassa.  Tutkittavan  radikaalin  lähtöaine  pipetoitiin  läpivirtauskyvettiin  ja

puhdistettiin useilla niin kutsutuilla jäädytyspumppauslämmityssykleillä,  joka tarkoittaa

aineen  jäädyttämistä  kyvetissä  (tässä  tapauksessa  nestetypen  avustuksella)  ja

kaasutilavuuden  imemistä  mahdollisimman  tyhjäksi  jäätyneen  näytteen  yläpuolelta

vakuumipumpun avustuksella. Menettely toistettiin useita kertoja.
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Lähtöaine  tuotiin  virtaussysteemiin  omaa  linjaa  pitkin,  kuplittamalla  heliumia  sen  läpi.

Heliumvirtaan  jäi  kokoajan  olosuhteista  riippuva  yhdisteen  höyrynpaineen  mukainen

määrä  lähtöainetta. Typpidioksidista  valmistettiin mittausta varten  heliumilla  laimennettu

6–12 %:n seos. Seoksen laskettu pitoisuus korjattiin dimeroitumisen suhteen, kuten alla on

selvennetty.    Koska  töissä  käsiteltiin  paljon  haitallisia  sekä  myrkyllisiä  kemikaaleja  oli

reaktorin ulostulolinjaan mahdollisuus asettaa nestetyppiloukku.

Bromattujen  radikaalien  lähtöaineina  käytettiin  CH3CHBr2  (Acros  Organics,  puhtaus  99

%)  ja  CHBr3  (Merck,  puhtaus  96  %).  Kloorattujen  radikaalien  tapauksessa  käytettiin

CH2Cl2  (Mallinckrodt,  puhtaus  >99  %),  CD2Cl2  (Aldrich,  puhtaus  >99  %),  CH2ClBr

(Fluka, puhtaus  98  %),  CHCl3  (Rathburn,  puhtaus  >99  %),  CHCl2Br  (Aldrich,  puhtaus

>98 %)  ja CCl3Br  (Aldrich, puhtaus 99 %). NO2  (Merck, puhtaus 98 %) oli  laimennettu

heliumiin.  He  (MesserGriesheim,  puhtaus  99,9996  %)  ja  N2  (Aga,  puhtaus  99,9999  %)

käytettiin ilman esikäsittelyä.

3.2.2. Radikaalit

Tiedot  tutkimuksissa  käytetyistä  radikaaleista,  niiden  lähtöaineet,  sekä  tuotto

aallonpituudet on kerätty taulukkoon 3.1.

Taulukko 3.1: R + NO2  Tuotteet; reaktioiden nopeuskerrointen mittaamiseen käytetyt

radikaalit R, tuottamiseen tarvitut lähtöaineet RX ja aallonpituudet , sekä radikaalien

valittuja ominaisuuksia.

R RX  / nm IEa / eVc EAb / eVc Elektronegatiivisuusf

CHBr2 CHBr3 248 8,30 d 1,65 1,52
CH3CHBr  CH3CHBr2 248 – e 0,45 0,38
CH2Cl CH2Cl2, CH2ClBr 193 8,75 0,74 0,96
CHCl2 CHCl3, CHCl2Br 193, 248 8,32 1,472 1,92
CCl3 CCl3Br 248 8,109 2,173 2,88

a IE on ionisaatioenergia. b EA on elektroniaffiniteetti. c Arvot viitteestä 17, paitsi d viitteestä

83, e EA(CH3CHBr)  saadaan  arvioitua: EA(CH3CHBr)  EA(C2H5)  +  (EA(CH2Br)  –

EA(CH3)) [84]. f Paulingin elektronegatiivisuuksien [85] ja kaavan (38) mukaan.

Lähes  poikkeuksetta  lähtöaineen  valokemiallisessa  hajottamisessa  syntyy  myös  muita

tuotteita, kuin tutkittavaa radikaalia [16, 43]. Kaikilla mittauksissa käytetyillä lähtöaineilla

toivotun radikaalin tuottava kanava oli kuitenkin tärkein. Myöskään muut hajoamistuotteet
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eivät  vaikuta  R  +  NO2  reaktioiden  mittaamiseen,  sillä  niiden  määrä  on  korkeintaankin

samaa  suuruusluokkaa  kuin  [R]  ja  siten  R:n  ja  niiden  väliset  reaktiot  ovat  erittäin

epätodennäköisiä.  Ne  eivät  törmää  keskenään,  vaan  reagoivat  systeemissä  NO2:n  tai

radikaalin  lähtöaineen  kanssa,  joita  on  aina  moninkertaisesti.  Valokemiallisten

sivutuotteiden  pieni  määrä  ei  myöskään  vaikuta  NO2  määrään  tarpeeksi,  jotta

konsentraation muutoksesta aiheutuisi merkittävää virhettä.

Radikaalikonsentraatiot  laskettiin  mitatun  laserpulssin  intensiteetin I0,  lähtöaineen

absorptiopoikkipintaalan  ,  hajoamiskanavan  kvanttisaannon    ja  konsentraation  [RX]

avulla.  Lähtöaineen  konsentraatio  virtauksessa  saatiin  selville  sen  höyrynpaineen  ja

lämpötilan avulla. Kun nämä parametrit, sekä lisättynä vielä yhdistetty häviötekijä Z (0< Z

<1)  säteen  vaimenemiselle  reaktorin  sisääntuloikkunassa  ja  sen  osalle,  joka  ei  pääse

reaktoriin, saadaan kaava (21) radikaalien määrälle [R]r reaktorissa:

][][ 0 RXIZR r Φ= σ .          (21)

Mikäli  tieto  kvanttisaannosta  puuttui,  oletettiin  :lle  arvo  1,  eli  suurin  mahdollinen

radikaalin  tuotto.  Kaikissa  mittauksissa  [R]r  oli  välillä  (1–10)  ×  1011  cm–3.  Tyypillisesti

mittauksissa  noin  1011  cm–3,  mutta  välillä  korkeampi  tutkittaessa  mahdollisia  häiritseviä

toisen  kertaluvun  ilmiöitä,  mitattaessa  nopeuksia  ja  tuotteita.  Ionisoituvuus  on  yksi

radikaalikohtainen ominaisuus, joten toisia radikaaleja myös tarvitaan enemmän mitattavan

signaalin aikaansaamiseksi.

3.2.2.1. Bromatut radikaalit

CHBr2radikaalit tuotettiin hajottamalla valokemiallisesti bromoformia, jonka

päähajoamiskanava 248 nm:lla [86] on bromin lohkeaminen

CHBr3 + h  (248 nm)   CHBr2 + Br        (22a)

                                      Muut tuotteet.        (22b)

CH3CHBrradikaalit tuotettiin valokemiallisesti 1,1dibromietaanista [87]

CH3CHBr2 + h  (248nm)   CH3CHBr + Br        (23a)

                                           Muut tuotteet.        (23b)
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3.2.2.2. Klooratut radikaalit

Kloorattujen  radikaalien  tuottamiseksi  käytettiin  tarpeen mukaan  radikaalin  lähtöaineesta

riippuen  joko  193  nm  tai  248  nm  aallonpituuksia.  Lisäksi  radikaalien  sisäisen virityksen

vaikutusta mitattuun kinetiikkaan tutkittiin tuottamalla radikaali useista eri lähtöaineista.

CH2Cl radikaalit tuotettiin 193 nm aallonpituudella joko CH2ClBr:sta [88, 89]

CH2ClBr + h  (193 nm)   CH2Cl + Br        (24a)

                    Muut tuotteet.        (24b)

tai CH2Cl2:sta [90]

CH2Cl2 + h  (193 nm)   CH2Cl + Cl        (25a)

                 Muut tuotteet.        (25b)

CHCl2 radikaalit tuotettiin kahdella eri aallonpituudella, joko kloroformista [90]

CHCl3 + h  (193 nm)   CHCl2 + Cl        (26a)

                Muut tuotteet.        (26b)

tai CHCl2Br:sta [91]

CHCl2Br + h  (248 nm)   CHCl2 + Br        (27a)

                    Muut tuotteet.        (27b)

CCl3  radikaalit  tuotettiin  CCl3Br:sta  valokemiallisesti  248  nm  aallonpituudella,  jolloin

ainoa hajoamiskanava on [92, 93]

CCl3Br + h  (248 nm)   CCl3 + Br.          (28)

CD2Cl2  käytettiin myös  lähtöaineena CH2Cl2:n sijasta mitattaessa CH2Cl + NO2  reaktion

tuotteita, jotta NO:n (m/z = 30) osuus signaalista ei häirinnyt formaldehydin CH2O (m/z =
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30) tuotesignaalin mittaamista. CD2Cl2 hajoaa fotolysoimalla lähes identtisesti reaktioiden

(25a) ja (25b) mukaan [90].

3.2.2.3. Radikaalien energiajakauma

Tarkoituksena  on  tutkia  termisten,  eli  lämpöenergian  suhteen  tasapainossa  olevien

radikaalien  reaktioita.  Tällöin  tuotetut  radikaalit  ovat  Boltzmannin  jakauman  mukaisissa

tiloissa.  Käytännössä  tämä  tarkoittaa,  että  mittausolosuhteissa  tutkitut  radikaalireaktiot

tapahtuvat lähes yksinomaan niiden elektroniselta ja vibraatioperustilalta.

Laserfotolyysillä  tuotetuilla  radikaaleilla  on  melkein  poikkeuksetta  huomattava  määrä

energiaa heti muodostumisen jälkeen. Dissosiaation aiheuttavan fotonin energiasta osa joka

ylittää  hajoavan  sidoksen  sidosenergian,  muuntuu  tuotettujen  osasten  viritykseksi  [43].

Moniatomisessa  systeemissä  viritys  jakautuu  sen  eri  vapausasteiden  kesken.  Etenkin

vibraatiovirityksen vaikutus mitattuun kinetiikkaan, on  herättänyt  keskustelua käytettyjen

matalan paineen ja millisekuntiaikaskaalan vuoksi.

Yhden  kattavimmista  osoituksista  mitattujen  reaktionopeuskertoimien

riippumattomuudesta käytettyjen radikaalien sisäisestä virityksestä tekivät Krasnoperov ja

Mehta  [94],  mittaamalla  kiistellyn  ja  paljon  tutkitun  [80,  94–99]  CH3  +  HBr  reaktion

välillä  1–100  bar,  käyttäen  193  nm  aallonpituutta  ja  kahta  eri  lähtöainetta  radikaalien

tuottamiseen.  Lopputuloksena  he  vahvistivat  aiemmat  laserfotolyysitutkimuksista  saadut

suuremmat  nopeuskerrointen  arvot,  negatiivisen  aktivaatioenergian  ja

lämpötilariippuvuuden.  He  varsin  pitävästi  osoittivat,  että  radikaalien  energiajakauma

pulssitetulla  laserfotolyysillä  tuotettuna  (mikä  siis  oli  kritiikin  ydin)  ei  voi  olla  syy

havaittuihin suuriin ristiriitoihin mitatuissa reaktionopeuksissa, joka tC4H9 + DBr reaktion

kohdalla on niinkin suuri kuin 144kertainen ero huoneenlämpötilan nopeusvakioissa [99,

100].

Samanlaisissa olosuhteissa vastaavan testin on Krasnoperovin ja Mehtan [94], sekä tämän

tutkielman lisäksi tehnyt ainakin Timonen [101] tuottamalla saman radikaalin eri sisäisellä

energialla. Radikaali on myös tuotettu samasta lähtöaineesta kahdella eri aallonpituudella

[95],  mutta  missään  näissä  tutkimuksissa  ei  mitattujen  nopeuskerrointen  arvojen  ole

havaittu  poikenneen  tilastollista  hajontaa  enempää  –  energetiikasta  riippumatta.
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Mainittujen  tutkimusten  perusteella  voi  turvallisesti  todeta,  että  tutkittujen  radikaalien

vibraatioviritys  on  vaimentunut merkityksettömäksi  ennen  kineettisen analyysin  alkua  jo

ensimmäisten millisekuntien aikana. Siispä radikaalien tuotossa saamalla virityksellä ei ole

merkittävää  vaikutusta  mittausten  tuloksiin  ja  reagensseina  todella  käytetään  termisessä

tasapainossa olevia radikaaleja.

Tutkimusmenetelmän  pääkritisoijat  ovat  käyttäneet  kinetiikan  mittaamiseen  VLPR

menetelmää,  jossa  hyvin  pienissä  paineissa,  reaktorina  tyypillisesti  Knudsenin  kenno,

mitataan  yhdisteiden  pseudotasapaino  (Steadystate)  konsentraatioita.  Menetelmässä

radikaalit  on  tapana  tuottaa  mikroaaltopurkauksella  aikaansaatujen  halogeeniatomien  ja

sopivan  lähtöaineen  reaktiolla.  VLPR:lla  mitatuilla  samoilla  radikaalireaktioiden

nopeuksilla  on  sekä  eri  lämpötilariippuvuus,  että  absoluuttinen  arvo,  verrattuna

intensiivisiin fotolyysimenetelmiin, jollaista käytettiin myös tutkielman mittauksissa.

3.2.3. NO2

Kun  typpidioksidia  halutaan  käyttää  reagenssina  kineettisessä  mittauksessa,  on

kiinnitettävä  erityistä  huomiota  sen  käyttäytymiseen,  sillä  NO2:n  dimeroitumistasapaino

dityppitetroksidin  (N2O4)  kanssa  aiheuttaa  helposti  virhettä  pitoisuuksia  määritettäessä.

Koska  [NO2]  on  ensisijaisen  tärkeä  reaktionopeuskertoimien  määrittämiseksi

mittaustuloksista  (17),  ei  sen  mittaamisessa  saa  tehdä  virheitä.  NO2  dimerisoituu

tasapainoyhtälön mukaan

Olosuhteissa, joissa NO2virtauksen pitoisuus määritettiin (p  8 torr ja T  298 K), N2O4:n

unimolekulaarinen  hajoaminen  [15,  102]  tapahtuu  nopeudella k1  =  1000  s–1.  Koska

dityppitetroksidin  elinaika  on  hyvin  lyhyt  verrattuna  aikaan,  jona  reagenssin  virtausta

säädettiin,  vähenee  sen  osuus  seoksessa  hyvin  nopeasti.  Termodynamiikan  avulla

laskettuna [15, 103] noin 31–47 % typpidioksidista on N2O4:n muodossa lähtöainepallossa

(noin  6–12  %  NO2  heliumissa, T   295  K, p   760  torr).  Määrä  vähenee  hieman  yli

prosenttiin mittatilavuudessa ja edelleen sekoittuessaan kantokaasuun, sekä kulkeutuessaan

reaktoriin. Reaktorin sisääntulossa, johon fotolysoiva laserin säde osuu, määrä on enää alle

0,1  %.  Näin  pieni  N2O4  määrä  ei  vaikuta  merkittävästi  mittaustuloksiin.  Sillä  vaikkakin
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dityppitetroksidilla on suurempi absorptiopoikkipintaala  kuin NO2:lla  sekä 193,  että 248

nm:lla [16],  tuottaa sen valokemiallinen hajoaminen vain typpidioksidia eri viritysasteilla

[104].  Koska  N2O4:n  määrä  on  otettu  jo  huomioon  laskettaessa  NO2:n  konsentraatiota

lähtöainepallossa,  (johon  siis  jo sisältyy  valokemiallisesti hajoava N2O4), ei  tämä vaikuta

määritettyyn  NO2pitoisuuteen.  Lisäksi,  koska  yhdistymisreaktio  on  hidas  mittausten

olosuhteissa  (k1   0,05  s–1)  verrattuna  lyhyeen  aikaan,  jona  kaasu  kulkee  reaktorin  läpi

(~100  ms),  ei  tasapaino  ehdi  muodostua  uudelleen  edes  käytetyissä  matalissa

lämpötiloissa.  Johtopäätöksenä  voi  sanoa,  että  NO2:n  dimerisaatio  on  merkityksetön

tutkielmassa mitatulle kinetiikalle, mutta se on tärkeä ja otettava huomioon lähtöainepallon

konsentraation määrityksessä, joka onnistuu tasapainotermodynamiikan avulla.

NO2:n  valokemiallinen  hajoaminen  tuottaa  happiatomeja  reaktioseokseen  ja  niiden

mahdollinen merkitys mitatulle kinetiikalle on selvitettävä. NO2 hajoaa reaktioiden (30a) ja

(30b) mukaisesti [16, 105]

)(55.0)(45.0)193( 13
2 DOPONOnmhvNO ++→+        (30a)

)()248( 3
2 PONOnmhvNO +→+ .        (30b)

NO2:lla  on  yli  kymmenen  kertaa  suurempi  absorptiopoikkipintaala  193  nm:lla
219

193 109.2 cm−×=σ   [105]  kuin  248  nm:lla 220
248 1062.1 cm−×=σ   [16].  Lisäksi

hajoaminen  193  nm  aallonpituudella  tuottaa  virittyneitä  happiatomeja  –  O(1D).

Happiatomien  merkityksen  vähentämiseksi  mittaukset  suoritettiin  pääasiassa  pienellä

laserpulssin  intensiteetillä  ja  kohtalaisen  suurella  lähtöainepitoisuudella.  Kuitenkin

radikaalin ja sen  lähtöaineen välisen mahdollisen häiritsevän reaktion vaikutusta tutkittiin

tekemällä  samat  mittaukset  pienemmällä  lähtöainemäärällä  ja  vastaavasti  suuremmalla

laserin intensiteetillä.
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3.3. Mittaukset

Mittaukset  suoritettiin  olosuhteissa,  joissa  vain  kaksi  ensimmäisen  kertaluvun  reaktiota

vaikuttaa merkittävästi vapaan radikaalin R pitoisuuteen:

R + NO2  Tuotteet          (31)

R               Heterogeeninen reaktio putken seinämillä.          (32)

NO2:n  pitoisuudet  määritettiin  mittaamalla  paineen  kasvamiseen  kuluva  aika  tunnetussa

tilavuudessa, kun mittausolosuhteet, seoksen pitoisuus ja dimeroitumistasapaino tunnettiin.

Mittauksen  alussa  ja  lopussa  mitattiin  radikaalin  R  vaimeneminen  mittaussysteemissä

ilman  NO2:ta.  Näin  saadaan  tietoon  millä  nopeudella  radikaaleja  menetetään  muihin

prosesseihin,  kuin  reaktioon  NO2:n  kanssa.  Tätä häviöreaktiota  (32)  kutsutaan  yleisesti

seinämäreaktioksi  ja  sen  nopeusvakiota  nimitetään  tässä kseinä:ksi.  Se  sisältää  kaikki

mahdolliset R:stä kilpailevat prosessit, lukuunottamatta tutkittavaa reaktiota.

Seinämäreaktiota  mitattiin  useasti  etsittäessä  optimiolosuhteita,  joissa  radikaalin

katoaminen  ilman  reagenssin  lisäystä  on  mahdollisimman  pieni.  Näin  muun  kuin

mitattavan  reaktion  kinetiikan  osuus  radikaalin  R  pitoisuuteen  vähennetään

merkityksettömäksi.  Radikaalien  määrän  ja  siten  niiden  häviämissignaalin  on  kuitenkin

oltava  tarpeeksi  voimakas,  jotta  tuloksena  saadaan  järkevä  mittaus.  Tämä  toteutettiin

käytännössä  muuttamalla  radikaalipitoisuutta,  yleensä  vähentämällä  joko  lähtöaineen

määrää, tai pienentämällä laserin intensiteettiä estämällä osan valon pääsemistä reaktoriin.

Optimiolosuhteissa  mittauksista  saatava  radikaalin  ionisignaalin  vaimeneminen  ei

normaalia  kohinaa  enempää  poikkea  ensimmäisen  kertaluvun  eksponentiaalisesta

sovituksesta  ja  tällöin  myös  käytetyillä  pienillä  pitoisuuksilla  radikaaliradikaali

vuorovaikutusilmiöt ovat merkityksettömiä.

Radikaalien  reaktiivisuus  vaihtelee;  toiset  ovat  enemmän,  toiset  vähemmän  reaktiivisia.

Jotkut  voivat  myös  ionisoitua  helpommin  kuin  muut,  jolloin  niitä  tarvitaan  suhteessa

pienempi  määrä.  Toiset  radikaalit  reagoivat  nopeasti  lähtöaineensa  kanssa  tai  seinämillä,

toiset  eivät.  Tämänkin  vuoksi  seinämäreaktion  suuruus  voi  vaihdella  melkoisen  paljon.

Joillakin  radikaaleilla  se  voi  olla  alle  1  s–1,  toisilla  yli  100  s–1.  Hyvänä  nyrkkisääntönä

seinämäreaktion  suuruudelle  (jotta  mittauksiin  voi  luottaa  häiritsevästä  kinetiikasta
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huolimatta) voi pitää rajaa, että nopein mitattu ensimmäisen kertaluvun nopeuskerroin on

vähintään viisi kertaa suurempi kuin seinämäreaktion nopeus.

Mahdollisten toisen kertaluvun (bimolekulaaristen) seinämäreaktioiden läsnäoloa tutkittiin

vaihtamalla reaktoriputken pintaalan ja tilavuuden suhdetta. Tämä toteutettiin käyttämällä

useita reaktoreita erikokoisilla sisähalkaisijoilla. Mitä pienempi halkaisija putkella on, sitä

suurempi  on  pintaalan  suhde  tilavuuteen  ja  samoin  sitä  suuremmat  ovat  suhteessa

pinnoilla  tapahtuvien  reaktioiden  nopeudet.  Koska  toisen  kertaluvun  seinämäreaktion

nopeus  on  verrannollinen  reaktorin  pintaalan  neliöön,  nostaisi  huomaamatta  jäänyt

bimolekulaarinen heterogeeninen reaktio mitattua R + NO2 reaktionopeuskertoimen arvoa

epälineaarisessa  suhteessa  pintaalan  lisäyksen  myötä  ja  pitäisi  siis  olla  suhteellisen

helposti havaittavissa.

Radikaalireaktiot  johtavat  yleensä  useisiin  yhtäaikaisiin  tuotekanaviin  ja  erilaisiin

tuotteisiin.  Tutkittavien  reaktioiden  mahdolliset  tuotteet  seulottiin  systemaattisesti;

arvaamalla  tunnettujen  mekanismien,  tuotteiden  stabiilisuuksien  tai  muiden

reaktiivisuustekijöiden  avulla,  mikä  tuote  voisi  rakentua  käytössä  olevista  kappaleista.

Tämän  jälkeen  mahdollisten  tuotteiden  massaluvut  käytiin  yksi  kerrallaan  läpi.  Mikäli

oletetun  tuotteen  ionisaatioenergia  tunnettiin  hyvällä  tarkkuudella,  etsittiin  sitä

mahdollisesti vain tietyllä  ionisaatioenergialla. Jos ionisaatiopotentiaalista ei ollut  tarkkaa

tietoa, käytiin massaluku läpi useammilla lampuilla.

On tärkeä tiedostaa, että mitattujen signaalien voimakkuuksista ei yleisesti voi tehdä suoria

johtopäätöksiä. Kuten on jo tullut ilmi, radikaalien ja muidenkin yhdisteiden havaitsemisen

tehokkuudessa  on  eroja.  Tutkimuslaitteiston  herkkyyttä  ei  tunneta  kaikille  mahdollisille

yhdisteille,  joten todennäköisenä pidetyn tuotteen ionisignaalin puuttuminen massaluvulta

tarkoittaa  suoraan  vain  että  sitä ei  syystä  tai  toisesta  havaita.  On  täysin  mahdollista,  että

tuote  muodostuu,  mutta  laitteiston  herkkyys  ei  riitä  kyseiselle  yhdisteelle.  Asian

varmistamiseksi on suoritettava laitteiston kalibrointi standardien avulla. Tämän vuoksi ei

tutkittujen reaktioiden saannoista voi sanoa mitään varmaa.

Vaikka käytössä onkin useita eri lamppuja, jää ionisoinnissa silti huomattavia energiaeroja

lampusta  toiseen  siirryttäessä.  Etenkin  väli  argonlampusta  neonlamppuun  on  suuri  ja

neonin energia riittää jo pilkkomaan useita orgaanisia yhdisteitä, jotka eivät edes ionisoidu
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argonlampun energioilla [17]. Jotta mahdollisimman moni ionisaatiosta hajoamatta säilyvä

yhdiste  voitaisiin  havaita,  tarvittaisiin  jatkuvakaistainen,  aallonpituussäädettävä

valonlähde, jollaista ei ole saatavilla.

Tuotteita etsiessä on hyvä pitää mielessä, että niitä muodostuu aina vähän (  5 × 1011 cm–

3).  Lyhytikäiset  välituotteet,  kuten  alkoksiradikaalit  (RO)  jatkavat  reagointia  eikä  niiden

konsentraatio välttämättä edes kerry niin suureksi, että ne voitaisiin havaita. Samoin myös

kilpailevat  reaktiokanavat  syövät  jo  valmiiksi  vähäisiä  lähtöainemääriä  suhteessa  entistä

pienemmäksi.

Massaspektrometrian avulla  yhtä massalukua ajassa seuraten on  joskus signaalin muodon

perusteella mahdollista tehdä johtopäätöksiä tuotteen alkuperästä. Mikäli syntyvän tuotteen

ja  häviävän  radikaalin  ionisignaalien  käyttäytyminen  ajan  suhteen  on  hyvin  toistensa

kaltaista  (mutta  peilikuvia,  sillä  toinen  muodostuu  toisen  hävitessä,  katso  kuva  2.1),  on

hyvä syy olettaa, että signaalit ovat peräisin samasta tapahtumasta.

Samalta massaluvulta voi tietysti  löytyä useita eri tuotteita. Tästä on viitteenä esimerkiksi

se,  että  mitatun  massaluvun  signaali  poikkeaa  huomattavasti  ensimmäisen  kertaluvun

käytöksestä.  Mikäli  tuotteilla  ei  ole  hyvin  eroavat  ionisaatioenergiat  tai  karakteristiset

pilkkoutumistuotteet,  ei niitä voida erottaa  toisistaan  käytetyllä  tutkimuslaitteistolla. Yksi

tapa selvittää ongelma on siirtää radikaalin massaa hieman käyttämällä  lähtöainetta,  jossa

on  jokin  atomi  korvattu  raskaammalla  isotoopilla.  Esimerkiksi  hiilivedyistä  voi  käyttää

deuteroituja  muotoja,  mikäli  ne  ovat  saatavilla,  kuten  tämän  tutkielman  CH2Cl  +  NO2

reaktiossa.

Kaikki  tutkielmassa  esitetty  kinetiikka  mitattiin  käyttäen  kloorilamppua  tutkittavien

radikaalien  ionisointiin.  Joitakin  radikaalien  häviämisprofiileja  mitattiin  vertailun  vuoksi

käyttäen vetylamppua, jolloin signaalin koko muuttui hieman. Profiileissa ei havaittu muita

eroja.
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4. Tulokset

4.1. Kinetiikka

Tutkittujen bromattujen alkyyliradikaalireaktioiden tulokset ja mittausolosuhteet on

esitetty taulukossa 4.1.

Taulukko  4.1:  R  +  NO2 →  Tuotteet;  (R  =  CHBr2  ja  CH3CHBr)a  reaktioiden
nopeuskerrointen mittausten tulokset ja mittausolosuhteet.

T /K  10–17[He] /cm–3 10–12[NO2] /cm–3 1012k b /cm3 s–1
Reaktorin
pinnoite kseinä /s–1

R = CHBr2,      (CHBr2 + NO2 → Tuotteet)
k(CHBr2 + NO2) = (9,8 ± 0,4) × 10–12 (T/300 K)–1,65 ± 0,18 cm3 s–1

288 0,80 2,0 – 19,6 10,4 ± 0,80 HW 12
288 1,61 1,9 – 18,4 10,9 ± 0,65 HW 19
288 1,98 2,0 – 14,6 10,1 ± 0,12 HW 19
298 1,62 4,9 – 18,5 10,5 ± 0,33 HW 19
338 1,60 2,2 – 22,1 8,76 ± 0,60 HW 8
363 1,57 4,2 – 26,5 5,94 ± 0,45 HW 10
383 1,59 6,4 – 32 6,30 ± 0,44 PDMS 52
433 1,61 6,9 – 33,6 6,04 ± 0,44 PDMS 57
483 1,46 5,8 – 38,5 4,38 ± 0,34 PDMS 57
R = CH3CHBr,      (CH3CHBr + NO2 → Tuotteet)
k(CH3CHBr + NO2) = (2,27 ± 0,06) × 10–11 (T/300 K)–1,28 ± 0,11 cm3 s–1

250  1,85 2,8 – 8,5 26,6 ± 2,89 HW 58
267  1,74 2,2 – 5,1 29,4 ± 1,46 HW 74
298  0,78 1,8 – 8,7 24,5 ± 3,27 HW 33
298  1,62 2,0 – 1,5 21,7 ± 2,21 HW 60
298  1,69 4,6 – 11,8 22,3 ± 2,03 HW 50
298  1,94 2,8 – 8,5 21,6 ± 0,89 HW 46
336  1,58 2,5 – 9,8 19,3 ± 1,24 HW 47
393  1,45 2,0 – 8,4 17,4 ± 1,11 PDMS 70
433  1,38 2,0 – 10,2 14,6 ± 0,39 PDMS 72
483  1,36 2,3 – 13,3 11,5 ± 1,7 PDMS 63

a Käytetyt  lähtöainemäärät:  [CHBr3]  =  (3–10)  × 1012  cm–3  ja  [CH3CHBr2]  =  (1,6–4,4)  ×
1013 cm–3. b Virherajat  sisältävät  vain  sovituksesta  saadut  tilastolliset  1 virheet.
Kantokaasu helium.

Tutkittujen kloorattujen alkyyliradikaalireaktioiden tulokset ja mittausolosuhteet on

esitetty taulukossa 4.2.
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Taulukko  4.2:  R  +  NO2 →  Tuotteet;  (R  =  CH2Cl,  CHCl2  ja  CCl3)a  reaktioiden
nopeuskerrointen mittausten tulokset ja olosuhteet.

T /K  10–17[M]b /cm–3 10–12[NO2] /cm–3  cdreaktori/ mm  1012k d /cm3 s–1 kseinä /s–1

R = CH2Cl,      (CH2Cl + NO2 → Tuotteet)
k(CH2Cl + NO2) = (2,16 ± 0,08) × 10 11× (T/300 K) 1,12 ±  0,24 cm3 s 1

220 0,71 1,2 – 4,7 17 31,7 ± 1,4 16
242e 0,97 2,5 – 8,5 6 23,0 ± 1,0 18
241 0,71 1,2 – 5,6 17 31,2 ± 1,1 11

241 1,30 1,8 – 5,8 8 26,2 ± 1,4 13

267 1,68 1,8 – 7,6 8 22,2 ± 0,5 11

267 0,87 1,8 – 5,3 17 29,4 ± 0,6 7
298 0,32 1,6 – 6,9 17 20,4 ± 0,8 5
298 0,36f 1,7 – 7,9 17 21,9 ± 1,5 10

298 1,62 1,9 – 7,3 8 19,7 ± 0,6 7

298 0,97 1,2 – 7,8 17 25,5 ± 1,0 8

298 0,97 1,9 – 7,8 17 24,4 ± 0,5 6

298g 1,65 2,0 – 5,6 8 23,4 ± 0,3 10

298e 1,62 2,1 – 8,0 8 19,2 ± 0,7 13

336 0,97 1,7 – 8,0 17 20,8 ± 0,6 7

363 1,94 2,0 – 9,2 8 16,2 ± 0,2 8
R = CHCl2,      (CHCl2 + NO2 → Tuotteet)
k(CHCl2 + NO2) = (8,90 ± 0,16) × 10 12× (T/300 K) 1,48 ±  0,13 cm3 s 1

220 h  0,84 6,7 – 27,7 6 13,4 ± 0,5 19
241  0,71 2,0 – 14,5 17 12,9 ± 0,6 6
241  1,33 2,5 – 18,9 8 11,3 ± 0,4 8

242h  0,84 6,1 – 29,4 6 12,6 ± 0,6 21

266h  1,94 7,4 – 24,2 6 12,5 ± 0,5 12

266  1,46 2,4 – 22,0 8 10,5 ± 0,4 6

298  0,32 4,4 – 21,8 8 9,09 ± 0,3 2

298h  0,62f 6,1 – 29,0 6 9,39 ± 0,4 17

298  0,81 4,5 – 27,7 8 9,41 ± 0,6 3

298h  0,97 6,5 – 33,3 6 8,31 ± 0,4 16

298  1,59 3,8 – 17,8 8 8,40 ± 0,7 5

298h 1,91 7,6 – 37,1 6 8,89 ± 0,6 15

336h 1,91 9,2 – 38,3 6 7,30 ± 0,2 12

336 2,04 4,5 – 20,6 8 7,65 ± 0,6 7

363 2,0 4,4 – 18,2 8 6,66 ± 0,3 8
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Taulukko 4.2: jatkuu

T /K  10–17[M]b /cm–3 10–12[NO2] /cm–3  cdreaktori/ mm  1012k d /cm3 s–1 kseinä /s–1

R = CCl3,      (CCl3 + NO2 → Tuotteet)
k(CCl3 + NO2) = (3,35 ± 0,10) × 10 12× (T/300 K) 2,2 ± 0,4 cm3 s 1

298  0,32 13,2 – 46,9 17 3,54 ± 0,17 0
298  0,81 13,6 – 60,1 17 3,71 ± 0,12 0
298  0,81 9,8 – 46 8 2,94 ± 0,10 2

298  1,62 9,5 – 46,9 8 3,34 ± 0,12 1

298  0,68f 10,6 – 52,9 8 3,46 ± 0,13 4

318  0,65 7,9 – 34,5 17 2,91 ± 0,09 0
336  1,85 10,1 – 53,4 8 2,71 ± 0,05 2
363  2,0 9,3 – 46,5 8 2,14 ± 0,05 4

aKäytetyt  lähtöainemäärät:  [CH2ClBr]  =  (1,2–9,4)  ×  1013  cm–3,  [CH2Cl2]  ([CD2Cl2])  =
(6,3–21,9) × 1013 cm–3, [CHCl2Br] = (2,1–7,2) × 1013 cm–3, [CHCl3] = (0,3–9,7) × 1013 cm–

3 ja [CCl3Br] = (1,5–6,6) × 1013 cm–3. b Kantokaasu helium, ellei toisin mainita. c Reaktorin
sisähalkaisija. d  Ilmoitetut  virheet  sisältävät  vain  tilastolliset  1 virherajat. e Lähtöaine
CH2Cl2.  f  Kantokaasu  N2.  g  Lähtöaine  CD2Cl2.  h Lähtöaine  CHCl3.  Käytetty  pinnoite  oli
HalocarbonWax.

4.2. Mitattujen nopeuskerrointen riippuvuus mittausolosuhteista

Yhdelläkään  tutkielmassa  mitatulla  reaktiolla  (1–5)  ei  havaittu  paineriippuvuutta

kokeellisella painealueella (1–6 torr) ±25 %:n mittaustarkkuuden rajoissa. Reaktioilla (1–

3)  kolmannen  kappaleen  muuttaminen  heliumista  N2:ksi  ei  vaikuttanut  mitattuun

reaktionopeuteen.

Jokaiselle tutkitulle reaktiolle havaittiin reaktionopeuden negatiivinen lämpötilariippuvuus.

(T/300 K)x  funktiona sovitetut  reaktionopeuden  lausekkeet  on annettu  taulukoissa 4.1  ja

4.2.

Mittaukset,  jotka suoritettiin suuremmalla  laserpulssin intensiteetillä  ja siten pienemmällä

lähtöainepitoisuudella  tuottivat  tuloksena  samat  reaktionopeusvakiot  kseinä  ja k(R  +  NO2)

mittaustarkkuuden  sisällä  vielä  suurimmillakin  NO2  ja  happiatomipitoisuuksilla.  Tästä

voidaan  päätellä  Oatomien  vaikutuksen  olevan  merkityksetön  tutkielmassa  esitetyille

tuloksille.
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4.3. Tuotteet

4.3.1. Bromattujen radikaalien reaktiot

CHBr2  +  NO2 reaktiossa  tuotteina  havaittiin  CBr2O  (Kuva  2.1.)  vetylampulla  ja  HBr

neonlampulla  ionisoitaessa.  Lisäksi  löydettiin  joko  BrNO:n  tai  CHBrO:n  (mahdollisesti

molempien)  tuotesignaali,  jonka  osoittaminen  kuuluvaksi  jommallekummalle  ilmeni

hankalaksi. Muita etsittyjä  tuotteita,  joita ei  yrittämisestä huolimatta havaittu, olivat: Cl2

lampulla  (8,9–9,1  eV)  CHO.  H2lampulla  (10,2  eV)  CHBr2NO2,  CHBr2NO,  CBr2NO,

CHBr2O,  CHBr,  BrNO2,  BrO,  CHO,  HNO2  ja  HNO.  Nelampulla  (16,7  ja  16,9  eV)

CHBr2NO2, CHBr2NO, BrNO2, BrNO, BrO, HBr, Br2, Br, HNO, HNO2 ja CO.

Perustuen  aikaisempiin  R  +  NO2 tutkimuksiin,  voisi  reaktion  primäärisinä

bimolekulaarisina tuotteina odottaa muodostuvan bromattua alkoksiradikaalia (CHBr2O) ja

typpioksidia  (4a)‡.  Syntyneen  CHBr2O:n  oletetaan  hajoavan  hyvin  nopeasti  bromatuksi

formaldehydiksi  (CHBrO)  ja  Bratomiksi  (33b),  kuten  aikaisemmat  tutkimukset  ovat

osoittaneet [64, 106, 107].

Drougas ja Kosmas [106] ovat tutkineet laskennallisesti CHBr2O radikaalia ja määrittäneet

RRKMteorian  mukaiset  unimolekulaariset  reaktionopeuskertoimet  energian  (k[E]),  sekä

lämpötilan ja paineen funktioina (k[T, P(298 K)]) eri hajoamis ja isomeroitumiskanaville.

Hekin  totesivat,  että  ehdottomasti  edullisin  tapahtuma  CHBr2O  radikaalille  on  Br:n

lohkeaminen.  He  myös  laskivat,  että  kun  kyseisen  radikaalin  sisäinen  viritys  (jota  tässä

merkitään tähdellä) ylittää noin 190 kJmol–1, kanava (33a) tulee hallitsevaksi.

CHBr2 + NO2  CHBr2O* + NO          (4a)

    Muut tuotteet          (4b)

CHBr2O*   CBr2O + H        (33a)

                   CHBrO + Br.        (33b)

‡Todellinen  primäärinen  tuote  on  virittynyt  nitraatti,  joka  hajoaa  alkoksiradikaaliksi  ja

typpioksidiksi, kuten esitettiin Reaktiomekanismiosassa.
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190  kJmol–1 on  kuitenkin  huomattava  viritysenergia  ja  voisi  olla  peräisin  vain  hyvin

eksotermisesta  reaktiosta,  mitä  R  +  NO2  reaktiot  lähes  poikkeuksetta  ovat.  Koska

mittauksissa  havaittiin suhteellisesti vahvin tuotesignaali CBr2O:lle,  tutkittiin CHBr2O:lle

reaktiossa  jäämää  viritystä  ja  kanavan  (33a)  todennäköisyyttä  reaktion  (4a)

reaktioentalpian  avulla,  joka  saatiin  määritettyä  viitteiden  106  ja  108  avulla.

Reaktiolämmön  laskettiin  olevan  noin  42  kJmol–1.  Olettaen  että  tutkimuslaitteistolla  on

CBr2O:lle suunnilleen sama havaitsemistehokkuus kuin CHBrO:lle (näin luultavasti ei ole,

kuten  yllä  on  selvennetty),  ja  että  teoreettisesti  laskettu  energetiikka  on  ainakin  lähellä

oikeaa,  nähdään,  että  radikaalireaktion  entalpian  avulla  ei  havaittuja  tuotteita  pystytä

selittämään.

CBr2O:n  tapauksessa  harkittiin  myös  mahdollisuutta,  jonka  mukaan  mitattu  ionisignaali

voisi olla peräisin CHBr2O:sta, jonka massapiikki olisi resoluutiosta johtuen havaittavissa

viereisillä  massaluvuilla.  Bayes et  al.  [64]  tekemän  tutkimuksen  mukaan  yhdenkin

bromiatomin  sisältävä metoksiradikaali  hajoaa hyvin  nopeasti,  jopa  ilmakehän paineessa.

Kuitenkin  CBr2O:lle  havaittu  signaali  (Kuva  2.1.)  kasvaa  koko  mittauksen  ajan.  Toisin

sanoen  ionisignaali  tulee  selvästi  mittausten  aikaskaalaan verrattuna  stabiilista  tuotteesta,

eikä  siis  voi  kuulua  bromatulle  metoksiradikaalille.  Ei  etenkään

dibromometoksiradikaalille  (CHBr2O),  jonka  Orlandon  ja  kumppaneiden  [107]  mukaan

pitäisi hajota ensimmäisten mikrosekuntien aikana muodostumisestaan.

Myös  havaitun  HBr  signaalin  selittäminen  osoittautui  hankalaksi.  Se  voisi  olla  peräisin

jostain  toisesta  tuotteesta,  joka  hajoaa  ionisoitaessa.  HBr:n  ionisaatiossa  käytettiin

neonlamppua (16,7 ja 16,9 eV), jonka energia riittää pilkkomaan etenkin heikosti sidottuja

tuotteita. Toisaalta Orlandon et al. [107] ehdottivat, että 5 % oletetusta CHBr2O:sta hajoaa

reaktion (34) mukaisesti

CHBr2O   CBrO + HBr,          (34)

jota seuraa nopea reaktio

CBrO   Br + CO.          (35)
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Tuoteanalyysissä  ei  kuitenkaan  löydetty  CO:ta,  eikä  mikään  tehdyistä  havainnoista  edes

varsinaisesti puolusta CHBr2O:n alkuperäistä muodostumista. Luotettavimmalta vaikuttaa,

että havaittu HBr on peräisin jostain toisesta tuotteesta, joka hajoaa ionisoitaessa.

Kuten yllä jo esitettiin, tuoteanalyysissä ongelmallisia ovat massaluvuilta m/z = 108 ja 109

löytyneet  CHBrO:n  tai  BrNO:n  (tai  molempien)  tuotesignaalit.  Vierekkäisillä

massaluvuilla  havaittiin  hidas,  lähes  samanmuotoinen  muodostuminen.  Niiden  lähteeksi

oletettiin CHBrO (m/z = 108, 110) ja BrNO (m/z = 109, 111). Myös levinneen massapiikin

mahdollisuus  otettiin  huomioon.  Molempien  oletettujen  tuotteiden  hajoamiseen  liittyvät

ilmestymisenergiat,  sekä  muu  tarpeellinen  informaatio  pysyvyydestä  käytetyissä

olosuhteissa  ei  ole  saatavilla,  joten  kirjallisuuden  perusteella  päätöstä  tuotteesta ei  voida

tehdä.  Lisäkokeet  pystyisivät  ehkä  selvittämään  asian,  mutta  toisaalta,  kuten Tutkittujen

reaktioiden  mekanismi  kohdassa  selitetään,  molemmat  yhdisteet  saattavat  olla  todellisia

tuotteita reaktiosta.

CH3CHBr  +  NO2  reaktion  tuotteista  havaittiin  CH3CHO,  CHBrO,  sekä  pieni  signaali

metyyliradikaalille.  Havaittujen  tuotteiden  ionisoinnissa  käytettiin  vetylamppua.    Muita

tuotteita,  joita  etsinnöistä  huolimatta  ei  löydetty,  olivat:  Cl2lampulla  CHO.  H2lampulla

CH3CHBrNO2,  CH3CHBrO,  BrNO,  BrO,  CHO,  CHCH3,  HNO2  ja  HNO.  Nelampulla

CH3CHBrO, BrNO, BrO, HNO2, HNO ja HBr.

Drougas  ja  Kosmas  [109]  sekä  Orlando et  al.  [110]  ovat  tutkineet  laskennallisesti

CH3CHBrO radikaalia. Orlando et al.  [110] havaitsivat,  että  toisin kuin samankaltaisesta

CH3CHClOradikaalista  HCl:n  lohkeaminen,  CH3CHBrO:n  tapauksessa  troposfäärin

olosuhteissa  todennäköisempää  on  CBr  sidoksen  katkeaminen  ja  asetaldehydin

muodostuminen  (36b).  Drougas  ja  Kosmas  [109]  vahvistivat  tuloksen  laskemalla

hajoamisen energetiikan RRKMteorian avulla.

CH3CHBr  +  NO2  reaktiossa  havaitut  tuotesignaalit  selittyvät  melko  vaivatta,  jos

primäärisenä tuotteena syntyy virittynyt alkoksiradikaali (CH3CHBrO*), joka sitten hajoaa

seuraavien reaktioiden kautta:

CH3CHBr + NO2  CH3CHBrO* + NO          (5a)

         Muut tuotteet          (5b)
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CH3CHBrO*   CHBrO + CH3        (36a)

 CH3CHO + Br.                                                   (36b)

Mainitun Drougaksen  ja Kosmaksen [109] tutkimuksen mukaan reitit (36a)  ja (36b) ovat

tärkeimmät  CH3CHBrOradikaalin  hajoamiskanavat  4,6  ja  48,1  kJmol–1:n

kynnysenergiavalleilla.  Reaktion  (5a)  eksotermisyyttä  ja  siten  mahdollista  radikaalin

muodostuessa  saamaa  viritystä  tutkittiin  viitteiden  17,  108  ja  109  avulla.  Reaktion  (5a)

eksotermisyydeksi  laskettiin noin Hr = –80 kJmol–1. Perustuen teoreettisiin tutkimuksiin

ja tuoteanalyysiin, tuntuu järkevältä olettaa primääristen tuotteiden olevan NO ja virittynyt

CH3CHBrO, joka hajoaa havaituiksi tuotteiksi.

McGivern et  al.  [111]  mukaan  bromattujen  alkoksiradikaalien  CHBr2O  ja  CH2BrO

jatkoreaktiot  poikkeavat  samankaltaisten  kloorattujen  reaktioista.  Heidän  mukaansa

bromattujen  alkoksiradikaalien  hajoaminen  tapahtuu  tyypillisesti  ilman  merkittävää

energiavallia potentiaalipinnalla,  joka ajaa  ne yksinomaan  kohti bromiatomin eliminoivia

kanavia  jopa  niin  tehokkaasti,  että  reaktio  O2:n  kanssa  on  sivukanava  troposfäärin

olosuhteissa.  HBr:n  eliminaatio  tapahtuu  huomattavasti  tiukemmin  sidotun  siirtymätilan

kautta, eikä sen näin ollen pitäisi kilpailla merkittävästi Br:n lohkeamisen kanssa.

On ehkä  huomautettava,  että  tässä  reaktiossa  CHBrO:n  tunnistuksessa  ei  ollut  ongelmia,

sillä  viereisiltä  massoilta  ei  löytynyt  muita  tuotesignaaleja.  Lisäksi  teoreettinen  tutkimus

[109] näyttäisi vahvistavan mittauksissa tehdyt havainnot.

4.3.2. Kloorattujen radikaalien reaktiot

CH2Cl  +  NO2  reaktiossa  tuotteena  havaittiin  formaldehydi  CH2O  (CD2O)  (Arlamppu).

Muita  tuotteita,  joita  etsittiin  tuloksetta,  olivat:  H2lampulla  CH2ClO,  CH2ClONO2,

CH2ClNO2 ja HNO. Nelampulla CH2ClO, ClNO, HNO2 ja HCl.

Formaldehydin  muodostus  reaktiossa  todettiin  deuteroidun  lähtöaineen  avulla.  Koska

formaldehydin  ja  typpioksidin  molempien  massaluku  on m/z  =  30,  ja  vieläpä

päähajoamistuotteiden massat ionisoitaessa ovat molemmilla 14 ja 16 (m/z (N, CH2) = 14,

m/z  (O)  =  16),  ei  niitä  voida  erottaa  toisistaan  massaspektrometrian  avulla,  käytetyllä

matalaenergisellä ionisaatiolla. Kun CH2Clradikaali vaihdetaan raskaampaan deuteroituun
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CD2Cl  muotoon,  syntyvät  myös  reaktiotuotteet  deuteroituina.  Tällä  tavoin  syntyneen

formaldehydin  (CD2O, m/z =  32)  massapiikki  erottuu  NO:n  piikistä  kahden  massaluvun

päähän.  Näin  tuotteet  saatiin  erotettua  toisistaan  ja  varmistettua  niiden  kummankin

muodostuminen.

Wu  ja  Carr  [112,  113] ovat  tutkineet  kokeellisesti  CH2ClO  radikaalin  unimolekulaarista

hajoamista  matalassa  paineessa  ja  lähellä  huoneenlämpötilaa  (T =  265–306  K).  He

totesivat  hajoamisen  tapahtuvan  pääasiassa  HCl:n  lohkaisevan  kanavan  kautta,  jolloin

toiseksi  tuotteeksi  jää  formyyliradikaali  (HCO).  Perustuen  havaittuihin  tuotteisiin  ja

puuttuvaan  HClsignaaliin  voidaan  päätellä,  että  tämän  reaktion  tuotteet  eivät  ehkä

muodostukaan halogenoidun alkoksiradikaalin kautta,  toisin  kuin bromattujen  radikaalien

kohdalla on ylempänä ehdotettu.

Mittausten suorittamisen jälkeen ainakin yhdessä tieteellisessä artikkelissa [114] on viitattu

CH2Cl  +  NO2  reaktiosta  tehtyyn  laskennalliseen  tutkimukseen  [115].  Etsimisestä  ja

yhteyden otosta artikkelin kirjoittajiin huolimatta ei tutkielman kirjoittaja saanut haltuunsa

mainittua  käsikirjoitusta.  Vaikka  työhön  on  viitattu,  voi  olla,  ettei  kyseistä  artikkelia ole

vielä julkaistu.

CHCl2  +  NO2  reaktiossa  tuotteena  havaittiin  CHClO  vetylampun  avulla,  sekä  heikko

HCl:n  muodostumisen  aiheuttama  signaali  neonlampulla.  Muita  tuotteita,  joita  etsittiin

tuloksetta, olivat: H2lampulla CHCl2O ja HNO. Nelampulla HNO2.

Reaktiosta on ilmestynyt yksi myöhempi laskennallinen tutkimus [114]. Tuote CHClO on

siinäkin  ilmoitettu  todennäköisimmäksi,  mutta  HCl:n  muodostavaa  kanavaa  ei

tutkimuksessa havaittu. Laskujen mukaan toinen korkeampi energinen kanava olisi voinut

johtaa  myös  edullisimman  tuotekanavan  CHClO  +  ClNO  kanssa  suunnilleen  yhtä

stabiileihin CCl2O + HNO tuotteisiin.

Nitrosyylikloridin  (ClNO)  havaitseminen  on  mitä  todennäköisimmin  vaikeaa

massaspektrometrian avulla, sillä sen kirjallisuudessa ilmoitetut ionisaatioenergia IE = 10,9

eV [17] ja ensimmäinen ilmestymisenergia Cl– ja NO+ tuotteille ClNO:sta AE(Cl–+ NO+)

= 11 eV [17], ovat lähes päällekkäin. Toisin sanoen se luultavasti hajoaa kyseisiksi osiksi

ionisointia  yritettäessä. Vastaavasti  nitrosyylifluoridille:  IE(FNO) = 12,65eV  ja AE(F +
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NO+)  =  11,6  eV  [17].  Kirjoittaja  ei  löytänyt  vastaavia  ilmestymisenergioita

nitrosyylibromidille (BrNO) ja voi siis olla, ettei sitä edes pystytä havaitsemaan käytetyllä

menetelmällä  tutkitussa  CHBr2  +  NO2  reaktiossa.  Zhang et  al.  [114]  tekemä  tutkimus

toteuttaa  kokeelliset  tulokset  pääpiirteittäin,  mutta  heidän  ehdottamaa  mekanismia

käsitellään lisää Pohdintaaosassa.

Hou et al.  [116] ovat  tutkineet  laskennallisesti CHCl2Oradikaalia  ja  todenneet,  että Cl:n

eliminointi on sen selvästi todennäköisin hajoamiskanava. HCl:n eliminointi voi kuitenkin

olla  kilpaileva prosessi,  joskaan ei  todennäköinen normaaleissa troposfäärin olosuhteissa.

Samaan  johtopäätökseen päätyivät, Catoire et al.  [65],  sekä Orlando [117]. On olemassa

pieni mahdollisuus, että kokeellisesti havaittu HClsignaali tulee valokemiallisesti irtoavan

klooriatomin reaktiosta lähtöaineen kanssa, sillä pieni kasvava HCl:n signaali havaittiin jo

tutkittaessa  lähtöaineen  fotolyysiä.  Kuitenkin  lisätessä  NO2:ta,  signaali  voimistui  ja  sen

kinetiikka  hieman muuttui, vaikkakin mitatun signaalin  voimakkuus oli  yhä heikko. Silti

klooriatomin  kanssa  muodostuvaa  toista  hajoamistuotetta  (CHBrCl)  ei  havaittu.  Lisäksi

lähtöaineena käytetyn CHCl2Br:n  fotolyysin  kvanttisaantoja ei ole  tutkittu,  joten ei  voida

laskea  teoreettisesti  muodostuvan  Cl:n  ja  HCl:n  määrää  ja  tehdä  tästä  johtopäätöksiä

arvauksen  luotettavuudesta.  Havaitun  HCl:n  signaalin  alkuperää  ei  näin  ollen  pystytty

luotettavasti varmistamaan.

Esitettyjen  tulosten  perusteella  CHCl2  +  NO2  reaktion  päätuote  kloroformaldehydi

(CHClO) syntyy,  joko alkoksiradikaali välituotteen kautta klooriatomin  fission myötä,  tai

suoraan jonkinlaisesta reagenssien liittymästä muodostaen samalla ClNO:n.

CCl3 + NO2  reaktiossa  tuotteena havaittiin  fosgeeni  (CCl2O) neonlampulla  ionisoitaessa.

Muita  tuotteita,  joita  etsittiin  tuloksetta,  olivat:  H2lampulla  CCl3O,  CCl3NO2,  CClO,  ja

ClNO. Nelampulla CCl3O ja CCl3NO2.

Zhang et  al.  [114]  tutkivat  teoreettisesti  myös  tämän  reaktion  ja  totesivat  energeettisesti

edullisimman  kanavan  johtavan  tuotteisiin  CCl2O  ja  ClNO.  Tutkielman  mittauksissa

fosgeeni  havaittiin  ainoana  tuotteena,  mutta  ClNO:n havaitseminen  massaspektrometrillä

on ehkä mahdotonta, kuten yllä selitettiin. Teoreettinen ja kokeellinen tutkimus näyttäisivät

siis vahvistavan toisiaan.
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Yksi  aikaisempi  kokeellinen  tutkimus  on  CCl3  +  NO2  reaktiolle.  Cumming et  al.  [118]

mittasivat  reaktion  nopeuskertoimen  huoneenlämpötilassa  ja  100–1500  torrin

painealueella,  seuraamalla  CCl3NO2:n  signaalin  kasvamista  UVabsorption  avulla.  He

havaitsivat  reaktionopeuden  olevan  suoraan  verrannollinen paineeseen  mittausalueella  ja

määrittivät kolmannen kertaluvun nopeuskertoimeksi k300K= 3,31 x 10–31 cm6 s–1. Se vastaa

tutkielmassa käytetyssä paineessa toisen kertaluvun nopeuskerrointa k300K= 5,3 x 10–14 cm3

s–1,  mikä  on  alle  2  %  tutkielmassa  mitatusta  arvosta.  Cummingin  ja  työtovereiden

tutkimukset  eivät  selvästi  soveltuneet  mittaamaan  reaktion  bimolekulaarista

nopeuskerrointa, vaan pelkästään termolekulaarisen kanavan osuuden kokonaisreaktiosta.

4.3.3. NO

Kaikissa tutkituissa reaktioissa havaittiin tuoteanalyysissä myös NO:n signaali, mutta sen

alkuperän luotettava osoittaminen ei ollut mahdollista. NO2:n valokemiallinen hajoaminen

tuottaa  reaktioseokseen  happiatomeja  ja  ne  mitä  todennäköisimmin  reagoivat

mittausolosuhteissa NO2:n kanssa muodostaen typpioksidia ja happea [15, 16]

NO2 + O   NO + O2 .          (37)

On todennäköistä, että NO2 reagoi seoksessa muiden pysymättömien välituotteiden kanssa

muodostaen  lisää  NO:ta.  Käytetyllä  menetelmällä  ei  varmuudella  voi  määrittää  NO:n

signaalien alkuperää, eikä pystytä sanomaan ovatko signaalit peräisin tutkituista reaktioista

vai  kenties  jostain  häiritsevästä  sivureaktiosta.  Tämän  vuoksi  NO:n  reaktiotuotteisiin

kuuluminen on vaikea osoittaa, vaikka sen syntyminen vaikuttaakin itsestään selvältä.

4.3.4. Reagenssien liittymiset – Adduktit

Radikaalin  ja  typpidioksidin  lähestyessä  toisiaan  voi  muodostua  vastaavan  pysyvän

tuotteen  sidosenergian  yli  sisäistä  energiaa  omaavia  sidottuja  addukteja;  (15)  ja  (16).

Näiden  NO2adduktien  muodostusta  ei  voida  jättää  ottamatta  huomioon  tuotteita

analysoidessa,  vaikka  aikaisempien  tulosten  perusteella  ne  tuskin  pystyvät  selviämään

hajoamatta  mittausolosuhteiden  paineissa. Ilman  ylimäärä  energian  poiskuljettavia

tarpeeksi  tiheästi  tapahtuvia  törmäyksiä,  löyhät  adduktit  hajoavat  energian  jakautuessa

vapausasteiden kesken (löydettyään tiensä sen heikoimpaan sidokseen).
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Yhdessäkään  tutkielmassa mitatussa  reaktiossa ei havaittu NO2addukteja.  Vaikka  tätä ei

voidakaan pitää luotettavana todisteena niiden muodostumattomuudesta, on todennäköistä,

että  käytetyissä  olosuhteissa  niitä  muodostuu  vain  vähän  (<  1010  cm–3).  Esimerkiksi

Breheny et  al.  [59]  mittasivat  CF3  +  NO2  reaktion  painealueella  1,5–110  torr,  eivätkä

havainneet  reaktionopeuden  muutosta  mittaustarkkuuden  rajoissa.  Nitroyhdisteen

muodostuminen  (15)  on  tyypillisesti  termolekulaarinen  prosessi  ja  se  tuskin  on  tärkeä

käytetyissä olosuhteissa. Esimerkiksi jo viitattu Cumming et al. [118] mittaamassa CCl3 +

NO2  reaktiossa  termolekulaarinen kanava oli vain 2 %  tässä mitatusta bimolekulaarisesta

reaktionopeudesta.

Wollenhaupt ja Crowley [57] sen sijaan havaitsivat huomattavan paineriippuvuuden CH3 +

NO2  reaktiossa.  He  mittasivat  noin  40  %:n  reaktionopeuden  kasvun  välillä  10–200  torr

(Ar)  huoneenlämpötilassa  ja  totesivat,  että  jo  20  torrissa  termolekulaarinen  kanava

mahdollisesti hallitsee. Silti he eivät havainneet termolekulaarisen kanavan tuotteita, vaan

suoraan  määrittivät  kanavan  osuuden  paineen  funktiona  kasvaneen  reaktionopeuden

mukaisesti.  Aikaisempien  matalapainetutkimusten  perusteella  he  olettivat,  että

muodostunut  tuote  on  CH3NO2  ja  että  mahdollista  CH3ONO*:n  muodostumista  ja

stabiloitumista CH3ONO:ksi ei voida sulkea pois.

Joidenkin radikaaliradikaali liittymisten tuloksena on huomattavasti pysyvämpi tuote kuin

toisten.  Jotkin  mahdollisesti  muodostuvista  nitrotuotteista  voivat  olla  termodynaamisesti

hyvinkin pysyviä, eikä niitä voi jättää huomiotta ilman pätevää syytä. Äskettäin Eskola et

al.  [119] onnistuivat  näkemään CH2INO2:n  (tai CH2IONO:n,  tuotetta  ei voitu tarkemmin

tunnistaa)  CH2I  +  NO2  reaktiossa.  Cumming et  al.  [118]  havaitsivat  CCl3NO2:n  CCl3 +

NO2 reaktiossa, kuten yllä on selitetty. Lisäksi Park ja Gutman [8] havaitsivat nitroetaanin

(C2H5NO2)  epäsuorasti  tuotteena  C2H5 +  NO2  reaktiossa,  sen  päähajoamistuoteionin

C2H5
+ avulla. Tunnistamisen teki mahdolliseksi selvästi eroavat ilmestymisenergiat etyyli

ionille eri tuotevaihtoehtojen välillä.

Addukteista  tekee  mielenkiintoisia  tämän  tutkielman  kannalta mahdollisuus,  että  osa

havaituista  tuotteista  voisi  olla muodostunut niiden  kautta. Syntynyt  addukti  joko  hajoaa

ionisoitaessa,  tai  spontaanisti  ominaisella  puoliintumisajalla  labiilisuudestaan  johtuen.
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Esimerkiksi  tutkielmassa  havaitut  CBr2O  ja  HBr  voisivat  olla  osia  CHBr2:n  ja  NO2:n

välisestä adduktista.

4.4. Virheistä

Tutkielmassa  esitetyt  mittaustarkkuudet  sisältävät  vain  pienimmän  neliösumman

sovituksista  saadut  tilastolliset  1 virherajat,  ellei  toisin  ole  ilmoitettu.  Mitattujen

bimolekulaaristen  reaktionopeuskerrointen  todennäköisimmäksi  virheeksi  arvioitiin  noin

±25  %.  Se  muodostuu  lähinnä  mitatun  reagenssin  (NO2)  virtausten  epävarmuudesta,  eli

kaasuseoksen  pitoisuuden  mittaustarkkuudesta,  sekä  nopeuskerrointen  mittauksista

saatavan signaalin tilastollisesta hajonnasta.
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5. Pohdintaa

Tutkielmassa esitettyjen reaktioiden nopeuskertoimia ei ole mitattu aiemmin, mutta saadut

tulokset  ovat  verrattavissa  samankaltaisten  substituoitujen  ja  substituoimattomien

alkyyliradikaalien reaktioihin NO2:n kanssa (Kuva 5.1.).

Yamada et al. [120] ovat mitanneet valoionisaatiomassaspektrometrian avulla CH3 + NO2

reaktion nopeudeksi huoneenlämpötilassa  ja 1 torrin paineessa k300K = (2,5 ± 0,5) × 10–11

cm3  s–1.  Breheny et  al.  [59]  ovat  mitanneet  samankaltaisen  CF3 +  NO2  reaktion

nopeuskertoimen  laajalla  painealueella  (1,5–110  torr)  käyttäen  tuotteiden  IR  emissiota

reaktionopeuden määrittämiseen ja saaneet huoneenlämpötilassa tulokseksi: k295K = (1,75 ±

0,26) × 10–11 cm3 s–1. Kaksi edellä mainittua ovat selvästi eniten tutkitut R + NO2 reaktiot.

Kirjallisuudesta löytyviä hyviä artikkeleita, joissa on lisää aiheesta sekä lisää viitteitä ovat:

CH3  +  NO2  reaktiolle  bimolekulaarisen  CH3O:n  ja  NO:n  tuottavan  kanavan

nopeuskertoimen määritykset  Wollenhauptin  ja  Crowleyn  [57] mittaamana k297K =  1,9  ×

10–11 cm3 s–1 ja Biggs et al. [121] mittaamana k298K = 2,31 × 10–11 cm3 s–1, sekä CF3 + NO2

reaktiolle myös Sugawara et al. [60] mittaama k300K = (2,51 ± 0,3) × 10–11 cm3 s–1.

Slagle  ja  Gutman  [52]  ovat  mitanneet  CF2Cl  +  NO2  reaktion  nopeudeksi  k300K(CF2Cl  +

NO2)  =  (9,6  ±  0,19)  ×  10–11  cm3  s–1  huoneenlämpötilassa  ja  noin  1  torrin  paineessa,

käyttäen  CO2laserilla  aikaansaatua  IRMPD:ta  radikaalien  tuottamiseen  CF2Cl2:sta  ja

valoionisaatiomassaspektrometriaa  niiden  havaitsemiseen.  Eskola et  al.  [119]  ovat

mitanneet  CHBrCl:n,  CH2Br:n  ja  CH2I:n  reaktiot  NO2:n  kanssa  lämpötilan  funktiona  ja

saaneet huoneenlämpötilassa tuloksiksi: k (CHBrCl + NO2) = (8,81 ± 0,28) × 10–12 cm3 s–1,

k (CH2Br + NO2) = (1,76 ± 0,03) × 10–11 cm3 s–1 ja k (CH2I + NO2) = (2,18 ± 0,07) × 10–11

cm3 s–1. Mittauslaitteisto oli sama kuin tutkielman mittauksissa.

Muut  tähän  mennessä  julkaistuista  substituoitujen  metyyliradikaalien  reaktioista  NO2:n

kanssa ovat halogenoimattomien monosubstituoitujen radikaalien reaktioita. Ne käsittävät

CH2OH  +  NO2  ja  CH2SH  +  NO2  nopeuskerrointen  mittaukset  matalassa  ja  ilmakehän

paineessa,  sekä  Parkin  ja  Gutmanin  [8]  1–2  torrin  paineessa  mittaaman  CH2CN  +  NO2

reaktionopeuden k298K =  (1,9  ±  0,4)  ×  10–11  cm3  s–1.  Pagsberg et  al.  [54]  ovat  tutkineet

CH2OH  +  NO2  reaktiota  ilmakehän  paineessa  käyttäen  UV–absorptiospektroskopiaa

kinetiikan mittaamiseen ja päätyneet arvoon k300K = (2,3 ± 0,4) × 10–11 cm3 s–1. Nesbitt et
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al. [122] ovat mitanneet samalle reaktiolle noin 1 torrin paineessa k300K = (8,3 ± 4,1) × 10–

12  cm3  s–1  (2 ). Lisäksi  reaktio on ollut  ainakin  yhden  teoreettisen  tutkimuksen  kohteena

[123]. CH2SH + NO2 reaktiolle Anastasi et al. [124] ovat määrittäneet k300K = (3,8 ± 1,0) ×

10–11  cm3  s–1  normaalipaineessa  ja  samalle  reaktiolle  Rahman  ryhmineen  [53]  ovat

mitanneet  massaspektrometrian  avulla k298K =  (6,9 ± 4,0) × 10–11  cm3  s–1,  matalassa  2–3

torrin  paineessa.  Kaikissa  monosubstituoitujen  radikaalien  reaktioissa  on  käytetty

halogeeniatomeja  (Cl  tai  F)  tuottamaan  radikaalit  lähtöaineistaan  (CH3OH,  CH3SH  ja

CH3CN).

On  mielenkiintoista  huomata,  että  julkaistujen  tulosten  perusteella,  näillä  reaktioilla  on

päinvastainen paineriippuvuus. CH2SH + NO2 reaktion nopeus pienenee ja CH2OH + NO2

nopeus kasvaa paineen kasvaessa, olkoonkin että matalanpaineen mittauksille on ilmoitettu

suuret  virherajat.  Tätä  voi  pitää  merkillisenä,  sillä  kyseiset  radikaalit  ovat  toistensa

kaltaisia. Rikkiatomi sijaitsee jaksollisessa järjestelmässä suoraan happiatomin alapuolella,

joten niiden vaihtamisen keskenään yhdisteessä ei odoteta vaikuttavan kovin dramaattisesti

reaktion  mekanismiin  ja  siten  painekäyttäytymiseen.  Toisin  on  tähän  asti  mitatun

perusteella. Lisäksi hyvin mielenkiintoista on, että molemmat mitatut arvot CH2SH + NO2

reaktion  nopeuskertoimelle  ovat  virherajoineenkin  nopeampia  kuin  CH3 +  NO2

reaktionopeus 298 K:ssä. Tämä on vastoin käsitystä, jonka mukaan Hatomin korvaaminen

elektronegatiivisella  SHryhmällä  pitäisi  vähentää  hiilikeskuksisen  radikaalin

reaktiivisuutta, mistä alempana enemmän.
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Kuva  5.1. Mitattujen  ja  valittujen  R  +  NO2  reaktioiden  nopeuskertoimet  lämpötilan T

funktiona.  Tämän  tutkielman  mittausten  tulokset  on  esitetty  täytetyillä  symboleilla.

Bromattujen  radikaalien  tulokset  on  esitetty  neliöillä  ja  kloorattujen  radikaalien  tulokset

tähdillä.  Yhdessä  lämpötilassa  suoritettujen  mittausten  tulokset  on  esitetty  avoimin

symbolein  ja  mahdollisesta  mitatusta  lämpötilariippuvuudesta  on  esitetty  kirjallisuudesta

saatu  sovitus. CH2Br + NO2, CH2I + NO2 ja CHBrCl + NO2  reaktioiden data on esitetty

katkoviivoin ja ne ovat viitteestä 119: k(CH2I + NO2) = (2,18 ± 0,07) × 10–11 (T/300 K)–1,45

± 0,22, k(CHBrCl + NO2) = (8,81 ± 0,28) × 10–12 (T/300 K)–1,55 ± 0,34 ja k(CH2Br + NO2) =

(1,76 ± 0,03) × 10–11 (T/300 K)–0,86 ± 0,09. Kuvaan on lisätty laboratoriossamme mitatut vielä

julkaisemattomat  C3H7  +  NO2  ja  CH3CHCl  +  NO2  reaktioiden  huoneenlämpötilan

nopeuskertoimet: k(C3H7 +  NO2)  =  3,89  ×  10–11  ja  k(CH3CHCl+  NO2)  =  3,45  ×  10–11.

Kaikkien nopeuskerrointen yksikkö on cm3 s–1.
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Kaksi  myöhempää  Zhang et  al.  [114,  115]  tiheysfunktionaaliteorian (DFT)  avulla

suoritettua laskennallista tutkimusta on tehty tutkielmassa mitatuista R + NO2 (R = CH2Cl,

CHCl2,  CCl3)  reaktioista.  Suoritetut  laskut  ovat  tyypiltään  niin  sanottuja singlepoint

laskuja,  joissa  optimoidaan  ensin  reagenssien  rakenteet,  sitten  reagenssien  liittymisessä

muodostuneet  mahdolliset  rakenteet.  Rakenteille  laskettujen  energioiden  (maksimien  ja

miniminen)  kautta  kulkee  reaktiosysteemin  potentiaalipinta.  Laskuilla  perustellut

reaktiotuotteet  [114]  vahvistavat  CHCl2:n  ja  CCl3:n  reaktioissa  tutkielmassa  tehtyjä

havaintoja.  Zhang  työtovereineen  eivät  kuitenkaan  ole  onnistuneet  tuottamaan

laskelmissaan  konfiguraatiota,  missä  NO2  happiatomi  edellä  lähestyy  radikaalikeskusta.

Sen  sijaan  on  havaittu,  että  NO2:n  typpiatomin  ja  radikaalin  vuorovaikutus  on  hyvin

vetovoimainen  ja  johtaa  syvään  potentiaalikuoppaan.  Kuopasta  eteenpäin  on  huomattava

isomeroitumisvalli  yli  lähtöaineiden  energian  kohti  tuotteita  (38  kJmol–1  CHCl2:n  ja  63

kJmol–1  CCl3:n  tapauksessa).  Tämä on  myös  ainoa  reaktiokanava.  Kuitenkin  reaktioiden

klassinen  mekanismi  olettaa  nitriitin  ja  sitä  kautta  alkoksiradikaalin  muodostuksen

kulkevan  typpidioksidin  Oatomi  edellä  tapahtuvalla  liittymisellä  radikaalikeskukseen.

Lisäksi kokeellisesti  havaittu negatiivinen  lämpötilariippuvuus  johtaa  oletukseen  vallista,

joka  on  lähtöaineiden  alapuolella  [11,  79].  On  mainittava,  että  Zhang et  al.  [114]  joka

tapauksessa  päätyivät  samaan  johtopäätökseen  laskevasta  reaktionopeudesta  kloori

substituution kasvaessa, minkä he uskovat johtuvan kasvavasta isomeroitumisvallista nitro

ja nitriittituotteen välillä kloorisubstituution lisääntyessä.

Zhang ja kumppanit ovat tutkineet laskennallisesti ison määrän muitakin tyydyttyneiden ja

tyydyttymättömien radikaalien R + NO2reaktioita. Esimerkiksi reaktiot, joissa R on: CH3

[125],  CH2OH  [123],  CH2F  [126],  CHCl  [127],  CHF  [128],  CN  [129],  CCO  [130]  ja

HCCO  [131].  Yhdessäkään  tutkitussa  reaktiossa  he  eivät  ole  havainneet  radikaalin

hiilikeskuksen ja typpidioksidin happiatomin liittymistä suoraan toisiinsa, vaan reaktioiden

on  todettu  tapahtuvan  typpiatomin  vetovoimaisella  liittymisellä  radikaalikeskukseen.

Mekanismin seurauksena syntyy nitroyhdiste, mitä seuraa isomeraatio vallin tai vallien yli

nitriitiksi kohti lopullisia tuotteita. Myös Meyer ja Hershberger [36], sekä Hien et al. [132]

ovat tutkineet HCCO + NO2 reaktiota laskennallisesti ja havainneet, että happiatomi edellä

tapahtuva  liittyminen  on  myös  valliton  ja  energeettisesti  lähes  yhtä  edullinen  kuin

typpiatomi  edellä  tapahtunut  liittymä.  Zhangin  ja  työtovereiden  tulokset  poikkeavat
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edellisistä,  vaikka  Meyerin  ja  Hershbergerin  [36]  ja  Zhangin  ryhmän  [131]  käyttämät

laskutasot ja menetelmät ovat lähes samanlaiset.

CHBr2  +  NO2  reaktiossa  havaittiin  myös  CBr2:n  ionisignaali,  joka  vaikeuttaa

reaktiomekanismin  selvittämistä.  Tiedetään,  että  bromoformin  hajotessa  valossa  248  nm

aallonpituudella,  reaktion  sivukanavan  kautta  muodostuu  myös  HBr  ja  CBr2,  mutta

pienellä  saannolla  [86]. Toisaalta mitattu  signaali voisi  tulla myös CHBr2:n  hajoamisesta

ionisoinnin  aikana.  Ionisoinnissa pilkkoutumisen puolesta puhuu havainto,  jonka mukaan

CBr2:lle mitattu häviämissignaali oli  lähes  identtinen  verrattuna CHBr2:lle mitattuun. On

kuitenkin  tärkeää  ymmärtää,  että  löydetty  CBr2:n  ionisignaali  ei  häiritse  kinetiikan

mittausta  (esimerkiksi  siten,  että  ionisignaali  resoluution  vuoksi  peittäisi  viereisen

massaluvun). Kaikki nopeuskertoimien määrityksissä käytetyt radikaalin häviämissignaalit

mitattiin kloorilampulla  (8,9–9,1 eV). Kloorilampun energia ei  riitä  ionisoimaan CBr2:ta,

jonka  ionisaatioenergia on IP(CBr2) = 10,11eV [17]. Löydetty CBr2:n  signaali vaikeuttaa

tilannetta  myös  siksi,  että  varmuudella  ei  voi  sanoa  onko  havaittu  tuote  CBr2O  peräisin

CBr2 + NO2 reaktiosta, vaikkakin tämä on epätodennäköistä.

Tutkielmassa  esitetty  CH3CHBr  +  NO2  reaktio  on  ensimmäinen  mitattu  substituoidun

etyyliradikaalin reaktio  typpidioksidin kanssa. Mitattu reaktionopeuden arvo on kuitenkin

samaa suuruusluokkaa kuin etyyliradikaalin  ja NO2:n välinen reaktionopeus,  jolle Park  ja

Gutman [8] mittasivat huoneenlämpötilassa k298K= (4,5 ± 0,9) x 10–11 cm3 s–1 (Kuva 5.1.).

CH3CHBrradikaalia  voidaan  pitää  eräänlaisena  substituoituna  metyyliradikaalina,  jossa

yksi vety on korvattu CH3ryhmällä  ja siksi sitä  on mielekästä verrata tutkielman muihin

reaktioihin.

Tarkasteltaessa kuvaa 5.1 havaitaan, että mitattu nopeuskerroin k298K(CH3CHBr + NO2) =

(2,27  ±  0,06)  ×  10–11  cm3 s–1  on  lähellä  arvoa,  mitä  voisi  odottaa  C2H5  +  NO2

nopeuskertoimen  perusteella,  verrattaessa  sitä  vastaaviin  metyyli  ja

bromimetyyliradikaalin  reaktionopeuksiin. Kuvaan on myös  lisätty  laboratoriossa mitattu

vielä  julkaisematon CH3CHCl + NO2  reaktionopeus huoneenlämpötilassa k298K(CH3CHCl

+ NO2) = 3,45 × 10–11 cm3 s–1. Nähdään että samankaltaisten metyyli ja etyyliradikaalien

reaktioiden  nopeudet  sekä  järjestykseltään  että  kyseisten  radikaalien  suhteellisilta

reaktiivisuuksiltaan, käyttäytyvät hyvin samalla tavalla toisiinsa nähden reaktioissa NO2:n

kanssa.
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5.1. Mitattujen nopeuskerrointen riippuvuudet

5.1.1 Lämpötilariippuvuus

Kaikilla  tutkielmassa  mitatuilla  R  +  NO2  reaktionopeuksilla  havaittiin  negatiivinen

lämpötilariippuvuus.  Käytös  ulottuu  myös  tyydyttymättömiin  radikaaleihin  (R  =  C2H3,

C3H3 [75]; HCO [76] ja HCCO [77, 78]).

Mitatut  ja  tutkielman  kannalta  olennaiset  R  +  NO2  reaktionopeuskertoimet  on  esitetty

lämpötilan  funktiona kuvassa 5.1. Tyydyttyneille  radikaaleille  lämpötilariippuvuus NO2:n

kanssa  on  tutkittu  vain  laboratoriossamme  mitatuille  radikaalireaktioille,  sekä  Brehenyn

ryhmineen [59] tutkimalle CF3 + NO2 reaktiolle välillä 251–295 K.

Reaktionopeuden  lämpötilariippuvuuden  ilmoittava  yksikötön Xparametri  kaavassa  (20)

näyttää  muuttuvan  negatiivisemmaksi  halogeenisubstituution  lisääntyessä,  eli

reaktionopeuden  riippuvuus  lämpötilasta  vaikuttaisi  kasvavan.  Kaikilla

monohalogenoitujen radikaalien reaktioilla on vähemmän negatiivinen lämpötilariippuvuus

kuin dihalogenoiduilla  ja  ainoalla  trihalogenoidulla  radikaalilla  (CCl3) Xparametri  on  jo

noin –2.2. Kloori ja bromiatomin lisäys vaikuttavat riippuvuuteen suunnilleen yhtä paljon.

5.1.2. Paineriippuvuus

Kuten on jo mainittu, millään tutkitulla reaktiolla ei havaittu paineriippuvuutta. On otettava

huomioon,  että käytetty painealue on vielä varsin kapea  (1–6 torr), eikä  siksi  välttämättä

riitä  havaitsemaan  heikkoa  paineriippuvuutta  mittaustulosten  normaalin  tilastollisen

hajonnan  vuoksi.  Esimerkiksi  jo  aiemmin  käsitellyn  Cumming et  al.  [118]  CCl3  +  NO2

tutkimuksen  mukaan  termolekulaarisen  kanavan  osuus  on  vain  2  %  tässä  tutkielmassa

määritetystä kokonaisreaktionopeudesta, ekstrapoloituna tutkielman olosuhteisiin.

Paineriippuvuuden  puuttuminen  käy  kuitenkin  yhteen,  Breheny et  al.  [59]  CF3  +  NO2

reaktion  mittausten  kanssa,  jossa  reaktionopeuskertoimelle  ei  havaittu  muutosta

mittaustarkkuuden  rajoissa  välillä  1,5–110  torr  (Ar  tai  N2).  Toisaalta  samankaltaiselta

vaikuttavassa  CH3  +  NO2  systeemissä  Wollenhaupth  ja  Crowley  [57]  mittasivat

huomattavan reaktionopeuden kasvun paineen nousun myötä kokeellisella alueella 10–200
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torria (Ar). He totesivat, että termolekulaarinen kanava on tärkeä jo alimmassa käytetyssä

paineessa ja että se luultavasti hallitsee, kun paine on yli 20 torria.

Joka tapauksessa, koska reaktionopeuskertoimissa ei havaittu normaalin hajonnan ylittäviä

muutoksia painetta vaihdettaessa, voidaan mitattuun kinetiikkaan verrattuna nopeat kolmen

kappaleen ilmiöt sulkea pois tulosten analysoinnista.

5.2. Johdonmukaisuudet reaktionopeuskertoimissa – Vapaan energian kuvaajat

Moniatomisten  vapaiden  hiilivetyradikaalien  reaktioita  NO2:n  kanssa  on  mitattu  jo  sen

verran  paljon,  että  on  mahdollista  alkaa  etsiä  yhteistä  tekijää,  joka  selittäisi

reaktiivisuuserot  tutkittujen  reaktioiden  välillä.  (Tästä  eteenpäin  R:llä  tarkoitetaan  myös

tyydyttyneitä hiilikeskuksisia radikaaleja, ellei toisin ole määritelty.)

Luonnollisesti helpoiten havaittava riippuvuus tietystä parametrista on lineaarinen, etenkin

graafisen  datan  ollessa  kyseessä  [133].  Reaktion  tasapainovakion  ja  siten  myös  reaktion

nopeuskertoimen  logaritmi  on  verrannollinen  reaktion  edetessä  tapahtuvaan  vapaan

energianmuutokseen [133, 82]. Siirtymätilateorian mukaan reaktio kulkee läpi lokaalien ja

globaalien potentiaalimaksimien – siirtymätilojen kautta. Silloin  lähtötilan  ja siirtymätilan

välinen energiaero on reaktion aktivoitumisen vapaa energia, joka voidaan liittää reaktion

tasapainovakioon ja nopeuskertoimeen. [82, 134] Kuvaajia, joissa yhdisteen ominaisuuden

avulla  pyritään  selittämään  reaktiivisuuseroja  homologisissa  reaktiosarjoissa,  kutsutaan

yleisesti lineaarisen  vapaan  energian  riippuvuus  kuvaajiksi  (LFER)  [133, 82].  Niitä on

tehty  useita  erilaisia  kokeellisten  tulosten  pohjalle  ja  lainalaisuuksia  reaktiivisuuden  ja

systeemin  ominaisuuksien  kanssa  on  myös  löydetty.  LFER:ssa  käytetään  usein

huoneenlämpötilan  nopeuskertoimen  logaritmia  reaktion  aktivoitumisen  vapaan  energian

mittana,  mutta  tutkielmassa  on  valittu  havainnollisempi  nopeuskertoimen  arvo,  joka

esitetään logaritmisella asteikolla.

Vaikkakin vapaan energian kuvaajat on luotu täysin empiiriseltä pohjalta, on kuitenkin  jo

intuitiivisesti  mahdollista  ajatella  reaktiivisuuden  johtuvan  tietystä  molekyylin

ominaisuudesta,  jonka  suuruutta  kuvaamaan  on  jo  valmis  teoria  [133].  Joitain  vapaan

energian kuvaajia käsitellään seuraavaksi lyhyesti, jossa pääpainona ovat mitatut R + NO2
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reaktiot.  Tiedot  tutkielman  mittauksissa  käytetyistä  radikaaleista  on  aiemmin  kerätty

taulukkoon 3.1.

5.2.1. Johdonmukaisuudet R + NO2 nopeuskertoimissa

Tutkimalla  kuvaa  5.1  huomataan,  että  klooratuilla  metyyliradikaaleilla  on

substituutioasteeseen  verrannollinen  huoneenlämpötilan  reaktionopeus.  Klooriatomin

lisääminen  substituoituun  radikaaliin,  pienentää  reaktionopeutta  noin  60  %.  Samaa  ei

kuitenkaan  voi  sanoa  substituoimattomasta  metyyliradikaalista,  johon  lisäämällä  yksi

klooriatomi, reaktionopeus pienenee vain 15 %.

On mielenkiintoista huomata, että disubstituoitujen radikaalien CHCl2, CHBr2  ja CHBrCl

reaktioilla  NO2:n  kanssa  on  kaikilla  melkein  sama  nopeuskerroin  ja  lähes  identtinen

lämpötilariippuvuus. Näissä  kloorin vaihtaminen  bromiin  tai päinvastoin ei  siis  juurikaan

näyttäisi  vaikuttavan  reaktionopeuteen  käytetyissä  mittausolosuhteissa.  Tästä  voi  olettaa

reaktioiden  kulun  ja  mekanismin  olevan  samankaltainen  disubstituoitujen  (Cl  tai  Br)

metyyliradikaalien keskuudessa.

On myös  huomionarvoista, että CH2Cl + NO2  reaktionopeuskerroin on selvästi  suurempi

kuin CH2Br + NO2 reaktion huoneenlämpötilassa, mutta tilanne on (jo) toisin päin CHX2 +

NO2  (X = Cl, Br) reaktioissa. On mielenkiintoista nähdä, miten CX3 + NO2  (X = Cl, Br)

reaktionopeudet  suhtautuvat  toisiinsa  nähden,  sillä  intuition  mukaan  CBr3radikaalin

reaktion voisi olettaa nopeammaksi, kuten seuraavaksi selitetään.

Tunnetusti  elektronegatiivisen  halogeeniatomin  liittyminen  radikaalikeskukseen  vähentää

alkyyliradikaalin  reaktiivisuutta  homologisessa  sarjassa  radikaalireaktioita.  Ehkä

ensimmäisenä selvästi asian ilmaisi Timonen työtovereineen [135]. Myöhemmin Seetula et

al.  [136,  137]  liitti  havainnon  halogeenisubstituenttien  elektroneja  puoleensavetävän

induktiivisen  efektin  vaikutukseen,  jonka  Thomas  [138]  oli  aiemmin  esitellyt  toisessa

yhteydessä.  Induktiivinen  vaikutus  on  päinvastainen  elektropositiivisten  alkyyliryhmien

ollessa kyseessä, joten tämän perusteella substituenttina olevan alkyyliryhmän voi odottaa

lisäävän  reaktionopeutta.  Nämä  havainnot  myös  todetaan  mittausten  tuloksissa.

Esimerkiksi  etyyliradikaaliin  lisätty  Br  substituentti  laskee  reaktiivisuutta  induktiivisen

vaikutuksen  myötä,  kun  verrataan  sitä  substituoimattoman  etyyliradikaalin  reaktioon



56

(Kuva  5.1.).  Kun  tarkastellaan  CH3CHBr:a  metyyliradikaalina,  havaitaan,  että

elektropositiivinen  CH3  ja  elektronegatiivinen  Br  substituentti,  enemmän  tai  vähemmän

kumoavat  toistensa  induktiiviset  vaikutukset  ja  nopeus  on  lähellä,  vaikkakin  vähän

hitaampi kuin CH3 + NO2  reaktionopeus huoneenlämpötilassa. Se on kuitenkin nopeampi

kuin  CH2Br  +  NO2,  missä  ei  ole  elektronitiheyttä  radikaalikeskukseen  lisäävää

alkyyliryhmää.

Halogeeniatomin  elektronegatiivisuus  ja  samalla  induktiivinen  vaikutus  pienenevät

halogeeniatomin  koon  kasvaessa  ja  siten  reaktionopeuden  voi  odottaa  kasvavan

hiilikeskuksisten radikaalien reaktioissa, substituution mukaan: F < Cl < Br < I. Näin onkin

havaittu useissa R + Cl2  [136] ja R + Br2  [139] reaktioissa. Päättely ei  kuitenkaan  toimi

tutkielmassa  mitattuihin  CH2X  +  NO2  (X  =  Cl,  Br)  nopeuskertoimiin.  Ne  käyttäytyvät

päinvastoin.

Useissa  tutkimuksissa  on  havaittu,  että  homologisessa  sarjassa  radikaalireaktioita,

reaktiivisuus  korreloi  elektroneja  siirtymätilaan  luovuttavan  yhdisteen

ionisaatiopotentiaalin (IP) ja elektroneja sieltä puoleensa vetävän elektroniaffiniteetin (EA)

kanssa [11, 140, 141], mikä intuitiivisesti kuulostaa varsin ymmärrettävältä uuden sidoksen

muodostuksen  kannalta.  Esimerkiksi  Paltenghi et  al.  [141]  ovat  havainneet  lineaarisen

riippuvuuden  [IP(R) – EA(O2  tai O3) vs.  log(k300K)]  alkyyliradikaalien  reaktiossa  O2:n  ja

O3:n kanssa. Mitatuille R + NO2 reaktionopeuskertoimille ei havaittu [IP(R) –EA(NO2)]

riippuvuutta,  mutta  sen  sijaan  havaittiin  käänteinen  lineaarinen  [IP(NO2)  – EA(R)  vs.

logk300K]riippuvuus (Kuva 5.2.). Samanlainen [IP(X2) –EA(R) vs. logk300K]riippuvuus on

havaittu  myös  halogenoitujen  metyyliradikaalien  R  +  Cl2  [136]  ja  R  +  Br2  [139]

reaktioissa.
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Kuva  5.2.  Radikaalin  elektroniaffiniteetti EA(R)  reaktion  huoneenlämpötilan

nopeuskertoimen k300K  funktiona. Alkuperäisen  [IP(NO2) –EA(R) vs.  logk300K]  kuvaajan

sijasta  käytettiin  selvempää  ja  havainnollisempaa  muotoa. IP(NO2)  on  vakio  ja  voitiin

jättää pois. Logk300K  tilalla on mitatut nopeuskertoimet esitettynä logaritmisella asteikolla.

Radikaalien  elektroniaffiniteetit  saatiin  viitteestä  17,  paitsi  CHBrCl:lle  ja  CHBr2:lle

viitteestä  83  ja  CH2I:lle  viitteestä  142.  CH3CHBr:n  ja  CH3CHCl:n  elektroniaffiniteetit

arvioitiin viitteen 84  avulla. Kuvaan on  vertailun vuoksi  lisätty  myös  tyydyttymättömien

radikaalien  reaktionopeudet: k(HCO  +  NO2) =  5,15  ×  10–11  cm3  s–1  [76]  ja k(CH3CO  +

NO2) = 2,51 × 10–11 cm3 s–1 [52].

On tärkeää  ymmärtää,  että  reaktioentalpioista  ei  yleisesti  voi  vetää  suoria  johtopäätöksiä

reaktionopeuksista.  Klassinen  EvansPolanyi  tyyppinen  [143]  riippuvuus,  jonka mukaan

reaktion  aktivaatioenergia  laskee  ja  samalla  nopeus  kasvaa  eksotermisyyden  kasvaessa

homologisessa  reaktiosarjassa  ei  päde  universaalisti.  Esimerkiksi  Smith  ja  Ravishankara

[81]  toteavat,  että  saman  alkaanin  kanssa  tapahtuva  Hatomin  poistaminen  on

huomattavasti  nopeampi  klooriatomeilla  kuin  OHradikaaleilla,  vaikka  vastaavat  OH

reaktiot ovatkin selvästi eksotermisempia. Esimerkiksi etaanin  ja klooriatomin reaktiossa:

k298K(C2H6  +  Cl)  =  5,9  ×  10–11  cm3  s–1  [15]  ja  viitteen  [17]  mukaan  saadaan

reaktioentalpiaksi  laskettua Hr  –11  kJmol–1. Vastaavassa  OHreaktiossa k298K(C2H6  +

OH)  =  2,4  ×  10–13  cm3  s–1  [15]  ja Hr   –78  kJmol–1  [17].  Sama  käyttäytyminen  on
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havaittu myös useiden R + Cl2 [135, 136, 144] ja R + Br2 [139, 145] reaktioiden kesken (R

= C2H3, C3H3, CH2Cl, CH2I, CF3, CF2Cl  ja CFCl2),  joista kloorimolekyylin  reaktiot ovat

sekä hitaampia, että eksotermisempia.

Saman huomasivat myös Loewenstein ja Anderson [140] tutkiessaan X2 + A reaktioita (X

= F, Cl, Br, I  ja A = H, O, OH). H + X2  reaktion eksotermisyys kasvaa halogeeniatomin

koon  kasvaessa,  kun  taas  reaktion  nopeuskerroin  kasvaa  eksotermisyyden  pienentyessä

mentäessä  F    Cl    Br.  Kuitenkin  I2  +  H  reaktiolla  on  pienempi  eksotermisyys  ja

pienempi reaktionopeus, kuin vastaavalla bromireaktiolla. Tutkituissa X2 + O ja X2 + OH 

reaktioissa  ei  ole  nähtävissä  selvää  riippuvuutta  nopeuskerrointen  ja  reaktioentalpian

välillä.

Gutman työtovereineen havaitsivat, että varsin hyvä lineaarinen riippuvuus löydetään R +

HI  [137]  ja  R  +  Cl2  [136]  reaktioiden  huoneenlämpötilan  vapaan  energian  määrälle

(logk300K),  kun  ne  esitetään  niin  sanotun  Elektronegatiivisuuden  funktiona,  jossa

Elektronegatiivisuus määritellään:

∑
=

−=∆
3

1

)(
i

Hi XXatiivisuusElektroneg .          (38)

Xi on  substituoidun  radikaalin  hiileen  liittyneen  substituentin  i  Paulingin

elektronegatiivisuus  [85]  ja XH  on  substituoimattoman  metyyliradikaalin  vetyatomin

elektronegatiivisuus.  Elektronegatiivisuuden  voidaan  ajatella  toimivan  substituenttien

aiheuttaman induktiivisen efektin mittana [137]. Tämän hyödyllisen suureen havaitsi alun

perin Thomas [138] tutkiessaan halogenoitujen metaanien ionisaatioenergioita. Mitattujen

R + NO2 reaktionopeuksien riippuvuus Elektronegatiivisuudesta on esitetty kuvassa 5.3.

Substituoiduille  metyyliradikaalille  Elektronegatiivisuus  voidaan  siis  laskea  suoraan

käyttäen  Paulingin  elektronegatiivisuuksia  [85].  Pidempien  hiiliketjujen  kohdalla

menettely  on  yhtä  suoraviivaista  ja  täytyy  tietää  vain  metyylin  hiileen  liittyneiden

substituenttien  kokonaiselektronegatiivisuudet.  Seetula  ja  Gutman  [137]  saivat  kolme

(substituoimatonta)  Alkyyli  +  HI  reaktiota  sovitettua  samaan  lineaariseen  riippuvuuteen

vastaavien halogenoitujen metyyliradikaalien reaktioiden kanssa asetettuaan substituenttina

olevalle metyyliradikaalille elektronegatiivisuusarvon 1,82 Paulingin asteikolla.
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Kuva 5.3. Tutkielmassa mitattujen  ja  valittujen R  + NO2  reaktioiden  huoneenlämpötilan

nopeuskertoimet k300K logaritmisella asteikolla  Elektronegatiivisuuden funktiona. Mitatut

fluorattujen  metyyliradikaalien  reaktionopeudet  eivät  sovi  riippuvuuteen  ja  ne  jätettiin

pois.

Donahue  työtovereineen  ovat  pohtineet  rajaorbitaaleihin  liittyviä  vapaan  energian  

kuvaajia  ja  ovat pystyneet  tarjoamaan selityksen  haloalkeenien merkittävän  pieneen  jopa

reilusti  yli  100  kertaa  pienempään  reaktiivisuuteen,  verrattuna  vastaavien

substituoimattomien  alkeenien  reaktioihin  [11].  Rajaorbitaalien  energioita  on  kuitenkin

saatavilla  vielä  niin  harvoille  sellaisille  radikaaleille,  joille  on  kokeellisesti  mitattu  R  +

NO2  reaktionopeuskerroin,  että  kuvaajan  sovittaminen  pieneen  tietomäärään  on  vielä

aikaista.

Toinen  LFER:n  kaltainen  menetelmä  (tai  pikemminkin  tapa),  jolla  pyritään  liittämään

havaitut reaktiivisuuserot  yhdisteiden ominaisuuksiin,  kuten  reaktionopeuksiin on SAR –

structure activity relationship. Menetelmän tavoitteena on kyky pystyä ennustamaan vielä

mittaamattomia  ominaisuuksia  tiedettyjen  parametrien  avulla.  Tapa  on  vanha  ja  monelle
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varsin  tuttu  kouluesimerkki  SAR:sta  on  alkaanien  kiehumapisteen  kohoama  hiiliatomien

määrän lisääntyessä.

Wayne ja työtoverit [146] ovat kehittäneet SAR:n alkeeni + NO2  reaktionopeuksille, joka

perustuu  alkeenien  rajaorbitaalien  tai  tarkemmin  kyseessä  olevan  alkeenin  HOMO

orbitaalin,  eli  korkeimman  miehitetyn  orbitaalin  energioihin.  He  havaitsivat,  että  NO2:n

reaktiivisuus  dieenejä  kohtaan  kasvaa  niiden  sisältämien  alkyyliryhmien  koon  ja  määrän

kasvaessa.  Alkyyliryhmät  lisäävät  elektronitiheyttä  reaktiokeskuksena  toimivaan

hiiliatomiin, joten NO2 käyttäytyy elektrofiilinä kyseisissä reaktioissa [146]. Sama näyttää

pitävän  paikkaansa  myös  NO2:n  sekä  substituoitujen,  että  substituoimattomien

alkyyliradikaalien välisissä  reaktioissa  (Kuva 5.1.), olkoonkin että mitattuja  reaktioita on

vielä  vähän.  Reaktionopeus  kasvaa  ainakin  sarjassa  CH3  <  C2H5  <  C3H7.  (C3H7  +  NO2

reaktion tuloksia ei ole julkaistu, mutta reaktionopeus on mitattu laboratoriossamme ja sen

huoneenlämpötilan arvo on esitetty kuvassa 5.1.)

Radikaalin  reaktiivisuuden  vertailu  tietyissä  olosuhteissa  yhden  parametrin  avulla  on

mielekästä  vain  jos  reaktiot  tapahtuvat  samalla  mekanismilla  –  joka  riippuu  tästä

parametrista.  Esimerkiksi  taipunut  Arrheniuskuvaaja  (Kuva  5.4.)  voi  antaa  vihjeen

reaktion  mekanismin  vaihtumisesta  lämpötilan  muuttuessa,  tai  ehkä  pikemminkin  kuten

Donahue  [11]  huomautti,  eri  reaktiokanavien  kilpailukyvyn  muutoksesta  olosuhteiden

muuttuessa. Toinen mekanismi ei yksinkertaisesti vain häviä pois yhtäkkiä, vaan säilyttää

jonkin energetiikasta riippuvan osan kokonaisreaktiosta.

Samoista  lähtöaineista  ja  samalla  perusmekanismilla  tapahtuvalla,  mutta  eri  tuotteisiin

johtavilla  kanavilla  (eri  alkeisreaktioilla)  voi  olla  hyvinkin  poikkeavat

lämpötilariippuvuudet.  Reaktionopeuskerroin,  joka  sisältää  kahden  eri  reaktion  erilaiset

lämpötilariippuvuudet,  voi  käyttäytyä  epäArrheniusmaisesti.  Toisin  sanoen  mitatun

reaktionopeuskertoimen logaritmi käyttäytyy epälineaarisesti 1/T:n funktiona ja Arrhenius

kuvaaja taipuu. Tämän taipumisen myötä kahdella täysin erilaisella kokonaisreaktiolla voi

olla  yhtä  suuri  reaktionopeuskerroin  tietyissä  olosuhteissa.  Toisessa  voi  kuitenkin  olla  2

mekanismia  ja  toisessa  vain  yksi.  Jos  reaktionopeuden kokeelliset  mittaukset  suoritetaan

vain  yhdessä  lämpötilassa,  jää  käyristymä  ja  johtopäätökset  tekemättä.  Asia  on  ilmaistu

graafisesti kuvassa 5.4.
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Kuva 5.4. Taipunut Arrheniuskuvaaja. Mekanismi 1 vastaa tilannetta,  jossa on vain yksi

hallitseva  kanava.  Mekanismi  1  +  2  vastaa  tilannetta,  jossa  lämpötilan  laskiessa  toinen

kanava tulee merkittäväksi ja nostaa reaktionopeutta.

Toisaalta:  Mikäli  löydetään  jokin  radikaalin  ominaisuutta  kuvaava  parametri,  jonka

mukaan  reaktiivisuuksille  saadaan  lineaarinen  riippuvuus, on  tämä hyvä  syy  olettaa,  että

reaktiot voisivat tapahtua samalla mekanismilla. Kuitenkin on hyvä muistaa, että yleisessä

tapauksessa reaktiivisuus on aina monen osatekijän summa.

5.3. Tutkittujen reaktioiden mekanismi

Kaasufaasissa tapahtuvien R + NO2 reaktioiden ajatellaan kulkevan virittyneiden adduktien

kautta, siten että radikaalikeskukseen liittyy suoraan NO2 typpi tai happiatomi edellä [7, 8,

73].

Vaikka  alkoksituotteita  (RO)  ei  ole  juuri  havaittu  suoraan‡,  on  reaktiota  (16)  pidetty

pääreaktiokanava  matalissa  paineissa,  jossa  bimolekulaarinen  kinetiikka  on  hallitseva.

Vertailukelpoisia  kokeellisia  havaitsemistekniikoita  tarvitaan  varmistamaan  oletetut

mekanismit  ja  etenkin  niihin  sisältyvät  lyhytikäiset  ja  hankalasti  havaittavat  ROtuotteet.

Tässä  lupaaviksi  tekniikoiksi  ovat  osoittautuneet  laserindusoitu  fluoresenssi  (LIF)  ja
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infrapunalaserabsorptiospektroskopia.  LIF:lla  on  tukittu  esimerkiksi  paljon  mitatun

metoksiradikaalin  (CH3O)  reaaliaikaista  käyttäytymistä  kineettisessä  mittauksessa  [57].

Ainoa  suoraan  kokeellisesti  havaittu  alkoksituote  R  +  NO2  reaktiossa  onkin  juuri

kyseisessä  artikkelissa  CH3 +  NO2  reaktiossa  LIF:lla  mitattu  CH3O,  jonka  muodostusta

käytettiin  samalla  myös  CH3O  +  NO2  reaktion  nopeuden  määrittämiseen.  Muita  ajan

funktiona  LIF:lla  mitattuja  alkoksiradikaalien  reaktioita  ovat  isopropoksin  (CH3)2CO

[147] ja tertiäärisen butoksiradikaalin (CH3)3CO [148] unimolekulaariset hajoamiset, sekä

3pentoksiradikaalin (C2H5)2CO [149] reaktiot NO:n ja O2:n kanssa.

Toinen  mainittavan  arvoisista  lupaavista  menetelmistä  pysymättömien  välituotteiden

havaitsemiseen on  IRlaserabsorptiospektroskopia. Aallonpituussäädettävien diodilaserien

myötä, menetelmä on kehittynyt huomattavasti [150] ja sitä on käytetty esimerkiksi HO2 +

NO2  [151] ja CF3 + NO2  [60] reaktioiden nopeuskertoimien määrityksiin. Menetelmä on

tehokas,  sillä  kaikilla  yhdisteillä,  joilla  värähdyksessä  muuttuu  dipolimomentti,  on  IR

spektri [82]. Näin ollen lähes kaikilla yhdisteillä (paitsi homonukleaarisilla diatomisilla) on

infrapunaalueella  absorptioita. Siispä  teoriassa  voisi  olla  mahdollista  mitata  kaikki

radikaalireaktion  väli  ja  lopputuotteet  yhdellä  ainoalla  menetelmällä.  Huomattava  etu

saadaan  myös  siitä,  että  absorbanssi  on  Beerin  lain  mukaan  verrannollinen  yhdisteen

konsentraatioon ja näin ollen tuotteiden saannot, sekä reaktioiden haarautumissuhteet ovat

periaatteessa  mitattavissa.  [9,  150,  152]  Menetelmän  käytettävyyden  rajoituksena  on

kuitenkin  mainittava,  että  usein  tutkittavien  yhdisteiden  ja  tuotteiden  samankaltaisten

rakenteiden  vuoksi  niiden  absorptiovyöt  ovat  päällekkäin  ja  siten  voivat  vaikeuttaa  tai

estää tulkinnan.

Substituoimattomien  alkoksiradikaalien  unimolekulaarinen  hajoaminen  tapahtuu

todennäköisimmin  CC  sidoksen  katkeamisen  kautta,  jolloin  yleensä  syntyy  stabiili

karbonyyliyhdiste  ja  alkyyliradikaali.  Halogenoidun  alkoksiradikaalin  tapauksessa  CX  

sidoksen  katkeaminen  kilpailee  voimakkaasti  suotuisimmasta  hajoamiskanavasta  [153]  ja

molemmat vaihtoehdot näyttäisivät olevan edullisia tutkielmassa mitatun CH3CHBr + NO2

reaktiotuotteen CH3CHBrO:n kohdalla. Toisin on kuitenkin metoksiradikaaleilla, joilla ei

‡Myöskään  tutkielmassa  tehdyissä  mittauksissa  ei  alkoksituotteita  löydetty  –  etsinnöistä

huolimatta.  Tätä  ei  kuitenkaan  voi  pitää  varmistuksena  niiden  poissaolosta, sillä

esimerkiksi  Gutman  et  al.  [8,  52]  huomauttivat,  että  niiden  havaitseminen

massaspektrometrilla on hankalaa.
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ole  katkeavaa  CC  sidosta.  Bromatuilla  metoksiradikaaleilla  CBr  sidoksen  fissio  on

käytännössä  ainoa  reaktiokanava  ilmakehän  olosuhteissa  [64,  107].  Nämäkin  tiedot

auttavat  tunnistamaan  alkoksiradikaalituotteita,  mikäli  niitä  on  muodostunut  tutkitussa

reaktiossa.

Nykyinen  ymmärrys  reaktionopeuden  negatiivisesta  lämpötilariippuvuudesta  (ks.

Negatiivinen  lämpötilariippuvuus)  johtaa  välttämättömään  oletukseen,  että  tutkitut  NO2  

reaktiot  kulkevat  välivaiheena  muodostuvan  kompleksin  kautta,  jonka  erottaa  tuotteista

siirtymätila  TS23  (Kuva  2.2.).  TS23:n  energia  on  systeemin  vuorovaikutusten  vuoksi

reagenssien  energian  alapuolella.  Näin  itse  asiassa  onkin  havaittu,  ainakin  kahdessa

Zhangin ja työtovereiden laskennallisesti tutkimassa R + NO2 reaktiossa, jossa R on CH3

[125]  ja  CH2OH  [123].  Sen  sijaan  tutkielmassa  mitatuille  kloorattujen  radikaalien

reaktioille  [114]  he  eivät  saaneet  aikaan  reagenssien  energian  alapuolella  sijaitsevaa

siirtymätilaa,  vaikka  reaktioille  on  kokeellisesti  havaittu  vahvasti  negatiivinen

lämpötilariippuvuus.

Tutkielmassa mitatuissa CHBr2 + NO2 ja CH2Cl + NO2 reaktioissa havaitut tuotteet luovat

pohjaa oletetulle  kompleksin muodostukselle. Esimerkiksi klassisen mekanismin  (reaktiot

15  ja  16)  mukaan  CH2Cl  +  NO2  reaktiossa  muodostuu  primäärisenä  tuotteena

nitriittiaddukti  (16)  ja  siitä  edelleen  CH2ClOradikaali.  CH2ClO:n  suotuisin  reaktio  on

hajota poistamalla HCl [112, 113], jota ei havaittu tuoteanalyysissä ja siten se on tutkitussa

reaktiossa  korkeintaan  vähäinen  sivukanava.  Mittausolosuhteissa  paine  on  pieni,  joten

reaktio  (15)  ei  myöskään  ole  merkittävä.  Tämä  johtaa  oletukseen  toisenlaisesta

mekanismista. Myös CHBr2 + NO2 reaktiossa havaituille tuotteille pystytään ehdottamaan

selitys, jossa toisenlainen mekanismi johtaa sidotun tilan kautta eri tuotteisiin.

Välikompleksin  muodostuminen  reaktiossa  pitäisi  periaatteessa  näkyä  reaktionopeuden

paineriippuvuutena.  Korkeammassa  paineessa  syntyneet  törmäyskompleksit  pystyvät

luovuttamaan ylimääräenergiansa nopeammin ja stabiloituvat tehokkaammin. Tähänkin voi

kuitenkin  päteä  sama  kuin  adduktien  havaitsemisen  ja  termolekulaarisen  kanavan

vaikutuksen  yhteydessä  jo  todettiin,  eli  mittauksissa  käytetty  dynaaminen  painealue  oli

luultavasti  liian  kapea  mahdollisen  paineriippuvuuden  esiin  saamiseksi  mittaustulosten

tilastollisesta hajonnasta johtuen.
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On  kuitenkin  tärkeää  ymmärtää,  mitä  Breheny et  al.  [59]  huomauttivat,  että

reaktionopeudelle  ei  havaita  paineriippuvuutta,  jos  liittymäkompleksin  muodostus  TS1:n

kautta  (Kuva  2.2.)  on  nopeutta  rajoittava  tekijä.  Paineriippuvuus  on  odotettavissa

olosuhteissa,  joissa  syntyneen  kompleksinin  jatkoreaktioista  kilpailevat  suunnilleen  yhtä

voimakkaasti hajoaminen tuotteiksi tai lähtöaineiksi ja sen elinaika on tarpeeksi pitkä, jotta

törmäyksiä kantokaasun kanssa ehtii tapahtua tarpeeksi stabiloitumista varten [81].

Sugawara et al. [60] tutkivat CF3 + NO2 reaktion kinetiikkaa IRabsorptiospektroskopian

avulla  painealueella  4–20  torr  (N2  tai  Ar).  He  eivät  havainneet  reaktionopeuden  kasvua

paineen kasvaessa, mutta nopeammin muodostuvat perustilaiset tuotteet ja yrittivät selittää

tulokset  porrasmekanismilla.  Kun  yritys  selvästi  epäonnistui,  he  päätyivät  ehdottamaan

suoraa mekanismia,  jonka mukaan bimolekulaariset  ja  termolekulaariset  tuotteet  syntyvät

samasta  yhteisestä  välivaiheesta.  Heidän  mukaansa  havainnot  selittyisivät,  jos  tuotteet

rakentuisivat  nelikeskisen  siirtymätilan  kautta.  Samanlaisen  siirtymätilan  olemassaoloa

pidetään  mahdollisena  selityksenä  myös  tässä  tutkielmassa  mitatuissa  reaktioissa

havaituille  tuotteille  ja  lämpötilariippuvuuksille.  Kuvassa  5.5  on  esitetty  vastaavat

siirtymätilat ja niistä muodostuvat tuotteet mitatulle CHBr2 + NO2 reaktiolle.

Kuva  5.5.  Reaktion  kulku  ja  oletetut  nelikeskiset  siirtymätilat,  joiden  avulla  pyritään

selittämään havaittu käytös tutkitussa CHBr2 + NO2 reaktiossa.
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Kuvaa 5.5 tutkimalla havaitaan, että samanlaisten siirtymätilojen kautta ja samantyyppisen

energetiikan  mukaisesti  kulkevat  kanavat  pystyisivät  selvittämään  löydetyt  tuotteet  ja T

riippuvuuden  tutkitussa  reaktiossa,  kunhan  ehdotetun  siirtymätilan  energia  laskee

liittymisessä muodostuvien stabiloivien vuorovaikutusten johdosta alle lähtötilan energian.

Siispä  laskut,  jotka  selvittäisivät  näiden  siirtymätilojen  luonteen,  stabiloivan  vaikutuksen

energetiikan  ja  siten  mahdollisen  muodostumisen  lähtötilanteesta,  olisivat  hyvin

tervetulleita  ja  voisivat  selventää  ehdotettujen  kanavien  todennäköisyyden klassiseen

mekanismiin verrattuna.  Esimerkiksi  Smith  ja  Ravishankara  [81]  huomauttivat  OH

radikaalin  muodostamien  vetysidosten  yhteydessä,  että  tällaisen  tarkastelun  olisi  hyvä

alkaa oletetun vuorovaikutuksen stabiloivan energetiikan laskusta.

Kuitenkin  juuri  ehdotetut  monikeskiset  siirtymätilat  voivat  yhtä  hyvin  olla  myös

epäedullisia.  Reaktiosysteemin  entropia  pienenee  kappaleiden  liittyessä  kompleksiksi  ja

joskus  reagenssien  väärä  suuntautuminen  toisiinsa  nähden  voi  estää  kompleksin

muodostuksen. Smith [9] huomauttaa, että Leen ja Howardin [154] mittaamassa HO2 + Cl

reaktiossa vahvasti eksoterminen kanava (b) ( Hb(298)   –224 kJmol–1) kilpailee noin 5:1

suhteella  epäedullisempaa  endotermista  kanavaa  (a)  (( Ha(298)    9  kJmol–1)  vastaan

huoneenlämpötilassa ja 5 torrin paineessa. Smithin mukaan tämä voi johtua energetiikasta,

joka  seuraa  kanavassa  (b)  olevasta  nelikeskisestä  siirtymätilasta  matkalla  stabiileihin

lopputuotteisiin.

Näitä  monikeskisiä  vuorovaikutuksia  on  myös  esitetty  laskennallisissa  tutkimuksissa.

Kuten  mainittu  Zhang  ja  kumppanit  ovat  tutkineet  suuren  määrän  R  +  NO2  reaktioita

[114,  115,  123,  125–131]  optimoiden  reagenssien,  tuotteiden,  välituotteiden  ja

siirtymätilojen geometriat  ja  laskien näille energiat  jollain  laskutasoista,  joita on käytetty

erilaisia  eri  artikkeleissa. Tässä  tutkielmassa mitatuille  CHCl2  ja  CCl3reaktioille  Zhang

työtovereineen  [114]  ovat  löytäneetkin  juuri  kuvan  5.5  mukaiset  siirtymätilat

edullisimmista reaktiokanavista.

Tutkituissa reaktioissa on siis mahdollisesti yhtäaikaisesti kaksi eri mekanismia. Tuotteista

tehtyjen  johtopäätöksien  perusteella klassinen  alkoksituotteeseen  johtava  mekanismi

näyttää toimivan CH3CHBr + NO2 tapauksessa voimakkaammin, kun taas CHBr2 + NO2 ja

CH2Cl  +  NO2 reaktioissa  välikompleksin  ja  monikeskisen  siirtymätilan  kautta  kulkevan

kanavan  voi  päätellä  hallitsevan.  Molemmat  mekanismit  saattavat  toimia  kaikissa
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tutkituissa reaktioissa, mutta tietyssä tapauksessa energetiikka vain suosii toista enemmän

ja johtaa havaittuun käytökseen.
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6. Yhteenveto

Tutkielmassa  mitattiin  viiden  eri  halogenoidun  alkyyliradikaalin  R  +  NO2

reaktionopeuskertoimet  NO2:n  kanssa  lämpötilan  funktiona  (R  =  CH2Cl,  CHCl2,  CCl3,

CHBr2  ja  CH3CHBr).  Kaikilla  tutkituilla  reaktioilla  havaittiin  reaktionopeuden

negatiivinen riippuvuus lämpötilasta ja siten negatiivinen aktivaatioenergia, joka tähän asti

mitatun perusteella on luonteenomaista R + NO2 reaktioille. Millään tutkitulla reaktiolla ei

havaittu paineriippuvuutta kokeellisen mittaustarkkuuden rajoissa (1 – 6 torr He).

Havaittujen  tuotteiden  ja  negatiivisen  lämpötilariippuvuuden  perusteella,  tuotteiden

ehdotetaan muodostuvan nelikeskisen siirtymätilan kautta,  jonka energia on lähtöaineiden

energian  alapuolella.  Poikkeuksena  on  mahdollisesti  CH3CHBr  +  NO2  reaktio,  jossa

laskennallinen  tutkimus  puolustaa  tuotteiden  muodostusta  alkoksiradikaalin  ja  siten

nitriittituotekanavan kautta.
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