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1. BEVEZETÉS ÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

A jelenleg alkalmazott szennyvíztisztítási eljárások egyik lehetséges kiegészítő 

módszercsaládja a nagyhatékonyságú oxidációs eljárások (Advanced Oxidation Processes, 

AOPs) csoportja. Ezen eljárások során a szerves szennyezők bomlási folyamata különböző 

kémiai úton előállított reaktív részecskékkel, gyökökkel való reakciókon keresztül megy végbe. 

A szerves vegyületek átalakulását elsősorban a kiemelkedő reaktivitású hidroxilgyökökkel 

(•OH) való reakciókra vezetik vissza. A rendszerben lejátszódó kémiai folyamatokról, a 

különböző reaktív részecskék szerepéről, valamint az egyes reakciókörülmények ezekre 

kifejtett hatásáról azonban még hiányosak az ismeretek. Az ipari megvalósítás 

tervezhetőségéhez és optimalizálásához ezek az információk nagyon fontosak. Gyökök 

előállítására adalékanyag nélkül alkalmas technológiák a vákuum-ultraibolya (VUV) fotolízis 

és a gamma (γ) radiolízis, melyek során közvetlenül a vízből keletkezik •OH. Ezek a 

módszerek ezért kiválóan alkalmazhatók gyökreakciók tanulmányozására és összetettebb 

gyökös folyamatok mechanizmusának felderítésére, többoldalú vizsgálatára. 

A víz VUV-fotolízisére használhatunk 172 nm-en sugárzó Xenon-excimer lámpát. A 

172 nm hullámhosszúságú fotonok energiája elegendő a víz homolitikus bontásához, ami •OH 

és hidrogéngyök (•H), mint primer gyökök képződését eredményezi (Φ172 nm=0,42 [1]), illetve 

kisebb mértékben a vízmolekulák ionizációját idézi elő (Φ172 nm≤0,05 [2]). A 172 nm 

hullámhosszúságú fényt egy igen vékony, 0,035 mm vastag vízréteg teljesen elnyeli 

(ε
172 nm

=9,9 mol−1 dm3 cm−1, 25 ○C-on [3]), ezáltal létrehozva egy, a gyökök és az oldott O2 

koncentrációját tekintve egyaránt igen inhomogén rendszert. Ezzel szemben a γ-fotonok 

hatására, a víz radiolízisekor első lépésként •OH és hidratált elektron (eaq
‒) (0,28 μmol J−1), 

valamint kisebb hozammal •H (0,062 μmol J−1) keletkezik, homogén eloszlásban [4]. 

A szakirodalomban a fenol (PhOH, mint egyszerű szerkezetű modellvegyület) és a primer 

gyökök reakcióira vonatkozóan jelentős mennyiségű adat és ismeret áll rendelkezésünkre. Ezek 

alapján VUV-fotolízis és γ-radiolízis esetében a bomlási mechanizmusokra is vannak 

javaslatok. Az aromás gyűrűre történő •H-, illetve •OH-addíciót követően hidroxi- (HCD•) és 

dihidroxi-ciklohexadienil gyök (DHCD•) alakul ki, amelyek rekombinációja és diszproporciója 

részben a PhOH visszalakulását eredményezi. Emellett, a •OH támadási helyétől függően 

különböző pozícióban szubsztituált 1,2-; 1,3- és 1,4-dihidroxi-benzolok keletkezhetnek. O2-nel 

telített oldatokban a ciklohexadienil típusú gyökökre az O2 molekula addíciója, és azt követően 

HO2
•-elimináció játszódhat le (amely HCD• esetében azonban a PhOH molekula 

visszaképződését eredményezi [5]). További oxidációs lépésekben pedig feltehetőleg 
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gyűrűfelnyílás és fragmentáció megy végbe [6]. O2-t tartalmazó oldatokban részben a primer 

részecskék (•OH, •H és eaq
‒) O2-nel való reakciói, részben pedig a szerves anyagok 

peroxilgyökökön keresztüli átalakulásához köthetően nagy koncentrációban képződhet 

hidroperoxilgyök (HO2
•) és szuperoxid gyökion (O2

•‒). A szakirodalomban azonban ezidáig a 

HO2
•/O2

•‒ gyökpár közül csak a O2
•‒ és a PhOH között lejátszódó reakció sebességi 

együtthatóját határozták meg, amely jelentősen kisebb, mint a primer részecskékkel való 

reakcióké [7]. 

Az AOP-k többsége a •OH-ök szerepére épül és a szakirodalom is a legtöbb esetben a •OH 

reakcióira fókuszál. Ugyanakkor vizes oldatok oxidációs eljárásokkal történő kezelése során a 

•OH mellett számos egyéb reaktív részecske képződik, melyek koncentrációja, szerepe és 

jelentősége a reakciókörülményektől függően változhat. Az egyes gyökök koncentrációjának 

célzott befolyásolására, a gyökök átalakítására, ezen keresztül pedig az egyes gyökreakciók 

szerepének vizsgálatára alkalmazhatunk különféle gyökátalakító és gyökfogó anyagokat [8]. 

Munkám során az O2 és N2O gázt alkalmaztam gyökfogó/gyökátalakító anyagként. Továbbá 

•OH-fogóként a terc-butanolt (t-BuOH, (CH3)3COH), metanolt (MeOH, CH3OH), hangyasavat 

(HCOOH), nátrium-formiátot (HCOONa) (és részben az izopropanolt (i-PrOH)). Ezek jellemző 

reakcióit az 1. ábrán, valamint primer részecskékkel való reakciójuk sebességi együtthatóit az  

1. táblázatban foglaltam össze. 

 

 

1. ábra: A víz VUV-fotolízisekor és γ-radiolízisekor képződő primer és szekunder gyökök, 

valamint azok átalakítása a különböző gyökátalakító és gyökfogó anyagok jelenlétében 

(szaggatott vonal jelöli a kisebb sebességgel lejátszódó folyamatokat)  
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1. táblázat: A kísérletek során alkalmazott anyagféleségek és a primer részecskék reakcióinak 

sebességi együttható értékei (mol−1 dm3 s−1) 

X k(X+•OH) k(X+•H) k(X+eaq
−) 

PhOH 8,4×109 [9] 1,7×109 [10] 3,0×107 [11] 

COU 2,0×109 [12] n.a.* 1,6×1010 [13] 

O2 − 2,1×1010 [10] 1,9×1010 [10] 

N2O − 2,1×106 [14] 9,1×109 [15] 

t-BuOH 6,2×108 [16] 2,3×105 [17] <4,0×105 [18] 

MeOH 9,7×108 [5] 1,1×106 [17] <1,0×104 [19] 

i-PrOH 2,0×109 [16] 5,3×106 [17] n.a. 

HCOOH 1,3×108 [10] 4,4×105 [10] 1,4×108 [20] 

HCOO– 3,2×109 [10] 2,1×108 [10] 8,0×103 [21] 

*: nincs adat 

 

A fotokémiai és sugárkémiai reakciók során keletkező •OH-ök kimutatására, mennyiségének 

meghatározására, valamint az egyes reakciókörülményeknek a •OH-koncentrációra gyakorolt 

hatásának vizsgálatára a kumarin (COU) és a •OH reakciója eredményeképp megjelenő 

fluoreszcens termék (7-hidroxi-kumarin, umbelliferon, 7HC) keletkezésén alapuló technikát 

alkalmaztam [22, 23]. Az egyes módszerek hatékonyságát a Bolton és társai [24] által 

kifejlesztett, a reakció paraméterektől független összehasonlítási módszerrel hasonlítottam 

össze. Ez a célvegyület átalakításához szükséges befektetett energia („electric energy per 

order” (EEO), azaz az „elektromos energia per nagyságrend”) számolásán alapul. 

)/lg( 21
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ahol P a módszer teljesítménye [kW], a t a célmolekula c1 kiindulási koncentrációról egy 

nagyságrenddel kisebb c2 koncentrációra [mol dm‒3] való csökkentéséhez szükséges idő [h], a 

V pedig a kezelt oldat térfogata [m3].  
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

Doktori munkám során célom volt egy egyszerű szerkezetű modellmolekula, a PhOH 

VUV-fotolízise és γ-radiolízise során végbemenő gyökös folyamatok részletes vizsgálata és 

ezeken keresztül a két rendszer beható megismerése és összehasonlítása. Ennek érdekében 

különböző oldott gázokkal (O2, N2O) befolyásoltam a rendszer gyökkészletét. 

Tanulmányoztam a COU bontása során képződő fluoreszcens termék (7HC) képződését, és 

ezen keresztül a •OH képződési sebességét. 

Célkitűzéseim közé tartozott a leggyakrabban használt •OH-fogók, úgy mint a t-BuOH, 

MeOH, HCOOH és HCOONa (és részben a i-PrOH) PhOH átalakulására kifejtett hatásának 

vizsgálata eltérő reakció paraméterek (gyökfogókoncentráció, O2 és N2O jelenléte) esetén. A 

gyökátalakító anyagok hatásának tanulmányozásakor vizsgáltam a PhOH és a H2O2 

koncentrációjának változását, valamint a pH alakulását és annak befolyását a reakciókra. 

Emellett a kiindulási pH hatását is tanulmányoztam a PhOH átalakulási sebességére. 

Külön hangsúlyt fektettem dolgozatomban a kis reaktivitású oxigén tartalmú részecskék 

(HO2
•/O2

•‒), valamint a gyökfogókból képződő széncentrumú gyökök a PhOH átalakulásában 

betöltött esetleges szerepének tisztázására.  



 

5 

3. KÍSÉRLETI RÉSZ, ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

Kísérleteim során minden alkalommal 1,0×10−4 mol dm−3 koncentrációjú PhOH és COU 

oldatot vizsgáltam. A tervezett kísérlettől függően a PhOH oldatok 5,0×10−1; 5,0×10−2 vagy 

1,0×10−3 mol dm−3 koncentrációban t-BuOH-t, MeOH-t, i-PrOH-t, HCOOH-at vagy 

HCOONa-ot, mint gyökfogó anyagokat tartalmaztak. VUV-fotolitikus kísérletek során a 

besugárzást egy 20 W elektromos teljesítményű, 172±14 nm hullámhosszúságú VUV-fényt 

sugárzó Xe-excimer lámpával végeztem, γ-radiolízis esetén pedig egy panoráma típusú 

60Co-sugárforrással (2. táblázat). 

2. táblázat: A VUV-fotolízis és a γ-radiolízis egyes jellemzői, illetve a két módszer közötti 

technikai különbségek 

Szempontok VUV-fotolízis γ-radiolízis 

primer részecskék •OH és •H •OH és eaq
− 

foton-forrás 
Xe-excimer lámpa 

(VUV-foton) 

60Co-izotóp 

(γ-foton) 

Efoton 7,21 eV 1,33×106 eV 

gyökképződési sebesség 

(•OH + •H + eaq
‒) 

1,1×10−5 mol dm−3 s−1 1,6×10−6 mol dm−3 s−1 

gyökképződés 
csak a lámpa felületéhez 

közeli fotoreaktív zónában 
teljes térfogatban 

gyökeloszlás inhomogén homogén 

oldat mozgatása cirkuláltatás és kevertetés kevertetés / nincs áramoltatás* 

gázbevezetés folyamatos folyamatos / előzetes telítés* 
*: Ampullákban végzett kísérletek során. 

 

Mértem az oldatok pH-ját, valamint az oldatokban képződött H2O2 koncentrációját a Merck 

cég által gyártott Spectroquant® H2O2-teszttel spektrofotometriásan. A PhOH és a 

bomlástermékként megjelenő 1,2- és az 1,4-dihidroxi-benzolok elválasztására és 

koncentrációjuk meghatározására diódasoros UV-detektorral ellátott HPLC-berendezést 

használtam. A COU bontása során a COU koncentrációját UV-spektrofotométerrel 

(ABSmax=277 nm), az abból képződő 7HC koncentrációját pedig fluoriméterrel határoztam meg 

(λgerjesztés=332 nm, λemisszió=455 nm).  
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4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

Mind a VUV-fotolízis, mind a γ-radiolízis kísérletek során az O2 és N2O is jelentősen növelte 

a PhOH átalakulási sebességét az oxigénmentes esethez viszonyítva (O2: fotolíziskor 

2,9-szeresére, radiolíziskor 5,7-szeresére, N2O: fotolíziskor 2,1-szeresére, radiolíziskor 

9,4-szeresére) (2. a) és b) ábra). Az O2 pozitív hatását a bomlási sebességre elsősorban a szerves 

peroxilgyökök képződésével, ennek következtében pedig a PhOH-ból képződő széncentrumú 

gyökök (DHCD• és HCD•) visszaalakulásának gátlásával értelmeztem. Radiolíziskor közel 

kétszer akkora mértékű volt az O2 pozitív hatása, mint VUV-fotolíziskor. Ezt a különbséget 

feltehetően a két módszer gyökeloszlásra vonatkozó homogenitása közötti igen jelentős eltérés 

okozza. Fotolíziskor ugyanis a VUV-fénnyel besugárzott kis oldattérfogatban a •OH és •H 

(következésképpen a DHCD• és HCD•) koncentrációja igen nagy, az oldott O2-koncentráció 

pedig a peroxilgyökök képződése miatt erőteljesen lecsökken. Ennek következtében az O2 nem 

fejtheti ki olyan mértékben a pozitív hatását, mint a γ-radiolízisnél, ahol a gyökkoncentráció és 

az oldott O2-koncentráció homogénnek tekinthető. A N2O jelenlétében tapasztalt bontási 

sebességnövekedés elsősorban a nagyobb •OH-koncentrációval magyarázható, ami fotolízis 

esetén jelentősen kisebb mértékben nyilvánult meg, mint radiolíziskor, köszönhetően a N2O és 

•H viszonylag kis (fotolíziskor), valamint a N2O és eaq
‒ nagy sebességű reakciójának 

(radiolíziskor). 

 

2. ábra: A PhOH koncentrációjának változása a) VUV-fotolízis során az idő, illetve  

b) γ-radiolízis során az elnyelt dózis függvényében oxigénmentes (○ és ∆), O2-nel (● és ▲) és 

N2O-dal (● és ▲) telített oldatokban 

Figyelembe véve, hogy a PhOH átalakulásában a •OH-ök játszanak elsődleges szerepet, a 

•OH-képződés sebességének tanulmányozása érdekében a COU átalakulását, illetve az abból 

képződő fluoreszcens termék (7HC) keletkezését is vizsgáltam különböző reakciókörülmények 

között. Mindkét oldott gáz (O2 és N2O) hatására jelentősen nagyobb koncentrációban 

keletkezett a 7HC, mint a N2-nel buborékolatott rendszerben, valamint O2 jelenlétében 

képződött a legnagyobb sebességgel és mennyiségben •OH (3. a) és b) ábra). Eredményeim 
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rávilágítottak arra, hogy a két módszer O2-koncentrációra vonatkozó homogenitás különbsége 

a COU bontása és a •OH képződése során is megmutatkozik. Bebizonyítottam ugyanis, hogy 

míg radiolíziskor a homogén O2-eloszlásnak köszönhetően elsősorban peroxilgyök képződésén 

keresztül történik a 7HC keletkezése, addig VUV-fotolízisnél az oxigénmentes körülmények 

között jellemző dizmutáción keresztüli 7HC-képződésnek is lehet szerepe O2-nel 

buborékoltatott oldatban. Oldott gázok jelenlétében 10-20%-kal csökkent a bontási sebesség, 

amit az O2 és N2O reakciói által lecsökkent eaq
‒- és •H-koncentrációval értelmeztem. Ennek 

negatív hatását a nagyobb •OH-koncentráció nem volt képes ellensúlyozni. Ez alapján a eaq
‒-nak 

és a •H-nek is meghatározó szerepe van a COU bontásában. 

 

3. ábra: A COU átalakulásának, valamint a 7HC képződésének és továbbalakulásának 

görbéje a besugárzási idő, illetve dózis függvényében oxigénmentes (■ és □), O2-nel (● és ○) 

és N2O-dal telített (▲ és ∆) COU oldatok (c0=1,0×10−4 mol dm−3) a) VUV-fotolízisekor, 

illetve b) γ-radiolízisekor 

A két oxidációs eljárás hatékonyságának összehasonlítása céljából kiszámított EEO értékek 

alapján az O2 és a N2O is számottevően (legalább 60%-kal) csökkentette a PhOH 

koncentrációjának egy nagyságrendű csökkentéséhez szükséges elektromos energia igényt  

(3. táblázat). A fajlagosan felhasznált energia szempontjából a γ-radiolízis hatékonysága 

legalább egy nagyságrenddel meghaladhatja a VUV-fotolízisét az alkalmazott gáz, illetve a 

célvegyület tulajdonságaitól függetlenül. 

3. táblázat: 1,0×10‒4 mol dm‒3 kiindulási koncentrációjú PhOH és COU VUV-fotolízisére és 

γ-radiolízisére vonatkozó EEO értékek oxigénmentes, O2-nel és N2O-dal telített oldatok esetén 

 VUV-fotolízis γ-radiolízis 
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P
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 EEO  (kW m‒3 nagyságrend‒1) 40,0 6,7 16,7 1,67 0,19 0,17 

Relatív EEO  (%) 100 17 42 100 12 10 

EEO arányok (VUV:γ) 24 (N2)             34 (O2)         100 (N2O) 
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EEO  (kW m‒3 nagyságrend‒1) 33,0 0,50 

EEO arányok (VUV:γ) 66 (N2, O2, N2O) 
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A továbbiakban gyökfogók (t-BuOH, MeOH, HCOOH, HCOO‒ és részben az i-PrOH) 

hatását vizsgáltam (a PhOH-hoz mérten 10-szeres, 500-szoros és 5000-szeres feleslegben) a 

PhOH átalakulási sebességére N2-nel, O2-nel és N2O-dal átbuborékoltatott oldatokban. Ennek 

során meglepő tapasztalat volt, hogy 10-szeres feleslegben, oxigénmentes körülmények között, 

mindkét módszer esetén, mindegyik gyökfogó a PhOH átalakulási sebességének növekedését 

okozta a gyökfogó nélküli esethez képest (radiolíziskor a MeOH és HCOOH 3-szorosára, 

fotolíziskor a t-BuOH közel 2-szeresére növelte a bomlási sebességet) (4. ábra). Ezekben az 

esetekben a PhOH átalakításában meghatározó szerepet játszó •OH-ök döntő többsége a 

gyökfogókkal reagál, a •H-ök viszont még viszonylag nagymértékben hozzájárulnak a PhOH 

átalakulásához. A gyökfogókból képződő széncentrumú gyökök (t-•BuOH, •CH2
•OH, •COOH, 

CO2
•‒) nem járulnak hozzá közvetlenül a PhOH átalakulásához, azonban reakciójuk a HCD• és 

DHCD• gyökökkel erőteljesen akadályozza azok egymással való rekombinációját és 

diszproporcióját, ami részben a PhOH-lá történő visszaalakulást eredményezné. Így 

végeredményben a gyökfogók a primer gyökök koncentrációjának csökkentése ellenére, 

bizonyos koncentrációviszonyok mellett növelik a PhOH átalakulási sebességét. Amennyiben 

minden primer gyök koncentrációja jelentősen lecsökken a gyökfogó hatására, akkor ezt a 

negatív hatást már nem képes kompenzálni a PhOH visszaalakulásának gátlásában 

megnyilvánuló pozitív hatás. Növelve a PhOH:gyökfogó arányt 1:500-ra és 1:5000-re, a •OH 

és •H PhOH átalakulásában betöltött szerepe jelentősen visszaszorul, ennek következtében 

pedig a kezdeti átalakulási sebesség csökken. 

 

4. ábra: A relatív kezdeti PhOH átalakulási sebességváltozás (c0,PhOH=1,0×10‒4 mol dm‒3)  

a PhOH-hoz mérten 10-szeres feleslegben lévő gyökfogókat (c0,gyökfogó=1,0×10‒3 mol dm‒3) 

tartalmazó oxigénmentes oldatok VUV-fotolízisekor (■) és γ-radiolízisekor (□)  

a gyökfogót nem tartalmazó esethez viszonyítva 

-50

0

50

100

150

200

250

300

R
el

at
ív

 r
0
-v

ál
to

zá
s 

(%
)

N2 - 10×

VUV-fotolízis

γ-radiolízis

MeOH HCOOH HCOO─t-BuOH



 

9 

O2-nel és N2O-dal buborékoltatott oldatokban számottevően csökkent (a gyökfogó 

koncentrációjának növelésével egyre nagyobb mértékben) a PhOH átalakulási sebessége a 

gyökfogó nélküli esethez képest, mindkét módszer esetén. Ennek elsődleges oka, hogy a 

•OH-ök koncentrációja mellett a •H/eaq
‒-ok koncentrációja is jelentősen csökken a 

gyökfogókkal, valamint az oldott gázokkal való reakcióik miatt. Az O2 a peroxilgyökök 

képződésén keresztül eleve megakadályozza a DHCD• visszaalakulását PhOH-lá, illetve a 

gyökfogókból képződő széncentrumú gyököket is peroxilgyökökké alakítja át, így azok pozitív 

hatása nem érvényesülhet. A N2O-dal buborékoltatott oldatokban a •H-ért kompetíció alakul ki 

a N2O, a gyökfogó és a PhOH között, azaz VUV-fotolízis során a N2O •OH-koncentrációra 

kifejtett pozitív hatása kevésbé nyilvánul meg. Ennek következtében N2O alkalmazásakor 

radiolízis esetén jelentősen nagyobb mértékű inhibíció lépett fel a gyökfogók alkalmazásakor, 

mint fotolíziskor. Oldott O2 és N2O jelenlétében a gyökfogók elsősorban a •OH-kért való 

kompetíción keresztül fejtik ki hatásukat a PhOH átalakulási sebességére. 

HCOOH és HCOO‒ hatásának vizsgálatakor megfigyeltem, hogy a HCOOH jelenlétében 

mindkét eljárás során minden koncentrációviszonyban és mindhárom oldott gáz jelenléte 

mellett jelentősen nagyobb sebességgel bomlott a PhOH, mint HCOO‒ alkalmazásakor. Ez az 

eltérés a HCOO‒ nagyobb •OH- és •H-befogási kapacitásán kívül az oldatok pH-jának 

különbségével magyarázható. HCOOH jelenlétében ugyanis erősen lecsökkent (pH=2-3), míg 

HCOO‒ hatására a bontás előrehaladtával nagymértékben nőtt az oldatok pH-ja (pH=11-12). 

Megállapítottam, hogy a PhOH kezdeti átalakulási sebessége mindkét módszer esetén 

nagymértékben, maximum görbe szerint függ a besugárzott oldat kiindulási pH-jától, 

maximális értékét pH=6 körül érve el (5. ábra). Ezt a kisebb reakcióképességű •O‒ és PhO‒, 

illetve a H-absztrakció során PhOH-lá visszaalakuló PhO•-ök arányának növekedésével 

értelmeztem. 

 

5. ábra: A PhOH kezdeti átalakulási sebessége (c0=1,0×10‒4 mol dm‒3) a pH függvényében 

HClO4, valamint NaOH jelenlétében O2-nel telített oldatok VUV-fotolízisekor (●)  

és γ-radiolízisekor (▲) 
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Az O2-nel és N2O-dal buborékoltatott oldatok besugárzása során jelentős koncentrációban 

képződött H2O2 a rendszerben, elsősorban a HO2
•/O2

•‒ rekombinációs reakcióinak 

eredményeként. O2-nel telített oldatokban a gyökfogók kiindulási koncentrációjának 

növelésével nőtt a H2O2-koncentráció, ami a keletkező szerves peroxilgyökök, és azok 

átalakulásának következtében megnőtt HO2
•/O2

•‒-koncentrációval magyarázható. 

Célkitűzéseimnek megfelelően megvizsgáltam a képződő kis reaktivitású gyökök PhOH 

átalakulásában betöltött szerepét is. A γ-radiolízis módszerét használva HCOOH és HCOO‒ 

jelenlétében meghatároztam a HO2
• és PhOH közti reakció sebességi együtthatóját 

(kHO2
•+PhOH = (2,7 ± 1,2)×103 mol–1 dm3 s−1). Megállapítottam, hogy ezen részecske szerepe a 

PhOH átalakulásában elhanyagolható a primer gyökök jelenlétében. A szerves gyökfogó 

anyagokból képződő széncentrumú gyökök PhOH-lal szembeni reakcióképességét is 

tanulmányoztam, a gyökfogókat megfelelő koncentrációban alkalmazva (6. ábra). Az utóbbi 

széncentrumú gyökök reakciósebességi együttható értékei 102-104 mol‒1 dm3 s‒1 tartományba 

esnek és a következő reaktivitás sorrend jellemzi azokat: 

t-•BuOH > •CH2OH ~ •COOH > CO2
•‒. Bemutattam, hogy a széncentrumú gyökök szerepe 

szintén elhanyagolható a primer részecskék reakcióihoz viszonyítva. 

 

6. ábra: A PhOH-koncentráció (c0=1,0×10‒4 mol dm‒3) logaritmusa a besugárzási idő 

függvényében 5,0×10−1 mol dm−3 gyökfogó jelenlétében (●), illetve távollétében (■)  

N2O-dal telített oldatokban γ-radiolízis során 
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5. DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 

1. A PhOH és a COU VUV-fotolízise és γ-radiolízise során az O2 pozitív (bomlási sebesség 

növelő) hatását elsősorban a peroxilgyökök képződésén keresztül fejti ki. Ez a hatás 

VUV-fotolízis során sokkal kevésbé nyilvánul meg, mint γ-radiolízisnél, amit az 

O2-koncentrációnak a VUV-fénnyel besugárzott oldatokra jellemző inhomogenitásával 

értelmeztem. 

Az O2 hatékonyan gátolja a ciklohexadienil típusú gyökök visszaalakulását PhOH-lá azáltal, 

hogy a széncentrumú gyökökre nagy sebességgel addícionálódva, peroxilgyökök képződésén 

keresztül új reakcióutakat nyit meg azok átalakulására. Fotolíziskor a VUV-fénnyel besugárzott 

vékony (0,035 mm) rétegben a primer gyökök (•OH és •H), valamint a reakcióik során képződő 

széncentrumú gyökök koncentrációja igen nagy. A széncentrumú gyökök O2-nel reagálva 

csökkentik a rendszer oldott O2-koncentrációját. Dolgozatomban kimutattam ennek az 

inhomogenitásnak a jelentőségét mind a PhOH, mind a COU fotolízisekor, ugyanakkor 

γ-radiolízisnél ez az inhomogenitás nem jelentkezik. A két módszer gyökeloszlása közötti 

eltérés miatt az O2 peroxilgyök képződésre visszavezethető pozitív hatása VUV-fotolíziskor 

kevésbé mutatkozott meg, amit az O2-koncentráció inhomogenitásával értelmeztem. 

2. Meghatároztam a HO2
• és PhOH reakciójának sebességi együtthatóját: 

(2,7 ± 1,2)×103 mol–1 dm3 s−1. Az érték mintegy ötszöröse a O2
•‒ és PhOH közti reakció 

sebességi együtthatójának. 

A sebességi együttható meghatározáshoz a γ-radiolízis módszerét használtam, HCOOH és 

HCOO‒ gyökfogókat megfelelő koncentrációban alkalmazva. (1. közlemény) Eredményeim 

bizonyították, hogy a HO2
•/O2

•‒-ök elsősorban a H2O2-képződésben játszanak szerepet és 

hozzájárulásuk a PhOH átalakulásához elhanyagolható. (2. és 3. közlemény) 
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3. Meghatároztam többféle gyökfogóból képződő széncentrumú gyökök reaktivitását a 

PhOH-lal. A reaktivitási sorrend: t-•BuOH > •CH2OH ~ •COOH > CO2
•‒.  

A reakcióik sebességi együttható értékei 102-104 mol‒1 dm3 s‒1 tartományba esnek. 

A nagy koncentrációban gyökfogó anyagokat (t-BuOH, MeOH, HCOOH, HCOO‒) tartalmazó, 

N2O-dal telített oldatok γ-radiolízisekor mért PhOH átalakulási sebességek alapján 

megállapítottam, hogy a gyökfogókból képződő széncentrumú gyökök PhOH-lal való 

reakciójának sebességi együtthatója (102-104 mol‒1 dm3 s‒1) 5-7 nagyságrenddel kisebb, mint a 

primer gyökök (•OH, •H és eaq
‒) és a PhOH reakciójáé. Következésképpen ezen részecskék 

hozzájárulása a PhOH átalakulásához elhanyagolható. A vizsgált széncentrumú gyökök 

reaktivitása az alábbi sorrend szerint változik: t-•BuOH > •CH2OH ~ •COOH > CO2
•‒. 

(2. és 3. közlemény) 

4. Oxigénmentes körülmények között, kis koncentrációban a gyökfogók növelték a PhOH 

átalakulási sebességét. A gyökfogókból képződő széncentrumú gyökök és a PhOH-ból 

képződő dihidroxi-ciklohexadienil gyök (DHCD•) reakciója akadályozza a részben 

PhOH visszaalakulását eredményező DHCD• gyökök diszproporcióját. 

Oxigénmentes körülmények között a gyökfogók (t-BuOH, MeOH, HCOOH) növelték a PhOH 

átalakulási sebességét, amit ezen gyökfogókból képződő gyökök és a DHCD• gyökök 

reakciójával értelmeztem, ami akadályozza a DHCD• gyökök visszaalakulását PhOH-lá. 

Mindez elsősorban kisebb (1:10 = PhOH:gyökfogó) koncentráció arányoknál volt 

megfigyelhető, nagyobb gyökfogókoncentrációk esetén, illetve oldott gázok jelenlétében a 

PhOH átalakulási sebessége csökkent. (2. és 3. közlemény) 

5. Összehasonlítva a PhOH és a COU VUV-fotolízisére és γ-radiolízisére számolt EEO 

értékeket megállapítottam, hogy azok radiolízisnél egy nagyságrenddel kisebbek, 

annak ellenére, hogy a gyökképződés sebessége VUV-fotolízisnél a nagyobb. 

Az O2 mindkét módszernél 80%-kal, a N2O pedig radiolíziskor 80%, fotolíziskor 60%-kal 

csökkentette a PhOH koncentrációjának egy nagyságrenddel való csökkentéséhez szükséges 

elektromos energiát. Ugyanakkor a COU esetében az oldott gázoknak nem volt számottevő 

hatásuk. Mindez elsősorban a eaq
‒ COU átalakulásában betöltött meghatározó, és a PhOH 

átalakulásában betöltött elhanyagolható szerepére vezethető vissza. 
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