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t. BEVEZETÉS

A gyökreakciók tanulmányozása 60-70 éves múltra tekint vissza. Ezen kutatásokat 

szerves vegyületek bomlása, petrolkémiai és gyökös polimerizációs reakciók mecha

nizmusának megismerése érdekében kezdeményezték. A környezetvédelmi vizsgálatok tér

nyerése nyomán a gyökreakciók vizsgálata légkörkémiai folyamatok modellezésével bővült 

ki. E terület kutatása napjainkban sem vesztett aktualitásából; olefinkémiai eljárások és 

szerves kémiai szintézisek hatékonyságának növelése, elméleti kémiai számítások bemenő 

adatainak nyerése, valamint a biokémiai folyamatokban lejátszódó gyökös reakciók értel

mezése indokolja a gyökreakciók további tanulmányozását.

A kutatási módszerek tökéletesedése a gyökös típusú folyamatok mechanizmusának 

egyre mélyebb felderítését tette lehetővé. Az alkalmazott technikák alkalmasak a primer 

folyamatokon kívül a szekunder folyamatok szerepének tisztázására is.

Gyökök előállítására leggyakrabban sugárzásos módszereket (fotolízis, radiolízis), termi

kus bontást ill. kémiai aktivációt használnak. Kis kötésdisszociációs energiával jellemezhető 

kötéseket nem tartalmazó vegyületek (pl. szénhidrogének) termikus bontásakor a mecha

nizmus teljes felderítése igen gyakran nehézségekbe ütközik. A bomlás hőmérsékletén az 

elsődlegesen képződött (általában nagyobb) gyökök tovább hasadhatnak, aminek eredmé

nyeként esetenként nem detektálható mennyiségű másodlagos termékek keletkezhetnek, ill. 

több gyök képződik összemérhető koncentrációban, ily módon egyetlen termék képződé

séhez több elemi reakció is hozzájárulhat. Az elsődleges gyökök termikus instabilitásából 

adódó problémák kiküszöbölhetőek a reakcióhőmérséklet jelentős csökkentésével; ekkor a 

gyökök előállítását fotolitikusan vagy alacsonyabb hőmérsékleten bomló iniciátorok felhasz

nálásával végzik.

Az utóbbi két módszer azonban további problémákat vethet fel. Az iniciátorok bomlása 

során képződött termékek befolyásolhatják a reakció mechanizmusát, addíciós, gyökizome- 

rizációs, bomlási, diszproporcionálódási ill. H-elvonási lépésekben másodlagos termékek 

képződhetnek. Igen fontos ezért a leggyakrabban használt iniciátorok (peroxivegyületek, 

azovegyületek) bomlási mechanizmusának pontos megállapítása, amelynek ismeretében 

eldönthető, hogy egy iniciátor mennyire és milyen kísérleti feltételek mellett tekinthető 

„tiszta” gyökforrásnak.
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Gyökök és vegyületek termokémiai adatainak megállapítására igen gyakran becslési 

eljárásokat alkalmaznak. A legelfogadottabb módszer a Benson féle csoportadditivitási sza

bály, amely a vegyületek képződési entalpiájának, moláris hőkapacitásának és entrópiájának 

meghatározására megbízható becslési eljárást kínál. A módszer egyes csoportok termo

kémiai adatainak kísérleti meghatározásán alapul. A becslési eljárás alkalmazását korlátozza, 

hogy érvényessége nagyobb gyökökre még nem bizonyított. Kis alkilgyökök (*CH3, *C2H5, 

2- C3H7, t- C4H9) képződési entalpiájára kísérleti úton meghatározott értékek rendelkezésre 

állnak ugyan, de az additivitási elv teljes körű érvényesülését csak a nagyobb gyökök esetén 

kapott eredmények kielégítő egyezése bizonyíthatja.

Közepes és nagyobb méretű gyökök előállítása és termokémiai paramétereinek megálla

pítása nem könnyű feladat. Alkalmas módszer lehet az iniciátorok bomlása során képződött 

gyökök olefinre való addíciójának vizsgálata. Az eljárás alkalmazhatósága korlátozott, 

hiszen az addukt gyök reaktivitása általában nagy, így a gyök a képződésével ellentétes irá

nyú hasadási reakciókon kívül más versengő reakciókban is átalakulhat. A kísérleti paramé

terek alkalmas megválasztásával esetenként elérhető, hogy a rendszerben megközelítőleg 

egyensúlyi reakcióban addícióval képződő gyök jól mérhető, specifikus terméket adjon. Ez 

esetben lehetőség nyílik az addukt gyök képződési entalpiájának kísérleti úton való megha

tározására.

Tervezett reakciókinetikai és termokémiai vizsgálataink során számolnunk kellett azzal a 

ténnyel, hogy a képződő N-tartalmú termékek gázkromatográfiás jellemzői nem, vagy csak 

részben állnak rendelkezésre, ezért jelentős erőfeszítéseket kellett tennünk a minőségi és 

mennyiségi meghatározásukhoz szükséges gázkromatográfiás adatok (retenciós indexek, 

érzékenységi faktorok) meghatározására.

Reakciókinetikai adatok nyerése érdekében a klasszikus végtermék-analízisen alapuló 

eljárást alkalmaztuk. Tapasztalataink szerint e módszer - korszerű analitikai eljárásokkal 

kiegészítve - elegendő információt nyújt a vizsgálni kívánt rendszer elemi reakcióinak fel

írásához, valamint lehetővé teszi az elemi lépések reakciókinetikai tanulmányozását.

A dolgozatban a vegyületek nevének rövidítésére általában a Rabinovitch [ 1 ] által javasolt 

jelölésrendszert használtuk. A többszörösen szubsztituált vegyületek esetében a jobb átte

kinthetőség érdekében helyenként további egyszerűsítésekkel éltünk. Az értekezésben 

használt rövidítések a F. 1. függelékben találhatóak.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1. Az azoalkánok bomlása
Az azoalkánok termikus és fotolitikus bomlásának iniciálás! reakciója:

R1N-NR2 —^ Rí + R? + N2 (1)

amely bomlás unimolekulás és elsőrendű reakció [2-8]. A folyamat lejátszódására két elkép

zelés létezik: az egylépéses szinkron (1), illetve a kétlépéses aszinkron (l.a-l.b) mechaniz

mus. Az utóbbi szerint a molekula két lépésben, diazenilgyök képződése során bomlik:

R,N=NR2 -> R,N=*N + *R2 

R]N= N —> Rí + N2

(la)

db)

Rampsberger [8] klasszikus vizsgálatai alapján az egylépéses mechanizmusra vonatkozó 

elképzelés évtizedeken keresztül elfogadott volt. Benson [9] termokémiai számítások alap

ján a kétlépéses reakció lejátszódását valószínűsítette.

Az azoalkánok bomlásának kétlépéses mechanizmusára az első kísérleti bizonyítékot a 

CH3N=NCH(CH3)CH=CH2 bomlásának vizsgálata adta [10]. Holt és munkatársai [11] az 

azo-metán (AM) fotolitikus bomlását vizsgálva arra a következtetésre jutottak, hogy a 

bomlás kétlépéses, aszinkron mechanizmus alapján játszódik le, de az átmenetileg képződő 

diazenilgyök élettartama igen rövid, kb. 2 ns. Burton és Weisman [12] vizsgálatai is ezt a 

hipotézist erősítették meg.

Különböző szimmetrikus és aszimmetrikus azoalkánok bomlásából meghatározott termo

kémiai adatok [13] szintén a kétlépéses mechanizmust támasztják alá.

Több transz-azovegyidet fotolitikus bomlására bizonyították, hogy a bomlás

2*R + N2/ramz-RN=NR —> 67.SZ-RN=NR (2)

mechanizmus szerint játszódik le [14, 15].

Ennek ismeretében felmerült a kérdés, hogy az összes /ramz-azoalkán termikus bomlása 

a (2) mechanizmussal, vagy valami más úton játszódik-e le.

Engel és Bishop [16] a cisz- és tramz-azoalkánok termikus bomlását vizsgálva megálla

pította, hogy a c/sz-izomerek stabilitása jóval kisebb a /ramz-izomerekénél, mely különbség 

oka szférikus hatásokban rejlik. A cAz-izomerek relatív instabilitása gyors izomerizációban
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és bomlásban egyaránt megnyilvánul. A cisz-azo-izopropán (AIP) transz-izomerré való izo- 

merizációjának sebességi együtthatója 388-425 К között pl.:

lg (Лг/s ‘) = (12,4 ± 1,6) - (138 ± 12) kJ moPVé»

míg bomlásának sebességi együtthatója [17]:

lg (yti/s“1) = (17,5 ± 1,6) - (170 ± 7) kJ тоГ7б>

ahol 9 = RT\n 10.

Danneberg és Rocklin [18] elméleti számításai alapján mindkét sztereoizomer cisz- 

állapoton keresztül bomlik. A transz —> cisz izomerizációra 147,8 kJ mól1 aktiválási gátat 

kaptak.
Schmittel és Rüchardt [19] cisz- és /ramz-azovegyületek izomerizációs hőjét és bomlá

suk aktiválási paramétereit meghatározva arra a következtetésre jutott, hogy a cAz-átmeneti 

állapoton keresztül történő bomlás nem általánosítható.
Az azoalkánok bomlása rövid láncokon át végbemenő láncfolyamat. A rendszerbe ada

golt olefin valamint NO a lánchosszt csökkentik [5, 20, 21, 22], csökken a termékek képző

dési sebessége és az iniciálási lépés sebességi együtthatója is. Ezen inhibitorok használata a 

bomlás mechanizmusát is megváltoztatja.

Az azoalkánok bomlása során képződő alkilgyökök a még bomlatlan azovegyülettel 

további reakcióba lépnek (H-elvonás, addíció a kettős kötésre).

Az AIP gyök-iniciált bomlása esetén primer H elvonásakor gi-gyök, tercier H elvonása 

esetén pedig rezonanciastabilizált (allil-típusú) p2-gyök‘ képződik.

*R +AIP 

’R + AIP

RH + *СН2СН(СНз)Ы=ЫСН(СНз)2 (pi) 

RH + (CH3)2*CN=NCH(CH3)2 (p2)

(3)->

(4)

Az allil-típusú p2-gyök stabilitása jóval nagyobb, a grgyök szinte azonnal továbbalakul.

Az iniciálási lépésben keletkező alkilgyök és a p2-gyök keresztkombinációs reakciójának 

termékei sokáig csak az AM [4] és az azo-etán (AE) [6, 23, 24] esetében voltak azonosítot

tak.

1 Bár mai ismereteink szerint a mások által g2-gyökként megjelölt képződmény inkább viselkedik ß-tipusü, 
mint g-típusú gyökként, az egységes jelölés érdekében megtartottuk a hagyományos jelölést.
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Görgényi [25] ezen keresztkombinációs termékeket kimutatta az AE bomlásában is. 

Eredményei megerősítették Dannenberg és Tanaka [26] a metil- és a 3,4-diaza-2-hexenil- 

gyök kombinálódására kapott azon eredményét, miszerint a C-C kötés kialakulásával járó 

kombináció sebessége lényegesen nagyobb, mint a C-N ill. a N-N kötés kialakulásáé.

Az AE *CH3 iniciált bomlásában Görgényi és Seres [27] több N-tartalmú termék képző

dését tapasztalta. A dialkil-diazének Kováts retenciós indexének meghatározására fizikai

kémiai mennyiségek felhasználásával empirikus összefüggést határoztak meg [28]. Péter és 

Ács [29] négy szimmetrikus és négy aszimmetrikus azoalkán bomlását vizsgálta. A bomlás 

kísérletileg meghatározott aktiválási energiájából különböző gyökök képződési entalpiáit

(2-C3H7N2‘) = (158,7 ± 9,2) kJ(C2H5N2*) = (187,6 ± 10,5) kJ mól-1, Aftf°

mól1} határozta meg.

A p2-gyök önkombinációs termékeit az AM esetén Gray és Thynne azonosította [30].

Az iniciátor primer hasadásakor képződő alkilgyök az azovegyület kettős kötésére addí- 

cionálódhat, majd az így képződött trialkil-hidrazilgyökkel újabb alkilgyök kombinálódik 

tetraalkil-hidrazint képezve:

{A f#° 298298

’R+IGN^NR R,*NN(R)2

*Ri + Rí*NN(R)2 (R02NN(R)2

(5)

(6)

Az így képződött tetraalkil-hidrazinok általában stabilisabbak a kiindulási azoalkánoknál. A 

korábbi fotolitikus ill. termikus kísérleteket olyan kísérleti feltételek mellett végezték, mely

ben a fenti tetraalkil-hidrazinok felhalmozódása kicsi, s így további szerepükkel nem foglal

koztak.

A bomlási folyamat során molekuláris reakciók is felléphetnek. Azoalkánok esetén ezek 

általában tautomerizációs reakciók, amelyek során az azovegyületek a megfelelő hidrazon- 

tautomerjükké izomerizálódnak át. Ezek a reakciók a vizsgált H-elvonási, addíciós, kombi

nációs és diszproporcionálódási reakcióknál kisebb sebességűek, és megfelelő katalizátorok 

hiányában csak a reakciótér falán játszódnak le mérhető sebességgel.
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2.1.1. Az azo-metán bomlása
Az AM iniciátorként való felhasználása két módon történhet: a molekula fotolitikus vagy 

termikus hasításával.

A fotolitikus bomlás mechanizmusával Toby és Nimoy [31], Cheng, Nimoy és Toby 

[32], valamint Rebbert és Ausloos [33, 34] foglalkozott. James és Stuart [35] az AM fotoli

tikus bomlása során képződött *CH3 és az 1,4-ciklohexadién reakcióját tanulmányozta. A 

bomlás mechanizmusára vonatkozó eredményeiket az alábbiak szerint összegezték:

AM + hv —> 2 CH3 + N2 

—> СгНб + N2 

2*СНз -> C2H6

—> с2нб
с2нб*+м -» С2Нб+М* 

‘СНз+АМ -* сн4 + *ch2n=nch3 

-> (CH3)2N*NCH3

*сн3 + *ch2n=nch3 -» c2h5n=nch3
*CH3+(CH3)2N'NCH3 -> (CH3)2NN(CH3)2

(la)

(l.b)

(2 a)

(2 b)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pilling, Robertson és Roberts [36] az AM bomlását villanófény fotolízis segítségével 

vizsgálva a fenti mechanizmust az alábbi lépésekkel egészítette ki:

*CH3 + h v —> 3CH2:+‘H 

*CH3+’H + M CH4 + M 

*CH3+3CH2: -> C2H4 + ‘H 

3CH2:+3CH2: -> C2H2 + H2 

C2H4 + h и -> C2H2 + H2

(8)

(9)

(10)

dl)
(12)

Fentebb már említetttük, hogy Holt és munkatársai [11] a kétlépéses aszinkron mecha

nizmus fellépését tekintették valószínűnek, de a diazenilgyök rövid élettartama miatt - gyors 

bomlás CH3-re és nitrogénre - az átmenetileg képződő diazenilgyök további reakciójával a 

bomlás mechanizmusában nem számoltak. Burton és Weisman [12] vizsgálatai ezt a követ

keztetést alátámasztották.
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Chiltz, Aten és Bauer [37] az AM pirolízisét lökéshullám-technikával 800-1300 К hő

mérséklet-tartományban vizsgálta. Az argon gáz 1-3% AM-t tartalmazott. Kimutatták, hogy 

ilyen körülmények között a láncmechanizmus szerinti bomlás elhanyagolható a molekuláris 

bomlás mellett.

Durban és Marshall [38] propán feleslegében vizsgálta az AM bomlását. A méréseket 

323-458 К hőmérséklet- és 3,33-26,66 kPa nyomástartományban végezték. A CH3 AM-ról 

való H-elvonási reakciójának (4) Arrhenius paramétereire a következő értékeket kapták:

lg ft/cm3 mól"1 s"1) = (12,03 ± 0,15) - (40,8 ± 1,1) kJ тоГ1/#

Camilleri, Marshall és Purnell [39] az AM termikus bomlását propán jelenlétében, cső

reaktorban vizsgálta. 0,05-0,80 s-os reakcióidők mellett 676-813 К hőmérséklet- és 1,33- 

3,33 kPa nyomástartományban végezték a méréseket. Meghatározták az AM bomlásának 

Arrhenius paramétereit:

AM -> 2 *CH3 + N2

lg (Ari3/s"1) = (13,3 ± 0,3) - (189 ± 4) kJ тоГ‘/0

(13)

Marshall és Page [40] az AM termikus reakcióját izo-bután jelenlétében tanulmányozta 

sztatikus vákuumkészülékben, 580-657 К hőmérséklet- és 6,67-20 kPa nyomástartomány

ban. Felírták a bomlás egy lehetséges mechanizmusát és az AM bomlására az alábbi 

Arrhenius paramétereket kapták:

lg (Ws“1) = (15,2 ± 0,5) - (208,8 ± 5,5) kJ mól V6>

A kapott adatok jelentősen eltértek a korábbiaktól, ezért egy másik bomlási folyamatot is 

feltételeztek:

AM -» C2H6 + N2 (14)

A két bomlási folyamat közül a (14) arányát 2-3%-nak találták. A bomlási reakciók 

Arrhenius paraméterei:

lg (jfcis/s-1) = (13,9 ± 0,2) - (193,6 ± 2,5) kJ тоГ1/#

és

lg (kxJs“1) - (11,5 ± 0,6) - (184,5 ± 7,1) kJ mól“1/#
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A (13) reakcióra vonatkozó paraméterek már jó egyezést mutatnak a korábbi irodalmi ada

tokkal.

2.1.2. Az azo-izopropán bomlása
Durham és Steacie [41] az AIP fotolízisét 303-335 К között tanulmányozta. A reakció

termékeket tömegspektrográfiásan analizálva a következő egyszerűsített mechanizmust írták

fel:

AIP -» 2 2-*C3H7 + N2 
2 2-*C3H7 -> C3H6 + C3H8

-> (CH3)2CHCH(CH3)2 
2-*C3H7 + AIP -> C3H8 + *CH2(CH3)CHN=NCH(CH3)2 (4)

0)
(2)
(3)

A primer és tercier C-H kötés erősségére vonatkozó mai ismereteink alapján a (4) reak

ció domináns terméke a (CH3)2 CN=NCH(CH3)2.

Riem és Kutschke [42] valamint Terry és Futrell [43] az AIP fotolízisét 300-400 К 

hőmérséklet-tartományban vizsgálta. A mechanizmusra a következő lépéseket javasolták:

AIP + h v -> AIP* (5)

AIP* -> N2 + 2 2-*C3H7 

AIP + AIP* -» AIP + AIP

(6)

(V)

A hőmérséklet emelésével növekvő anyagmérleg hiányt tapasztaltak, melyből arra követ

keztettek, hogy a reakció során nagy molekulatömegű cseppfolyós termékek képződnek. Az 

AIP fotolitikus bomlásának vizsgálata a továbbiakban kiterjedt a szingulett és triplett álla

potok [44], valamint a transz- és cisz-AIP iniciátorként való felhasználásakor fellépő 

különbségek tisztázására is.

Az AIP termikus bomlásakor az iniciálás:

AIP —» 2 2- C3H7 + N2 (8)

Különböző szerzők a bomlás sebességi együtthatójának meghatározását 520-590 К hőmér

séklet-tartományban végezték. A mérések során meghatározott Arrhenius paramétereket a 

2.1 táblázatban foglaltuk össze.
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2.1. táblázat: Az AIP termikus bomlása iniciálási lépésének Arrhenius paraméterei

-í irodalomEJ kJ mól"7 áti lg A/s
[45]200,2588 16,6
[46]548 196,8 ±2,616,2 ±0,3
[22]530 199,9 ± 1,616,3 ±0,2
[47]517 194,6 ±2,016,6 ± 1,5
[2]520 15,4 ±0,2 186,7 ±2,1

Geiseler és Hoffmann [45] 503-673 К közötti vizsgálatokra támaszkodva a termikus 

bomlás mechanizmusába az alábbi lépést is belevette:

Y.H2(CH3)CHN=NCH(CH3)2 C3Hr, ± N2 ±2-*C3H7 (9)

Szirovicza és Márta [3] az A1P bomlásának melléktermékeként kimutatta a 4-metil-l- 

pentént és a 4-metil-2-pentént. Eredményeik alapján feltételezték, hogy a bomlásban az allil- 

gyök és a 2-propilgyök kombinációs reakciója is szerepet játszik

McKay, Turner és Zare [2] vizsgálatai izo-bután és metán képződését igazolták 471-573 

К hőmérséklet-tartományban. Kimutatták, hogy ezen hőmérséklet-tartományban a másodla

gos reakciók nem hanyagolhatok el.

A fenti vizsgálatokban közös, hogy nem tértek ki a szekunder reakciók szerepének tisztá

zására és nem azonosították a p2-gyök fogyása során képződött termékeket.
Péter, Ács és Huhn [23] az AIP termikus bomlását 498-563 К hőmérséklet- és 0,67-5,33 

kPa nyomástartományban 1%-os konverzióig vizsgálta, és felállította az eddigi legteljesebb 

mechanizmust. A termékek kozott az említetteken kívül 2-metil-2-butént, 2,3-dimetil-l- 

butént, 2,3-dimetil-2-butént, etánt és etilént is kimutattak. A bomlás mechanizmusát primer 

illetve szekunder folyamatokra osztották, és kibővítették az izopropilgyök AlP-ról való H- 

elvonásával, a p2- és az izopropilgyök keresztkombinációs reakcióival valamint a szekunder 

folyamatokban képződött aszimmetrikus azovegyület bomlásával:

AIP + 2-*C3H7 *CH2CH(CH3)N=NCH(CH3)2 ± C3H8 (10) 

AIP ± 2-*C3H7 -* (CH3)2*CN=NCH(CH3)2 + C3H8 

(CH3)2*CN=NCH(CH3)2 -> *CH3 ± CH3CH=NN=C(CH3)2

(11)

(12)
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(CH3)2CHC(CH3)2N=NCH(CH3)2 -> (CH3)2CH*C(CH3)2 + N2 + 2-*С3Н7 

(CH3)2CH*C(CH3)2 -> *CH3+CH3CH=C(CH3)2 

(CH3)2CH*C(CH3)2+*R -* (CH3)2C=C(CH3)2 + RH

(CH3)2CHC(CH3)=CH2 + RH 

-> (CH3)2CHCH(CH3)2 + R(-H)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

ahol *R a rendszerben fellépő alkilgyök.

Meghatározták a következő sebességi együttható arányokat:

lg (kxJhm dm3/2 mol1/2 s~m) = (4,1 ± 0,3) - (52,5 ± 3,0) kJ тоГ'/в 

lg (k]\/k^l/2 dm3'2 mól 1/2 s“1/2) = (2,4 ±0,1)- (27,6 ± 1,3) kJ тоГ‘/<9

A fenti munkák nem adnak kielégítő választ arra a kérdésre, hogy az izopropilgyök AIP- 

ról való H-elvonási reakciójában keletkező gyököknek mi a további sorsa.

Körtvélyesi és Seres [46] a *CH3 AlP-ról való H-elvonásával képződő pr és p2-gyökök 

szerkezetét és reaktivitását tanulmányozta szemiempirikus kvantumkémiai módszerekkel. 

Megállapították, hogy a p2-típusú gyökök stabilizációs energiája megközelíti az allil-típusú 

gyökökét.

2.2. A di(fcrc-butiI)-peroxid bomlása
Az A1P bomlása során a H-elvonási és addíciós reakciókban képződő gyökök szerepének 

tisztázására olyan feltételek között láttunk célszerűnek kísérleteket végezni, ahol az említett 

gyökökből képződő termékek jól mérhető mennyiségben keletkeznek.

A peroxivegyiiletek 0-0 kötésdisszociációs energiája kisebb, bomlási hőmérsékletük ala

csonyabb, mint az azoalkánoké, így pl. a di(/c7'ű-butil)-peroxid (DTBP) alkalmas iniciátora 

az AIP bomlásának. Alkalmazása lehetővé teszi a reakcióhőmérséklet mintegy 100 K-nel 

való csökkentését. Használatát az is indokolja, hogy a bomlása során képződő másodlagos 

termékek relatíve stabilisak és kis mennyiségben képződnek, így a DTBP „tiszta” gyökfor

rásnak tekinthető.

Murawski, Roberts és Szwarc [47] benzol, illetve toluol jelenlétében gázfázisban vizsgál

ta a DTBP bomlását, amelyről megállapította, hogy elsőrendű és homogén. A toluol
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mennyiségének növelése nem befolyásolta a reakció sebességét, ami bizonyítéka annak, 

hogy a reakció nem láncmechanizmussal fut le. A bomlásra a következő mechanizmust 

javasolták:

DTBP -> 2 (СНз)зСО* 

(СН3)зСО* -> *CH3 + CH3COCH3 

2 СНз —> С2Н6

(CH3)3CO* + RH -» (СНз)зСОН + *R 

‘СНз + СН3СОСН3 -> СН4 + СНзСО’СНз 

*СНз + СН3СО’СН2 -> сн3сос2н5 
2 СН3СО*СН2 -» (СН3СОСН2)2 

(СНз)зСО* + *СНз -» (СНз)зСОСНз

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A szekunder termékek képződését az aceton bomlása következményének tekintik, azon

ban jelentősége csekély, a tere-butanol (7-BuOH) mennyisége az aceton 1%-a, a többi 

termékből pedig ennél is kevesebb képződött.

Az iniciálási reakcióra az alábbi sebességi együtthatót kapták:

lg (A-j/s_1) = (14,7 ± 0,1) - (150,7 ± 4,2) kJ moEVö

Shaw és Pritchard [48] a DTBP bomlását 363-403 К hőmérséklet-, és 5,0-2,2 103 kPa 

nyomástartományban vizsgálta. Kísérleteik igazolták, hogy k\ független a nyomástól, s az 

alábbi sebességi együtthatót kapták :

lg (A,/s ') = (15,8 ± 0,1) - (158,2 ± 0,3) kJ mól х/в

Yip és Pritchard [49] 373-433 К hőmérséklet-tartományban vizsgálta a bomlást izo- 

bután, propán és ciklopropán jelenlétében. Eredményeik alátámasztották, hogy a bomlás 

elsőrendű és homogén. Megállapították, hogy a DTBP bomlása két /-butoxigyökké (/- 

BuO ) a nyomástól független.

Az (1) reakcióban képződő f-BuO* bomlása a (2) reakcióban Shaw és Pritchard [48] 

valamint más szerzők [50-52] szerint is nyomásfüggő.

Batt és Benson [53] a DTBP bomlásának részletesebb termékanalízisét valósította meg. 

A 403-433 К hőmérséklet- és 3,5-17 kPa nyomástartományban végzett kísérleteik során

/у
F ^
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0,5-1,0% /-butanolt, 1-2% 2,2-dimetil-epoxidot, 0,02% /-butil-metil-étert és nyomokban 

különböző ketonokat mutattak ki. A mechanizmus felállítása során figyelmen kívül hagyták 

a *CH3 DTBP-ről történő H-elvonását.

A DTBP bomlásában az (1) lépés mellett további két reakcióút lehetőségét is feltételezték 

a termékösszetétel alapján:

DTBP 2 *CH3 + 2 CH3COCH3 

DTBP -» (CH3)3CO* + *CH3 + СНзСОСНз

(l.b)

(l.c)

Nagy [C3H8]:[DTBP] arányoknál, 104 kPa össznyomásnál Yip és Pritchard [54] a kísér

leti eredmények alapján a fenti két reakciót a bomlás mechanizmusából kizárta.

Az iniciálási lépés Arrhenius paramétereiben való eltérés okát az alkalmazott reaktorok 

méretében, valamint a reakció során fellépő diffúziós jelenségekben látták.

Seres, Nacsa és Arthur [55] a DTBP és izo-butén reakciójában az iniciálási lépésre a 

következő Arrhenius kifejezést kapta:

lg (Är,/s') = (14,8 ± 0,3) - (149,7 ± 2,4) kJ тоГ7<9

amely jól egyezik Murawski, Roberts és Szwarc [47] eredményével.

Az újabban kidolgozott kísérleti módszerek alkalmazásával lehetővé vált az egyes elemi 

lépések szeparált vizsgálata is, aminek során a DTBP bomlását lökéshullámtechnikával [56] 

valamint fotokémiai úton [57] tanulmányozták.

2.3. A mctilgyük reakciója olefinekkel

Dominey és Danby [58] a *CH3 addícióját vizsgálta propénre, a gyökforrás aceton volt. A 

H-elvonási (1) valamint az addiciós (2) reakciók

*CH3 + CH2=CHCH3 -> CH4 + CH2=CH*CH2 

*CH3 + CH2=CHCH3 -> CH3CH2*CHCH3

(1)

(2)

ismeretében a képződött allilgyök és a 2-butilgyök további reakcióira tettek javaslatot. 

Igazolták, hogy az allilgyök H-elvonási reakciókban renyhe gyökként viselkedik.

Miyoshi és Brinton [59] a DTBP és propén reakcióját vizsgálták 380-441 К hőmérséklet- 

tartományban.
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А СН3 propénre két pozícióban addícionálódhat: terminális (2) és nem terminális (3) 

pozícióban:

*CH3 + CH2=CHCH3 -» *CH2CH(CH3)2 (3)

Meghatározták az addíciós reakciók együttes sebességére az Arrhenius kifejezést:

lg {(£2+£3)/dm3 mol 's1}- (8,0 - 34,3) kJ mol '/ö

Warnatz [60] az addíciós lépés sebességi együtthatóját a CH3 és izo-butén reakciójában 

határozta meg, ahol a referens reakció a *CH3 izo-butánról történő H-leszakítása volt:

lg {{k2+h)/kref} = (4,8 - 0,4) kJ mól '/0

Baldwin, Keen és Walker [61] kísérleti eredményei alapján a terminális és nem terminális 

addíció aktiválási energiájának eltérése 8 kJ mól"1:

lg (£2/dm3 mól 1 s“1) = (8,3 - 29,5) kJ mól '/в

A CH3 addíciós reakciójában képződő gyökök további addíciós reakciókban vehetnek

részt:

CH3CH2*CHCH3 + CH2=CHCH3 CH3*CHCH2CH2(CH3)CHCH3 

*CH2CH(CH3)CH3+CH2=CHCH3 -> CH3CH(CH2)2CH(CH3)2

(4)

(5)

Alacsonyabb hőmérsékleten az (5) reakció jelentősége nő, megközelíti a (4) reakció 20%-
át.

Cvetanovic és Irwin [62] a propénre, izo-buténre, 2-metil-2-buténre és 2,3-dimetil-2- 

buténre való kompetitiv addíciót vizsgálta, az izo-butánból történő H-elvonásra vonatkoz

tatva a nyert kinetikai paramétereket. Az alábbi általános mechanizmust írták fel:

*CH3 + RH -> CH4+‘R 

*CH3 + OL -> *R’

-> CH4 + ’R” 

*CH3 + *CH3 C2H6 

*CH3 + *R -» CH3R

-» CH4 + OL’

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(И)
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*R + *R -> (R)2, RH + OL

ahol RH = (СНз)зССН3, *R = (СН3)зСН*СН2, ÜL = C2H4, C3H6, 1-C4H8, cisz- és transz-2- 

C4H8, (CH3)2C=CH2, (CH3)2C=CHCH3, (СНз)2С=С(СН3)2, 1,3-C4H6.

(12)

Méréseikkel igazolták, hogy az olefinkötés szubsztituáltságának növekedésével az addí- 

ciós reakciók sebességi együtthatói csökkennek, a H-elvonási reakciók sebességi együtthatói 

pedig nőnek.
Yokoyama és Brinton [63] a cisz-, Masson és Martin [64] pedig a transz-2-butén és a

*CH3 reakcióját vizsgálta. Megállapították, hogy a H-elvonási reakcióban képződött gyökök

transz izomerizációjaallil-rezonancia stabilizáltak, és ezek 450 К fölötti cisz 

egyensúlyi folyamat.

Igazolták, hogy ezen gyökök és a *CH3 diszproporcionálódási reakciójának sebessége két 

nagyságrenddel kisebb, mint a kombinációs reakcióé. 300 К fölött oligomerizációs reakciók 

is fellépnek, melyek szerepe nem elhanyagolható.

Seres és munkatársai az izo-butén DTBP-dai [65], AE-nal [65] és AIP-nal [66] iniciált

reakciójának vizsgálata során sebességi együtthatókat valamint gyökök termokémiai adatait 

határozták meg és a következő megállapításokat tették:

a. ) a domináns gyökök koncentrációja a kezdeti sebességek meghatározásának konver

zió-tartományában kvázistacionárius,

b. ) olefinek termikusán iniciált reakciói során a kis konverziók tartományában a primer

termékek szekunder átalakulásai elhanyagolhatóak,

c. ) 700 K-nél alacsonyabb hőmérsékleten a gyökök addíciós, izomerizációs és disszoci-
ációs reakciói jelentősek lehetnek.

A *CH3 önkombinációs reakcióját a H-elvonási, addíciós és diszproporcionálódási reak

ciók referencia reakciójaként használják, ezért sebességi együtthatójának ismerete igen 

fontos. Az elfogadott érték ezen együtthatóra:

lg (£/dm3 mól 1 s1) = (10,38 ± 0,02) kJ mól 7é?

Anastasi és Arthur [67] molekulamodulációs spektroszkópiával, Garland és Bayes [68] 

pedig fotoionizációs tömegspektrográfiával határozta meg a CH3 kombinációs sebességi
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együtthatóját. Tanulmányozták a keresztkombinációs szabály érvényességét az alábbi 

mechanizmus alapján:

R-A + Ra —^ Ra-Ra 

RB + Rß —> Rb—Rb 

Ra + Rb Ra-Rb

A keresztkombinációs szabály a következő alakban írható fel:

ф= ^а в/(^л а + кп в)' “

Kis alkilgyökökre Anastasi és Arthur [67] ф = 2-t kapott.

A 2-metil-2-butén *CH3-el iniciált reakcióját, ahol a gyökforrás DTBP volt, Körtvélyesi 

és Seres [69] vizsgálta 405-444 К hőmérséklet-tartományban. A felállított lehetséges 

mechanizmus a primer termékek másodlagos átalakulásait is figyelembe vette. A CH3 

2MB2-ről történő H-elvonási reakciójának Arrhenius paramétereire az alábbi értéket kap

ták:

lg (ku+u/k]5m dm3/2 mol1/2 s^1/2) = (8,9 ± 0,2) - (37,6 ± 2,5) kJ то\~Чв

ahol:

*CH3 + 2MB2 -> 11DMA* + CH4 

*CH3 + 2MB2 -» 12DMA*+CH4 

*CH3 + ’CH3 -> C2H6

(13)

(14)

(15)

A *CH3 2MB2-re való addíciójának Arrhenius paraméterei:

lg (^i6+n/dm3 тоГ1 s”1) = (8,7 ± 0,3) - (3,6 ± 3,9) kJ тоГ1/#

ahol:

*CH3 + 2MB2 -> 111TMP* 

*CH3 + 2MB2 -> 112TMP’

(16)

(17)

Az addícióra kapott sebességi együtthatót a H-elvonási reakció és az addíció sebességi 

együtthatójának összegére vonatkoztatva az alábbi kifejezést kapták 430 K-en:

^13+14/(^13+14+^16+17) ~ 0,48
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3. CÉLKITŰZÉS

Munkánk során célul tűztük ki a tanulmányozott reakciórendszerek mechanizmusának 

felderítését annak érdekében, hogy lehetővé váljék kinetikai valamint termokémiai paramé

terek meghatározása.

a.) Az értekezés első részében az AIP bomlását vizsgáljuk. Mivel a bomlás során képződő 

azovegyületek, hidrazinok és hidrazonok « 500 К felett már termikusán instabilak, az 

ezen termékek képződéséhez vezető gyököket alacsonyabb hőmérsékleten, iniciátor 

alkalmazásával állítjuk elő. Iniciátorként DTBP-t használunk.

A reakciók követését klasszikus végtermékanalízissel hajtjuk végre, mely szükségessé 

teszi a képződött termékek retenciós indexének, valamint lángionizációs detektor érzé

kenységi faktorának ismeretét. Mivel az irodalomban ezen adatok hiánytalanul nem 

találhatóak meg, olyan összefüggéseket keresünk, melyek segítségével a termékek vala

mint általunk nem tárgyalt további vegyületek gázkromatográfiás paramétereit becsül

hetjük.

Az azoalkánok és hidrazinok esetében már ismert irodalmi adatok alapján alkalma

zunk becslési eljárásokat.

A CH3 és az azoalkán közötti reakcióban képződő diazaallil-típusú gyök stabilizáló

dása kombinációs reakcióban dialkil-hidrazonok képződésére vezet. Utóbbiak a kinetikai 

paraméterek számításában kulcsfontosságú szerepet játszanak, így megbízható minőségi 

és mennyiségi analízisük szükséges. Gázkromatográfiás viselkedésüket mindezideig nem 

tanulmányozták.

Sajnos, e vegyiiletcsoport több tagjának szintézise nehézkes. Ezért a könnyebben szinteti

zálható vegyületek (pl. dimetil-hidrazonok) retenciós indexét és lángionizációs detektorra 

vonatkoztatott érzékenységi faktorát határozzuk meg, s a kapott adatokból regressziós 

egyenleteket állítunk fel, amelyek lehetővé teszik a hiányzó adatok számítását.

A mérési módszer valamint a becslési eljárások kidolgozásához előtanulmányokat 

végzünk e vegyülettípus egy könnyen szintetizálható csoportjával, a 2,4-dinitro-fenil- 

hidrazonokkal. A mérések során kidolgozott analitikai és becslési eljárásokat ezek után 

már könnyen alkalmazhatjuk az N,N-dimetil-hidrazonok tanulmányozása során.
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A lángionizációs detektor érzékenységének meghatározásánál az effektiv szénatom

számok módszerét használjuk. A gázkromatográfiásán tisztított vegyiiletek meghatá

rozott effektiv szénatomszáma alapján az ismert szerkezetű vegyületek lángionizációs 

detektorra vonatkozó érzékenysége becsülhető,

A minőségi analízishez a Kováts-féle retenciós indexeket használjuk. Ez utóbbiak ese

tében általánosítható következtetéseket tehetünk, ha az indexeket a fizikai-kémiai ill. 

szerkezeti jellemzők függvényének tekintjük, s regressziós egyenleteket állítunk fel. Ez 

esetben az ismeretlen retenciós index a fizikai-kémiai adatok alapján becsülhető, ill. a 

vegyidet azonosítása a gázkromatogramon megerősíthető.

A bomlás során H-elvonással képződő (CH3)2*CN=NCH(CH3)2, valamint az AIP-ra 

történő Cl Ь addícióval képződő (CH3)2CI 1*NN(CH3)CI l(CI l3)2 diszproporciós és kom

binációs termékeire csak korlátozott számban állnak rendelkezésre adatok. Kísérletet 

teszünk ezen reakciók jelentőségének felderítésére.

Mivel a (CH3)2*CN=NCH(CH3)2 önkombinációs termékei képződésének kísérleti iga

zolása még nem történt meg, megpróbáljuk ezen termékek iniciált reakcióban való elő

állítását, preparatív gázkromatográfiás elválasztását, és GC-MS valamint NMR mód

szerekkel való szerkezetigazolását.

Az alkalmazott hőmérséklet-tartományban a (CH3)2CH*NN(CEI3)CH(CH3)2 termiku

sán instabilis, meghatározzuk bomlásának relatív sebességi együtthatóját, 

b.) Az értekezés második részében a 2-metil-2-butén CH3 iniciált termikus reakcióját tanul

mányozzuk. A rendszer vizsgálatának elsődleges célja a 2-metil-2-buténre való CEI3 

addíció során képződő (CH3)2*CCH(CH3)2 képződési entalpiájának meghatározása. A 

kísérletek során gyökforrásként AM-t használunk.

A fenti cél elérése érdekében olyan specifikus termékek kvantitatív analízisére törek

szünk, amelyek segítségével az addíciós reakció Kv egyensúlyi állandója kifejezhető.

A reakció során telített és telítetlen szénhidrogének valamint N-tartalmú termékek 

képződnek. Ezen termékek többsége együtt eluálódó, illetve átlapolódó csúcsokban jele

nik meg. Emiatt, valamint a nagyszámú termék és a kvalitatív analízis bonyolultsága miatt 

nem törekszünk a teljes mechanizmus feltárására.
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Az egyensúlyi reakcióra felírt Kp kifejezése után utóbbi hőmérsékletfüggéséből a van't 

Hoff egyenlettel A{H°r számítható. Arf/°r-ből Дг//°298, majd a reaktánsok képződési 

entalpiájának ismeretében а Лг#°298 [(СНз)2*ССН(СНз)2] képződési entalpiája származ

tatható.

Benson csoportadditivitási módszerének alkalmazása jelenleg a kis alkilgyökökre 

meghatározott képződési entalpiákon alapul. Annak érdekében, hogy érvényességét ki

terjeszthessék nagyobb alkilgyökökre is, szükséges számos nagyobb gyök képződési 

entalpiájának kísérleti úton való meghatározása. A már jól ismert csoportértékek, 

valamint а (СНз)2*ССН(СНз)2 képződési entalpiájának ismeretében a kevésbé megbíz

hatóan ismert ЛrH° [*C-(C)3] csoportérték meghatározása válik lehetővé.
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4. KÍSÉRLETI MÓDSZER

4.1. A kísérleti berendezés leírása
A reakciókat üvegből készült, kenésmentes (teflon) csapokkal ellátott sztatikus vákuum

készülékben végeztük. A készülék rajza az F.2. ábrán látható.

A készülékhez rotációs szivattyú csatlakozik cseppfolyós nitrogénnel hűtött csapdán (IV) 

keresztül. Ez biztosítja a nagy mennyiségben jelenlevő anyagok csapdázását, valamint az 

olajdiffúziós szivattyú (I) működéséhez szükséges elővákuumot. A diffúziós szivattyúhoz 

elővákuum pufferlombik, valamint az olaj illetve egyéb kis mennyiségben jelenlévő elszívott 

anyagok megkötésére szolgáló aktív szenes adszorber (II) csatlakozik. Az olajgőzök beju

tásának megakadályozását valamint a rendszerben lévő termékek átmeneti tárolását csepp

folyós nitrogénnel hűtött csapda (V) biztosítja. A vákuumot MLW KUJ Penning-Pirani 

nyomásmérővel (111) ellenőriztük.

Az AIP és DTBP reakciójában a DTBP-t a (X) tárolóedényből, az AlP-ot pedig a (10) 

csapon keresztül külső tárolóból vittük be a kettősfalú keverőbe (IX), a kívánt parciális nyo

mások kialakításához szükséges mennyiségben. Az AM és 2MB2 reakciójában mindkét 

komponenst belső tárolóedényekből (X, XI) juttattuk be a keverőbe. A keverőedényt meleg 

víz cirkuláltatással 328,5 K-en temperáltuk a kiindulási anyagok esetleges kondenzációjának 

elkerülésére. Nyomását a (14) csapon keresztül csatlakoztatott Pressure Transducer kijelző 

(XII) segítségével mértük.

30-40 perc eltelte után a keverőbői a (14) csapon keresztül a reakcióedénybe (VII) ex

pandáltatok a keveréket. A holttérfogat csökkentése érdekében a keverő és a reakcióedény 

közötti vezeték kapillárisból készült. A nehezebb termékek kondenzálódásának elkerülésére 

a kapilláris vezetéket fütőszalaggal kb. 80 °C-ra felfütöttük, s a sugárzásos hőveszteség 

csökkentése érdekében alumínium fóliával vontuk be.

A reakcióedény kvarcüvegből készült, térfogata 169 cm3. A reakciótérben lévő nyomást 

a (12) csapon keresztül a (XII) nyomásmérővel mértük. A reakcióedény hőmérsékletének 

állandóságát léghűtéses kályha biztosította, melyet egy elektronikus fűtésszabályozó vezérelt. 

A szabályozás pontossága jobb volt ± 0,1 K-nél, de a hűtött tér hőmérséklete a reakcióedény 

mentén ± 0,5 К hőmérséklet-tartományon belül változott.
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A mintavétel során gáz és folyadékmintát vettünk. A gázfázisú mintát a (18) csapon 

keresztül pyrex üvegből készült, kenésmentes csappal ellátott, előzőleg pontosan meghatá

rozott térfogatú gázmintavevőbe (XIII) expandáltattuk nyomáskiegyenlítődésig, melybe elő

zőleg gázhalmazállapotú standardét mértünk be. A gázmintavétel kb. 2-3 mp-ig tartott. A 

gázmintavevők külső felületét az esetleges fotolízis elkerülésére érdekében alufóliával von

tuk be. A mintavevőket 290 K-en tároltuk, a mintákat 1 napon belül analizáltuk.

A reakciótérben maradt termékeket (17) csapon keresztül cseppfolyós nitrogénnel fa

gyasztottuk ki a (XIV) folyadékmintavevőbe. A mintavevőbe a mintavétel előtt folyadék- 

standardét injektáltunk, melyet előzetesen többszöri fagyasztással - felolvasztással gáz

mentesítettünk. A termékek nagy része 3-4 perc alatt kifagyott, de a mintavétel teljessé téte

lének érdekében a fagyasztást 40-50 percig folytattuk. A termékek kifagyását (XII) nyomás

mérő segítségével ellenőriztük. Az analízisig az elegyet leforrasztva, 260 K-en tároltuk. 

Meggyőződtünk arról, hogy a mintát felbontva, majd folyékony nitrogénben tárolva a 

termékek koncentrációja 1-2 óra alatt nem változik az analízis hibájánál nagyobb mérték

ben.

4.2. A termékek minőségi és mennyiségi analízise

A reakció termékeinek mennyiségét lángionizációs detektorral ellátott HP 5750, HP 

5730 A és HP 5890 Series II típusú gázkromatográfokkal határoztuk meg. A csúcs alatti 

területet HP 3380 S és HP 3395 típusú integrátorral mértük.

A pontosabb analízis érdekében a könnyebb termékeket (CrC4) a gázmintából, a nehe

zebb termékeket (C5-C12) pedig a folyadékmintából határoztuk meg.

A gázmintákat két oszlopon analizáltuk. A mintákat a beadagolás előtt 340 К-re felmele

gítettük, majd 140 Pa nyomásra leszívatott, fűtött összekötő-vezetéken keresztül 390 К hő

mérsékletű, saválló acélból készült adagolóba expandáltattuk; innen jutott a minta az 

oszlopra. Az analízis körülményeit a 4.1. táblázatban tüntettük fel.

Mivel a nagyobb forráspontú termékek csak hosszú idő után eluálódtak az oszlopról, az 

analízis befejeztével a /г-OCTAN PORASIL C oszlopot megfordítottuk és kifütöttük, ezáltal 

elkerültük, hogy a nehezebb termékek a következő analízist zavarják.

A folyadékminták analízisének körülményeit a 4.2. táblázatban mutatjuk be.
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4 1. táblázat: A gázminták analízisének körülményei

3 m hosszú, 0,118" belső átmérőjű saválló acélból készült 
«-OCTAN PORASIL C adszorbenssel, T- 30 °C

Oszlop:

T = 150 °CInjektor:
FID, T = 150 °CDetektor:
nitrogén, v = 20 cmVpercVivőgáz:

50 m hosszú, 0,32 mm belső átmérőjű OV-101 METIL- 
SZILIKON FLUID kvarckapilláris oszlop, d(— 0,3 pm

Oszlop:

AIP + DTBP: 30 °C-on 12 percig izoterm, majd 4 
°C/perc sebességgel 120 °C-ra felfűtveHőmérsékletprogramozás:
AM + 2MB2: 30 °C-on 12 percig izoterm, majd 6 °C/perc 
sebességgel 120 °C-ra felfűtve

7 = 150 °C, split módbanInjektor:
FID, T = 150 °CDetektor:
nitrogén, v= 1 cm3/perc, split: 1:25Vivőgáz:

4.2. táblázat: A folyadékminták analízisének körülményei

Oszlop: 50 m hosszú, 0,32 mm belső átmérőjű OV-101 METIL- 
SZILIKON FLUID kvarckapilláris oszlop, d( — 0,3 pm
A1P + DTBP: 30 °C-on 12 percig izoterm, majd 4 
°C/perc sebességgel 120 °C-ra felfűtveHőmérsékletprogramozás:
AM + 2MB2: 30 °C-on 12 percig izoterm, majd 6 °C/perc 
sebességgel 120 "C-ra felfűtve

T= 1 50 °C, split módbanInjektor:
FID, 7’= 150 °CDetektor:
nitrogén, v = 1 cm3/perc, split: 1: 25Vivőgáz:

A termékek azonosítását gázkromatográfiás (GC), gázkromatográfiás-tömegspek- 

trometriás (GC-MS), magmágneses-rezonancia-spektroszkópiás (NMR) illetve gázkromato- 

gráfiás-Fourier-transzformációs-infravörös-spektroszkópiás (GC-FTIR) módszerekkel vé

geztük.
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a.) Gázkromatográfiás analízis

Л termékek minőségi analíziséhez az alábbi módszereket használtuk:

- a könnyű szénhidrogéneket (C1-C4) a gázmintából elúciós idejük alapján azonosítottuk,

- az olefineket szelektív Hg(CI04)2 oszlopon megkötve a kromatogramon csak a paraffin 

komponensek csúcsa jelenik meg,

- azonosítás ismert retenciós indexek alapján.

(A retenciós indexeket Simplex paraméterbecslő módszer (PS1-PLOT Polysoft 

International USA) segítségével határoztuk meg az alábbi linearizált egyenlet alapján:

In (ír - íM) = Ы + c

ahol ír a retenciós idő, íM a holtidő, b és c pedig adott analízis-feltételek mellett állandó.)

- a feltételezett vegyületből kis mennyiséget a reakciótermékeket tartalmazó elegyhez ad

tunk, így a komponens csúcsterületének növekedéséből következtettünk az egyezésre, ill. 

az adott termék hiányára. Ez a módszer különösen akkor fontos, ha a kromatogram közel 

eluálódó csúcsokat tartalmaz,

- a nagy szénatomszámú, valamint a nitrogén-tartalmú termékeket a GC-MS vizsgálatokra 

támaszkodva azonosítottuk.

A mennyiségi analízishez ismert koncentrációjú standardét használtunk. A kiválasztásnál 

a következő szempontokat vettük figyelembe:

- a standard inert legyen,

- ne tartalmazzon zavaró komponenseket,

- a termékcsúcsokat ne fedje le,

- a gázkromatográfiás analízis során a termékekkel összemérhető nagyságú csúcsot adjon 

(ennek érdekében a standardot oldószerrel hígítottuk),

- folyadékminta esetében az oldódás teljes legyen.

A fentiek alapján a gázmintáknál külső standardként 5%-os /í-bután-ССЬ elegyet hasz

náltunk. A СОг-ot NaHC03 hevítésével állítottuk elő, tömény kénsavon való átbuboré- 

koltatás után cseppfolyós nitrogénnel hütött csapdában fagyasztottuk ki, majd vákuum- 

desztillációval tárolólombikba juttattuk.
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A folyadékmintáknál standardként az AIP + DTBP rendszerben /г-oktánt használtunk 

izo-oktán oldószerben, az AM + 2MB2 rendszernél //-oktánt és //-dodekánt használtunk 

2MB2 oldószerben.

Az egyes komponenseknél a csúcsterület és a lángionizációs érzékenységi faktor ismereté

ben a koncentráció számolható.

b.) Gázkromatográfiás-tömegspektrometriás analízis

A folyadékmintákat a gázkromatográfiás analízissel megegyező körülmények között ana

lizáltuk. Az azonosítható termékeket fontosabb fragmentumaik fajlagos tömege (m/e) alap

ján azonosítottuk. A vizsgálatokat a KKK1 HP 5890 gázkromatográf + ZAB-SEQ MS 

EI/CI SRC' típusú készülékén végeztük el.

c.) Magmágneses-rezonancia analízis.

Az A1P + DTBP rendszerben a (CH3)2*CN=NCH(CH3)2 C-C önkombinációs terméké

nek azonosításához a reakciót a gázfázisú reakciókénál nagyobb kiindulási koncentrációk 

mellett valósítottuk meg. A gázfázisú reakciókkal azonos kiindulási koncentráció arányú 

A1P-DTBP elegyet ampullában lezártunk, majd a közepes konverziónak megfelelő ideig 

423 K-en temperáltuk HAAKE N3B olajtermosztáttal. A termékek közül a kívánt kompo

nenst preparatív gázkromatográfiás módszerrel (4,59 m hosszú 15%-os OV-101-el borított 

CHROMOSORB-W oszlop, T= 90 °C) elválasztottuk, folyékony nitrogénnel hűtött csapdá

ban deuterált kloroformba kifagyasztottuk, majd ezzel ’H és 13C NMR vizsgálatot végez

tünk a JATE Szerves Kémiai Tanszékének BRUKER AM-400 (400,134 MHz proton és 

100,614 MHz szén rezonanciára) spektrométerén. A kapott spektaimokat az F.6. ábrán tün

tettük fel

A l3C NMR spektrumot proton szétkapcsolással vettük fel. A kémiai eltolódás (Ő) és a 

kapcsolási állandó (./) a belső standard TMS-re vonatkozik (ATMS = 0).

Az ‘H NMR spektaun kétféle helyzetű metilcsoport jelenlétét igazolja, egy szingulettét (ő = 

1,140 ppm) és egy dublettét (ő- 1,210, 1,226 ppm). A kapcsolási állandó a dublettben J = 

6,5 Hz, amely a heptettel ő= 3,681 ppm-nél (J= 6,5 Hz) egy izopropil proton jele. A víz 

jelét ő - 2,171 ppm-nél, az oldószer jelét pedig S= 7,281 ppm-nél találjuk. Ha összehason

lítjuk a heptett, a dublett és a metil szingulett integrált értékét, 1:6:6 arányt kapunk. A l3C
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NMR spektrum szintén kétféle helyzetű metilcsoport jelenlétét igazolja (ő = 20,470 és 

20,904 ppm). A tercier szénatom Ö = 67,878 ppm-nél, a kvaterner szénatom pedig ö = 

73,085 ppm-nél jelenik meg. Az oldószer jele S= 77,193 ppm-nél van.

A GC és NMR vizsgálatok igazolták azon feltevésünket, hogy a két 

(СНз)2*СЫ=ЫСН(СНз)2 C-C kapcsolódással kombinálódik:

2 ‘R (CH3)2CHN=NC(CH3)2C(CH3)2N=NCH(CH3)2 (26)->

A termék Kováts féle retenciós indexe 903,8 (50 m FSOT HP-1, 60 °C).

A termék az alkalmazott hőmérséklet-tartományban relatíve stabilisnak bizonyult, ui. a 2,3- 

dimetil-2-butén (az RcRc bomlási terméke) csak kis mennyiségben képződött (c < 

[DMBa])

d.) Gázkromatográfiás -Fourier-transzformációs-infravörös-spektroszkópiás analízis 

Az AM + 2MB2 rendszerben a (CH3)2*CCH(CH3)2 és *CH2C(CH3)-CHCH3 gyökök kom

binációs termékeinek analízise a fentebb említett módszerekkel sem volt megoldható, ezért 

GC-FTTR analízis vált szükségessé. A mérést a KKKI Nicolet FT1R típusú készülékén 

végeztük. Egyértelmű eredményt a hét termék közül csak a két utolsó csúcs esetén sikerült 

elérni: (£)- és (г)-СНзСН=С(СНз)СН2С(СН3)2СН(СНз)2.

4.3. Az effektiv szénatomszáinok meghatározása

A reakció során képződött szénhidrogének effektiv szénatomszámát Sternberg, Gallaway 

és Jones [70] szerint a molekulát alkotó atomok és kötések alapján állapítottuk meg additi- 

vitást feltételezve:

- telített szénhidrogénekre szénatomonként Ccfr= 1,

- telítetlen szénhidrogénekre telítetlen szénatomonként (7eff= 0,95.

A rendszerekben képződött nem szénhidrogén termékek effektiv szénatomszámainak 

meghatározása céljából izo-oktán oldószerben közvetlen tömegbeméréssel ismert összeté

telű mintát készítettünk, melyben a standard komponens н-oktán volt. A mintát az egyes 

rendszereknél leírt analitikai körülmények között analizáltuk.
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A bemért anyagmennyiségek és a csúcsterületek alapján a következő összefüggéssel 

számoltunk:

4ЛCefl'.x Ал
ahol:

- a keresett komponens effektiv szénatomszáma,

- a keresett komponens csúcsterülete,

- a standard komponens anyagmennyisége,

- a standard komponens csúcsterülete,

- a keresett komponens anyagmennyisége,
- a standard komponens felületfaktora.

Ceff,x

Ax

«st

Ast

nx
Kt

Az egyes termékekre a mért effektiv szénatomszámok:

Ceff (aceton):

Ccff (/-butanol): 3,55

Ceff (aceton-azin): 5,38

1,90

A hidrazonok effektiv szénatomszámának meghatározását egy későbbi fejezetben tár

gyaljuk.

Az azovegyiiletek esetében az irodalomból vett adatokat [25] felhasználva a következő 

becslést alkalmaztuk.

Ismert néhány azovegyület effektiv szénatomszáma:

C2H5N=NC2H5:

C2H5N=NCH(CH3)2:

C2H5N=NC3H7:

(CH3)2CHN=NCH(CH3)2: 

C2H5CH(CH3)N=NCH(CH3)C2H5: 7,80

3,72

4,80

4,73

5,84

Feltevésünk szerint korreláció áll fenn az effektiv szénatomszámok, valamint az azoalká- 

nok szénatomszáma között, mivel a N atomok a lángionizációs detektor használata esetén
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nem befolyásolják számottevően az effektiv szénatomszámokat. A kapcsolatot a Ccff = aC 

összefüggés alapján vizsgáltuk (ahol C a vegyület szénatomszáma).

A korreláltatást elvégezve a következő eredményt kaptuk (4.1. ábra):

Ceff= (0,964 ±0,001)C 

r = 0,9997 n = 5

ahol n a minták száma és r a korrelációs koefficiens.

'S
ü

c
4 1. ábra: Az azoalkánok effektiv szénatomszáma a szénatomszám függvényében

Mint látható, a korreláció pontossága lehetővé teszi ezen módszer alkalmazását, mellyel 

az azovegyületekre a becslést elvégezve a következő Сеа értékeket kaptuk :

(СНз)зС№=КСН(СНз)2: 

(CH3)2CHC(CH3)2N=NCH(CH3)2: 

(CH3)2CHN=NC(CH3)2C(CH3)2N=NCH(CH3)2: 11,60

6,75

8,68

A hidrazinok esetében a korábban már meghatározott érzékenységi faktorokat [25] használ

tuk fel.
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4.4. Reaktáns koncentrációk a sebességi egyenletekben
A sebességi egyenletekben a kiindulási anyagok (AIP, DTBP, AM, 2MB2) fogyása miatt 

a kezdeti koncentrációk ([A]0) helyett az adott konverzió-tartományban kialakult átlagos 

koncentrációt ([A]) szerepeltettük. Ennek meghatározásához összegeztük mindazon termé

kek képződési sebességét, melyek az adott vegyület átalakulása során képződtek, annyi

szoros súllyal, ahány kiindulási molekulát illetve azzal egyenértékű molekula-töredéket tar

talmaz az adott termék, 

így a konverzió (X):

A = Icy,r;/R[A]0
i

ahol g a súlyfaktor, íR a reakcióidő. 

Az átlagos koncentrációt az

[A] = {[A]0 + (1 - 2Q[A](I} / 2

összefüggéssel számoltuk.

4.5. Kinetikai paraméterek meghatározása

Számolásaink során lineáris és linearizált valamint exponenciális többváltozós függvé

nyeket alkalmaztunk. A nemlineáris egyenletek paramétereinek meghatározását a gradiens 

módszer segítségével végeztük.

A preexponenciális tényezőt és az aktiválási energiát az Arrhenius függvény exponen
ciális alakjából, a súlyozott legkisebb négyzetek módszerének alkalmazásával becsültük. 

Súlyfaktorokként az 1/A2 értékeket használtuk.

A kísérleti adatokból minden esetben a termékek koncentrációját számoltuk, majd a 

reakcióidő ismeretében meghatároztuk a kis konverziókhoz tartozó Ac/At hányadosokat (a 

továbbiakban: képződési sebességek), melyek a kinetikai adatok számolásakor bemenő ada

tokként szolgáltak.

Sok esetben a sebességi egyenletekben gyökkoncentrációk (is) szerepelnek. Ezek kikü

szöbölésére a gyökök koncentrációit az önkombinációs termékek képződési sebességéből 

kifejezett értékekkel helyettesítettük, ha ez a termék csak abban a reakcióban képződött :
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[*R]=AR-R1/2/*c1/2

ahol kc a gyök kombinációs sebességi együtthatója.

Abban az esetben, ha a gyök önkombinációs terméke nem volt kielégítő pontossággal 

analizálható (pl. a DMBa az AIP + DTBP rendszerben), akkor ennek mennyiségét, s így a 

gyök koncentrációt az

•Ri + *R2 -> R1-R2

és a

2 Rí —> Ri~R

reakciók termékeinek képződési sebessége, valamint a keresztkombinációs szabály felhasz

nálásával számítottuk:

%ПФСR,/R2 K,-r,,/2}1/2
rRj-Rj ~~ rR,-R

4.6. A felhasznált anyagok és előállításuk

Difte/'c-butiD-peroxid: Az iniciátorként felhasznált di(/erc-butil)-peroxid FLUKA pract. 

minőségű volt. Szennyezésként acetont és /-butanolt tartalmazott. 1:1 arányú vizes 

extrakcióval és az azt követő vákuumdesztillációval tisztítottuk. A DTBP tisztaságát gázkro

matográfiásán ellenőriztük. A kellően tiszta (99,8%) anyagot alacsony hőmérsékletű 

vákuumdesztillációval vittük be a tárolólombikba.

Azo-izopropán: Az AlP-t Renaud és Leitch módszere alapján [71] szintetizáltuk. 

Felhasználás előtt gázkromatográfiásán (15 láb hosszú 15%-os CHROMOSORB W 

oszlopon, 85 °C) tisztítottuk, majd alacsony hőmérsékletű vákuumdesztillációval juttattuk be 

a tárolólombikba. Fénytől védve, 260 K-en tároltuk.

Azo-metán: Az AM-t szintén Renaud és Leitch [71] módszere alapján szintetizáltuk. 

Szennyezésként CH2Cl2-t tartalmazott, melytől többszöri alacsony hőmérsékletű vákuum

desztillációval tisztítottuk meg.

2-metil-2-butén: FLUKA AG (99,87%).

Tzo-oktán: FLUKA A.G. (99,8%).
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и-oktán: FLUKA A G. (99,8%).

/г-bután: FLUKA A/G. (99,6%).

N.N-dietil-hidrazinok: Az N,N-dietil-hidrazinok szintézisét az irodalomban [72] mega

dott általános módszerrel hajtottuk végre.

1.1-dimetil-hidrazin: Fluka A.G. (99%).

N.N-dimetil-hidrazon: A dimetil-hidrazonok szintézisét a [72] irodalomban leírt általános 

eljárással végeztük, bár tapasztalataink szerint a kedvező konverzióhoz hosszabb (6-8 órás) 

reakcióidő szükséges.

A szintézis menete a következő volt:

50 cm3 víz és 0,45 mól frissen desztillált aldehid ill. keton jégbehütött elegyéhez keverés 

közben 10 cm3 (0,33 mól) 1,1-dimetil-hidrazint csepegtettünk. Az elegyet 6-8 órán át 

szobahőmérsékleten kevertettük. Ezután nátrium-kloriddal telítettük, a szerves fázist elvá

lasztottuk, majd kálium-hidroxidról ledesztilláltuk.

A kapott dimetil-hidrazont üvegspirál darabkákkal töltött feltét alkalmazásával frakcio- 

nálva desztilláltuk. így általában 90-97%-os tisztaságú anyagot kaptunk. Az effektiv szén

atomszámok meghatározásához nagy tisztaságú (99,4-99,9%) mintát kellett készítenünk. Az 

alacsonyabb forráspontú dimetil-hidrazonoknál ez megoldható volt ismételt frakcionált 

desztillációval, jelentős mennyiségű elő- ill. utópárlat szedésével. A magasabb forráspontú 

hidrazonok esetén ez az eljárás nem szolgáltatott kielégítő tisztaságú terméket, így ezen 

vegyületeket gázkromatográfiásán tisztítottuk.

Az elválasztó oszlop 4,57 m hosszú I 5%-os OV-101 fedésű CHROMOSORI3-W volt. A 

tisztítást az elúciós időtől függően 90-120 °C hőmérséklet-tartományban izoterm körülmé

nyek között végeztük. Az elválasztandó csúcs megjelenésekor a lángionizációs detektor 

után beiktatott splitterhez csatlakozó kétállású csap elforgatásával a mintát cseppfolyós nit

rogénnel hűtött, üveggyönggyel töltött csapdába fagyasztottuk ki A csapda szabad végét 

foszfor-pentoxiddal töltött üvegcsővel zártuk le. A minta víztartalmát vákuumkészülékben 

nátrium-szulfáton való szárítással távolítottuk el.

4vV
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5. A HIDRAZONOK MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ANALÍZISE

Az AIP + DTBP rendszerben hidrazonok is képződtek. Mivel ezek szintetizálása nehéz

ségekbe ütközött, retenciós indexeik becslésére eljárást dolgoztunk ki. A kísérleti technika 

valamint a mérési és számolási eljárások kidolgozására előtanulmányokat végeztünk a 2,4- 

dinitro-fenil-hidrazonok (DNFH) esetében, majd a tapasztalatok alapján az N,N-dialkil- 

hidrazonok (DAH) gázkromatográfiás viselkedését tanulmányoztuk.

A DNFH-ok retenciós indexének meghatározásának analitikai körülményeit az 5.1. 

táblázatban, a DAH-okét pedig az 5.2. táblázatban tüntettük fel.

5.1. táblázat: Analitikai körülmények a 2,4-dinitro-fenil-hidrazonok gázkromatográfiás

analízisénél

Hewlett Packard 5890 Series II GCKészülék:
Oszlop: DNFH: 25 m 100% dimetil-polisziloxán, 0,32 mm, d{ = 0,25 (am 

oxovegyület: 50 m fused-silica 0,32 mm, df = 0,52 pm
split: 1:40, 7’=240°CInjektor:
FID, Г =240 °CDetektor:
N2, v = 2 cm3/percVivőgáz:

5.2.táblázat: Analitikai körülmények az N,N-dialkil-hidrazonok gázkromatográfiás

analízisénél

Készülék: Hewlett Packard 5890 Series II GC
Oszlop: HP-1 50 m (100% dimetil-polisziloxán), 0,32 mm, df= 0,52 pm 

HP-5 50 m (5% difenil és 95% dimetilpolisziloxán), 0,32 mm, 
df = 0,52 pm
split: 1:38, T = 150 °CInjektor:
FID, T = 150 °CDetektor:
N2, v = 1,2 cm3/percVivögáz:
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A gázkromatográfiás analízis során az egyes vegyületeket legegyszerűbben retenciós 

indexük alapján azonosíthatjuk Olyan vegyiiletek esetén, melyek nehezen szintetizálhatok, s 
így retenciós indexük nem ismert, becslési eljárásokat szoktak használni. E becslések azon 

alapulnak, hogy egy homológ soron belül a retenciós index és a fizikai-kémiai paraméterek 

(forráspont, dipólmomentum, van der Waals felület és térfogat) többnyire jól korrelálnak. A 

regressziós egyenlet ismeretében a homológ sorba tartozó vegyiiletek retenciós indexe be

csülhető.

A Kováts retenciós indexek [73] használata jól bevált módszer különböző típusú szerves 

vegyületek azonosítására.

A közölt adatok minden esetben a hidrazonok А-izomerére vonatkoznak.

5.1. A 2,4-dinitro-fcnil-hidrnzonok gázkromatográfiás viselkedése

A Görgényi és Langenhove [74] által kezdeményezett kutatás egyik eredményeként meg

állapítottuk a DNFH-ok (5.1. ábra, 5.3. táblázat) retenciós indexeit [74].

г/
N

i/ \R 
IN *4

1*3

N*4
transz- izomer c/sz-izomer 

5.1. ábra: A hidrazonok szerkezeti képlete

A DNFH-ok esetén R3 = H és R4 = C6FI3(N02)2, Rí = kis alkilcsoport, R2 = nagy 

alkilcsoport (keton-hidrazonok), ill. Rj = H, R2 = alkilcsoport (aldehid-hidrazonok).

Munkánk során olyan paramétereket kerestünk, melyek felhasználásával a DNFH-ok 

retenciós indexe becsülhető.
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5.3. táblázat: Aldehidek és ketonok, valamint 2,4-dinitro-fenil-hidrazon származékaiknak

retenciós indexe és hőmérsékleti gradiense

T b 2 DNFI1 (d//d/)DNI'HIr-IzVegyület /ÜXO

formaldehid 1,051905
acetaldehid 365,3 2035 21 1,09

471,9 2121 1,182-propanon
2-propenal 1,03466,9 2121

1,07propanal 32474,6 2129
2-metil-propanal 0,98542,2 2173 22
2,2-dimetil-propanal 0,92584,6 2202
2-butanon 16 1,14577,0 2207
butánál 0,96573,3 2223 39
3-metil-2-butanon 1,18642,3 2260
3-metil-butanal 637,1 2275 39 1,02
2-metil-butanal 647,6 2277 60 1,10
3-pentanon 676,9 2279 1,21
2-butenal 628,9 2288 1,20
2-pentanon 667,1 2294 30 1,25
pentanal 1,06676,5 2325 45
4-metil-2-pentanon 721,9 1,142331 22
3-hexanon 765,4 2350 1,1712
2,4-dimetil-pentanon 779,5 2356 1,09
2-hexanon 768,8 37 1,162388
3-heptanon 866,3 2443 20 1,14
5-metil-2-hexanon 837,3 2449 42 1,15
2-heptanon 869,1 2483 45 1,13
hexanal 778,6 2426 48 1,06
ciklohexanon 868,0 2545 1,84
oktanai 981,1 1,042626 58

a 70 °C-on mérve 
b 200 "C-on mérve

Apoláris fázison a retenciós tulajdonságokat elsősorban a diszperziós erők határozzák 

meg, amelyek jól jellemezhetőek az ionizációs potenciállal (7P) és a polarizálhatósággal [75]. 

A polarizálhatóságot a Lorentz-összefuggés értelmében a moláris refrakció (RM) határozza
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meg. Számos példa igazolja [73, 76, 77, 78], hogy a forráspont (4) igen jól korrelál a 

retenciós indexszel. Sajnos a DNFH-okra ez az eljárás nem alkalmazható, ui. a normális 

forráspont nem mérhető. Ennek ellenére jó becslési lehetőséget kínál, ha a DNFH-ok reten

ciós indexét a kiindulási aldehid ill. keton forráspontjára (4,oxo) vonatkoztatjuk:

/dnhi - (3,53 ± 0,12) 4,0X0+ (1944 ± 13) 

r = 0,9870 s = 26,5 n = 27

ahol r a korrelációs koefficiens, s a standard hiba és n a minták száma. Az egyenlet mind a 

retenciós index, mind a forráspont becslésére alkalmas.

A DNFH-ok sztereoizomerjei retenciós indexének különbsége nagy mértékben függ az 

Rí és R2 alkilcsoportok méretétől. Minél nagyobb a szénatomszámok különbsége az Rí és 

R2 csoportokban, annál nagyobb az E- és Z-izomerek retenciós indexének különbsége (5.2. 

ábra).

I

В►-Ч

90 1 3 4 5 6 8

dC

5.2. ábra: Korreláció az (E)- és (Z)-2,4-dinitro-fenil-hidrazonok retenciós indexének 

különbsége és az Rí és R2 alkilcsoportok szénatomszámának különbsége között
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A kísérletileg mért adatok alapján megállapítottuk, hogy a DNFH-ok retenciós indexe jól 

korrelál a kiindulási aldehid ill. keton retenciós indexével. Az összefüggést az

/dnfh ~ a/™ + b

alakban kerestük, ahol a ill. b a vegyületek egy típusára állandó. Ezen egyenlet érvényes

ségét először az amidokra igazolták, ahol a retenciós indexeket azoknak az aminoknak a 

retenciós indexére vonatkoztatták, amelyekből az amidot szintetizálták.

A fenti egyenletet a DNFH-okra alkalmazva a következő regressziós egyenletet kaptuk:

/dnfii = (0,91 ± 0,03)/<1XO + (1688 ± 22) 

r = 0,9864 s = 24 n = 26

Az adatokat ábrázolva kitűnik, hogy az aldehid- ill. keton-hidrazonok retenciós indexei 

két különböző meredekségű egyenesre esnek (5.3. ábra).
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5 3.ábra: A 2,4-dinitro-fenil-hidrazonok retenciós indexének függése a megfelelő

oxovegyület retenciós indexétől 

★ = aldehid-DNFH О = keton-DNFH
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A regressziós egyenletek:

/aldehid-EDNFH — (0,97 ± 0,03)/a|dchid + ( 1 662 ±21) 

A-= 0,9939 5=19 »=13

Iketon-EDNFII — (0,84 ± 0,04)/keton + (1718 ± 32) 

/• = 0,9870 5=18 »=12

A fentiek értelmében arra következtettünk, hogy a DNFH-ok retenciós indexei a megfe

lelő aldehidek és ketonok retenciós indexeinek, vagy forráspontjának ismeretében becsülhe- 

tőek. Az aldehid és keton származékok különböző viselkedését a DNFH-ok közötti külön

böző intermolekuláris kölcsönhatásokkal magyaráztuk. Bár a DAH-ok retenciós indexeit 

eddig nem közölték, a fentiek alapján hasonló különbséget várhatunk az aldehid- és keton- 

DAH-ok esetében is.

5.2. Az N,N-dimetil- és dietil-hidrazonok szerkezeti sajátságai

Dialkil-hidrazonok esetén R3 = R4 = alkil-csoport, R2 = alkil-csoport, Rj = H (aldehid- 

hidrazonok), ill. R2 > Rí = alkil-csoportok (keton-hidrazonok) (5.1. ábra).

A dimetil-hidrazonok (DMH) és az N,N-dietil-hidrazonok (DEH) fizikai paramétereit az 

5.4. táblázatban tüntettük fel. Az etanal-metil-etil-hidrazont az AE termikus bomlásával 
állítottuk elő a [27]-ban leírtak alapján, a termékek közül a hidrazont GC-MS módszerrel 

azonosítottuk.

Néhány hidrazon esetén (2-butanon-DMH, 2-pentanon-DMH, 3-metil-2-butanon-DMH) 

nem keletkezett elegendő mennyiségű Z-izomer ahhoz, hogy fizikai valamint retenciós para

métereit megállapíthassuk, így a közölt adatok minden esetben az .E-izomerekre vonatkoz

nak.

Az N,N-dialkil-hidrazonok fizikai paraméterei az 5.4. táblázatban tüntettük fel.
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5.4. táblázat: Az N,N-dialkil-hidrazonok néhány fizikai paramétere

nn21forráspont (°C) sűrűség 
(g citT3)

VegyületNo.

23,5970-72 [79] 0,789 1,4293metanal-DMH1
93-94 [79] 0,807 27,85etanal-DMH 1,43492

1,441a112-113,5 [79] 33,23propanal-DMH 0,8013
2-propanon-DMH 92-93 [79] 0,769 1,4195 32,934

134-135,5 [79] 1,4398 38,03butanal-DMH 0,7915
37,002-metil-propanal-DMH 123-125 [79] 0,800 1,43176
37,372-butanon-DMH 118-119,5 [79] 0,783 1,42607

164, jelen munkapentanal-DMH 0,794 1,4423 42,758
2-pentanon-DMH 131-132 [79] 0,793 1,4100 40,069
3-metil-2-butanon-DMH 120,5-122 [79] 1,4258 42,000,78210
2,2-dimetil-propanal-DMH 132 [80] 43,000,776 1,42901 1

l,442aetanal-DEH 125, jelen munka 36,610,82412
1,421a2-propanon-DEH 125 [79] 42,130,78013

a 20 °C-on mérve [79]

A nem szimmetrikus ketonok illetve aldehidek N,N-dialkil-hidrazonjai E- és Z- 

sztereoizomerek formájában létezhetnek. NMR vizsgálatok [81] kimutatták, hogy az aldehi

dek DMH-jainál Z-izomer nem képződik. Amennyiben Rí és R2 = alkil csoport (keton- 

DMH-ok) Z-izomer képződik ugyan, de mennyisége jóval kisebb az Tö-izomerénél. A Z-izo

merek kis termodinamikai stabilitását elektronszerkezetükkel magyarázhatjuk. NMR vizsgá

latok kimutatták, hogy az aldehid-DMEI-ok csak ií-formában léteznek, mivel a nemkötő 

kölcsönhatások (taszítások) az Ri(R2) és a dimetil-amino csoport között csökkentik az N 

magános elektronpárjának delokalizációját a Z-formában, aminek eredményeként az termo

dinamikailag előnytelenné válik.

Dimetil-amino származékok [82] vizsgálata során bizonyitást nyert, hogy minél rövidebb 

a kötéshossz, annál nagyobb az elektronok delokalizációja. Megállapították, hogy lineáris 

összefüggés áll fenn az N-N kötéshossz és a Ö 15N kémiai eltolódás között.

A DAH-ok ionizációs potenciáljai rendkívül közel esnek egymáshoz. A keton-hidra- 

zonok moláris refrakciója és ionizációs potenciálja valamivel alacsonyabb mint az izomer

1
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aldehid-hidrazonoké. Összhangban az elméleti számítások eredményeivel, a N-atom 

nagyobb elektronegativitásának köszönhetően a DAH-ok valamivel polárosabbak, mint a 

hasonló szerkezetű alkének. Az aldehid- illetve keton-hidrazonok dipólus-momentuma nem 

tér el szignifikánsan, értéke 0,7 D, míg a megfelelő alkéneké 0,1-0,4 D [83]. A számítások 

alapján a Z-DAH-ok dipólusmomentuma kb. 0,1-0,2 D értékkel nagyobb, mint az íl-DAH- 

oké.
Az irodalmi adatok szerint a forráspont az a fizikai paraméter, amely az azonos mole

kulák közötti kölcsönhatásokon túlmenően legjobban jellemzi a különböző molekulák (az 

oldott anyag és az állófázis) kölcsönhatását is, jóllehet, az oldott anyag nagymértékben felhí

gul a folyékony állófázisban.

A vizsgált izomer DAH-ok forráspontjai rendkívül eltérőek. Meglepő, hogy az izomer 

hidrazonok forráspontjainak különbsége nagyon eltér az összehasonlítási párként szolgáló 

hasonló szerkezetű alkének forráspontjainak különbségétől (pl. 3 és 3C, ahol 3C a 3 alkén 

analógja, melyben a N atomot CH-csoporttal helyettesítettük).

4(3) - 4(4) * 20 К

4(3 C) - 4(4C) * 5 К

Mivel a diszperziós kölcsönhatások erősen függnek az elektronok számától, a retenciós 

viselkedés leírásához a molekuláris paraméterek, a van der Waals térfogat (Fw) és felület 

(ó\v), a C=N-N kötésszög (0) valamint az elektronsűrűség a C=N kötés C-atomján (dc) 

fontosnak bizonyultak. A molekuláris paraméterek számításához a molekulák optimalizált 

geometriáját MNDO szemiempirikus kvantumkémiai eljárással becsültük, a számításokat 

pedig a PcMOL és MOPAC 6.1 programcsomagokkal végeztük. A számolt ó'w és Fw érté

keket a 5.5. táblázatban tüntettük fel. A táblázat adatai alapján nincs eltérés az izomer 

keton- és aldehid-hidrazonok molekuláris paraméterei között. Ezen paraméterek nem érzé

kenyek a fentebb említett elektronszámbeli különbségekre.
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5.5. táblázat: Az N,N-dialkil-hidrazonok molekuláris paraméterei3 [84]

106 Fw/pm3104 5’w/pnr de0V egy ü let
3,909116,882,3115,9metanal-DMH
3,954116,399,4139,7etanal-DMH
3,942116,3116,2162,2propanal-DMH
3,991118,7116,8162,12-propanon-DMH
3,942116,3133,9186,6butanal-DMH
3,933116,2174,7 133,22-metil-propanal-DMH
3,979118,8133,72-butanon-DMH 186,4
3,943116,3151,4pentanal-DMH 207,4

118,8 3,980150,42-pentanon-DMH 212,6
3,9691 18,93-metil-2-butanon-DMH 151,0196,5

116,1 3,9242,2-dimetil-propanal-DMH 150,3194,9
3,965117,2etanal-DEH 182,7 133,5

119,6 3,9952-propanon-DEH 206,8 150,7
3,961etanal-metil-etil-hidrazon 116,9164,4 116,8

a Sw'- van der Waals felület, Fw: van der Waals térfogat, (9:C=N-N kötésszög 
fokokban, dc'. elektronsűrűség a C=N kötés C-atomján

5.3. Az N,N-diaIkil-hidrazonok retenciós sajátságai

A vizsgált DAH-ok retenciós paramétereit az 5.6. táblázatban tüntettük fel.

Nagyobb molekulatömegű, termikusán instabilis vegyületek esetén a normál forráspont 

gyakran csak körülményesen mérhető, jelentős hibával terhelten adható meg. Ennek ellené

re számos példa igazolja, hogy a forráspont az a mennyiség, amely a retenciós indexszel jól 

korrelál. Ez érvényes a DM1 Fokra és DEH-okra is (5.4. ábra):

/dah = (310,6 ± 20,5) - (4,06 ± 0,17) 4 

r = 0,991 s — 13,6 n= 13

A fenti összefüggés mind a retenciós index, mind a forráspont becslésére alkalmas.

A Kováts szabály [73] szerint а А//Л4 arány általában 5 körüli a különböző vegyületekre. 

Esetünkben ez az arány 4,06, összhangban az eredeti feltevéssel.
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5.6. táblázat: Az N,N-dialkil-hidrazonok retenciós paraméterei

j^oxo,dHK cA//A7br a' i ip-i I AIVegyül et HP-5

613,7 20,7 1180,07metanal-DMH 593,0 na.
20,5 106 310696,5etanal-DMH 676,0 0,04

97 291784,9 19,1propanal-DMH 765,8 -0,06
62 2202-propanon-DMH 710,3 18,0692,3 -0,11

287butanal-DMH 878,9 19,4 94859,5 -0,04
273831,4 16,4 872-metil-propanal-DMH 815,0 -0,07
198793,1 17,9 432-butanon-DMH 775,2 -0,08

13,3 93 282pentanal-DMH 971,1957,8 -0,03
45 1992-pentanon-DMH 881,2 15,6865,6 -0,08
15 1853-metil-2-butanon-DMH 837,4 11,0826,4 -0,06
64 2572,2-dimetil-propanal-DMH 854,9 13,9841,0 -0,07
45 454etanal-DEH 836,1 16,4819,7 -0,13

3532-propanon-DEH 839,1 13,9 1825,2 -0,03
etanal metil-etil-hidrazon 80 382758,0 na. na.na.

a /hidrazon 60 °C-on mérve 
b 60, 70 és 80 °C-os adatokból meghatározva
c Homomorf faktor : HA = Imjnta - 7aikán lsd. a későbbiekben, HA számolásához I3\kin 

[85]-ból, feltételezve, hogy 7squaián = Ihp-ú h™ [74]-ből 
d Homomorf faktor, ha a vonatkoztatási vegyületként a kiindulási oxo-vegyületet 

választjuk lsd. a későbbiekben

A moláris refrakció jól leírja a szerkezet és retenció kapcsolatát. Homológ vegyületek 

esetén (pl. alkánok), ahol csak az elágazás mértéke változott, az / - RM diagramon nem ta

láltak számottevően szóró pontokat. Habár az izomer vegyületek (pl. az alkánok, vagy a 

megegyező szénatomszámú aldehidek és ketonok) polarizálhatósága nagyon hasonló, a 

retenciós indexük különbözhet, ui. az oldat-állófázis kölcsönhatást más faktorok is befolyá

solják.
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5.4.ábra: Az N,N-dialkil-hidrazonok retenciós indexének függése a forrásponttól 

★ = aldehid-DAH, О = keton-DAH

Aldehidek és ketonok DAH-jainak esetén a korreláció megegyező meredekségig de 

különböző tengelymetszetű egyeneseket ad (5.5. ábra).

Annak a ketonszármazéknak, melynek retenciós indexe közel esik a megfelelő aldehid 

származékéhoz (pl. propanal-DMH és 2-butanon-DMH) nagyobb a moláris refrakciója, 

nagyobb számú elektronjának köszönhetően. Ilymódon a kölcsönhatások nem írhatók le 

kizárólag a diszperziós erőkkel.

A Kováts módszer a poláros és apoláros oszlopokon mért retenciós indexek alapján szá

mított A/ alapján magyarázza többek között az elektronszerkezeti különbségeket és a kémiai 

kölcsönhatásokat (H-kötéseket).

A különböző polaritású állófázison mért retenciós indexek különbsége gyakorlatilag a 

polaritáskülönbségnek ill. fizikai-kémiai kölcsönhatásoknak (pl. H-kötés) a mértéke. A 

DAH-ok esetében nem várható H-kötések kialakulása az állófázissal. A A/ = Ipouws - /apoiáros 

érték valamivel magasabb az aldehid-DMH-okra és DEH-okra mint a ketonszármazékokra, 

ami a polaritások hasonló változását jelzi.
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5.5. ábra: Az N,N-dialkil-hidrazonok retenciós indexének függése a moláris refrakciótól

★ - aldehid-DAH, О - keton-DAH

A homomorf faktor

ff fminta falkán

amelyet Schomburg [86] vezetett be, a minta vegyületnek és annak az azonos szénvázú 

alkánnak a retenciós indexének különbsége melyet oly módon származtathatunk, hogy a 

heteroatomokat C-el helyettesítjük (5.6. ábra).

H3C CH3CH3H3c
//\

H C CH2 CHC=N—N -►

/ \ \
II CH3 CH3H

5.6. ábra: Egy N,N-dimetil-hidrazon és a vele azonos szénláncú alkán szerkezete
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tfA különböző szerkezeti paraméterektől függ, pl. a vegyületben lévő szénatomok számától, 

a kettős kötés helyzetétől, a geometriai izomériától, valamint az oszlop hőmérsékletétől [87- 

91]. HA közelítőleg állandó egy-egy homológ soron belül, bár a szénatomszámmal enyhén 

változhat, ha nincs más szerkezeti különbség.
A DMH-okra, DEH-okra és az alkánokra HP-1 oszlopon meghatározott HA függ a szer

kezettől; fokozatosan csökken a molekula oxocsoportjának növekvő szénatomszámával, de 

igen erősen csökken ha R2 alkilcsoport (keton-hidrazonok) (5.6. táblázat).

Ailkán

5.7. ábra: Az N,N-dimetil-hidrazonok HP-1 oszlopon mért retenciós indexei az analóg

alkánok retenciós indexeinek függvényében 

★ = aldehid-DMH, О = keton-DMH

Hasonló eredményt kaptunk, ha standardként olyan álként választottunk, mely oly mó

don származtatható, hogy a hidrazon N atomját CH csoportra cseréljük.

/цр-i különbség a DMH-ok első tagjainál enyhén csökken, de az Iup-5 - Aip-iА Д/ = /IIP-5 —

diagram egyenest ad.

A 5.5. és 5.7. ábra az aldehid és keton-DMH-ok szerkezeti különbségei következtében fellé

pő retenciós viselkedésbeli eltérést szemlélteti.
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Alapvető különbséget a DAH-ok retenciós viselkedésében akkor tapasztaltunk, ha a C=N 

kötés C atomján elágazás van. Az Rí vagy R2 alkilcsoportok további láncelágazásai (pl. 2- 

pentanon-DMH és 3-metil-2-butanon-DMH) nem befolyásolják a retenciós viselkedést.

Ha standardként az alkán helyett azt az oxovegyületet választjuk, melyből a hidrazont 

szintetizáltuk, akkor az aldehid- és keton-DMH-okra szintén közel egyenlő meredekségű, 

de eltérő tengelymetszetü egyeneseket kapunk (5.8. ábra). így a retenciós viselkedésben 

különbség van, ha R2 = H, vagy R2 = alkilcsoport.

1000

950

900

850

800

750

700

650
400 550 600 650 700350 450 500

/oxo

5.8. ábra: Az N,N-dimetil-hidrazonok retenciós indexe az analóg oxo vegyület retenciós

indexének függvényében 

★ = aldehid-DMI i, О = keton-DMI l

A HA = /min,a - /aikán egyenlet a retenciós indexek lineáris függését vagy különbségének 

állandóságát jelzi olyan homológ sorokra, melyekben nincs szerkezeti anomália. Ha a szer

kezeti anomáliákból eredő szisztematikus hibáktól nem tekintünk el, a következő kifejezés

hez juthatunk:

/minta ^./standard ' ^

ahol a = 1 olyan homológ sor tagjaira ahol nincs szerkezeti anomália és b = HA vagy //°xo.
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Jó egyezést (a « 1) kaptunk az aldehidek 2,4-dinitro-fenil-hidrazonjaira, de a ketonokra 

már nem (a < 1), ha a standard az analóg oxovegyület volt.

A fenti szabály nem teljesül kielégítően egyes DMH-okra (a < 1), továbbá különböző 

regressziós egyenleteket kaptunk az aldehid és a keton DMH-okra (5.7. táblázat).

Az aldehid és keton-DAH-ok elektronszerkezetében lévő különbségek nem tükröződnek 

a molekuláris paraméterekben (ó’w, kw), így különböző regressziós egyenleteket kell hasz

nálnunk az előbbiek esetében is (5.7. táblázat). Az eltérő viselkedés oka a különböző szár

mazékokban kialakuló eltérő rezonanciaszerkezet. E tényezőt is figyelembe vehetjük, ha az 

egyenletekbe belefoglaljuk a C=N-N kötésszöget (0), vagy az elektronsűrűséget az imino- 

szénatomon (dc), mint a rezonanciaszerkezet eltérésének mértékét. Ekkor az aldehid- és 

keton-DAH-ok retenciós indexei egyetlen egyenlettel írhatók le:

/ = (a ± Ga) + (b± ob) x + (c ± gc) у

5.7. táblázat: Regressziós paraméterek az I = (a± Ga) + (b ± Gb) x + (с ± ac)у korrelációs

egyenletekben [84]

Vegyület b (±Gb) c (±ac)a (±CJa) r s nX У

0,884 41,7 1007qXO 0DMH 0,76 ±0,14383,1 ±80,4
14,6 60 0,990Aldchid-DMH Л,ХО 0 0,88 ± 0,06345,5 ±33,5
9,6 40 0,995Keton-DMH 7oxo 0 284,8 ±37,8 0,86 ± 0,06

21,1 90 0,983Aldchid-DAH 0 3,69 ±0,26160,7 ±45,2
14,7 50,9820Kcton-DAH •S'w 0 3,29 ± 0,37162,6 ±71,4
33,2 90 0,957Aldchid-DAH К о 4,45 ±0,51234,6 ± 64,7

0,965 20,2 50Kcton-DAH Kv о 4,25 ± 0,67200,4 ± 94,2
0,990 13,0 10DMH 7oX0 0.88 ± 0,05 -29,8 ±3,40 3810 ±397
0,963 25,7 10dcDMH 7qXO 0,77 ± 0,09 -1433 ±6048±1511

18,1 140.9835’wDAH 3457 ±485 3,55 ±0,20 -28,4 ±4,20
28,80,957 14■S’w dcDAH 3,54 ±0,33 -1172 ±4796 ± 1370

Egységek: Vw Ю6 pm3, Sw Ю4 pm2
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5.4. A hidrazonok effektiv szénatomszáma

A dimetil-hidrazonok kvantitatív meghatározásához szükséges lángionizációs érzékeny

ségi faktoruk ismerete. E paramétereket a szintetizált hidrazonokra meghatároztuk, értékü

ket az 5.8. táblázatban tüntettük fel.

Az AIP + DTBP rendszerben képződő hidrazonok lángionizációs érzékenységi faktorá

nak meghatározására kellő mennyiségű termék hiányában nem volt lehetőség. Ehelyett a 

Sternberg, Gallaway és Jones által kidolgozott „effektiv szénatomszámok” módszerét hasz

náltuk a hidrazonok mennyiségi analíziséhez.

5.8. táblázat: Az N,N-dialkil-hidrazonok meghatározott lángionizációs érzékenységi faktora

f’dlvegyidet
metanal-DMH 2,59
etanal-DMH 3,27
propanal-DMH 4,52
2-propanon-DIVffl 4,53
butanal-DMH 5,07
2-metil-propanal-DMH 5,41
2-butanal-DMH 5,00
pentanal-DMH 5,60
2-pentanon-DMH 5,78
3-metil-2-butanon-DMH 5,73
2,2-dimetil-propanal-DMH 5,59
etanal-DEH 4,56
2-propanon-DEH 5,56

A korábbi fejezetben említett arányosság szerint illesztve az effektiv szénatomszámokat a 

vegyület szénatomszámához, arra a következtetésre jutottunk, hogy az arányosság jól telje

sül az /;-dialkil-DMH-okra, de ezen túlmenően, kielégítően érvényes bármelyik DAH-ra. így 

a becslés az alábbi alakban formulázható (5.9. ábra):

Ceff= (0,839 ±0,02)C 

r = 0,980 »=11
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Az egyenlet alapján lehetőség nyílik a nem szintetizált, de az AIP + DTBP rendszerben 

képződött hidrazonok GC érzékenységi faktorának becslésére (5.9. táblázat).

5.9. táblázat: Az N,N-dialkil- hidrazonok becsült effektiv szénatomszáma

CeffHidrazon
(CH3)2C=NN(CH3)CH(CH3)2 5,78
(CH3)2C=NN(H)CH(CH3)2 4,95
(CH3)2C=NN[CH(CH3)2]2 7,43

6.0

5.5

5.0

4.5fa
Ü>u

4.0

3.5

3.0

2.5
3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

c

5.9. ábra: Az N,N-dialkil-hidrazonok effektiv szénatomszáma a szénatomszám

függvényében
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6. AZ AZO-IZOPROPÁN METILGYÖKKEL INICIÁLT REAKCIÓJA

Az AIP *CH3 iniciált reakxióját 402-444 К hőmérséklet-tartományban vizsgáltuk. A 

*CH3 forrás DTBP volt. A kiindulási koncentrációk aránya [DTBP]():[AIP]0 =1:10 volt. A 

reakciókhoz a keverékből 1,306 10 3 mólt expandáltattunk a reaktorba.

A termékek felhalmozódási görbéit az F.3. ábrákon mutatjuk be, a termékek kezdeti fel- 

halmozódási sebességei pedig az F.4. táblázatban találhatóak.

A termékeket, az átlagos összetételt, valamint a termékképződési sebességekből számolt 

bruttó aktiválási energiákat a 6.1. táblázatban tüntettük fel.

Az AIP és a DTBP átlagos koncentrációját az alábbi képlettel számítottuk:

[AIP] = {[AIP]o + (1 ~XMV) [AIP]„}/2 

[DTBP] = {[DTBPlo + (1 - AWbp) [DTBP] „}/2

ahol az X konverziók:

+ rRNH +rMR' +rR H + /PRC +APRn + (2rRc-Rc )]^r } ^ [^^*]о

+ 0,5 /Увион) 4}/[DTBP]o

“ {frMRc + OrP , +rMRN +/RnII

AdTBP = { (0,5 Г a

^AIP

ceton

ahol tx a reakcióidő.

A konverziók és a kiindulási koncentrációk a következők voltak:

1,15 10 3 < [AIP]o/mol dm 3< 1,26 10 

1,27 10“4 < [DTBP]0/mol dm"3< 1,40 10 

0,61 < 100 Aaip < 2,07 

5,97 < 100 Adtbp < 26,04

3

4

Megvizsgáltuk az esetleges fali izomerizációs folyamatok jelentőségét is. E célból a reak

cióedényt egy nagyobb felület/térfogat hányadossal jellemezhető reaktorral cseréltük ki, az 

arányt így mintegy tízszeresére megnövelve. Számottevő falhatást nem tapasztaltunk, csak 

az А1Р izomerizációs termékének (RnH) a mennyisége növekedett kis mértékben.

A reakció nyomásfuggésének ellenőrzésére a kiindulási elegyhez 40 kPa-ig C02-ot kever

tünk. Csak az aceton és a /-BuOH képződési sebessége mutatott enyhe nyomásfuggést, a 

többi termék esetleges nyomásfüggése a kísérleti hibák határain belül volt.
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6 1. táblázat: Az AIP + DTBP rendszer termékei, azok azonosítási módja valamint a 

termékfelhalmozódási sebességekből számolt bruttó aktiválási energiák

EJk] mól'1azonosításjelölésTermék
GC 131,8CH4
GC 205,6C2H6
GC 134,9c3H8
GC 152,8C3H6
GC 184,4/-С4Н10

GCDMBa 138,1(CH3)2CHCH(CH3)2
GC 156,9(CH3)2C=Ü

/-BuOH GC 132,1(CH3)3COI i
GC-MSRP. 179,5(CH3)2CHN=NCH3 1

GC-MSMRc 165,8(CH3)3CN=NCH(CH3)2
GC-MS(CH3)2C=NN(CH3)CI i(CH3)2 mrn 155,3

R’H GC-MS(CH3)2CHN(H)N(CH3)CH(CH3)2 110,9
(CH3)2C=NN=C(CH3)2 GC-MSRnH., 163,7
(CH3)2C=NNHCH(CH3)2 GC-MSRnH 108,2
(CH3)2CHN(CH3)N(CH3)CH(CH3)2 MR’ GC-MS 173,2

GC-MS(CH3)2CHC(CH3)2N=NCH(CH3)2 PRc 144,1
(CH3)2C=NN(CH(CH3)2)CH(CH3)2 GC-MSPRn 122,7
(CH3)2CHNN(CH(CH3)2)N(CH(CH3)2)NCH(CH3)2 GC-MS, NMRRc’Rc 107,0

6.1. A reakció mechanizmusa
A reakció mechanizmusát, mely az összes kinetikailag fontos lépést tartalmazza, az azo

nosított termékek alapján írtuk fel.

A különböző hőmérsékleteken a termékösszetételt a F.5. ábrákon tüntettük fel.

Az iniciálási lépésben képződött í-butoxigyök (7-BuO*) bomlási valamint H-elvonási 

reakciókban elsődlegesen acetont, í-BuOH és *CH3-öt termel. Mivel az r. / r . arány
Cl 1^ t - dUI)

0,98 + 0,14, ahol

ГСН4 + ^Гсг\\ь +/i-C4H,o +rMRc +rMRN +2^MR' +rR'H +rR'P_l'••CH3

és
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't-HuO- -r(CH3)2C=0 +A‘(-BuOH

a /-BuO* reakciói közül csak a (2) és (4) reakciókat vettük bele a mechanizmusba.

A képződött *CH3 túlnyomó részének H-elvonási terméke metán (64% 421 K-en, ahol 

421 К az alkalmazott 1/7’ tartomány számtani közepe), önkombinációs terméke etán (10%), 

az (CH3)2*CN=NCH(CH3)2-kel (*R) való kombinációs termékei pedig MRC és MRN (17%).

A *CH3-ön kívül a rendszerben nagyobb koncentrációban még R, valamint kisebb kon

centrációban (CH3)2CH*NN(CH3)CH(CH3)2 (*R’) és 2-*C3HT (2P*) fordulnak elő.

A rendszerben az *R fogyása főként a *CH3 és R kombinációs reakciójának (MRC és 

MRn, 43%), önkombinációs reakciójának (R( R< , 35%), valamint а 2P -kel való kombiná

ciós reakciójának (PRc és PRN, 5%) tulajdonítható. A diszproporciós termékek közül egyet 

(RnH-i) azonosítottunk, a másik termék valószínűleg az AIP széles csúcsa alatt eluálódott.

A CH3 és R’ kombinációs terméke (MR’) szintén mérhető volt.

A fenti adatok azt demonstrálják, hogy

a. ) a t-BuO* szinte teljes mennyisége *CH3-ké alakult, tehát ezen gyök „tiszta” gyök

forrásnak tekinthető,

b. ) a CH3 átalakulási termékei szinte hiány nélkül analizálhatóak voltak.

Az R’ kinetikai szerepe viszonylag alárendelt: az AlP-nal és *CH3-kel végbemenő reak

ciókban [(5) és (22) reakció] képződő R’H és MR’ karakterisztikus termékek mellett csak a 

bomlás során f(23) reakció] képződő R’P.j a jelentős.
A fentiek alapján az alábbi mechanizmust írtuk fel:

Iniciálás

DTBP -> 2 (CH3)3CO* (t-BuO*)

(CH3)3CO*

(1)

*CH3 + (CH3)2C=0 (2)->

H-elvonás

*CH3 + AIP 

(CH3)3CO*+ AIP 

*R’+AIP

CH4 + (CH3)2*CN=NCH(CH3)2 (*R) 

(CH3)3COH + *R

(CH3)2CHNHN(CH3)CH(CH3)2 (R’H) + *R

(3)

(4)->

(5)
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Addíció

(СНз)2СН*Ш(СНз)СН(СНз)2 (‘R’)*СНз + AIP 

Diszproporcionálódás

*СНз + *R 

2-*СзН7 + *R 

‘СНз+'R’ 

2-’С3Н7 + *R’

2 2-*СзН7

‘СНз + 2-*С3Н7 

Kombináció

(6)

(7)СН4 + (CH3)2C=NN=C(CH3)2 (RnH.,)

(8)С3Н8 + RnH.i->

(9)СН4 + (CH3)2C=NN(CH3)CH(CH3)2 (MRn)-»

(10)С3Н8 + MRn-»

(П)СзН6 + СзН8->

(12)сн4 + с3нб—»

2 СНз —> С2Нб

2 2-*С3Н7 -> (СН3)2СНСН(СНз)2 (DMBa)

*СН3 + 2-*С3Н7 -> (СНз)зСН

2*R -> (CH3)2CHN=NC(CH3)2C(CH3)2N=NCH(CH3)2 (RcRc) (16) 

[(CH3)2CHN=NC(CH3)2N{CH(CH3)2}N=C(CH3)2] (RcRn) ->

RnH.i + N2 + 2 2-*СзН7 (17)

(13)

(14)

(15)

*CH3 + *R (CH3)3CN=NCH(CH3)2 (MRc) (18)->

(19)MRn

2-'C3H7+*R (CH3)2CH{C(CH3)2}N=NCH(CH3)2 (PRc) (20)

(CH3)2C=NN {CH(CH3)2 > 2 (PRn) 

(CH3)2CHN(CH3)N(CH3)CH(CH3)2 (MR’) (22)

(21)->

*CH3 + ’R’ ->

Unimolekulás bomlás

*R’ -> 2-*C3H7 + (CH3)2CHN=NCH3 (R’P.i) 

2 2-*C3H7 + (CH3)2C=C(CH3)2 + N2

(23)

(24)RcRc —>
Izomerizáció

(25)AIP (CH3)2C=NNHCH(CH3)2 (RnH)
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6.2. Az anyagmérleg ellenőrzése

A ’CH3 átalakulási termékének vizsgálata igazolta, hogy szinte az összes terméket 

sikerült kielégítő módon analizálni (lsd. előző fejezet).

Az anyagmérleget *R -re az alábbi formula szerint számítottuk:

mrn +2/Rn» i +,'i>i?c +/'i>^n +2/R.-Rc i =

л'сн4 + fr-BuOH +fRH + ,C3H8

+ Г'MRc
0,73 ±0,14

mely érték már anyaghiányt jelez.

6.3. A (ii(te/v-butil.)-pcroxid bonilásscbességi együtthatójának meghatározása
A DTBP-t mint iniciátort már számos szerző használta paraffinok, valamint olefinek 

termikus bomlásának vizsgálata során, így bomlásának sebességi együtthatójára számos adat 

található az irodalomban, bár az Arrhenius paraméterek esetenként számottevő eltérést 

mutatnak. k\ meghatározásának célja így részben az Arrhenius paraméterek, részben a kísér

leti módszer korrektségének ellenőrzése.

A DTBP bomlása során /-BuO* képződik. E lépés sebessége a gyök további reakcióinak 

során képződött termékek (aceton, /-BuOH) felhalmozódási sebességével jellemezhető.

így k\ a következő formában fejezhető ki:

_ facolon ' 0 - Bu( )11
1 “ 2[DTBP]

A nem lineáris legkisebb négyzetek módszerével végzett illesztés alapján az Arrhenius 

paraméterek:

(a)

lg (ki/sl) = (15,7 ± 0,3) - (159,3 ± 3,2) kJ mol'/ö

A bomlás során a képződött acetonnal egyező mennyiségű *CH3 is keletkezik. A sebessé

gi együttható ezek alapján a *CH3-öt tartalmazó termékek, valamint a /-BuOH képződési 

sebessége alapján is felírható:

+ f-BuOHr. CH3 (b)k, =i 2[DTBP]
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így az Arrhenius paraméterek:

lg (kJs'1) = (15,1 ± 0,3) - (155,0 ± 3,4) kJ тоГ1/в

A fenti egyenletek alapján meghatározott, valamint az irodalomban található értékeket a 

6.2. táblázatban vetettük össze.

6.2. táblázat: A DTBP bomlásának sebességi együtthatói

1-1 forráslg A/s EJ kJ mól' lg ^423

Murawski, Roberts [47]14,7 150,7 -3,86
Görgényi [25]-3,7615,0 ±0,2 151,6 ± 1,9
Körtvélyesi [46]15,4 + 0,3 155,8 ±4,2 -3,84
jelen munka (a)15,7 ±0,3 159,3 ±3,2 -3,97
jelen munka (b)15,1 ±0,3 155,0 ±3,4 -4,04

6.4. А (СН3)2‘С№=1ЧСН(СНз)2 önkombinációja

Az R rezonancia-stabilizált allil-típusú gyök, ezért önkombinációs reakciójában a gyök

centrum helyzetétől függően 3 féle kombinációs termék képződésével számolhatunk:

RnRn, RcRn, Rr.Rc

Diazaallil-gyökök C-C és C-N önkombinációs termékeinek képződését már bizonyítot

ták [92]. Csak a C-C önkombináció fellépését igazolták azonban az R-hez hasonló gyök 

reakcióinak vizsgálatakor az AE *CH3 iniciált termikus reakciójában [23].

A /-C4H9N=N C(CH3)2 önkombinációs termékei közül szintén csak a C-C kombinációs 

termék képződését igazolták [92], ami valószinüleg az elágazó /-C4H9 csoport sztérikus 

taszításának köszönhető.

Az RcRn önkombinációs termék hiányát rendszerünkben a vegyidet termikus instabili

tásával magyarázhatjuk. Megerősíti ezen feltételezésünket, hogy az RcRn önkombinációs 

termék bomlása [(17) reakció] RnH_i képződéséhez vezet, mely a reakció egyik fontos ter

méke.
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R’P_i primer termékként képződik R’-ből a (23) reakcióban, azonban ezen reakció 

sebessége a karakterisztikus termékként képződő R’P_i és a 2P -bői képződő termékek fel- 

halmozódási sebessége alapján a teljes 2P -képződés mindössze 17%-át adja 421 K-en.

Az RcRc és RcRn bomlása 2P*-öt eredményez, melynek további átalakulási termékei 

C3H8, C3H6, PRc, PRn- Utóbbiak a reakció primer termékeikként (is) képződnek; a (23) és 

(24) reakciók nem adnak teljes magyarázatot a 2P* képződésére, mivel R(-Rc jelentős 

mennyiségben felhalmozódó tehát viszonylag stabilis termék, bomlása csak nagyobb kon

verziók esetén járulhat hozzá jelentősen a 2P* képződéséhez. Mivel a CH3 + R és a 2P + 

*R reakciók jelentős sebességgel mennek végbe a C-N kombináció irányában is, továbbá az 

RcRn kinetikai stabilitása várhatóan jelentősen kisebb az R( Rc-énél, feltételezzük, hogy a 

képződött RcRn gyorsan elbomlik, így a (17) reakció a 2P* további fontos forrása lehet. Az 

RcRn kötése hasadásának aktiválási energiája alacsonyabb az AlP-énál.

Az RcRn bomlása (17) során RnHi képződik, mely termék képződése (7) reakció ered

ménye is.

= *7[‘CH3][‘R] + *17['R]2rRNH ,

A gyökkoncentrációkat kifejezve, átrendezés után kapjuk:

7 ^ MR(7*7
''UH , I^rMRc ^ ro2n6

Az egyenlet paramétereit multilineáris legkisebb négyzetek módszerével becsülve az 

alábbi eredményeket kaptuk:

№8 = 0,138 ±0,033 és кцкп/к^2 = 0,086 ±0,039

k-]/k\$ a CH3 és R gyökökre vonatkozó kd/kc érték. кикп/к^2 kifejezés ugyanezen 

gyökökre vonatkozó 1 /ф2 érték. Ebből ^=3,41.

A kapott eredményekből az is következik, hogy RnH_i képződésében a (7) reakció 62%- 

al részesedik 421 K-en.
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6.5. A metilgyök és (CH3)2*CN=NCH(CH3)2 kombinációja; a gyökcentrumok relatív 

reaktivitása
MRC kizárólag a (18) reakcióban képződik. MRN képződésének fő forrása a (19) reak

ció. MRn további forrása *R’ (9) és (10) diszproporcionálódási reakciója, melyek hozzájá

rulása a termékképződéshez kicsi, ezért az alábbi levezetés során elhanyagoltuk.

így felírható:
= M*CH3][*R]
= M‘ch3][’R]

rMRc 

^MRN

MRC és MRn különböző hőmérsékleteken mért képződési sebességeiből az R C- és N- 

gyökcentrumára való *CH3 kombináció regioszelektivitása meghatározható:

= Aüg/A.9 = 4(‘CH3;Rc)/^(‘CH3,*Rn) = 1,95 ± 0,24rMRc I ^"mrn

így a CH3-*Rc kombináció preferált a CH3-*RN kombinációhoz képest. Ez összhangban 

áll a CH3*CHN=NC2H5 kombinációkra vonatkozó eredménnyel [28].

6.6. A metilgyök azo-izopropánról való H-elvonása

A DTBP bomlása során képződött *CH3 a kiindulási AlP-ról H-atomot hasít le [(3) 

reakció]. Mivel a metán képződésének (3) reakció a fő forrása, a hidrogén-elvonás sebessé

gét a metán felhalmozódási sebességéből számíthatjuk az alábbi korrekciók figyelembevé

telével.

Г3 = £3[*CH3][AIP] = Гсщ -ГТ-Г9- Г\2

А (7) reakcióban képződő metán mennyisége (az összes metán mennyiségének mintegy 

2,5%-a) a reakcióban képződő RNH.i mennyiségével becsülhető: r7 = 0,138'mrc .

A (9) reakció hozzájárulása a CH4 képződéshez csekély (*R’ koncentrációja *R koncent

rációjának csak mintegy heted része), így a számolások során elhanyagoltuk.

А 2P és CH3 diszproporciós reakciójában is metán képződik. E reakció metán képző

déshez való hozzájárulása az ezen gyökökre már meghatározott kjkc = 0,164 érték [43],
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valamint a két gyök kombinációs reakciójában képződött /-С4Ню mennyiségének ismere

tében számítható:

*12[*CH3][2P*]rn
M* CH3][2P*]r\5

r\2 = (kulk\s) rí-c4H10

A fentiek alapján a H-elvonás relatív sebességi együtthatója számítható:

къ!к^=гЛг^[ AIP])

A súlyozott nemlineáris legkisebb négyzetek módszerével végzett illesztés eredménye 

(w = \/y2, у = кз/кi'j2 ) (szemléltetésül a lineáris legkisebb négyzetek módszerével végzett 

illesztést mutatjuk be; 6.1. ábra):

lg [(№з'/2)/тоГш dm3/2 s“1/2] = (3,1 ± 0,3) - (30,6 ± 2,4) kJ тоГ'/в

-0.4

-0.5CJ

cacni -°-7
о -0.8E

s -0.9

-1.1

-1.2
2.20 2.25 2.30 2.35 2.552.40 2.45 2.50

1000К/Г

6.1. ábra: A metilgyök azo-izopropánról történő H-elvonásának Arrhenius ábrázolása
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A *CH3 azovegyületekről való H-elvonási reakcióinak Arrhenius paramétereit a 6.3. 

táblázatban mutatjuk be. Az adatok jól tükrözik EA értékének csökkenését, összhangban a 

leszakadó H-atom rendűségével.

6.3. táblázat: A metilgyök azovegyületekről való H-elvonási reakcióinak Arrhenius

paraméterei

IrodalomEJReakció М/
dm3 mól 1 s í kJ mól

[93]*CH3 + AM 33,93,0
[94]*CH3 + AE 3,1 30,7

jelen munka*CH3 + AIP 3,1 30,6

6.7. A (CH3)2CH*NN(CH3)CH(CH3)2 bomlásának relatív sebességi együtthatója 

A *CH3 AIP-ra való addíciója [(6) reakció] során egy hidrazil-típusú gyök képződik:

(CH3)2CH*NN(CH3)CH(CH3)2

Ez az addíció a vizsgálatok hőmérséklet-tartományában irreverzibilis folyamat, hiszen a 

CH3-N kötés hasadása helyett a (CH3)2HC-N kötés hasadása [(23) reakció] a 

kedvezményezett, és amint az R’P.i és R’H termékek képződési sebességének össze

hasonlítása alapján nyilvánvaló, még ez a reakció is alig képes versengeni az AlP-ról való

H-elvonással.

Az R’ unimolekulás bomlás révén R’P-i-re ill. 2P*-re hasad [(23) reakció]. Az *R’ *CH3 

kombinációs terméke egy tetraalkil-hidrazin. Az ezen két termékre felírt kinetikai egyenletek 

felhasználásával meghatározhatjuk az R’ bomlásának relatív sebességi együtthatóját.

R’ bomlására:

= *23['R’]'in.

MR’ képződésére:

/•MR. - £22[*R’][*CH3]
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A két egyenletet elosztva, majd a [*CH3]-t eliminálva mint fentebb:

rR-p_, - (Ä23/A22X /'Mir kn'")!/*с2нб *2

Átrendezés után kapjuk:

(ктз kn'2)/k22 ~ (/r’P j ^c2h6,/2 V'-MR’

A CH3 és R’ keresztkombinációs hányadosa:

Ф — кг21(к\ъ12 Ä:261 2)

ahol k26 a

2 (CH3)2CH*NN(CH3)CH(CH3)2 ->

(CH3)2CHN(CH3)N(CH(CH3)2)N(CH(CH3)2)N(CH3)CH(CH3)2 (26)

reakció sebességi együtthatója.

ф utóbbi kifejezéséből Лг1з 1/2/Ar22-t kifejezve, a fenti egyenletbe helyettesítve, az alábbi 

kifejezéshez jutunk:

к2ъ1фк26m = (Ap, гс.2н6 '/2 )/rMR’

-3.5
Cí»-—<

оn

4 -4.0

Is
1 -4-5

CJ VC
гч -5.0

m

^ -5.5
ÖO

-6.0
2.20 2.25 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55

1000К/Г

6.2. ábra: A (CH3)2CH NN(CH3)CH(CH3)2 bomlásának Arrhenius ábrázolása
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Az Arrhenius illesztést [vr = l/у2, у = к2ъ!(фк]!^)\ elvégezve az R’ bomlásának relatív

sebességi együtthatójára a következő kifejezést kapjuk a lineáris legkisebb négyzetek mód

szerével :

s 1/2) = (8,8 ± 0,5) - (110,0 ± 6,5) kJ mól1/#lg (к2Ъ/(фk26myl/mo\m dm -3/2

Az illesztés jóságának szemléltetésére ez esetben is a lineáris legkisebb négyzetek módsze

rével végzett illesztést mutatjuk be (6.2. ábra).

Mivel k26 kísérleti értéke nem ismert, az utóbbi eredmény közvetlen jelentősége E26 megha

tározásában van: а 2P* N-ről való hasadására nem található adat az irodalomban.
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7. A 2-METIL-2-BIJTÉN METILGYÖKKEL INICIÁLT REAKCIÓJA

А 2MB2 gyökiniciált reakcióját 540-610 К hőmérséklet-tartományban vizsgáltuk. A 

*CH3-forrás AM volt.

Minden hőmérsékleten 2-5 kísérletet végeztünk. Ezen túlmenően az esetleges nyomás

függés ellenőrzésére három kísérletet azonos hőmérsékleten, de különböző kezdeti nyomá

sok mellett végeztünk.

A termékek felhalmozódási görbéit az F.7. ábrákon, a termékeket, mól%-os összetéte

lüket, valamint a termékképződési sebességükből számolt bruttó aktiválási energiákat a 7.1. 

táblázatban, a termékek képződési sebességét pedig az F.8. táblázatban adjuk meg.

Az AM és 2MB2 átlagos koncentrációját az alábbi képletekkel számítottuk:

[2MB2] = {[2MB2]o + (1 - X2Mfí2) [2MB2]0}/2

[AM] = {[AM]o + (1 -Aam) [AM]o}/2

ahol a konverziók:

A2MH2 — {f 22DMBa + f23DMB1 + f 23DMBa + Г 2MP2 + >E,Z3MP2 + f 23DMB2 + f223TMBa +

+ ^ÓC|0dio|efinek + rCx ,monoolcfinek )K/[2MB2]0 

AaM~ {ГС2Н6 + 0,5(/CIl4 +A*22DMBa + /23DMB1 + /23DMBa + Г2МР2 + rl£,Z3MP2 +

+r23DMB2 +Г223ТМВа + ГС, jmonolefinek + 'e.ZTMHP ) } (т / [AM]0

és U a reakcióidő.

A kiindulási koncentrációk és a konverziók a következők voltak:

7,89 < 10 4 [AM]0/mol dm"3 < 8,91 10 4 

4,73 < 10"3 [2MB2]0/mol dm 3 < 5,40 10 

0,49 < Хш < 21,89 

0,44 < A2MB2 ^ 6,40

3

Az analízishez a már ismertetett gázkromatográfiás rendszert alkalmaztuk.

A reakcióban képződött Сц monoolefinek a GC-MS analízis során megegyező fajlagos 

töltésű csúcsokat adtak. Az izomer szerkezeteket GC-FTIR (Nicolet FT1R) technikával
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határoztuk meg. Egyértelmű eredményt csak a két utolsó csúcs, az E és Z-3,5,5,6- 

tetrametil-2-heptén (E és ZTMHP) esetén kaptunk.

Az 1,1-dimetil-allil (11DMA*) és *CH3 kombinációjával képződő (Z)- és (£)-3-metil-2- 

pentént (Z- és E3MP2) korábban már meghatározott retenciós indexük alapján azonosí

tottuk.

7.1. Az táblázat: az AM + 2MB2 rendszer termékei, mól%-os összetételük, valamint a 

termékképződési sebességükből számolt bruttó aktiválási energiák

mól%b 1mól%a EJ kJ mól'jelölésTermék
CH4 42,85 50,48 189,3
C2H6 1,37 206,40,75
c3H8 0,15 197,90,11
C3H6 0,14 234,80,06
2,2-dimetil-bután 22DMBa 0,69 0,42 158,5
2,3-dimetil-l-butén 23DMB1 0,28 232,30,14
2,3dimetil-bután 23DMBa 6,64 4,78 164,7
2-metil-2-pentén 2MP2 3,03 261,20,36
(£)-3-metil-2-pentén E3MP2 0,19 2,30 278,4
(Z)-3-metil-2-pentén Z3MP2 283,80,17 2,15
2,3-dimetil-2-butén 23DMB2 0,05 0,43 254,4
2,2,3-trimetil-bután 223TMBa 0,12 0,37 280,9

(DMA*)/ 45,09 31,94

(dmaVtmpY 2,19 1,59
(£)-3,5,5,6,tetrametil-2-heptén ETMHP 0,51 0,34 177,8
(Z)-3,5,5,6,tetrametil-2-heptén ZTMHP 0,26 169,90,23

a 540 K, t = 50 perc 
b 610 K, t = 3,5 perc
c (DMA*)2: 1,2-dimetil-allil (12DMA*) és 1,1-dimetil-allilgyök (11DMA*) terminális 
és nem terminális ön- és kereszkombinációs termékei
d (DMA* +TMP*) : (12DMA*) és (11DMA*) 1,1,2-trimetil-propilgyökkel (TMP*) való 
terminális és nem terminális keresztkombinációban képződött termékei
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7.1. A reakció mechanizmusa
A reakció mechanizmusát az azonosított termékekre alapozva úgy írtuk fel, hogy tartal

mazza az összes fontos kinetikai lépést.

A számítások jellege miatt a felállított mechanizmusba a N-tartalmú gyökök átalakulásait 

nem vettük bele.

Iniciálás

2 *CH3 + N2 (1)AM ->

Addíció

(СНз)2’ССН(СНз)2

(СНз)зС'СНСНз

(TMP*)CH3 + 2МВ2 (2)

(3)

H-elvonás

*СН3 + 2МВ2 -» СН4 + *СН2СН=С(СН3)2 (11 DMA*)

СН4 + *СН2 С(СНз)=СНСН3 (12DMA*)

*СН3 + AM -> СН4 + *CH2N=NCH3 

TMP* + 2MB2 -> 11DMA* + (CH3)2CHCH(CH3)2 (23DMBa)

-> 23DMBa+ 12DMA*

TMP* + AM -> *CH2N=NCH3 + 23DMBa 

(СНз)зС’СНСНз + 2MB2/AM -» СН3СН2С(СН3)з + DMA*/*CH2N=NCH3 (10)

(22DMBa)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Diszproporcionálódás

*СН3 + TMP* CH4 + (СН3)2ОС(СНз)2 

СН4 + (СН3)2СНС(СН3)=СН2 (23 DMB1)

(23DMB2) (И)->

(12)-»

2 ТМР* (13)23DMBa + 23DMB2->

(14)23DMBa+ 23DMB1->

Kombináció

2*CH3 

‘СНз + ТМР* 

*СН3+ 11 DMA*

(15)С2Н6->

(16)(СНз)2СНС(СНз)з (223ТМВа) 

(СН3)2С=СНСН2СНз (2МР2)

->

(17)
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*СН3 + El 2DM А* 

*CH3 + Z12DMA 

*СН3+ 12DMA 

2 11DMA

(£)-СН3СН2С(СНз)=СНСНз (ЕЗМР2) 

(Z)-CH3CH2C(CH3)=CHCH3 (Z3MP2) 

23DMB1

(18Е)

(18Z)

-»

->

(19)-»

(20)kombináció-*

(21)kombináció2 12DM А ->

1 1 DMA* t- 12DMА 

11DM А* + TMP 

12DMA* + TMP'

(22)kombináció

(23)kombináció-»

(24E)(£)-СНзСН=С(СНз)СН2С(СНз)2СН(СН3)2

(ETMHP)

(7)-СН3СН=С(СНз)СН2С(СНз)2СН(СНз)2

(ZTMHP)

—>

12DM А* + TMP* (24Z)—>

*Q + *CH2N=NCH3 (25)kombináció-»

(*Q = *CH3, TMP*, 11 DMA*, 12DMA*)

7.2. Az anyagmérleg ellenőrzése

Az iniciálási lépésben az AM *CH3-öt termel. A *CH3 a továbbiakban a 2MB2-röl H-t ha

sít le, így metán és allilgyök képződik. A CH3 egy másik része a képződött allilgyökkel 

kombinálódik, mely reakcióban 23DMBa keletkezik. А *СЕ1з a 2MB2-re addícionálódva 

adduktgyök képződik, mely H-atom elvonási reakciókban 22DMBa-t termel. Ha a termékek 

közül mindegyiket sikerült analizálni, akkor a 2MB2-ről történő H-elvonás során képződött 

CH4, 23DMBa valamint 22DMBa képződési sebességeinek összege megegyezik az allil- 

gyököt tartalmazó termékek súlyozott képződési sebességeinek összegével.

A fentiek szerint a

^CH4 +r23DMBa r22DMBa

+ A3DMB1 + 2Zrc + st.,^2МР2 +ГЕ. ,0diolefin monoolcfin^ЗМ1’2

hányadosra 0,979 ± 0,297 értéket kaptunk, ami megerősíti azt, hogy minden fontosabb 

terméket analizálni tudtunk a rendszerünkben.
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7.3. Az azo-metán bomlássebességi együtthatójának meghatározása
Az AM az általunk alkalmazott hőmérséklet-tartományban unimolekulás termikus 

bomlás révén *CH3-re és nitrogénre hasad. Ezen bomlás sebességi együtthatóját és 

Arrhenius paramétereit már több szerző meghatározta, az irodalomban számos adatot talá

lunk rá. Kiszámítását a már korábban is említett okok teszik szükségessé: ha az általunk 

kapott eredmények egyeznek az irodalmi adatokkal, akkor ez a kvalitatív analízisünk, vala

mint az általunk felírt mechanizmus helyességét támasztja alá.

A *CH3 képződésére felírt kinetikai egyenlet, valamint a CH3 kombinációs ill. diszpro- 

porcionálódási termékei képződési sebességeinek ismeretében a sebességi együttható a 

következő alakban fejezhető ki:

/CII4 +2>c2H6 + /22DMBa + /23DMB1 + r23DMBa + Г2МР2 + ГЕЗМР2 + rZ3MI>2 + 'гЗПМВг + ^гЗТМВа +
k> ~ 2[AM1

Az iniciálási lépés aktiválási paramétereire kapott érték a fentiek alapján:

lg (ki/s1) = (13,8 ± 0,3) - (197,8 ± 6,3) kJ mо1_1/<9

A kapott eredményt az irodalmi adatokkal a 7.2. táblázatban hasonlítjuk össze.

7.2. táblázat: Az AM bomlásának Arrhenius paraméterei

lg M/s1) SzerzőEa

Camileri, Marshall és Purnell [39]189,4 ±4,0 13,3 ±0,3
Marshall és Page [40]193,6 ±2,5 12,9 ±0,2
Viskolcz, Körtvélyesi és Seres187,5 ±5,0 13,0 ±0,2
jelen munka197,8 ±6,3 13,8 ± 0,3

7.4. A (CH3)2 CCH(CH3)2 képződési entalpiájának meghatározása

A CH3 2MB2-re való addíciója reverzibilis folyamat. A reakciónak az általunk vizsgált 

körülmények között az egyensúlyt jól közelítő voltát a következő módon igazoltuk.
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Méréseinkhez olyan reakciósorozatot terveztünk meg, melyben a kiindulási anyagok kez

deti koncentrációjának arányát megváltoztattuk a többi kísérleti körülmény állandó értéken 

tartása mellett. A kapott eredmények alapján mindegyik esetben kiszámítottuk a koncent

ráció standard állapotra vonatkoztatott egyensúlyi állandót. A kiindulási koncentrációk ará

nyának változtatása esetén az egyensúlyi állandóra csak a kísérleti hibákon belül eltérő érté

keket kaptunk, s ezt az egyensúly csaknem teljes beállásának bizonyítékaként tekintjük; a 

termék-felhalmozódási sebességekből kifejezhető stacionárius gyökkoncentrációk eltérése 

az egyensúlyi értéktől kicsi. A dolgozat későbbi részében ismertetett számítások szerint lehe

tőség nyílt а /-С4Н9 gyök képződési entalpiájának meghatározására. A kapott eredmény jó 

összhangban van a más szerzők által meghatározott értékekkel, ami szintén az egyensúlyi 

koncentrációk beállásának közvetett bizonyítéka.

Az általunk kapott paraméterek az eddig meghatározottak közül a legmagasabbak. Reali

tásukat alátámasztja az a körülmény, hogy Marsi és Seres [közlésre benyújtva] egy hasonló 

rendszer szimulációjával kimutatta, hogy az (1) reakcióban bekövetkező gyök képződéséhez 

másodlagos folyamatok is hozzájárulnak, és ezek szerepe olefin feleslegében visszaszorul, 

ami az Arrhenius paraméterek „növekedéséhez” vezet.

A *CH3 2MB2-re való addíciójára felírható a koncentráció standard állapotra vonatkoz

tatott egyensúlyi állandó:

[TMP*]Ac =
['Cl 1 S][2MB2]

A reakcióentalpia Kp hőmérsékletfüggéséből származtatható. Kp-1 az alábbi módon 

számítottuk Kc ismeretében:

Kp = Kc(R,lfv, = Kc/R’T

ahol Uv, = -1 és R’ = 0,0821 dm3 atm К 1 mol 1 (1 atm = 1013 mbar).

Az TMP különböző kombinációs reakciókban vehet részt. A legtöbb kombinációs reak

ció terméke igen kis mennyiségben képződik, illetve specifikus termék, azaz képződéséhez 

más reakciók nem járulnak hozzá. Az TMP* és 12DMA* kombinációs termékei specifiku

sak, de a képződött Сц olefinek szétválasztása nem volt kielégítő, ami meglehetősen nagy 

kísérleti hibákhoz vezetett. A gyökök koncentrációját az egyértelműen azonosított és jól
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elváló csúcsokban jelentkező kombinációs termékekre (ETMHP, ZTMHP) felírt sebességi 

egyenletekből fejeztük ki:

fTMHP — ^24[12DMA ][TMP ] 

Гзмр2 = А.8[‘СНз][120МА*]

Az 12DMA* egy allil-típusú gyök. Nincs megggyőző bizonyíték a tekintetben, hogy ezen 

gyök megőrzi-e konfigurációját a kombinációs reakciókban, vagy a reakció során történhet- 

e konfigurációváltozás. Korth és munkatársai [95] kimutatták, hogy az 1-metil-allilgyökben 

a rotációs gát oly kicsi, hogy 470 K-en a gyök közelítőleg szabadon rotálhat.

Körtvélyesi és Seres [69] munkája szerint a 404-444 К hőmérséklet-tartományban a 

2MB2 gyökiniciált bomlásában a *CH3 és 12DMA* keresztkombinációs termékei képződési 

sebességeinek aránya гЕЗмр2/ТгзмР2 = 1,35 ± 0,8. Montague [96], valamint Baulch, Chown 

és Montague [97] szerint ezen arány 1,27 ± 0,02 297 K-en. Jelen rendszerben az E és Z- 

termékek képződési sebességének aránya 1,09 ± 0,13. Mindezek alapján feltehető, hogy a 

*CH3 és az E12DMA*, valamint Z12DMA* kombinációjának aktiválási energiái között a kü

lönbség elhanyagolható, és az 12DMA*-ben a C-C kötés körüli rotáció gátja elég alacsony, 

azaz az általunk alkalmazott hőmérséklet-tartományban a rotáció szabadnak tekinthető.

Hasonló a helyzet az 12DMA* és az TMP* kombinációs termékeinek esetében is, ahol a 

termékek képződési sebességeinek aránya ПпмирАггмпр = 1,25 ±0,14.

Mivel a konfiguráció változás - az izomerek arányának kismértékű változása a hőmér

séklettel - nem zárható ki, a felírt egyenletekben az E és Z-termékek összegét használtuk:

Гтмнр = *24,e[E12DMA*][TMP*] + *24,z[Z12DMA*][TMP] 

f3MP2 = *i8.E [*CH3][E12DMA‘] + £i8,z[*CH3][Z 12DMA*]

A kvázistacionárius gyökkoncentrációkat kifejezve:

ГТМНР[TMP*] =
*24 E [E12 DM A * ] + k24 Z [Z12DMA*]

ГЗМР2[’CH3] =
*,8 E [El2DMA* ] + *,g . z [Z12DMA* ]
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majd ezeket Kp kifejezésébe behelyettesítve:

'Ymhp {*!8,e [E12 DM A] + knz [Z12DMA]}
Kp =

r3MP2 [2MB2] {k24 E [El 2DMA] + k24Z [ 12DMA] }R T

Az utóbbi egyenlet átrendezésével:

*tmhpK^18,e / ^i8,z )[E12DMA] + [Z12DMA]}^18 ,Z
r3MP2 [2MB2] {(k24X / k24Z )[E 12DMA] + [Z12DM A]}/?' T24,Z

A keresztkombinációs szabályt alkalmazva:

^18,E _ Ф\ 8,E ^1S_^21,E _ Ф\ 8,E^2 l,E
ó к V2k 1/2 ó к 1/2m.zms Ä2i,z П8,2л21,г^18,Z

Hasonló módon:

1 , 1/2 
r24,1', 21,E^24, E

/ , 1/2 
Y2A,ZK2\,Z^24,Z

Ha feltételezzük, hogy ф\ъхФф\ъх = kifejezése a következőképpen egysze

rűsödik:

^24,/ 'ТММРS r3M,,2[2MB2]/(T18,Z

Az utóbbi egyenletben két gyökkombinációs reakció sebességi együtthatójának hánya

dosa szerepel. Feltevésünk szerint ezen reakciókra E2a,z ~ £is,z, a két sebességi együttható 

hányadosa nem mutat hőmérsékletfüggést, így nem befolyásolja a jobboldalon lévő kifejezés 

hőmérsékletfüggését.

Kp hőmérsékletfüggéséből Дг//°57з a van't Hoff egyenlettel számítható:

A rtf° АГД°
In Kp = +

RT R

Kpk24,z./k\8,z hőmérsékletfüggéséből (nemlineáris legkisebb négyzetek módszerével

= --(100,7 p 6,9) kJ mól Szemléltetésül ez esetben isillesztve) a reakcióentalpia: A( // 

a linearizált egyenlettel végzett illesztést mutatjuk be (7.1. ábra):

57.1
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7.1. ábra: 77p£24,z/£i8,z hőmérsékletfüggése

Ar/7°573 ismeretében АГЯ°298 számítható:

573
- J AC°d7’АгЯ°298 - АгЯ°573

298

A hőmérsékleti integrált a moláris hőkapacitásból számítottuk. A (2) reakcióra számított 

hőmérsékleti integrál a THERM [98] programcsomag alapján:

573
I ACpd7' = 11,7 kJ mól

298

A fenti értékekből:

1Ar Я°298 = -(102,4 ± 6,9) kJ mól

Af Я° 298 (TMP*) értékét végül АГЯ° valamint a reaktánsok képződési entalpiáinak 

(‘CH3) = 146 kJ mól”1, A f Я°298 (2MB2) = -42,55 kJ mol”1] a Hess

298

ismeretében [A(H° 

tétel szerint számítottuk:

298
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Aftf°298 (TMP*)= A TH° (*СН3)+ Af//°298 (2МВ2)}+ {AfH°298 298

A Н° 298 (TMP*) = (1,1 ± 6,9) kJ шоГ1

7.5. А Аг//°298 |*С-(С)з] csoportérték meghatározása

Gyökök képződési entalpiájának kísérleti úton való meghatározása esetenként nehéz

ségekbe ütközik, ezért a molekulák ill. gyökök termokémiai adatainak (képződési entalpia, 

entrópia, moláris hőkapacitás) meghatározásánál gyakran becslési eljárásokra kell szorítkoz

nunk. Ezen becslési eljárások közül a legismertebb a Benson-féle csoportadditivitási mód

szer, melynek adatbázisa a kísérleti úton meghatározott adatok számának növekedésével 

folyamatosan bővül.

Benson és munkatársai [99] kimutatták, hogy molekulák termokémiai adatait additivitási 

szabályok szerint becsülhetjük. Ebben a megközelítésben a molekulát meghatározott tulaj

donságokkal bíró csoportokból állónak tekintik, s így a molekula egyes sajátságait a 

csoportsajátságok összegeként számítják. Csoportnak tekintenek minden polivalens atomot, 

a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó atomokkal együtt.

A csoport-hozzájárulások összegzésén kívül bizonyos korrekciókat is figyelembe vesz

nek, ugyanis a molekula szerkezete ill. geometriája következtében egymástól távolabb lévő 

csoportok kölcsönhatásai is befolyásolják a termokémiai adatokat. Ezek a korrekciók a 

képződési entalpiához:

- a nem transz helyzetű csoportok kölcsönhatásai,

- a ferde (gauche) helyzetű csoportok kölcsönhatásai,

- az 1,5-helyzetű H-atomok kölcsönhatásai,

- a gyűrűs vegyületek esetén fellépő gyűrűkorrekciók.

A csoportadditivitási elv érvényességét számos vegyületcsoportra kimutatták, gyökökre 

való alkalmazhatóságát azonban - megfelelő számú kísérleti adat hiányában - mindeddig 

nem sikerült kétséget kizáróan bizonyítani. Előrelépés csak a *C4H9-nél nagyobb gyökökre 

vonatkozó adatok számának növekedése nyomán várható. Az általunk meghatározott adat
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lehetőséget ad a csoportadditivitási elv ellenőrzésére egy tercier helyzetű gyökcentrumot 

tartalmazó alkilgyök esetén.

Az alkilgyökök három alaptípusának ( CH3, C2H5, 2- C3H7) képződési entalpiáját többen 

tanulmányozták már, és pontosan megállapították. A két utóbbi gyök képződési entalpiájá- 

ból a Af#°298 [*C-(H)2(C)] és Af//°298 [*C-(H)(C)2] csoportérték viszonylag pontosan be

csülhető.

[*C-(C)3] csoportérték meghatározását, annak feltételezésével, hogy a

Benson-féle csoportadditivitási szabály alkilgyökökre is érvényes, az alábbi módon végez

tük.

A AfH° 298

A TMP* képződési entalpiája a Benson-féle csoportadditivitási szabály szerint a követ

kező módon írható fel:

Af#° (TMP*) - 2A(H° [C-(C)(H)3] + 2Af//°[C-(‘C)(H)3] + АГЯ° [C-(C)3(H)] + 

+ A {H° [*C-(C)3] + 2 А{Н° [С-С-С-(С)2 gauche]

Az irodalomban rendelkezésre álló adatok alapján:

A(H° [C-(C)(H)3] = -42,70 kJ mól 1 

A(H° [C-(*C)(H)3] = -42,19 kJ mól 1 

A, // [C-(C)3(H)1 = -7,95 kJ mól 1

A(H° [C-C-C-(C)2 gauche] = 0,7 kJ mól 1 (Marsi, Viskolcz és Seres, közlésre

előkészítve)

az alábbi csoportértéket nyertük:

AH0298 [*C-(C)3] - (177,4 ± 10,0) kJ mól 1

ahol a csoportérték becsült hibáját megnöveltük a felhasznált adatok ismeretlen hibájának 

fi gyelemb e vétel ével.

A fenti eredmények helytállóságát ellenőrizhetjük, ha az általunk meghatározott csoport

értékekkel becsüljük a /-*C4H9 képződési entalpiáját, melynek kísérleti értéke számos munka 

alapján rendelkezésre áll:
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Aftf°298(/-*C4H9) = Л,-Я°[‘С-(С)з] + 3 AfЯ0 [С-(*С)(Н)3] = (50,8 ± 10,0) kJ шоГ1

A kapott eredményt az irodalmi adatokkal a 7.3. táblázatban vetettük össze.

7.3. táblázat: A /-’C4H9 képződési entalpiája

Szerző IrodalomEv Módszer А ,Я"аr
Marshall pirolízis [10011976 39
Tsang [101]1978 49-54review
Rossi jodinálás [102]1979 35,2

VLPPbRobaugh [103]41,01981
McMillen [104]1982 36,4review

VLPCRossi [105]38,51983
Baldwin [106]1984 37,6 ±2,0review
Tsang [107]1985 51,7 ± 2,2review
Benson [108]1987 39,4 ±2,1review

FPliRussel [109]1988 48,6 ± 1,7
EP“Seetula [ПО]1990 48,6 ± 1,7
FPdSeakins 1992 [111]51,3 ± 1,8

Pilling fotolizis [112]1992 47,3 ± 3,5
LPCNicovich [113]1992 51,5 ±2,9

Cohen becsült [114]1992 46,2
Seetula FPU1997 [115]51,8 ± 1,3

pirolízis jelen munka1998 50,8 ± 10,0
a kJ mol 
b Kis nyomású pirolízis 
c Kis nyomású fotolizis 
d Villanófény fotolizis 
u Lézer fotolizis

Amint a 7.3. táblázatból látható, az irodalomban rendelkezésre álló és a fenti csoport

érték alapján számolt képződési entalpiák jó egyezésben vannak. IJgy véljük, hogy az álta

lunk nyert eredmények egyrészt valószínűsítik, hogy a /-*C4I l9-re nyert adatok közül a
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magasabb értékek a reálisak, másrészt megerősítő bizonyítékot szolgáltatnak a csoportaddi- 

tivitási elv alkalmazhatóságára nagyobb alkilgyökök esetében is.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Metilgyökkel iniciált termikus reakciók tanulmányozásával reakciókinetikai, termokémiai 

és gázkromatográfiás adatokat határoztunk meg. A reakciókat hagyományos sztatikus 

vákuumkészülékben végeztük, melyet kvarc reaktorral szereltünk fel. A reakciókat klasszi

kus végtermék-analízissel követtük. A termékek azonosítására gázkromatográfiás (GC), 

gázkromatográfiás-tömegspektrometriás (GC-MS), magmágneses-rezonancia-spektroszkó- 

piás (NMR) ill. gázkromatográfiás-Fourier-transzformációs-infravörös-spektroszkópiás 

módszereket alkalmaztunk

1.) A hidrazonok gázkromatográfiája
Szintézis útján előállítottunk 2,4-dinitro-fenil-hidrazonokat (DNFH) valamint N,N- 

dialkil-hidrazonokat (DAH). Vizsgáltuk ezen hidrazonok gázkromatográfiás viselkedését, 

majd korrelációt állítottunk fel fizikai-kémiai paramétereik, valamint mért retenciós indexeik 

között, lehetőséget teremtve ezzel egyéb, általunk nem szintetizált DAH-ok retenciós in

dexének becslésére.

A közölt adatok minden esetben a hidrazonok (E) izomerére vonatkoznak.

a.) Meghatároztuk a DNFH-ok gázkromatográfiás paramétereit. A retenciós indexük be

csülhető a szintézisükhöz felhasznált oxovegyület forráspontjának ismeretében:

/dnfh = (3,53 ± 0,12)4,oxO+ (1944 ± 13)

b.) A DNFH-ok retenciós indexe igen jó pontossággal becsülhető a megfelelő oxovegyület 

retenciós indexének ismeretében:

faldehid-DNFH ~ (0,97 ± 0,03 )/aldehid + (1662 ±21)

fketon-DNFH ~ (0,84 ± 0,04)/keton + (1718+ 32)

c.) A dimetil-hidrazonok (DMH) lángionizációs érzékenységi faktora az alábbi formula 

szerint becsülhető a szénatomszám ismeretében:
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Ceff= (0,839 ±0,02)C

d.) A DAH-ok retenciós indexe forráspontjuk ismeretében az alábbi korrelációs össze

függéssel becsülhető:

/пли = (3 10,6 ± 20,5) - (4,06 ± 0,17) 4

e.) A DMH-ok retenciós indexe jól korrelál azon oxovegyiilet retenciós indexével, melyből 

a kérdéses DMH-t szintetizáltuk:

/dmh = (383,1 ± 80,4) + (0,76 ± 0,14)/,0X0

/aldchid-DMH — (345,5 + 33,5) + (0,88 ± 0,06)/a|dehid

/keton-DMH — (284,8 ± 37,8) + (0,86 ± 0,06)/keton

f.) Kiszámítottuk a DAH-ok molekuláris paramétereit (van der Waals felület és térfogat, 

C=N-N kötésszög, elektronsűrűség az imino C-atomon). Igazoltuk, hogy a retenciós 

indexek becsülhetőek az alábbi regressziós egyenletek alapján:

/ = (a± a,,) + (b ± cti,) x + (с ± стс) у

ahol a regressziós paraméterek:

Vegyület b (±CTb) c (±CTc)а (±ста) 5 nrX У

90 0,983 21,1Aldehid-DAH v 1•>\v 0 160,7 ±45,2 3,69 ±0,26
14.7 5Sw 0 0,982Keton-DAH 0 3,29 ±0,37162,6 ±71,4

v7 90,957 33,20Aldehid-DAH 0 4.45 ±0,51234,6 ±64,7
50 0,965 20,2Keton-DAH К 0 4,25 ±0,67200,4 ± 94,2

13,0 100,990DMH 4xo & -29,8 ±3,40,88 ± 0,053810 ±397
25,7 100,963DMH 7oxo 0,77 ± 0,096048 ±1511 -1433 ±
18,10,983 14•4DAH 3457 ± 485 3,55 ±0,20 -28,4 ±4,20
28,8 140,9575'w deDAH 3,54 ±0,334796 ± 1370 -1172 ±

a van der Waals felü et 104 pm2 egységben 
b van der Waals térfogat I06 pm3 egységben 
c C-N-N kötésszög 
d elektronsűrűség az imino C-atomon
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2.) Az azo-izopropán metilgyökkel iniciált termikus reakciója

Az azo-izopropán (AIP) bomlási mechanizmusának pontosabb megismerése érdekében 

méréseket végeztünk а *СНз iniciált termikus reakciójára 402-444 К hőmérséklet-tarto

mányban. A ’СНз-forrás di(fó/'c-butii)-peroxid (DTBP) volt.

Felállítottuk a reakció egy lehetséges mechanizmusát, s ez alapján reakciókinetikai para

métereket határoztunk meg. Igazoltuk, hogy a DTBP ezen hőmérséklet-tartományban 

„tiszra” gyökforrásnak tekinthető.

a.) Meghatároztuk a DTBP bomlássebességi együtthatóit:

DTBP -> 2 (СНз)зСО* 0)

Is (Л/s-1) lg ^423±A/kJ mól"
-3,9715,7 ±0,3 159,3 ±3,2

15,1 ±0,3 155,0 ±3,4 -4,04

b.) Meghatároztuk a metilgyökre és (CH3)2*CN=NCH(CH3)2 ( R) gyökre vonatkozó kJkQ 

értéket, valamint a két gyök keresztkombinációs hányadosát:

*7/*i8 = 0,138 ±0,033 és ф = 3,41

ahol

*CH3 ± *R CH4 ± (CH3)2C=NN=C(CH3)2 (7)->

‘CHj+’R (СНз)зСЫ=ЫСН(СНз)2 (18)

c.) Karakterisztikus termékek felhalmozódási sebességeiből meghatároztuk a 

(CH3)2*CN=NCH(CH3)2 (*R) és *CH3 kombinációjában a C- és N-gyökcentrumok 

reaktivitásának arányát:

k\%/k\g kc( Rc, СНз)/Лс( Rn, СНз) — 1,95 ± 0,24

ahol

*CH3 ±*R (CH3)3CN=NCH(CH3)2 (18)->
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(CH3)2C=NN(CH3)CH(CH3)2 (19)-»

d.) Kiszámítottuk az AlP-ról való H-elvonás relatív sebességi együtthatóit:

lg [(k3lknm)lmoX 1/2 dm3/2 s~1/2] = (3,1 ± 0,3) - (30,6 ± 2,4) kJ mokVö

ahol

’СНз + AlP -> CH4 + (CH3)2*CN=NCH(CH3)2 

2 *CH3 -> C2H6

(3)

(13)

e.) Az alkalmazott hőmérséklet-tartományban a (CH3)2CH NN(CH3)CH(CH3)2 ( R) termi

kusán instabilisnak bizonyult. Meghatároztuk ezen gyök bomlásának relatív sebességi 

együtthatóját:

s-1/2) = (8,8 ± 0,5) - (110,0 ± 6,5) kJ mól Vö-3/2lg (к2ъ1(фк2вт) mol1/2 dm

ahol

2-*С3Н7 + (CH3)2CHN=NCH3 (23) 

2 *R’ -» (CH3)2CHN=NC(CH3)2C(CH3)2N=NCH(CH3)2 (26)

*R’ -»

3.) A 2-metil-2-butén metilgyökkel iniciált termikus reakciója

Tanulmányoztuk a 2-metil-2-butén (2MB2) *CH3 iniciált termikus reakcióját 540-610 К 

hőmérséklet-tartományban. A gyökforrás azo-metán (AM) volt. A *CH3 addíciója a 2MB2- 

re egyensúlyi folyamatnak bizonyult, a kialakuló stacionárius gyökkoncentráció csak jelen

téktelen mértékben tér el az egyensúlyitól.

*CH3 + (CH3)2CCHCH3 (СНз)2‘ССН(СНз)2 (2)

Felállítottuk a reakció lehetséges mechanizmusát. A mért termék-felhalmozódási sebessé

gek felhasználásával kinetikai és termokémiai adatokat határoztunk meg.

a.) Kiszámítottuk az AM bomlássebességi együtthatóját:

lg (^i/s1) = (13,8 ± 0,3) - (197,8 ±6,3) kJ mól '/<9
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ahol

AM -> 2 *СН3 + N2 (О

b.) Az egyensúlyi állandó hőmérsékletfüggése alapján meghatároztuk a (CH3)2 CCH(CH3)2 

képződési entalpiáját:

A f //°298 [(CH3)2*CCH(CH3)2] = (1,1 ± 6,9) kJ mól 1

c.) A Benson féle csoportadditivitási módszert alkalmazva ismert csoportértékek alapján 

meghatároztuk a Af H°2W [*С-(С)з1 csoportértéket:

Af H°298 [*C-(C)3] = (177,4 ± 10,0) kJ mól 1

i
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SUMMARY

Gas-chromatographic, kinetic and thermochemical parameters were determined in methyl 

radical-initiated gas-phase thermal reactions. The reactions were carried out in a 

conventional vacuum system equipped with a quartz reactor. The products were analyzed 

by gas-chromatographic (GC), gas-chromatographic - mass-spectrometric (GC-MS), 

nuclear-magnetic - resonance - spectroscopic (NMR) and gas-chromatographic - Fourier- 

transform-infrared - spectroscopic (GC-FTIR) methods.

1. Gas-chromatography of hydrazones
2,4-Dinitrophenylhydrazones (DNPHs) and N,N-dialkylhydrazones (DAHs) were 

prepared and their Kováts retention indices (/) and physico-chemical parameters were 

determined. Unknown retention indices can be estimated on the basis of correlations 

between known retention indices and physico-chemical and van der Waals parameters.

The parameters of the DNPHs and DAHs refer to the (E) isomers.

a. The Kováts retention indices of С]-С8 aldehydes and ketones and their DNPHs were 

determined The retention indices can be estimated from the boiling points of the 

corresponding oxo compounds:

/dnph = (3.53 ± 0.12) 4,0X0 + (1944 ± 13)

b. By use of the following regression equations, the retention indices of the DNPHs can also 

be estimated from the respective retention indices of the oxo compounds:

Ialdchyde-DNPH — (0.97 ± 0.03)/aidehyde + (1662 ± 21)

/ketone-DNPH = (0.84 ± 0.04)/ketone + (1718 ± 32)

c. The flame-ionization response factors (Cefr) of the DAHs can be calculated in the 

following form:

Ceff= (0.839 ±0.02)C
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where C is the carbon number of the hydrazone.

d. The retention indices of the DAHs can be estimated from their boiling points:

/dah = (310.6 ± 20.5) - (4.06 ±0.17) 4

The latter equation is suitable for estimate either of the indices or of the boiling points.

e. The retention indices of the DMHs correlate well with those of the corresponding oxo 

compounds:

/dmh = (383.1 ± 80.4) + (0.76 ± 0.14)/oxo

faldehyde-DMH “ (345.5 ±33.5) + (0.88 ± 0.06)/a|dchyde

Aetone-DMH — (284.8 ± 37 8) + (0.86 ± 0.06)/kctone

f. Molecular parameters (van der Waals surface and volume, C=N-N bond angle and 

electron density on the imino-C atom) were obtained for the DAHs. The retention indices of 

DAHs can be estimated from the molecular parameters via the regression equation

/пли = (a ± aa) + (b ± ah) x + (c± ac)y

where the regression parameters are as follows:

Compound b (±CTb) с (±стс)а (±ста)X У r s n

Aldehyde-DAH с г 0 0 0.983 21.1 9160.7 ±45.2 3.69 ±0.26
Ketone-DAH Sv 0 50 0.982 14.7162.6 ±71.4 3.29 ± 0.37

У WAldehyde-DAH 0 0 0.957 33.2 9234.6 ±64.7 4.45 ±0.51
Ketone-DAH Cw 0 0 0.965 20.2 5200.4 ±94.2 4.25 ±0.67
DMH Axo & 13.0 100.9903810 ±397 0.88 ±0.05 -29.8 ±3.4

~d?DMH Л«о 0.963 25.7 106048±1511 0.77 ±0.09 -1433 ±
DAH Sw 0.983 18.1 140 3.55+0.203457 + 485 -28.4 + 4.2

DAH Sw dc 0.957 28 8 144796+ 1370 3.54 + 0.33 -1172 ±

avan der Waals surface in 104 pm2 
b van der Waals volume in 106 pm3 
c 0;N -N bond angle 
d electron density on the imino-C
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2. Methyl radical-initiated thermal reaction of azo-isopropane

In order to obtain kinetic data on the thermal reaction of azo-isopropane (AIP), 

experiments were made in the temperature range 402-444 K. The source of the methyl 

radical was di-(férf)-butyl peroxide (DTBP).

a. The rate constant of the decomposition of DTBP was determined:

DTBP -> 2 (СНз)зСО* 0)

log (Л/s“1) Ад/kJ mol“1 log &423

15.7 ± 0.3 159.3 ±3.2 -3.97
155.0 ±3.4 -4.0415.1 ±0.3

b. The kJK value and the cross-combination ratio of the radicals *CH3 and R were 

determined:

kj/k\^ — 0.138 ± 0.033 and ^ = 3.41

where

*CH3 + *R CH4 + (CH3)2C=NN=C(CH3)2 (?)-»

*CH3 + ‘R (CH3)3CN=NCH(CH3)2 (18)

c. From the rates of formation of characteristic products, the relative reactivities of *CH3 

with the C- and N-radical centres in (CH3)2*CN=NCH(CH3)2 were determined:

*CH3±*R -> (CH3)3CN=NCH(CH3)2

-» (CH3)2C=NN(CH3)CH(CH3)2

(18)

(19)

kls/kl9 = kc(Rc, *CH3)/A(*Rn, *CH3) = 1.95 ± 0.24

d. The relative rate constant of H-abstraction from AIP by *CH3 was determined:

log [0t3/*i3l/2)/mol 1/2 dm3/2 s l/2] = (3.1 ± 0.3) - (30.6 ± 2.4) kJ mol Vв

where
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‘СНз + AIP -> СН4 + (CH3)2‘CN=NCH(CH3)2 

2 *СН3 -> С2Н6

(3)

(13)

and в =RTlnlO.

е. The adduct radical (CH3)2CH*NN(CH3)CH(CH3)2 (*R’) was thermally unstable in this 

temperature range. The relative rate constant of the decomposition is

log (Ыфк26т) mol1/2 dm 3/2 s 1/2) = (8.8 ± 0.5) - (1 10.0 ± 6.5) kJ mol '/0

where

2-*C3H7 + (CH3)2CHN=NCH3 (23) 

2 *R’ -> (CH3)2CHN=NC(CH3)2C(CH3)2N=NCH(CH3)2 (26)

*R’

3. Methyl radical-initiated thermal reaction of 2-methyl-2-butene

The *CH3-initiated reaction of 2-methyl-2-butene (2MB2) was studied in the temperature 

range 540-610 K. The source of CH3 was azomethane (AM).

The addition of *CH3 to 2MB2 was concluded to be an equilibrium process. This allowed 

determination of the enthalpy of formation of (CH3)2 CCH(CH3)2.

(CH3)/CCH(CH3)2*CH3 + (CH3)2CCHCH3

a. The rate constant of the decomposition of AM was determined:

AM -» 2 *CH3 + N2 (1)

log (yti/s1) = (13.8 ± 0.3) - (197.8 ± 6.3) kJ тоГ'/б»

b. From the temperature dependence of the equilibrium constant, the enthalpy of formation 

of (CH3)2*CCH(CH3)2 was determined:

Af//°298 [(CH3)2*CCH(CH3)2] = (1.1 ±6.9) kJ mol
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c. By means of Benson’s group additivity method, the Af 7/°298 [ С-(С)з] group value was 

estimated from the latter datum and the group contributions from the literature:

Aftf°298 [*C-(C)3] = (177.4 ± 10.0) kJ mol“1
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FÜGGELÉK

A
!F. 1. Függelék: A dolgozatban használt rövidítések

(CFI3)2CFIN=NCH(CH3)2, azo-izopropán 

CH3N=NCH3, azo-metán 

RiR2C=N-NR3R4, N,N-dialkil-hidrazon 

RiR2C=N-N(C2H5)2, N,N-dietil-hidrazon 

(CH3)3CCH2CH3, 2,2-dimetil-bután 

(CH3)2CHCH(CH3)2, 2,3-dimetü-bután

AXP

AM

DAH

DEH

22DMBa

23DMBa

(DMA‘)2 1,2-dimetil-allil- és 1,1-dimetil-allilgyök terminális és nem 

terminális ön- és kereszkombinációs termékei

(DMA'+TMP*) 1,2-dimetü-allil és 1,1-dimetü-allilgyöknek az 1,1,2-tnmetü- 

propilgyökkel való terminális és nem terminális 

keresztkombinációs termékei a két utolsóként eluálódó termék .
nélkül

*CH2CH=C(CH3)2, 1,1-dimetil-allilgyök 

‘CH2C(CH3)=CHCH3, 1,2-dimetil-allilgyök 

CH2=C(CH3)CH(CH3)2, 2,3-dimetil- 1-butén 

(CH3)2OC(CH3)2, 2,3-dimetil-2-butén 

R1R2C=N-N(CH3)2, dimetil-hidrazon 

R1(R2)C=N-N(H)C6H3(N02)2j 2,4-dinitro-fenil-hidrazon 

(CH3)3C-0-0-C(CH3)3, di(férc-butil)-peroxid 

(E)-1,1 -dimetil-alülgyök 

(E)-1,2-dimetil-allilgyök

(£)-CH3CH=C(CH3)CH2CH3, (£)-3-metil-2-pentén 

(£)-CH3CH=C(CH3)CH2C[(CH3)2]CH(CH3)2, 

(£)-^,5,5,6-tetrametil-2-heptén 

(£)-2,4-dimtro-fenü-hidrazon 

(CH3)2C=CHCH3, 2-metil-2-butén

11DMA

12DMA*

23DMB1

23DMB2

DMH

DNFH

DTBP

E11DMA*

E12DMA*

E3MP2

ETMHP

EDNFH

2MB 2



(СНз)2С=СНСН2СНз, 2-metil-2-pentén

(CH3)3CN=NCH(CH3)2, (metil-etil-azo)-2,2-dimetil-bután

(СНз)2С-Ш(СН3)СН(СНз)2

2-propanon-metil-(metil-etil)-hidrazon

(CH3)2CHN(CH3)N(CH3)CH(CH3)2
N,N’-dimetil-N,N’-di(metil-etil)-hidrazon

(CH3)2CHC(CH3)2N=NCH(CH3)2
(metil-etil-azo)-2,2,3-trimetil-bután

(CH3)2C=NN(CH(CH3)2)CH(CH3)2

2-propanon-di(metil-etil)-hidrazon

(CH3)2*CN=NCH(CH3)2

(CH3)2CH*NN(CH3)CH(CH3)2

(CH3)2CHN(H)N(CH3)CH(CH3)2
N-(metil-etil)-N’-metil-(metil-etil)-hidrazin 

(CH3)2C=N-NHCH(CH3)2, 2-propanon-(metil-etil)-hidrazon 

(CH3)2C=NN=C(CH3)2, aceton-azin 

(CH3)2CHN=NCH3, (metil-azo)-2-metil-propán 

(CH3)2CHNN(CH(CH3)2)N(CH(CH3)2)NCH(CH3)2 

(СНз)зСОН, /-butanol

(СН3)2СНС[(СНз)2]СНз, 2,2,3-trimetil-bután 

(СНз)2‘ССН(СНз)2, 1,1,2-trimetil-propilgyök 

(Z)-1,1 -dimetil-allilgyök 

(Z)-1,2-dimetil-allilgyök

(Z)-CH3CH=C(CH3)CH2CH3,(Z)-3-metil-2-pentén

(г)-сн3сн=с(снз)сн2с[(сн3)2]сн(снз)2
(Z)-3,5,5,6-tetrametil-2-heptén 

(Z)-2,4-dinitrofenil-hidrazon

2MP2

MRc

MRn

MR’

PRc

PRn

‘r

*R’

R’H

RnH

RnH-i

R’P.j

Re Re 

/-BuOH

223TMBa

TMP*

Z11DMA*

Z12DMA*

Z3MP2

ZTMHP

ZDNFH
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F.3. Függelék: Az AIP + DTBP rendszer termékeinek felhalmozódási görbéi

ti perc



Az AIP + DTBP rendszer termékeinek felhalmozódási görbéi (folytatás)



F.4. Függelék: Az AIP + DTBP rendszer termékeinek kezdeti felhalmozódási sebességei

C2H5/10'9СН4/КГ9 /-С4Н10/
lQ-10

DMBa/C3H8/ С3Нб/T/K t/\perc
10 1010'10 10‘ 10'

0,07 0,040,05 F75 1,49240 1,24395
0,85 0,24 0,103,16 0,24 0,70100402
0,66 0,22 0,091 10 2,82 0,21 0,41402
1,28 0,58 0,1760 6,13 0,64 0,80409

0,76 0,120,75 1,05 1,6280 7,76409
0,290,96 0,460,36 1,20100 6,07409

1,45 0,521,64 1,42 2,4940 1 1,50416
0,491,53 0,9850 9,59 0,85 1,37416
0,311,45 2 21 1,3060 10,40 1,31416

3,76 3,68 2,31 1,0015 24,30 3,61423
2,46 1,403,66 2,93 4,81423 20 22,00

1,604,40 3,40 2,21423 30 20,90 2,92
2,44 1,4940 17,40 2,81 5,32 3,94423

3,54 2,17 1,62423 50 17,24 2,37 3,07
10,60 7,82 1,67430 10 38,98 10,50 5,39

3,17430 11 47,20 9,80 4,78 7,50 6,28
430 13 38,76 10,84 7,66 11,90 8,72 1,21
437 58,60 18,19 15,60 15,39 5,424 8,86
437 5 12,17 17,85 1,9066,90 25,11 20,70
437 1,358 75,12 26,23 1 1,45 21,40 19,81
444 125,0 62,40 55,90 37,20 8,442 24,80
444 138,0 58,00 41,60 7,073 67,80 27,40
450 1 173,3 115,2 31,57 63,70 75,95 9,80



Az AIP + DTBP rendszer termékeinek kezdeti felhalmozódási sebességei (folytatás)

RnH_,/ R’H/t-BuOH/ R’P.,/ RnH/aceton/T/K t/perc
-10 -9 10-io1010'8 10 1010' 1010'

0,090,20240 0,17 0,50 0,03395
0,36 0,240,10 0,72100 0,43 1,08402
0,31 0,270,13 0,91I 10 0,46 1,04402

0,490,36 2 22 0,38409 60 0,96 1,76
0,38 0,4780 0,84 1,77 0,36 2 23409

1,25 0,77 3,15 0,47 0,42409 100 0,72
40 1,54 3,20 0,91 5,12 0,54 0,77416

0,58 3,26 0,62416 50 1,50 3,13
416 60 1,52 3,06 0,89 4,48 0,56 0,70
423 15 4^22 12,14 2,40 12,96 1,17 1,23

20 4,98 13,70 2,03 8,04 0,97 1,39423
8,49 0,81 0,99423 30 3,43 7,16 2,48

0,78 0,99423 40 3,09 6,46 2,28 8,51
0,901,77 8,66 0,66423 50 3,42 5,63

23,66 2,77 1,97430 10 9,07 12,79 4,60
6,81 21,60 1,85 1,74430 1 1 8,69 14,50

21,60 3,28 1,66430 13 7,04 10,94 3,79
437 20,76 4,74 32,14 3,054 14,63
437 9,95 3,71 3,635 15,70 18,20 54,77
437 8 14,49 18,21 9,83 52,92 3,68 2,81
444 2 31,00 43,30 21,20 95,80 5,19
444 3 37,20 42,00 14,7022,90
450 1 61,76 58,02 40,69 31,90



Az AIP + DTBP rendszer termékeinek kezdeti felhalmozódási sebességei (folytatás)

MR 7 PR d PRn/ R( Rf:/T/K MR(V mrn/t/\perc
10'9 IQ-'O 10'10 10'910’9 10-9

240 0, 16 0,12 0,01 0,32 0,35 0,29395
0,05 0,66 0,82 0,67402 100 0,45 0,26

1 10 0,47 0,26 0,06 0,59 0,75 0,61402
0,19 1,34 1,46 1,2660 1,09 0,60409

1,00 1,1580 1,07 0,58 0,18 1,30409
100 0,71 0,15 1,27 0,50 0,98409 0,42

2,40 1,26 0,48 2,85 2,15 2,24416 40
1,4050 0,78 0,29 2,03 0,90416 1,43

2,66 1,39 1,73416 60 2,01 1,09 0,39
423 15 4,08 1,96 0,68 4,25 1,40 2,54

0,66 3,04423 20 3,85 1,65 3,51 1,36
423 30 3,72 1,79 0,69 4,25 1,49 2,41
423 40 3,55 1,59 0,60 4,10 1,39 1,91
423 50 3,42 1,57 0,66 4,29 1,48 2,21
430 10 11,69 6,14 1,79 12,79 8,79 5,98
430 1 1 9,50 4,05 1,50 7,44 2,90 3,79
430 5,99 1,54 12,85 6,71 5,2013 1781
437 4 15,36 6,60 14,40 6,01 5,162,60
437 5 22,99 11,63 23,71 16,92 9,383,64
437 8 22,10 1 1,26 3,33 23,21 1 1,48 8,68
444 2 48,40 24,60 39,607,80 42,20 15,70
444 3 46,60 23,60 7,47 38,70 29,70 15,10
450 I 76,80 39,46 1 1,77 78,84 88,75 18,74



F.5. Függelék: Az AIP + DTBP rendszer termékösszetétele különböző hőmérsékleteken
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Az AIP + DTBP rendszer termékösszetétele különböző hőmérsékleteken (folytatás)
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F.6. Füegelék: Az *R önkombinációs termékének 'HNMR spektruma
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F.6. Függelék: Az *R önkombinációs termékének 13C NMR spektruma
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F.7. Függelék: Az AM + 2MB2 rendszer fontosabb termékeinek felhalmozódási görbéi
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Az AM + 2MB2 rendszer fontosabb termékeinek felhalmozódási görbéi (folytatás)

14

12

10
m

8
rg

a e
4~>U

О
4

2

0
0 5 10 15 20

t/perc



F.8. Függelék: Az AM + 2MB2 rendszer fontosabb termékeinek kezdeti felhalmozódási

sebességei

CHt/10'8 C.FF/IQ-9 СдНц/Ю'10 СзНг/Ю'10 /•-C4H„,/10'107/K í/perc
540 40 0,65 0,07 0,14

50 0,57540 0,10 0,15 0,08
540 60 0,61 0,15 0,21
550 30 1,36 0,19 0,26 0,1 1
550 40 1,42 0,33 0,40 0,28

50550 1,44 0,35 0,40 0,33
30560 1,94 0,64 1,01 0,67 0,22
35560 1,97 1,09 1,83 1,18 0,38

570 20 8,41 1,77 2,03 0,69
570 25 5,39 1,47 2,23 0,48
570 30 4,19 1,84 2,90 1,79 0,48
575 3 13,36 6,42 2,011,81
575 5 44,95 6,82 17,71 5,61
575 5 1 1,35 1,881,32
575 10 11,09 2,53 3,55 2,25 0,48
575 20 10,52 2,93 3,23 2,96 0,33
575 20 9,12 2,59 3,45 2,74 0,65
575 20 9,24 2,82 4,25 3,50 0,83
575 20 9,76 3,26 5,29 4,09 0,94
575 20 8,05 3,93 5J I 4,01 0,97
575 20
575 20
575 20
575 30
575 40
575 50
575 50
580 12 10,21 2,32 3,44 2,63
580 15 15,41 2,90 3,84 3,50 0,85
580 25 8,46 3,63 5,05 3,61 0,81
590 6 20,89 3,85 5,90 5,17 1,17
590 10 31,85 6,65 8,60 8,16 1,78
590 13 18,43 9,98 13,18 8,19 1,70
590 15 17,56 5,34 7,71 6,10 1,19
600 4 39,94 8,40 1,9911,48 10,25
600 5 63,34 12,02 15,17 15,21 3,05
600 6 38,60 8,55 12,99 1,03I 1,46
600 7 37,01 1 1,33 14,84 1 1,90 2 24
610 ZA 125,3 27,98 26,89 26,82 4,56
610 3 80,28 19,02 21,39 20,57 3,79
610 3,5 72,46 19,67 21,51 20,34 3,57



Az AM + 2MB2 rendszer fontosabb termékeinek kezdeti felhalmozódási sebességei
(folytatás)

23DMBa/ 2МР2/ ЕЗМР2/23DMB1/t/\perc 22DMBa/77К
Ю-io 10'8 10-9 IO'910'9

0,15 0,08 0,0440 0,17 0,40540
0,19 0,09 0,05 0,0350 0,09540

0,09 0,05 0,03540 60 04)9 0,17
0,2130 0,30 0,30 0,26 0,13550

550 40 0,18 0,18 0,16 0,13 0,08
0,16550 50 0,19 0,21 0,16 0,09

560 30 0,49 0,97 0,40 0,55 0,33
560 35 0,49 0,68 0,520,42 0,29
570 20 1,38 3,01 1,82 3,43 2,25
570 25 0,92 1,95 0,74 1,46 0,97
570 30 0,87 1,80 0,69 1,33 0,86

7,08 1,79 4,18 2,71575 3 2,17
4,11 2,68575 5 2,21 6,50 1,73

1,503,98 0,94 2^32575 5 1,11
5,47 1,39 3,77 2,49575 10 1,74

2,15575 1,69 4,41 1,30 3,0320
575 20 1,52 4,02 1,17 2,83 2,07
575 20 1,25 0,973,32 2,07 1,64
575 20 1,10 3,04 0,86 LM 1,52
575 20 0,60 1,66 0,48 1,05 LM
575 20 1,30 0,982,79 1,78 1,20
575 20 1,08 2 21 0,82 1,51 1,06
575 20 1J8 3,83 1,17 2,45 1,79
575 30 1,84 3,92 1,37 2 2 I 1,55
575 40 1,27 2,84 1,02 1,84 1,40
575 50 1,07
575 50 0,69 0,50 0,95
580 12 1,63 5,05 1,35 3,91 2,79
580 15 6,23 1,60 4,50 3,292,00
580 3,18 2,3925 1,48 4,40 1,19
590 6 2,57 2,34 9,71 6,9310,62
590 10 3,33 13,58 2,84 8,37
590 1,99 6,61 4,7913 8,09 1,73
590 15 2,17 1,87 6,96 5,438,43
600 4 3,98 22,09 4,09 22,31 16,37
600 20,855 5,98 32,16 5,61 28,07

12,72600 6 2,86 15,47 3,01 16,77
600 12,327 3,27 16,95 3,19 16,12
610 2,5 55,75 130,9

5,59610 3 39,16 6,54 43,12 32,40
.LA 5,98 43,45 33,07610 40,3 1 6,84



Az AM + 2MB2 rendszer fontosabb termékeinek kezdeti felhalmozódási sebességei
(folytatás)

223TMBa/
1Q-10

ЕТМНР/T/K í/perc Z3MP2/ 23DMB2/ ZTMHP/
1СГ10IQ'9 10"10 IQ'10

540 40 0,04 0,51 0,40
50540 0,02 0,07 0,16 0,68 0,35
60 0,50540 0,02 0,07 0,07 0,38
30550 0,1 1 0,23 0,21 1,19 0,94

550 40 0,07 0,15 0,760,17 0,77
550 50 0,09 0,15 0,16 0,71 0,68
560 30 0,31 0,56 0,71 1,93 1,66
560 35 0,27 0,64 0,70 1,84 0,86
570 20 2,13 2,28 5,05 5,37 4,44
570 25 0,92 1,34 2,08 4,07 3,83
570 30 0,84 1,40 1,69 3,16 2,48
575 3 2,33 2,66 3,68 8,86 8,78
575 5 2,37 2,73 3,07 9,15 6,80
575 5 1,31 3,40 7,23 7,22
575 10 2,28 2,31 2,86 7,30 5,59
575 20 2,05 2,20 2,31 5,64 4,32
575 20 2,06 2,14 2,37 4,57 3,56
575 20 1,67 1,78 2,16 5,61 4,48
575 20 1,59 2,39 1,53 3,35 2,57
575 20 0,85 3,08 1,74 2,54 1,96
575 20 1,11 1,03 0,79 3,76 3,15
575 20 0,99 0,73 0,57 3,55 2,86
575 20 1,71 1,87 0,62 A80 4,68
575 30 1,47 1,62 1,07 Ml 4,01
575 40 1,28 1,10 4,18 3,28
575 50 0,66 2,47 2,07
575 50 0,59 1,13 0,98 2,00 1,74
580 12 2,61 7,45 5,88 8,28 7,54
580 15 3,12 4,26 3,51 6,66 5,21
580 25 2,38 7,75 5,09 7,55 0,75
590 6 6,43 16,8614,83 13,55 14,08
590 10 8,06 9,27 8,22 12,83 10,30
590 13 4,68 13,81 8,93 12,11

12,81
8,91

590 15 5,36 13,13
31,09

9,63 9,40
600 4 15,18 28,6 24,79 21,89
600 5 19,52 22,26 21,84 20,67 17,31
600 6 12,3 1 29,42 24,59 22,69 15,47
600 7 1 1,84 25,75 20,61 21,66 14,16
610 2Л 60,27 38195

25,57610 3 30,35 45,17 42,53 39,34
610 2Л 30,98 61,24 53,42 48,86 32,49



METILGYÖKKEL INICIÁLT TERMIKUS REAKCIÓK: 

GÁZKROMATOGRÁFIÁS, REAKCIÓKINETIKAI ÉS TERMOKÉMIAI 

ADATOK MEGHATÁROZÁSA GÁZREAKCIÓKBAN

Ph. D. értekezés

Király Zoltán

Szegedi Felsőoktatási Szövetség József Attila Tudományegyetem Fizikai-Kémiai Tanszék 

Szegedi Felsőoktatási Szövetség Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Kémia Tanszék

ÖSSZEFOGLALÁS

Metilgyökkel iniciált termikus reakciók tanulmányozásával reakciókinetikai, termokémiai és 

gázkromatográfiás adatokat határoztunk meg. A reakciókat hagyományos sztatikus 

vákuumkészülékben végeztük, melyet kvarc reaktorral szereltünk fel. A reakciókat klasszikus 

végtermék-analízissel követtük. A termékek azonosítására gázkromatográfiás (GC), gázkroma- 

tográfiás-tömegspektrometriás (GC-MS), magmágneses-rezonancia-spektroszkópiás (NMR) 

ill. gázkromatográfiás-Fourier-transzformációs-infravörös-spektroszkópiás módszereket alkal

maztunk.

1.) A hidrazonok gázkromatográfiája

Szintézis útján előállítottunk 2,4-dinitro-fenil-hidrazonokat (DNFH) valamint N,N-dialkil- 

hidrazonokat (DAH). Vizsgáltuk ezen hidrazonok gázkromatográfiás viselkedését, majd 

korrelációt állítottunk fel fizikai-kémiai paramétereik, valamint mért retenciós indexeik között, 

lehetőséget teremtve ezzel egyéb, általunk nem szintetizált DAH-ok retenciós indexének 

becslésére.

A közölt adatok minden esetben a hidrazonok (E) izomerére vonatkoznak.



a.) Meghatároztuk a DNFH-ok gázkromatográfiás paramétereit. A retenciós indexük becsül

hető a szintézisükhöz felhasznált oxovegyület forráspontjának ismeretében:

/dnfh = (3,53 ± 0,12) 4.0X0+ (1944 + 13)

b.) A DNFH-ok retenciós indexe igen jó pontossággal becsülhető a megfelelő oxovegyület 

retenciós indexének ismeretében:

faldehid-DNFH ~ (0,97 + 0,03)/aldehid + (1662 ±21)

4eton-DNFH — (0,84 + 0,04)4eton + (1718 ±32)

c.) A dimetil-hidrazonok (DMH) lángionizációs érzékenységi faktora az alábbi formula szerint 

becsülhető a szénatomszám ismeretében:

Ccff= (0,839 ±0,02)C

d.) A DAH-ok retenciós indexe forráspontjuk ismeretében az alábbi korrelációs összefüggéssel 

becsülhető:

/dah = (3 10,6 ± 20,5) - (4,06 ± 0,17) 4

e.) A DMH-ok retenciós indexe jól korrelál azon oxovegyület retenciós indexével, melyből a 

kérdéses DMH-t szintetizáltuk:

/dmh = (383,1 ± 80,4) + (0,76 ± 0,14)/,0X0

/ildehid-DMH ~ (345,5 ± 33,5) + (0,88 ± 0,06)/aidehid

/keton-DMH ~ (284,8 ± 37,8) + (0,86 ± 0,06)4eton

f.) Kiszámítottuk a DAH-ok molekuláris paramétereit (van der Waals felület és térfogat, 

C=N-N kötésszög, elektronsűrűség az imino C-atomon). Igazoltuk, hogy a retenciós indexek 

becsiilhetőek az alábbi regressziós egyenletek alapján:



/ = (a ± Ga) + (Ь± Gb) X+(c± Gc) у

ahol a regressziós paraméterek:

Vcgyülct b (±a,,) c (±ac)a (±ГТа) nr sX у

90,983 21,10Aldehid-DAH e 1* >w 0 3,69 ± 0,26160,7 ±45,2
50 0.982 14,7Kcton-DAH •S’w 0 3,29 ±0,37162.6 ±71,4

)/ h
* W 33,20,957 9Aldehid-DAH 00 4,45 ±0,51234,6 ± 64,7

50,965 20,20Kv оKcton-DAH 4,25 ±0,67200,4 ± 94,2
100,990 13,0DMH A 1X0 6/ -29,8 ±3,40,88 ±0,053810 ±397

d? 25,7 100,963AjxoDMH -1433 ±6048 ±1511 0,77 ± 0,09
18,1 140,983SwDAH -28,4 ±4,23457 ±485 3,55 ±0,20&

140,957 28,8Sw deDAH 4796 ± 1370 3,54 ±0,33 -1172 ±

a van der Waals fe ület 104 pm2 egységben 
b van der Waals térfogat 106 pm3 egységben 
c C=N-N kötésszög 
a elektronsűrűség az imino C-atomon

2.) Az azo-izopropán metilgyökkcl iniciált termikus reakciója
Az azo-izopropán (AIP) bomlási mechanizmusának pontosabb megismerése érdekében

méréseket végeztünk a *CH3 iniciált termikus reakciójára 402-444 К hőmérséklet-tartomány

ban. A *CH3-forrás di(/erc-butil)-peroxid (DTBP) volt.

Felállítottuk a reakció egy lehetséges mechanizmusát, s ez alapján reakciókinetikai paramé

tereket határoztunk meg. Igazoltuk, hogy a DTBP ezen hőmérséklet-tartományban „tiszra” 

gyökforrásnak tekinthető.

a.) Meghatároztuk a DTBP bomlássebességi együtthatóit:

DTBP 2 (СН3)зСО* 0)
1lg (A/S ') lg ^423/Ад/к.) mól

15,7 ±0,3 159,3 ±3,2 -3,97
15,1 ±0,3 155,0 ±3,4 -4,04

b.) Meghatároztuk a metilgyökre és (CH3)2*CN=NCH(CH3)2 (*R) gyökre vonatkozó kjkc 

értéket, valamint a két gyök keresztkombinációs hányadosát:



kilkn = 0,138 ±0,033 és 0 = 3,41

ahol

*CH3 + *R (7)CH4 + (CH3)2C=NN=C(CH3)2->

*CH3 +*R (CH3)3CN=NCH(CH3)2 (18)—>

c.) Karakterisztikus termékek felhalmozódási sebességeiből meghatároztuk a 

(CH3)2*CN=NCH(CH3)2 és *CH3 kombinációjában a C- és N-gyökcentrumok reaktivitásának 

arányát:

ki8/ki9 = £C(*RC, *CH3)/4(*Rn, 'CH3) = 1,95 ± 0,24

ahol

*CH3 +*R (CH3)3CN=NCH(CH3)2

(CH3)2C=NN(CH3)CH(CH3)2 (19)

(18)

d.) Kiszámítottuk az ATP-ról való H-elvonás relatív sebességi együtthatóit:

lg [(A3/A,31/2)/mol 1/2 dm3/2 s 1/2] = (3,1 ± 0,3) - (30,6 ± 2,4) kJ mol 7Ü

ahol

*CH3 + A1P -» CH4 + (CH3)2*CN=NCH(CH3)2 

2 CH3 —> C2H6

(3)

(13)

e.) Az alkalmazott hőmérséklet-tartományban a (CH3)2CH*NN(CH3)CH(CH3)2 ( R) termi

kusán instabilisnak bizonyult. Meghatároztuk ezen gyök bomlásának relatív sebességi együtt

hatóját:

lg (£23/(0£261/2) mol12 dm 3/2 s' ш) = (8,8 ± 0,5) - (110,0 ± 6,5) kJ mol '/в

ahol

*R’ -> грезит + (CH3)2CHN=NCH3 (23)

(CH3)2CHN=NC(CI 13)2C(CI f3)2N=NCH(Cl l3)2 (26)2 *R’



3.) A 2-metiI-2-butén metilgyökkel iniciált termikus reakciója

Tanulmányoztuk a 2-metil-2-butén (2MB2) CH3 iniciált termikus reakcióját 540-610 К 

hőmérséklet-tartományban. A gyökforrás azo-metán (AM) volt. A CH3 addíciója a 2MB2-re 

egyensúlyi folyamatnak bizonyult, a kialakuló stacionárius gyökkoncentráció csak jelentéktelen 

mértékben tér el az egyensúlyitól.

(CH3)2*CCH(CH3)2*CH3 + (CH3)2CCHCH3 (2)

Felállítottuk a reakció lehetséges mechanizmusát. A mért termék-felhalmozódási sebessé

gek felhasználásával kinetikai és termokémiai adatokat határoztunk meg.

a.) Kiszámítottuk az AM bomlássebességi együtthatóját:

lg {kJs'1) =(13,8 ± 0,3) - (197,8 ± 6,3) kJ тоГУб»

ahol

AM -> 2 *CH3 + N2 (1)

b.) Az egyensúlyi állandó hőmérsékletfúggése alapján meghatároztuk a (CH3)2 CCH(CH3)2 

képződési entalpiáját:

A| //°2у8 [(CH3)2*CCH(CH3)2j = (1,1 ±6,9) kJ mól

c.) A Benson féle csoportadditivitási módszert alkalmazva ismert csoportértékek alapján 

meghatároztuk a Af#°298 [*C-(C)3] csoportértéket:

Af//°298 [*C-(C)3] = (177,4 ± 10,0) kJ тоГ1



METHYL RADICAL-INITIATED THERMAL REACTIONS: 

DETERMINATION OF GAS-CHROMATOGRAPHIC, KINETIC AND 

THERMOCHEMICAL DATA IN GAS-PHASE REACTIONS

Pli.D. Thesis

Zoltán Király

Institute of Physical Chemistry, József Attila University, Szeged. 
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SUMMARY

Gas-chromatographic, kinetic and thermochemical parameters were determined in methyl 

radical-initiated gas-phase thermal reactions. The reactions were carried out in a conventional 

vacuum system equipped with a quartz reactor. The products were analyzed by gas- 

chromatographic (GC), gas-chromatographic - mass-spectrometric (GC-MS), nuclear-magne

tic - resonance - spectroscopic (NMR) and gas-chromatographic - Fourier-transform-infrared - 

spectroscopic (GC-FTIR) methods.

1. Gas-chromatography of hydrazones

2,4-Dinitrophenylhydrazones (DNPHs) and N,N-dialkylhydrazones (DAHs) were prepared 

and their Kováts retention indices (7) and physico-chemical parameters were determined. 

Unknown retention indices can be estimated on the basis of correlations between known 

retention indices and physico-chemical and van der Waals parameters.

The parameters of the DNPIIs and DAHs refer to the (A) isomers.



a. The Kováts retention indices of Ci-C8 aldehydes and ketones and their (E)-DNPHs were 

determined. The retention indices can be estimated from the boiling points of the 

corresponding oxo compounds:

/dnpu = (3.53 ± 0.12) /ко.™ + (1944 ± 13)

b. By use of the following regression equations, the retention indices of the DNPIIs can also be 

estimated from the respective retention indices of the oxo compounds:

/dni*ii — (0.97 ± 0.03)/aijc|,yi|c + (1662 ±21)

/dnph — (0.84 ± 0.04)/ketone + (1718 ± 32)

c. The flame-ionization response factors (Ccff) of the DAHs can be calculated in the following 

form:

Ccff= (0.839 ±0.02)Г

where C is the carbon number of the hydrazone.

d. The retention indices of the DAI Is can be estimated from their boiling points:

/пли = (3 10.6 ± 20.5) - (4.06 ± 0.17) 4

The latter equation is suitable for estimate either of the indices or of the boiling points.

e. The retention indices of the DMHs correlate well with those of the corresponding oxo 

compounds:

/dmh = (383.1 ± 80.4) + (0.76 ± 0.14)/,oxo

/aidchyde-DMii = (345.5 ± 33.5) + (0.88 ± 0.06)/OXO

4etone-DMH - (284.8 ± 37.8) + (0.86 ± 0.06)/,OXO



Г. Molecular parameters (van der Waals surface and volume, C N N bond angle and electron 

density on the imino-C atom) were obtained for the DAHs. The retention indices of DAHs can 

be estimated from the molecular parameters via the regression equation

/dah = (a ± Ga) + (b ± ab) x + (c ± gc) у

where the regression parameters are as follows:

Compound b (±сть)a (±cra) c (±CTC) r s nУ

V aAldehyde-DAH 0.983 21.1 90 0160.7 + 45.2 3.69 ±0.26
SwKctone-DAH 14.7 50 0 0.982162.6 ±71.4 3.29 ±0.37
F17y WAldchydc-DAH 0 0.957 33.2 90234.6 ± 64.7 4.45 ±0.51

Kctone-DAH 50 0 0.965 20.2200.4 ± 94.2 4.25 ± 0.67
DMH 7 0X0 10& 0.990 13.03810 ±397 0.88 ± 0.05 -29.8 ± 3.4

77DM II 7()XO 25.7 100.9636048 ±1511 0.77 ±0.09 -1433 ±
DAH ■Sw 0.983 18.1 140 3457 ±485 3.55 ±0.20 -28.4 ±4.2
DAH •S'w dc 140.957 28.84796 ± 1370 3.54 ±0.33 -1172 ±

avan der Waals surface in 104 pin" 
b van der Waals volume in 10r> pm3 
CC=N-N bond angle 
d electron density on the imino-C

2. Methyl radical-initiated thermal reaction of azo-isopropane

In order to obtain kinetic data on the thermal reaction of azo-isopropane (AIP), experiments 

were made in the temperature range 402-444 K. The source of the methyl radical was á\-(íerí)- 

butyl peroxide (DTBP)

a. The rate constant of the decomposition of DTBP was determined:

DTBP -> 2 (СПз)зСО* (I)

log (A/s ') 1 log к423А'л/kJ mol
15.7 ±0.3 159.3 ±3.2 -3.97
15.1 ±0.3 155.0 ±3.4 -4.04

*

b. The kjkc value and the cross-combination ratio of the radicals *CH3 and R were 

determined:



kilkn - 0.138 ± 0.033 and ф= 3.41

where

*CH3 + *R (7)CH4 + (CH3)2C=NN=C(CH3)2—>

‘СНз+'R (18)(CH3)3CN=NCH(CH3)2

c. From the rates of formation of characteristic products, the relative reactivities of *CH3 with 

the C- and N-radical centres in (CH3)2 CN=NCH(CH3)2 were determined:

*CH3 +*R -> (CH3)3CN=NCH(CH3)2

-» (CH3)2C=NN(CH3)CH(CH3)2

(18)

(19)

W*19 = A-c(*Rc, *CH3)/Ac(*Rn, *CH3) = 1.95 ± 0.24

d. The relative rate constant of H-abstraction from A1P by *CH3 was determined:

log [(*3/A;131/2)/mol 1/2 dm3/2 s m] = (3.1 + 0.3) - (30.6 ± 2.4) kJ mol V(9

where

*CH3 + A1P -> CH4 + (CH3)2*CN=NCH(CH3)2 

2 *CH3 -> C2H6

(3)

(13)

and в = ÄflnlO.

e. The adduct radical (CH3)2CH NN(CH3)CH(CH3)2 ( R’) was thermally unstable in this 

temperature range. The relative rate constant of the decomposition is

log (к2ъ/(фк26т) mol1/2 dm“3/2 s_1/2) = (8.8 ± 0.5) - (110.0 ± 6.5) kJ mol 1/в

where

*R’ -> 2-*C3H7 + (CH3)2CHN=NCH3 (23)

2 *R’ -> (CH3)2CHN=NC(CH3)2C(CH3)2N=NCH(CH3)2 (26)



3. Methyl radical-initiated thermal reaction of 2-niethyl-2-butene

The *CH3-initiated reaction of 2-methyI-2-butene (2MB2) was studied in the temperature range 

540-610 K. fhe source of CH3 was azomethane (AM).

The addition of *CH3 to 2MB2 was concluded to be an equilibrium process. This allowed 

determination of the enthalpy of formation of (CH3)2 CCH(CH3)2.

*CH3 + (CH3)2CCHCH3

a. The rate constant of the decomposition of AM was determined:

(CH3)2*CCH(CH3)2

AM -> 2 *CH3 + N2 (1)

log (hits') = (13.8 ± 0.3) - (197.8 ± 6.3) kJ mol 7(9

b. From the temperature dependence of the equilibrium constant, the enthalpy of formation of 

(CH3)2 CCH(CH3)2 was determined:

Aftf °298 [(CH3)2*CCH(CH3)2] = (1.1+ 6.9) kJ mol

c. By means of Benson’s group additivity method, the Af//°298 [*C-(C)3] group value was 

estimated from the latter datum and the group contributions from the literature:

Aftf °298 [*C-(C)3] = (177.4 ± 10.0) kJ moF1




