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I. BEVEZETÉS

A gázfázisú gyökreakciók tanulmányozása mintegy 80 éves múltra 

tekint vissza. Ezen kutatásokat gyökös úton végbemenő szerves kémiai 
reakciók mechanizmusának pontosabb megismerése érdekében kezdemé
nyezték.

A környezetvédelmi vizsgálatok térnyerése nyomán a gyökreakciók 

vizsgálata légkörkémiai folyamatok modellezésével bővült ki: a troposz

férában és a sztratoszférában lejátszódó folyamatok többsége ugyanis 
gyökös mechanizmus szerint megy végbe. Ezen reakciók kinetikájának és 

termokemiájának feltárása elősegíti a káros légkörkémiai folyamatok - pl. 

a sztratoszféra-ózon drasztikus fogyása - szerepének visszaszorítását.
Szerves kémiai szintézisek valamint polimerkémiai folyamatok gazda

ságos megtervezése ugyancsak a gyökreakciók kinetikájának tanulmányo
zását teszi szükségessé. Káros másodlagos folyamatok ill. gazdasagilag 

nem hasznosítható melléktermékek képződésének visszaszorítása jobb 

eséllyel valósítható meg elemi reakciók kinetikai paramétereinek isme
retében.

Az utóbbi évtizedben a kutatási módszerek tökéletesedése révén lendü
letet kaptak azon orvosbiológiai kutatások, melyek az élő szervezetben gyö
kös úton lezajló biokémiai folyamatok jelentőségét hivatottak tisztázni.

A terület kutatása napjainkban sem vesztett aktualitásából: olefinké
miai eljárások és szerves kémiai szintézisek hatékonyságának növelése, 
valamint elméleti kémiai számítások bemenő adatainak nyerése egyaránt 
indokolja a gyökreakciók további tanulmányozását.

A termék-felhaimozódási sebességek meghatározásával, kinetikai para
méterek (sebességi együtthatók. Arrhenius paraméterek) meghatározása 

válik lehetővé. A modell alkalmas megválasztásával, egyes egyensúlyra.
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vezető reakciók esetén további lehetőség nyílik gyökök képződési ental- 

piáiának. ill. ismert csoportértékek alapján újabb csoportertékek 

meghaxaro zásara.
А та7ктптпятп|гпгпя<: analízishez eienEedhetetienül szükséges a vegyü- 

ietek Kovats retenciós mdexének vaiannnt lángiomzációs detektorra vonat

koztatott erzékenvsegi faktorának ismerete. Ezen adaiok meghatarozasara 

iáén сп.’яктяп becslési eiiárasokat szoktak használni. Egy homológ soron 

beiül meghatározzák a vegyüietek fizikai-kémiai vagy molekuláris paramé

tereit és összefüggést keresnek ezen paraméterek és a retenciós indexek 

között. A regressziós egyenletek ismeretében a homológ sor nem vizsgált 

rajainak retenciós indexe becsülhető.

Társszerzői lemondó nyilatkozat

Alulírott nyilatkozom, hogy a Jelölt téziseit ismerem, 

tézisekben foglalt tudományos eredményeket tudománvos fokozat 

megszerzéséhez nem használtam fel, s tudomásul veszem, hogy azokat 

ilyen célból a jövőben sem használhatom fel.

a

Dátum ..Szsasd„l?99_mlius..25____

£Dr. Seres László

Q-=__Dr. Göroénvi Miklós .......—----IwLП. KÍSÉRLETI módszerek

A reakciókat a masodiaaos folyamatok szerepének visszaszorítása eráe- 
keoen a ktinriniási vegvüietek bomlási hőmérsékleténél alacsonyabb hő

mérsékletén vizsgáltuk iniciátorok segnségével.
A gyökmidált bomlásokat hagyomanvos sztatikus vákuumkeszüiékben 

vizsgáltuk. kenesmentes teflon csapokat alkalmazva. A reakciókat vegter- 
mrv^naii7ic^i követtük. A mennyiségi és minőségi analízist gazkromato
gráfiás. уя7~ктпп1ятп^тяАя^-гпп1е^^ретшпегпях. Founer-transzronnaciós- 
infiavorös-SDektroszkópiás valamint marmagneses-rezonancia-speKtrosz- 

kopiás módszerekkel végeztük

KL'__Dr. Kortyéivési Tamás



10 3

Dl EREDMÉNYEK
Előadások, poszterek

L László Seres. Zoltán Király and Tamás Körtvélyesi: The azomethane- 
minated reacnon of 2-methylbut-2-ene; enthalpy of formation of the 

radical (СНзЬСН’СТСНзЬ Abstracts. 14th International Symposium 

Gas Kinetics Leeds. 1996 (poszter).

1.) A lA-dinitro-fenil- és N,N-diaikii-hidrazonok minőségi és mennvi- 
ségi analízise

Az azoizopropan menigyökkel iniciált termikus bomlásában diaikil- 
hidrazonok (DAH) is képződnék. E vegyül etek gázkromatográfiás paramé
tereinek meghaiarozása céljából kisebb srénammszamii (C < 6) Alifás 

dnnetil-hidrazonokat (DMH) vaiannnt néhány dietil-hidrazont (DEH) 
szintetizáltunk. Az analízishez a retenaós indexek meghatarozasara eljá
rást dolgoztunk ki.

A kisérieti és számítási technikák kidolgozásához előtanuimanvokat 

folytattunk egy könnyen szintetizálható vegyületcsoport tagjaival, a 2.4- 
dimtro-fenil-hidrazonokkal (DNFH).

A kapott eredmények lehetővé teszik ismert szerkezetű, de nem vizsgált 
hidrazonok gázkromatográfiás paramétereinek becslését.

A kapott eredmények minden esetben a hidrazonok E-izomerere vonat
koznak.

on

1. Király Zoltán. Körtvélyesi Tamas és Seres László: A 

(СНз):*ССН(СНз>2 gyök képződési entaipiáianak meghatarozasa a 2- 

metil-2-buten menigyökkel iniciált reakciójában. XVIII. Kémiai 

Előadói Navok. Szervetlen, Analitikai és Fizikai Kémiai Szimpózium 

Szeged. 1995.

3. Királv Zoltán: Menigyökkel dudált termikus reakciók: gazkro- 
matoeráfiás. reakdókinetikai és termokémiai adatok meghatarozasa 

gazreakciókban. Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottsági Ülés, 

Baiatonaimadi. 1999.

1.1. A 2,4-dinitro-fenil-hidrazonok retendós indexe becsülhető a meg
felelő oxovegyüiet forráspontjának ismeretében:

Лэнга = (3,53 ± 0,12) + (1944 ± 13)

1J2. A 2,4-dinitro-fenil-hidrazonok retendós indexe becsülhető a meg
felelő oxovegyüiet retendós indexének ismeretében:

Лэнга = (0,91 ± 0,03)7«, + (1688 ±22)
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1.3. A diaikil-hidrazonok retenciós indexe és a forráspont (4) össze

függése:

/DAH = (310,6 ± 20,5) - (4,06 ±0.17) íb
Dolgozatok

A formula a retenciós index, vagy a forráspont becslésére is 

alkalmazható 1. Miklós Görgényi, Herman Van Langenhove and Zoltán Kiráiv: 

Prediction of gas chromatographic retennon indices of 2.4- 

dinitrophenyihydrazones. J. Chromatogr., A. 693, 181-185 (1995).1.4. A dimetil-hidrazonok retenciós indexe becsülhető a szintézishez 

felhasznált oxovegyület retenciós indexének ismeretében:

2. Zoltán Király, Tamas Körtvélvesi. László Seres and Miklós Görgényi: 

Structure-Retention Relationships m the Gas Chromatography of N.N- 

Dialkyihvdrazones. Chromatographia, 42, 653-659 (1996).

Áidáud-DMH — (345,5 ± j3,5) + (0,88 ± 0,06)7^(jCiOti 

fkaoo-DMH = (284.8 ± 37.8) + (0.86 ± 0.06)4^

1.5. Kiszámítottuk a diaikil-hidrazonok néhány molekuláris paramé

terei. Megállapítottuk, hogy a retenciós indexük kielégítő pontos

sággal becsülhető az alábbi regressziós egyenlettel:

3. Görgényi Miklós, Király Zoltán. Körtvélyesi Tamás. Herman Van 

Langenhove és Seres László: Szerkezet és retenció kapcsolata a 

hidrazonok gázkromatográfiájában. Magyar Kémiai Folyóirat, 103, 

(12), 576-581 (1997).I = (a ± a.) + (b ± crb) x + (c ± (Jc) у

ahol a változók és a regressziós paraméterek:

4. Zoltán Király, Miklós Görgényi and Lászió Seres: A kinetic study of 

the reaction between *CH3 radicals and azoisopropane; reactions of 

'CH3, (CH3)2‘CN=NCH(CH3)2 and (CH3bCH*NN(CH3)CH(CH3;h 

radicals. J. Chim. Phys., 96. 591-609.1999.

а (±СТа) I b(±Gb) I citor)TT7Vesvuiet
00 I 160.7 ±45.2 I 3.69 ±026 |Aldehid-DAH i 6*

0 I 162.6 ±71.4 I 329 ±0.37 I 0Keton-DAH j Sw
0 I 234.6 ± 64.7 I 4.45 ±0.51 I 0Aldehid-DAH I F.
0 1200.4 ±942 j 425 ±0.67 I
0 j 3810 ±397 I 0,88 ±0.05 [ -29,8 ±3.4

dq j 6048 ± 1511 0.77 ±0.09 I-1433 ±3S2

0Keton-DAH I F„
DMH laxo

DMH lax о 5. Zoltán Király, Tamás Körtvéiyesi and László Seres The azomethane- 

ininated reaction of 2-methylbut-2-ene: enthalpy of formánon of the 

radical (CH3)2CH*C(CH3)2, (közlésre benyújtva).

0 I 3457 ±485 3.55 ±020 I -28.4 ±426.DAH
____________ Sa, I dc I 4796 ± 1370 I 3,54 ±0.33 1-1172 ±353
/oxo. A vegyidet szintezisenez leihasznált oxovegyület retenciós maexe 
6w: van der Waais felület (104 pm*)
Fw: van der Waais térfogat (10° pm3)
0: C=N-N kOtesszog fokokban
dc. eiektronsürüscg a C=N kötés C-atomián

DAH
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hozzájárulnák a gázkromatográfiás reicnciós index elméleti értelmezéséhez 2.) Az azo-izopropán metilgyökkei iniciáit termikus reakciója
Az azo-izopropán (AIP) gyökimcült termikus reakcióját 402-444 К 

hőmerséklet-tartomanyban vizsgáltuk diírercrerVbutil-peroxid (DTBP) 

imaátor alkalmazásával. Az imciátorból képződő r-BuO' döntő hanvaaa 

CHrké alakul. így a DTBP „tiszta'5 gyökforrasnak tekinthető.

A fenti hőmerseklet-tanomanvban a képződött *CH3 túlnyomó részé H- 

eivonasi reakciókban metánná, önkombinaciós reakcióban etanna ill. az 

AlP-ról való H-eivonassal képződő ('СН3)2*СН=КгСН('СНз)2 (*Rj gyökkel 

C- és N-kombinaciós termekké alakul.

A (CH3); CN=NCHfCH3)2 rezonancia-stabilizált gyök. meiyben a 

gyokcentrum két ролсюоап jelenhet meg: a C-atomon (Re) ill. a N-ato- 

mon (Rn). Fogyása CH3-kombinaciós. valamint diszproporcionáiódási ter

mékek képződésének eredmenve. A iehetseges diszproporcionálódasi ter

mékek közül csak az egyiket f(CH3;bC=NN=C(CH3)2] azonosítottuk, a 

másik valószínűleg az AIP széles csúcsa alatt eiuáiódott.

is.

Az ertekezesben bemutatott kinetikai eredmények alapkutatás jelle

gűek. a már meglévő reakciókinetikai adatbázist bővítik ki.
Az egyes eiemi reakciókra meghatározón kinetika] paraméterek más 

reakciórendszerek mechanizmusának teljesebb megismerését valamint 

újabb reakciókmetikai paraméterek meghaiarozasát segítik elő.
alkii gyö

kökre meg nem tekinthető igazoltnak. A nagyobb méretű alktlgyökök kép

ződési entaipiáiának meghatarozása - kellően nagyszámú adat eseten - 

lehetóseget ad a
teneszresere. a kísérleti adatokkal nem jellemzett nagy aikilgyökök kép
ződési entaipiáiának egyre pontosabb becslésere.

is íeientós lehet. Piroiitikus ill. polimenzációs folyamatokat felhasználó 

szerves vegyipari műveletek hatékonyságának növelésen iégkörkemiai 

jeiensegek modellezését elősegítheű az elemi reakciók sebességi együtt

hatójának egyre pontosabb ismerete.
2.1. Meghatároztuk a (CH3)2 CN=NCH(CH3)2 és CH3 kombináció

ban a C- es N-gyökcentrumok reaktivitásának aranyát:

СН3)/МДм, CH3) — k]gyXi|9 - 1,95 ± 0.24

23.. Meghataroznik a (CH3>2"CN=NCH(CH3>2 és *CH3 gyökök k^lL 

értékét, valamint kereszikombinádós hányadosukat:

'CH, + *R -► ÓL + (CH3)2C=NN=C(CH3)2 (7)

*CH3 +*R (CH3)3CN=NCH(CH3}2 (18)

k-,/i,8 = 0,138 ±0,033 és <*=3,41
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A CH3 addidója a 2MB2-re egyensúlyi folyamatnak bizonyult:

'СН, + СНзСН=С(СНз)2 (013)2*001(013)2

A (2) reakaó egyensúlyi állandóját а *01з és (013)2*Са1(01з)2 vala

mint a 012С(СНз)=0Ю1з-§у0к0к közötti kombinációs reakdókban kép

ződő termékek kezdeti feihaimozódási-sebességéből határoztuk meg. Kv 

hőmersékletfüggeseből a reakdóentalpiát számítottuk, meivből a reaktan- 

sok képződési entalpiájának ismeretében a gyök képződési entalpiáia 

meghatározható volt

3.1. Meghatároztuk a (GD2 С01(01з)2 képződési entalpiáját 

^^((СНзЬСОКСТзЫ = (1,1 ±6,9) kJ mof1

2.3. Kiszámítottuk az AlP-ról történő H-eivonás relatív sebességi 

együtthatóját:

*СНз + AIP -*• OL + (01з)2*01=МСН(СНз)2 (3)
2 *СНз -*• С2Нв

(2)

(13)

lg [{к}1кпт)1тоГт dm2a s-,/2] =
= (3,1 ± 0,3) - (30,6 ± 2.4) kJ moi"1 !9

ahoi

0=ЯГ In 10.

2.3. Meghatározóik (OLbOÍNNíODO^Obb bomlásának reiahv 

sebességi együtthatóját:

(Ш3)2сн’ш(а1з)а1(а1з)2 -> 2-*СзН7 + (013ьсш=мсн3
3.2. Feltételezve, hogy Benson csoportadditivitási módszere érvényes 

aikilgyókökre is, ismert

tűk a Akisei’С-(С)з] csoportértéket
(23)

2 (OLbCH’N N(013)01(013)2 

(CH3)2CHN(CH,)N(01(0l3)2)N(CH(aÍ3)2)N(CH3)ai(0l3)2 AftfWCHQa] = (177,4 ± 10,0) kJ шоГ1
(26)

lg (к73,'(фк26т) mollc dm“3'2 s"1/2) =
IV. AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI

A hidrazonok gázkromatográfiás paramétereire kidolgozott becslési el
járások mind az alap- mind az alkalmazott kémiai kutatásokat elősegítik. 
A környezetvédelmi analitika előtérbe kerülésével megnövekedett az igény

= (8,8 ± 0,5) - (110,0 ± 6.5) kJ тоГ1 !в

3.) A 2-metil-2-butén metilgyökkel iniciáit termikus reakriója
A 2-meoi-2-buten Í2MB2) gyökhuciált termikus reakdóját 540-610 К 

hőmerseklet-tartomanvban vizsgáltuk. Az iniciátor azo-metán (AM) volt 

A rendszer tanuimanyozasa során a cél a (OD2 С01(01з)2 képződési en- 

talpiáiának meshaiározasa volt

szerek iránt A kapón eredmények lehetővé teszik a 2.4-dinitro-fenil-hidra- 
zonok valamint az N,N-dialkii-hidrazonok kvalitatív analízist továbbá
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mékek képződésének eredmenve. A iehetseges diszproporcionálódasi ter

mékek közül csak az egyiket f(CH3;bC=NN=C(CH3)2] azonosítottuk, a 

másik valószínűleg az AIP széles csúcsa alatt eiuáiódott.

is.

Az ertekezesben bemutatott kinetikai eredmények alapkutatás jelle

gűek. a már meglévő reakciókinetikai adatbázist bővítik ki.
Az egyes eiemi reakciókra meghatározón kinetika] paraméterek más 

reakciórendszerek mechanizmusának teljesebb megismerését valamint 

újabb reakciókmetikai paraméterek meghaiarozasát segítik elő.
alkii gyö

kökre meg nem tekinthető igazoltnak. A nagyobb méretű alktlgyökök kép

ződési entaipiáiának meghatarozása - kellően nagyszámú adat eseten - 

lehetóseget ad a
teneszresere. a kísérleti adatokkal nem jellemzett nagy aikilgyökök kép
ződési entaipiáiának egyre pontosabb becslésere.

is íeientós lehet. Piroiitikus ill. polimenzációs folyamatokat felhasználó 

szerves vegyipari műveletek hatékonyságának növelésen iégkörkemiai 

jeiensegek modellezését elősegítheű az elemi reakciók sebességi együtt

hatójának egyre pontosabb ismerete.
2.1. Meghatároztuk a (CH3)2 CN=NCH(CH3)2 és CH3 kombináció

ban a C- es N-gyökcentrumok reaktivitásának aranyát:

СН3)/МДм, CH3) — k]gyXi|9 - 1,95 ± 0.24

23.. Meghataroznik a (CH3>2"CN=NCH(CH3>2 és *CH3 gyökök k^lL 

értékét, valamint kereszikombinádós hányadosukat:

'CH, + *R -► ÓL + (CH3)2C=NN=C(CH3)2 (7)

*CH3 +*R (CH3)3CN=NCH(CH3}2 (18)

k-,/i,8 = 0,138 ±0,033 és <*=3,41
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1.3. A diaikil-hidrazonok retenciós indexe és a forráspont (4) össze

függése:

/DAH = (310,6 ± 20,5) - (4,06 ±0.17) íb
Dolgozatok

A formula a retenciós index, vagy a forráspont becslésére is 

alkalmazható 1. Miklós Görgényi, Herman Van Langenhove and Zoltán Kiráiv: 

Prediction of gas chromatographic retennon indices of 2.4- 

dinitrophenyihydrazones. J. Chromatogr., A. 693, 181-185 (1995).1.4. A dimetil-hidrazonok retenciós indexe becsülhető a szintézishez 

felhasznált oxovegyület retenciós indexének ismeretében:

2. Zoltán Király, Tamas Körtvélvesi. László Seres and Miklós Görgényi: 

Structure-Retention Relationships m the Gas Chromatography of N.N- 

Dialkyihvdrazones. Chromatographia, 42, 653-659 (1996).

Áidáud-DMH — (345,5 ± j3,5) + (0,88 ± 0,06)7^(jCiOti 

fkaoo-DMH = (284.8 ± 37.8) + (0.86 ± 0.06)4^

1.5. Kiszámítottuk a diaikil-hidrazonok néhány molekuláris paramé

terei. Megállapítottuk, hogy a retenciós indexük kielégítő pontos

sággal becsülhető az alábbi regressziós egyenlettel:

3. Görgényi Miklós, Király Zoltán. Körtvélyesi Tamás. Herman Van 

Langenhove és Seres László: Szerkezet és retenció kapcsolata a 

hidrazonok gázkromatográfiájában. Magyar Kémiai Folyóirat, 103, 

(12), 576-581 (1997).I = (a ± a.) + (b ± crb) x + (c ± (Jc) у

ahol a változók és a regressziós paraméterek:

4. Zoltán Király, Miklós Görgényi and Lászió Seres: A kinetic study of 

the reaction between *CH3 radicals and azoisopropane; reactions of 

'CH3, (CH3)2‘CN=NCH(CH3)2 and (CH3bCH*NN(CH3)CH(CH3;h 

radicals. J. Chim. Phys., 96. 591-609.1999.

а (±СТа) I b(±Gb) I citor)TT7Vesvuiet
00 I 160.7 ±45.2 I 3.69 ±026 |Aldehid-DAH i 6*

0 I 162.6 ±71.4 I 329 ±0.37 I 0Keton-DAH j Sw
0 I 234.6 ± 64.7 I 4.45 ±0.51 I 0Aldehid-DAH I F.
0 1200.4 ±942 j 425 ±0.67 I
0 j 3810 ±397 I 0,88 ±0.05 [ -29,8 ±3.4

dq j 6048 ± 1511 0.77 ±0.09 I-1433 ±3S2

0Keton-DAH I F„
DMH laxo

DMH lax о 5. Zoltán Király, Tamás Körtvéiyesi and László Seres The azomethane- 

ininated reaction of 2-methylbut-2-ene: enthalpy of formánon of the 

radical (CH3)2CH*C(CH3)2, (közlésre benyújtva).

0 I 3457 ±485 3.55 ±020 I -28.4 ±426.DAH
____________ Sa, I dc I 4796 ± 1370 I 3,54 ±0.33 1-1172 ±353
/oxo. A vegyidet szintezisenez leihasznált oxovegyület retenciós maexe 
6w: van der Waais felület (104 pm*)
Fw: van der Waais térfogat (10° pm3)
0: C=N-N kOtesszog fokokban
dc. eiektronsürüscg a C=N kötés C-atomián

DAH
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Dl EREDMÉNYEK
Előadások, poszterek

L László Seres. Zoltán Király and Tamás Körtvélyesi: The azomethane- 
minated reacnon of 2-methylbut-2-ene; enthalpy of formation of the 

radical (СНзЬСН’СТСНзЬ Abstracts. 14th International Symposium 

Gas Kinetics Leeds. 1996 (poszter).

1.) A lA-dinitro-fenil- és N,N-diaikii-hidrazonok minőségi és mennvi- 
ségi analízise

Az azoizopropan menigyökkel iniciált termikus bomlásában diaikil- 
hidrazonok (DAH) is képződnék. E vegyül etek gázkromatográfiás paramé
tereinek meghaiarozása céljából kisebb srénammszamii (C < 6) Alifás 

dnnetil-hidrazonokat (DMH) vaiannnt néhány dietil-hidrazont (DEH) 
szintetizáltunk. Az analízishez a retenaós indexek meghatarozasara eljá
rást dolgoztunk ki.

A kisérieti és számítási technikák kidolgozásához előtanuimanvokat 

folytattunk egy könnyen szintetizálható vegyületcsoport tagjaival, a 2.4- 
dimtro-fenil-hidrazonokkal (DNFH).

A kapott eredmények lehetővé teszik ismert szerkezetű, de nem vizsgált 
hidrazonok gázkromatográfiás paramétereinek becslését.

A kapott eredmények minden esetben a hidrazonok E-izomerere vonat
koznak.

on

1. Király Zoltán. Körtvélyesi Tamas és Seres László: A 

(СНз):*ССН(СНз>2 gyök képződési entaipiáianak meghatarozasa a 2- 

metil-2-buten menigyökkel iniciált reakciójában. XVIII. Kémiai 

Előadói Navok. Szervetlen, Analitikai és Fizikai Kémiai Szimpózium 

Szeged. 1995.

3. Királv Zoltán: Menigyökkel dudált termikus reakciók: gazkro- 
matoeráfiás. reakdókinetikai és termokémiai adatok meghatarozasa 

gazreakciókban. Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottsági Ülés, 

Baiatonaimadi. 1999.

1.1. A 2,4-dinitro-fenil-hidrazonok retendós indexe becsülhető a meg
felelő oxovegyüiet forráspontjának ismeretében:

Лэнга = (3,53 ± 0,12) + (1944 ± 13)

1J2. A 2,4-dinitro-fenil-hidrazonok retendós indexe becsülhető a meg
felelő oxovegyüiet retendós indexének ismeretében:

Лэнга = (0,91 ± 0,03)7«, + (1688 ±22)
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vezető reakciók esetén további lehetőség nyílik gyökök képződési ental- 

piáiának. ill. ismert csoportértékek alapján újabb csoportertékek 

meghaxaro zásara.
А та7ктптпятп|гпгпя<: analízishez eienEedhetetienül szükséges a vegyü- 

ietek Kovats retenciós mdexének vaiannnt lángiomzációs detektorra vonat

koztatott erzékenvsegi faktorának ismerete. Ezen adaiok meghatarozasara 

iáén сп.’яктяп becslési eiiárasokat szoktak használni. Egy homológ soron 

beiül meghatározzák a vegyüietek fizikai-kémiai vagy molekuláris paramé

tereit és összefüggést keresnek ezen paraméterek és a retenciós indexek 

között. A regressziós egyenletek ismeretében a homológ sor nem vizsgált 

rajainak retenciós indexe becsülhető.

Társszerzői lemondó nyilatkozat

Alulírott nyilatkozom, hogy a Jelölt téziseit ismerem, 

tézisekben foglalt tudományos eredményeket tudománvos fokozat 

megszerzéséhez nem használtam fel, s tudomásul veszem, hogy azokat 

ilyen célból a jövőben sem használhatom fel.
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A reakciókat a masodiaaos folyamatok szerepének visszaszorítása eráe- 
keoen a ktinriniási vegvüietek bomlási hőmérsékleténél alacsonyabb hő

mérsékletén vizsgáltuk iniciátorok segnségével.
A gyökmidált bomlásokat hagyomanvos sztatikus vákuumkeszüiékben 

vizsgáltuk. kenesmentes teflon csapokat alkalmazva. A reakciókat vegter- 
mrv^naii7ic^i követtük. A mennyiségi és minőségi analízist gazkromato
gráfiás. уя7~ктпп1ятп^тяАя^-гпп1е^^ретшпегпях. Founer-transzronnaciós- 
infiavorös-SDektroszkópiás valamint marmagneses-rezonancia-speKtrosz- 

kopiás módszerekkel végeztük
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