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PhD kutatásaim első évében az OH + 2MTHF reakció kinetikáját tanulmányozom 

gyorsáramlásos kísérleti technikával (DF), az OH-gyököt rezonancia-fluoreszcenciával (RF) 

detektáltam. A vizsgálatot folytatni fogom az impulzuslézer-fotolízis (PLP-RF) technikával is, 

ezt követően pirolízis vizsgálatokat végzek, amelynek során vizsgálni fogom a nyomás és 

hőmérséklet változásának hatását a 2MTHF termikus bomlására. Célul tűztem ki továbbá a 

gamma-valerolakton (GVL) fotokémiai vizsgálatának lezárását, amelyet exciplex-lézer 

fotolízissel végzek. 

Az általam vizsgált 2-metil-tetrahidrofurán egy színtelen, kellemes szagú folyadék. 

Kiváló tulajdonságai közé tartozik, hogy tág hőmérséklet tartományban folyadék 

halmazállapotú marad, emiatt a THF helyettesítőjeként is használják.  

A 2MTHF előállítható biomasszából, ezért, valamint előnyös tulajdonságai miatt 

távlati lehetőség van a 2MTHF nagy méretekben történő előállítására és széleskörű 

felhasználására bioüzemanyagként és megújuló alapanyagként a szerves vegyipar számára. 

Használatával viszont szembesülnünk kell azzal a problémával, hogy nem ismerjük a 

molekula légkörkémiai hatásait. A mára már tudományosan is megalapozott globális 

felmelegedés miatt azonban elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk a felhasználásra kerülő 

anyagok esetleges környezeti kockázataival, hatásukkal a klímaváltozásra és a levegő 

minőségére. Ezért a széleskörű felhasználás előtt alaposan meg kell vizsgálni a 2MTHF 

fizikai-kémiai tulajdonságait és reakcióinak kinetikáját.  

Köztudott, hogy az OH-gyök a troposzféra legreaktívabb szabadgyöke, ezért fontos a 

légkörbe jutó anyagok OH-gyökkel végbemenő reakciójának vizsgálata. A 2MTHF 

hidroxilgyökkel lejátszódó reakcióját gyorsáramlásos mérőberendezésben tanulmányoztam.  

A kinetikai kísérletek célja az OH + 2MTHF reakció sebességi együtthatójának 

meghatározása volt. A méréseket pszeudo-elsőrendű körülmények között végeztem. Ilyen 

körülmények között a 2MTHF-nek az OH-gyökhöz képest kellően nagy feleslegben kellett 

jelen lenni ahhoz, hogy a vizsgált reakció sebessége mellett az egyéb reakciók sebessége 

elhanyagolható legyen. Ekkor a 2MTHF koncentrációja állandónak tekinthető, és az OH-gyök 

reakciója elsőrendű kinetikát követ, vagyis elegendő a szabadgyök koncentrációjával arányos 
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jelet mérni. Mértem a hidroxilgyök koncentrációjával arányos OH-jelnagyságot az egyes 

távolságoknál.  

A bemutatott bal oldali ábrán látható, hogy jól teljesült a kinetika, a jelnagyságok 

logaritmusa a változtatott távolság függvényében egyenest ad, amelynek meredeksége a 

pszeudo-elsőrendű sebességi együtthatóval arányos (k1’). A jobb oldali ábrán a meghatározott 

pszeudo-elsőrendű sebességi együtthatókat a 2MTHF koncentráció függvényében ábrázoltam. 

A pontokra illesztett egyenes meredeksége megadja a bruttó reakció sebességi együtthatóját 

(k1). A kapott sebességi együttható szobahőmérsékleten 1,18x10
–11

 cm
3
 molekula

–1
 s

–1
.  

 

Az irodalomban egy kinetikai adat található az OH + 2MTHF reakcióra, amit 

Wallington és társai határozták meg [T.J.Wallington et al, Environ. Sci. Technol., 24, 1596-

1599 (1990)] Ez az érték 2,44x10
–11

 cm
3
 molekula

–1
 s

–1
, ami körülbelül kétszer akkora, mint 

az általam meghatározott érték. A vizsgálatok eltérő nyomáson zajlottak, ami azt jelentheti, 

hogy a reakciónak nyomásfüggése van. Ennek alaposabb vizsgálatát tervezem elvégezni. 

További terveim közé tartozik az OH + 2MTHF reakció sebességi együtthatójának 

meghatározása a gyorsáramlásos technika mellett impulzuslézer fotolízissel, és a 

hőmérsékletfüggés vizsgálata. 

Összefoglalásként elmondható, hogy kidolgoztam a gyorsáramlásos kísérleti eljárást 

az OH + 2MTHF reakcióra, valamint meghatároztam ezzel a technikával a reakció sebességi 

együtthatóját szobahőmérsékleten. 
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