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I.  Rövidítések jegyzéke 

AcE aceton enolos alakja 

BrMA  brómmalonsav 

BS BrO3
– – SO3

2– 

BSM BrO3
– – SO3

2– – Mn2+ 

BSF BrO3
– – SO3

2– – Fe(CN)6
4– 

BZ Belousov-Zhabotinsky 

Ca-ISE kalcium-ionszelektív elektród 

Cd-ISE kadmium-ionszelektív elektród 

CHD 1,4-ciklohexándion 

CIMA  klorit – jodid – malonsav (chlorite – iodide – malonic acid) 

CSTR folyamatosan kevertetett tankreaktor (continuously stirred tank reactor) 

F-ISE fluorid-ionszelektív elektród 

FKN  Field-Kőrös-Noyes 

HRP horseradish peroxidase 

MA  malonsav 

UBO nem-katalizált bromátoszcillátor (uncatalyzed bromate oscillator) 

S szubsztrát 

SSI stacionárius állapot I. (Steady State I.) 

SSII stacionárius állapot II. (Steady State II.) 
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II.  Irodalmi áttekintés 

1. Bevezetés 

Periodicitás alatt egy anyagi rendszerben fellépő jelenség időben, vagy térben történő 

szabályos ismétlődését értjük (lásd 1. ábra). 
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1. ábra: Válaszjel (vagy tulajdonság) vs idő függvény a periodikusság szemléltetésére 

Periodikus jelenség az anyagi szerveződés valamennyi szintjén kialakulhat. Az élő és 

élettelen természetben egyaránt előforduló periodikus viselkedésre példa a napi és évi 

ciklusok megjelenése (a nappalok és éjszakák, az évszakok váltakozása), a mechanikai 

inga mozgása, a biológiai óra működése, a glikolízis néhány részfolyamata, a bolygók 

keringése a Nap körül, egyes állatfajok kültakarójának mintázata, a populációs dinamika 

érvényesülése az állatvilágban, stb. (lásd 2. ábra). 

   

2. ábra: Példák a természetben előforduló időbeni és térbeni periodicitásra 
Bolygók Nap körüli keringése Állatok kültakarójának mintázata 

Periodicitással kémiai rendszerekben is találkozunk. Kémiai periodicitásról akkor 

beszélünk, ha egy kémiai változás során a résztvevő komponensek koncentrációja nem 

monoton, hanem periodikusan változik időben, vagy térben. A kémiai periodicitás 

tanulmányozásának azért van jelentősége, mert a természetben előforduló periodikus 
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jelenségek általános törvényszerűségeit az anyagi szerveződés legalacsonyabb szintjén, 

a molekuláris szinten tudjuk legkönnyebben vizsgálni, értelmezni és megérteni. 

2. Periodikus kémiai jelenségek 

2.1. Periodikus kémiai jelenségek csoportosítása 

A kémiai eredetű periodicitásnak két alapvető megjelenési formája van. Az egyik a 

koncentráció-oszcilláció az időskálán, ezt nevezzük oszcilláló kémiai reakciónak. Az 

oszcillációk vizuálisan észlelhetők, ha színes köztitermék keletkezik a reakció során, 

vagy követhetők műszerrel, ha az oszcilláló komponens koncentrációjával arányos jelet 

(pl. fényabszorpció, elektródpotenciál) mérjük. A kémiai oszcillációk zárt és nyitott 

rendszerben egyaránt előfordulnak. A fizikai-kémiai értelemben vett zárt rendszerben az 

oszcillációk csillapított amplitúdóval követik egymást, majd megszűnnek, mivel a 

reaktánsok egyszeri betáplálása után nem történik további anyagbevitel (lásd 3. ábra). 

idő

je
l

 

3. ábra: Csillapított oszcillációk zárt rendszerben 

Az oszcillációk csillapítatlan amplitúdóval tetszőleges ideig fenntarthatók nyitott 

rendszerben, például áramlásos kevert tank reaktorban (angol rövidítés: CSTR), 

amelyben folyamatos a reaktánsok bevezetése és a végtermékek elvezetése. A 4. ábrán 

egy nyitott rendszerű kísérleti berendezés vázlata látható, melynek főbb részei az 

anyagtranszportot biztosító perisztaltikus pumpa, a reaktánsok összekeverésére szolgáló 

reakcióedény (reaktor), a különböző komponensek koncentrációjának időbeni változását 

követő szenzorok és az oszcillációs jelek regisztrálására és tárolására alkalmas rekorder, 

illetve számítógép. 
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4. ábra: Nyitott rendszerű kísérleti berendezés 

A mért periodikus jelek általában egyszerű szerkezetűek. Kialakulhatnak azonban 

összetett, sőt szabálytalan, aperiodikus oszcillációk is. Utóbbi esetben beszélünk kémiai 

káoszról. A periodikus egyszerű és összetett, valamint az aperiodikus jel vs idő görbék 

láthatók az 5. ábrán. 
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5. ábra: a) egyszerű oszcillációk a ClO2
− − I− reakcióban,1 b) összetett c) aperiodikus 

oszcillációk a ClO2
− − S2O3

2− reakcióban2 

a) b) c) 
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A periodikus kémiai jelenségek másik megjelenési formája a reakció-diffúziós 

szerkezetek kialakulása, más néven a kémiai mintázatképződés. Ha egy időben 

koncentráció-oszcillációra képes homogén oldatban a mechanikai keveredést 

megakadályozzuk (pl. az elegyet vékony rétegben oszlatjuk el, csőbe töltjük, vagy gélbe 

ágyazzuk), akkor a kémiai kinetika és a diffúzió együttes hatására, a kezdetben 

homogén oldatban spontán szerkezetek alakulhatnak ki. A mintázatoknak két 

megjelenési formája ismert: a dinamikus és a stacionárius. A dinamikus szerkezetek 

mozgó kémiai hullámok, amelyek időben növekvő sugarú koncentrikus körök, vagy 

ezek megzavarásával létrejövő spirálok (lásd 6. ábra). 

 

    

6. ábra: Kémiai hullámok: a) koncentrikus körök, b) spirálok 

Stacionárius térbeni jelenségek, azaz állóhullámok is létrejöhetnek, erre példa a Turing 

struktúra, amely szabályosan elhelyezkedő pontok, vagy labirintus formájú sávok térben 

kialakuló mintázata (lásd 7. ábra). 

    

7. ábra: Turing struktúrák 

a) 

b) 
 



9 

2.2. Periodikus kémiai jelenségek kialakulásának feltételei 

A kémiai oszcillációk létrejöttéhez termodinamikai, kinetikai és parametrikus 

feltételeknek kell teljesülnie. Az oszcilláció termodinamikai feltétele az, hogy a rendszer 

az egyensúlyi állapottól távol legyen. Egyensúlyi helyzetben koncentráció-oszcilláció 

nem léphet fel, mert ez ellentmondana a termodinamika második főtételének. A 

kinetikai feltételek a következők: nemlinearitás a kinetikában, (+) és (−) 

visszacsatolások a kémiai mechanizmusban. A nemlinearitás követelménye könnyen 

teljesül, mert a nemlinearitás a kémiai kinetikában inkább szabály, mint kivétel. A 

visszacsatolás ritkábban teljesülő feltétel. A visszacsatolás azt jelenti, hogy egy 

folyamat mechanizmusában egy későbbi lépés terméke befolyásolja egy korábbi lépés 

sebességét, a (+) visszacsatolás növeli, a (−) visszacsatolás csökkenti. Az oszcilláló 

kémiai reakciókat a pozitív visszacsatolás (pl. az autokatalízis) és a késleltetett negatív 

visszacsatolás (inhibíció) együttes érvényesülése hozza létre. 

Egy kémiai reakcióban megvalósuló oszcillációs mechanizmus a következő módon 

értelmezhető. Legyen a feltételezett kémiai reakció bruttó egyenlete: 

PA YX,→  

(Az A kiindulási anyag, amely X és Y köztiterméken át P végtermékké alakul.) 

A legtöbb kémiai reakcióban a reaktáns(ok) (A) koncentrációja monoton csökken, a 

termék(ek)é (P) monoton nő, X és Y koncentrációja egyetlen maximumot mutatva 

változik az időskálán. Ha a már említett termodinamikai és kinetikai feltételek 

teljesülnek, X és Y koncentrációja ismétlődő minimum és maximum értékeket vehet fel, 

azaz oszcillál. Az oszcilláció mechanizmusa leírható az 1910-as években született 

Lotka-Volterra modellel3, amely három elemi reakciót tartalmaz: 

 A + X → 2X k1  (R1) 

 X + Y → 2Y k2  (R2) 

 Y → P k3  (R3) 

Az indukciós szakaszban a kiindulási anyagokból a lassú R1 és R2 reakciókban kevés 

X, majd ebből Y képződik. Ezt követően X és Y autokatalitikusan keletkezik ((+) 

visszacsatolás), de fáziskéséssel, azaz Y gyors keletkezése csak bizonyos X érték elérése 

után kezdődik el. Az R2 lépés elfogyasztja az összes X-et ((−) visszacsatolás), majd Y az 
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R3 reakcióban P végtermékké alakul. Ezzel X-re és Y-ra nézve visszaáll az eredeti 

állapot. Ha az elreagált A anyagot folyamatosan pótoljuk (tehát az egyensúlytól távoli 

állapotot tartunk fenn), új ciklus kezdődik. A modell alapján az [X] ill. [Y] vs idő 

görbék kiszámolhatók, amelyek az elemi lépések bizonyos sebességi állandói mellett az 

X és Y köztitermék koncentrációjának csillapítatlan oszcillációját mutatják (lásd 

8. ábra). 
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8. ábra: Lotka-Volterra modell alapján számolt koncentráció-oszcillációk 

Az (+) és (−) visszacsatolások érvényesülése a periodikus jelenségek kialakulásának 

szükséges, de nem elégséges feltétele. Kémiai oszcillációhoz a parametrikus 

feltételeknek is teljesülniük kell. Ez azt jelenti, hogy létezik a paramétereknek egy olyan 

értéktartománya, amelyben a rendszerben monoton, vagy stacionárius viselkedése 

helyett oszcilláció lép fel. 

A termodinamikai és kinetikai feltételek modellszámításokban könnyen, a valóságban, a 

kísérletekben sokkal nehezebben valósíthatók meg. 

2.3. Oszcilláló kémiai reakciók csoportosítása 

Az első oldatfázisú kémiai reakciót (H2O2 bomlása jodátion jelenlétében) Bray4 1921-

ben, a másodikat (citromsav Ce4+ -katalizálta bromátos oxidációja, lásd később) 

Belousov5 1951-ben fedezte fel, de megfigyeléseiket sokáig kísérleti műterméknek 

tekintették. A kémiai oszcilláció realitását a tudományos világ csak a 60-as évek 

közepén ismerte el és innen számítjuk azt az időszakot, amelyben az oszcillációs kémiai 

jelenségek kutatása – nemlineáris kémiai dinamika néven – önálló és rohamosan fejlődő 

diszciplínává vált. Az elmúlt öt évtizedben kilenc oszcillátor családot állítottak elő, több 

száz variánssal. Az oszcillációs ciklus kémiájának hasonlósága alapján csoportosított 
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oszcillátor családok a következők: bromát-(BrO3
−); klorit-(ClO2

−); jodát-(IO3
−); oxigén-

(O2); hidrogén-peroxid-(H2O2); mangán-(MnO4
−, Mn(IV), Mn(III), Mn(II)); pH-(H +); 

Cu(II)-katalizált- és bromit-(BrO2
−) oszcillátorok. A felsorolt oszcillátor családok 

mindegyikében az oxidációs ciklus redoxikémián alapul. 

Kísérleti munkám során a bromátoszcillátorok és a pH-oszcillátorok családjába tartozó 

rendszerekkel foglalkoztam, ezért a két oszcillátorcsalád jellegzetességeit részletesen 

bemutatom. 

3. Bromátoszcillátorok 

3.1. Bromátoszcillátorok története és csoportosítása 

A bromátoszcillátorok történetét az 50-es évek elejétől számítjuk. Boris P. Belousov, az 

akkori Szovjetunióban, a szerves molekulák élő sejtben lejátszódó oxidációjának 

egyszerű kémiai modelljét kersete.5 Az említett biokémiai folyamatok középpontja a 

Krebs-ciklus, amelyben a szerves savakból oxidációs reakcióban szén-dioxid és víz 

képződik. Az anyagcsere folyamat „kémcső”-változatában Belousov szerves 

szubsztrátumként citromsavat (a Krebs-ciklus egyik köztitermékét), oxidálószerként 

bromátiont savas közegben, katalizátorként cérium(III)iont választott és azt várta, hogy 

a reakció monoton halad az egyensúlyi állapot felé, amit a színtelen oldat (a katalizátor 

redukált állapota, Ce3+ színtelen) sárgulása jelez (a katalizátor oxidált állapota, 

Ce4+ sárga). Meglepetésére azonban a sárga színű oldat elszíntelenedett, aztán ismét 

sárga, majd ismét színtelen lett, több tucatszor „oszcillált” a katalizátor oxidált és 

redukált állapota között. Belousov többször is próbálkozott megfigyelésének közlésével, 

de a bírálók elutasították a kéziratot arra hivatkozva, hogy periodikus kémiai reakció 

homogén rendszerekben nem lehetséges. Az akkori ismeretek szerint felfedezése 

ellentmondásban volt a termodinamika II. főtételével. 

Majdnem tíz év telt el, amikor egy fiatal biofizikus Anatol M. Zhabotinsky felfigyelt a 

különös eredményt hozó kísérletre és a rendszer szisztematikus vizsgálatával fontos 

megállapításokat tett a reakció mechanizmusára vonatkozóan. Eredményét hazájában 

sikeresen publikálta.6 A nyugati tudományos világ számára Zhabotinsky tette ismertté 

az oszcilláló reakciót; 1968-ban egy prágai nemzetközi biokémiai szimpóziumon 

számolt be eredményeiről. Azóta a bromátoszcillátorok több mint száz variánsát 
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állították elő a különböző laboratóriumokban. A két felfedező nevét viselő Belousov-

Zhabotinsky (BZ) reakció alatt szerves szubsztrátok (leggyakrabban malonsav) és 

bromátion között savas közegben lejátszódó, átmenetifém-ionok (pl. Ce3+, Mn2+, stb.) 

által katalizált oszcilláló reakciót értjük. 

A Belousov-Zhabotinsky reakció izgalmas története a világ másik felén Oregonban 

(USA) folytatódott a hetvenes évek elején. Richard M. Noyes professzor és Ph.D. diákja 

Richard J. Field, egy magyar vendégkutatóval, Kőrös Endrével együttműködve 

kidolgozta a BZ-reakció mechanizmusát (FKN-mechanizmus).7 Ez fő vonalaiban leírja 

a jelenséget, de a mechanizmus egyes részleteiben még ma is vitatott. 

1971-ben az USA-ból hazatérve Kőrös Endre átadta kollégáinak a nemlineáris kémiai 

tudományágában szerzett ismereteit és tapasztalatait. Ekkor indult be Magyarországon 

az oszcillációs kémiai jelenségek kutatása. Körös Endre 2002-ben bekövetkezett 

haláláig az ELTE „oszcillációs kutatócsoportjának” vezetője volt.  

A bromátoszcillátorok általános összetétele: bromátion – szubsztrát – katalizátor – sav. 

Savas közeg azért szükséges, mert csak a protonált BrO3
− (HBrO3) reaktív. Általában 

kénsavat használunk savanyításra. A sósav nem megfelelő, mert a kloridion az 

oszcillációs ciklus kialakulását gátolja (inhibiálja). 

Katalizátorként 1,0 – 1,5 V közötti normál redoxipotenciállal rendelkező redoxirendszer 

alkalmas. A leggyakrabban alkalmazott katalizátor a Ce4+/Ce3+ pár, de használható a 

Mn3+/Mn2+ redoxirendszer, vagy néhány fémkomplex is, pl. a vas(II)/vas(III)-

fenantrolin (Fe(phen)3
3+/Fe(phen)3

2+) és a ruténium(II)/ruténium(III) bipiridil 

(Ru(bpy)3
3+/Ru(bpy)3

2+) komplexe. 

A bromátion a bromátoszcillátorok közös komponense, amelyet a szubsztrát (S) 

bromidionig redukál. A redukciós folyamatban (+) és (−) negatív visszacsatolások 

szerepelnek (lásd 9. ábra). 

 

9. ábra: A bromátion redukciós folyamata: köztitermékek és visszacsatolások 

HOBr Br− Br2 

(+) visszacsatolás (−) visszacsatolás 

HBrO3 HBrO2 BrO2 
(S) (S) (S) (S) (S) 
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A bromátiont a Br− is képes redukálni, ezért szubsztrátként bromidiont alkalmazva, 

áramlásos reaktorban a BrO3
− − Br− − katalizátor − sav összetételű rendszerben is 

felléphet oszcilláció. Az említett rendszer az oszcillátorcsalád legegyszerűbb tagja, ezért 

„minimális bromátoszcillátornak” nevezzük.8 

Szubsztrátként bromidion helyett sok szervetlen és még több szerves vegyület 

használható, amely a bromátiont bromidionig képes redukálni. A szervetlen szubsztrátot 

tartalmazó bromátoszcillátorok [egy kivételtől (H2PO2
–) eltekintve]9 katalizátor 

jelenlétében és csak nyitott rendszerben oszcillálnak. A szerves szubsztrátumú 

bromátoszcillátorokban zárt rendszerben (is) és széles koncentrációtartományban 

kialakul oszcilláció. A variánsok kb. 70%-a csak katalizátor jelenlétében működik, ezek 

a BZ-típusú rendszerek. A katalizátor nélkül működő rendszerek az úgynevezett nem-

katalizált, azaz UBO- (Uncatalyzed Bromate Oscillators) oszcillátorok. A BZ-

szubsztrátok egyik alcsoportjába olyan alifás karbonsavak tartoznak, melyek 

brómozódásra és oxidációra egyaránt képesek. A másik csoportot olyan szubsztrátok 

(alifás szerves savak, szacharidok, aminosavak) alkotják, amelyek a reakció során csak 

oxidálódni képesek, de brómozódni nem. Utóbbiak alkalmazásakor, az oszcilláció 

kialakulásához a redukáló szubsztrát mellett egy másik vegyület jelenléte is szükséges, 

amely kellő sebességgel köti meg a köztitermékként keletkező brómot, az oszcilláció 

egyik inhibitorát. Erre a célra megfelelő vegyület az aceton. A bróm eltávolítása 

történhet valamilyen inert gáz (pl. nitrogén, argon) rendszerbe történő bevezetésével is. 

A legfontosabb szubsztrátokat az 1. táblázat foglalja össze. 

1. táblázat: A bromátoszcillátorok szubsztrátjai 

Szubsztrát katalizált (BZ) rendszerek nem-katalizált (UBO) rendszerek 

Szervetlen 
Br− („minimális”) 
SO3

2−; N2H4; AsO3
3−; Sn(II), H2PO2

− I− 

alifás karbonsavak 
(pl. malonsav, almasav…) 

Szerves 
alifás szerves savak 

(pl. oxálsav, borkősav, tejsav…) 
szacharidok 

(pl. glükóz, fruktóz…) 
aminosavak 

(pl. alanin, glicin, tirozin…) 

fenol, anilin és ezek szubsztituált 
származékai 

(pl. antranilsav, pirokatechin, 
pirogallol…) 

1,4-ciklohexándion 
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A nem-katalizált oszcilláló kémiai rendszerek szerves szubsztrátja fenol- vagy anilin-

származék, amely oxidálható (kinonná vagy kinon-iminné) és brómozható. Az 1,4-

ciklohexándion (CHD) alkalmazásakor a bromátionnal történő oxidációban a reakció 

során keletkeznek aromás hidroxil csoportot tartalmazó intermedierek. Az oszcilláció 

kialakulásához a szubsztrát oxidációs és brómozási reakciójának közel azonos 

sebességgel kell végbemenni. Ha az oxidáció lényegesen gyorsabb, mint a brómozódás, 

akkor a felhalmozódó bróm inhibitorként hat és oszcilláció nem lép fel. Ha a 

brómozódás túl gyors, akkor a szerves brómszármazék oxidációjában túl sok bromidion 

termelődhet. A felhalmozódó Br− is inhibitor hatású, ezért ilyenkor sem alakul ki 

oszcilláció. 

A zárt rendszerben oszcillációra képes bromátoszcillátorok keverés vagy 

konvekciómentes vékony oldatrétegében mintázatok képződnek. A BZ-rendszerek egyik 

végterméke CO2 gáz, az UBO-rendszerekben a reakció során gyakran csapadék 

keletkezik. Mindkét termék zavarja a kémiai mintázatok kifejlődését és a rendszerek 

térbeni viselkedésének tanulmányozását. Az 1,4-ciklohexándion (CHD) szubsztrátumú 

rendszer ebből a szempontból ideális bromátoszcillátor, mert buborék- és 

csapadékmentes és több órán át fennmaradó kémiai hullámok állíthatók elő vele. A 

10. ábrán a CHD szubsztrátumú rendszerben kialakuló kémiai hullámok láthatók. A 

térben kialakuló koncentráció-oszcillációk jól megfigyelhetők10 különböző 

redoxiindikátorok jelenlétében. 
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Ferroin Ru(bpy)3
2+-komplex Erioglaucin 

   
Difenil-amin Difenil-amin-szulfonsavsó Para-etoxi-krizoidin 

10. ábra: Kémiai hullámok a BrO3
− – CHD – sav rendszerben, 

különböző indikátorok jelenlétében10 

3.2. A BZ reakció FKN mechanizmusa 

A malonsav szubsztrátot tartalmazó BZ-reakció az egzotikus kémiai rendszerek 

„prototípusa”. Részletes mechanizmusára Field, Kőrös és Noyes tett javaslatot 1972-ben 

(FKN mechanizmus).7 A modell néhány korrekcióval ma is általánosan elfogadott és a 

BZ-reakció bromidion-kontrollált mechanizmusaként ismeretes. Az alábbiakban 

ismertetem az FKN mechanizmus főbb lépéseit. 

A reakció bruttó sztöchiometriáját (közelítőleg) a következő egyenlet fejezi ki: 

 2BrO3
− + 3CH2(COOH)2 + 2H+  → rkatalizáto  2BrCH(COOH)2 + 3CO2 + 4H2O 

A bruttó folyamatban, a bromátion katalizátor (pl. Ce3+, Mn2+, ferroin,…) jelenlétében 

oxidálja és brómozza a malonsavat (MA), brómmalonsav (BrMA) és szén-dioxid 

keletkezik. A folyamat katalizátor nélkül lassú, a köztitermékek koncentrációja nem 

oszcillál. Katalizátor jelenlétében a bruttó reakció gyors és a köztitermékek 

koncentráció-oszcillációja kíséri. A bromátion a malonsavat a katalizátor közvetítésével 
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oxidálja. 

Az FKN mechanizmus a katalizált folyamatban három részreakciót különböztet meg: 

 BrO3
− + 2Br− + 3H+ + 3MA → 3BrMA + 3H2O (R4) 

 BrO3
− + 4Ce3+ + 5H+ + MA → 4Ce4+ + BrMA + 3H2O (R5) 

 Ce4+ + MA + BrMA + H2O → Ce3+ + Br− + termékek (R6) 

A bruttó folyamatban az oszcillációk során két kinetikai állapot, egy bromidionban 

gazdag és egy bromidionban szegény állapot váltakozik. 

Az R4 részfolyamat kételektronos lépéseket magába foglaló részreakciókból áll és 

akkor domináns szerepű, ha a bromidion-koncentráció viszonylag nagy ([Br−] > 10-6M). 

Ebben az ún. bromidgazdag állapotban a bromátion többlépéses redukciója megy végbe, 

amely során a köztitermék Br2 és HOBr a malonsav brómozásával brómmalonsavat 

termel. 

Az R4 reakció a bromidiont fogyasztja és amikor koncentrációja egy kritikus érték 

([Br−]krit) alá csökken, a rendszerben az R5 részfolyamat indul be. Ez a folyamat 

gyökös, egyelektronos oxidációs lépéseket tartalmaz. A BrO3
−-nak Ce3+-nal történő 

redukciója nem a kiindulási anyagok közvetlen egymásra hatásával megy végbe. A 

bromátion a rendszerben jelenlévő brómossavval (HBrO2) lép reakcióba és a képződött 

bróm-dioxid gyök (BrO2
·) oxidálja a katalizátort: 

 BrO3
− + HBrO2 + H+ → 2BrO2

· + H2O 

 BrO2
· + Ce3+ + H+ → HBrO2 + Ce4+ x2 

 BrO3
− + HBrO2 + 2Ce3+ + 3H+ → 2HBrO2 + 2Ce4+ + H2O 

Az R5 reakcióban a brómossav autokatalitikusan képződik mindaddig, amíg az összes 

Ce3+ nem oxidálódik. Ezután gyorsan diszproporcionálódik, így a rendszerből eltűnik: 

 2HBrO2 → BrO3
− + HOBr + H+ 

A képződött HOBr brómozza a malonsavat és brómmalonsav keletkezik. 

Az oszcillációs ciklus újraindulásához a katalizátornak redukálódnia kell és 

bromidionoknak kell termelődnie. A harmadik részfolyamatban (R6) a katalizátor 

oxidált alakja (Ce4+) oxidálja a brómmalonsavat, miközben a mechanizmus 

szempontjából két fontos termék, a katalizátor redukált alakja (Ce3+), és a bromidion 
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keletkezik. A bromidion-koncentráció emelkedik, előbb-utóbb eléri a kritikus értéket és 

a brómossavat termelő autokatalitikus folyamatot átmenetileg leállítja. A bromidtermelő 

R6 folyamat következtében, a bromidon-koncentráció ugrásszerűen megnő, a rendszer 

visszabillen a Br−-ban gazdag állapotba és az R4 részfolyamat újraindul. Az FKN 

mechanizmus sematikus vázlata látható a 11. ábrán. 

 

11. ábra: A BZ reakció FKN mechanizmusának sematikus ábrája 

Az FKN mechanizmus alapján az egyes reakciókhoz tartozó sebességi állandók 

segítségével meghatározható a [Br−]krit értéke, amely fontos szerepet játszik az 

oszcilláció kialakulásában: [Br−]krit = (k5/k2 [BrO3
−]) = 3,5x10-6. A [Br−] időbeni 

változása látható a 12. ábrán. 

0 200 400 600 800 idő / s
10-6

10-5

[Br−]

[Br−]
krit

 

12. ábra: A bromidion-koncentráció periodikus változása a BZ-reakcióban 

CO2 

MA 

Ce3+ 

Ce4+ 

BrO3
− 

HBrO2
 

Br− 

BrMA 

MA CO2 

MA 

aktiválás 
(autokatalizis) 

gátlás 
(autoinhibició) 
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3.3. Az Oregonátor modell 

A BZ reakcióra kidolgozott FKN mechanizmus alapján alkotta meg Field és Noyes 

1974-ben az Oregonátor modellt.11 A modell első változata, az irreverzibilis Oregonátor 

határciklusos oszcillációt és gerjeszthetőséget képes szimulálni valóságos sebességi 

állandók felhasználásával. A modell egy autokatalitikus folyamatot, egy negatív 

visszacsatolási lépést és három köztiterméket tartalmaz. 

 A + Y → X + P k7 = 1,34 M-3 s-1  (R7) 

 X + Y → 2P k8 = 1,6x109 M-2 s-1  (R8) 

 B + X → 2X + Z k9 = 8x103 M-2 s-1  (R9) 

 X + X → Q + P k10 = 4x107 M-1 s-1  (R10) 

 Z → fY k11 = 1 s-1  (R11) 

A betűjeleknek kémiai jelentése a következő: A = B = BrO3
−, X = HBrO2, Y = Br−, 

Z = Ce4+ P és Q a kémiai oszcilláció szempontjából inert reakciótermékek (nem 

alakulnak tovább) f sztöchiometriai faktor. 

A modell jól leírja a BZ reakció intermediereinek (Br−, HBrO2, Ce4+) 

koncentrációváltozását az idő függvényében (lásd 13. ábra), az intermedierek 

koncentrációváltozását egymás függvényében (a határciklusos viselkedést), valamint a 

periódusidőt és egyéb jellemzőket. 
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[HBrO
2
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13. ábra: A Ce4+ és HBrO2 intermedierek koncentrációváltozása vs idő görbéi 
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A modell lineáris stabilitás analízise alapján bebizonyosodott, hogy az Oregonátor 

működése f = 1 esetében optimális és az oszcilláció csak 0,5 < f < 1 + 2  teljesülése 

esetén lép fel. 

Az Oregonátor modellt továbbfejlesztésével sok kutató mellett Field is foglalkozott, aki 

az eddigi irreverzibilis lépéseket az 5. reakció kivételével reverzibilisként kezelte.12 Az 

így módosított modell sokkal jobb egyezést ad a kísérleti eredményekkel, mint az 

irreverzibilis változat. 

4. pH-oszcillátorok 

4.1. pH-oszcillátorok általános jellemzése és csoportosítása 

pH oszcillátoroknak azokat az oszcilláló kémiai rendszereket nevezzük, amelyekben a 

periodikus H+ koncentráció-változás nem csupán az oszcillációs ciklust kísérő jelenség, 

hanem a rendszerben lejátszódó H+ termelő és fogyasztó reakciók kapcsolódása idézi 

elő a specieszek koncentrációjának oszcillációját. Ezekre a rendszerekre jellemző, hogy 

nem pufferolt közegben a pH 1 - 4 egységnyi amplitúdóval oszcillál, míg puffer 

jelenlétében oszcilláció nem tapasztalható. A periodikus [H+]-változás a hajtóereje az 

oszcillációnak, amit egy autokatalitikus protontermelő ((+) visszacsatolás) és egy 

protonfogyasztó ((-) visszacsatolás) folyamat időben elkülönülő lejátszódása hoz létre. 

A pH-oszcillátorok két fő csoportba sorolhatók: az „egy-szubsztrátos” pH-

oszcillátorokban a (+) visszacsatolásért elsősorban felelős oxidálószer mellett csak egy 

redukálószer, a „két-szubsztrátosok”-ban két redukálószer szerepel kiindulási 

reagensként. Közös jellemzőjük, hogy az oxidálószer a redukáló komponensek teljes 

oxidációjához szükséges sztöchiometrikus mennyiséghez képest feleslegben van jelen. 

Az „egy-szubsztrátos” pH-oszcillátorok működése azon alapul, hogy a szubsztrát a 

közeg pH-jától függően kétféle sztöchiometria szerint oxidálódhat: alacsony pH-n 

részlegesen oxidálódik, ez a reakció fogyasztja a protonokat, növeli a pH-t. A magas pH 

kedvez a szubsztrát teljes oxidációjának, ami protontermelő folyamat, így csökkenti a 

pH-t (lásd 14. ábra). Ha a pH-t növelő és csökkentő oxidációs reakció sebessége 

összemérhető és a két folyamat időben elkülönülten játszódik le, akkor oszcilláció jöhet 

létre, feltéve, ha a reagenseket folyamatosan pótoljuk, azaz a reakció CSTR-ben 

játszódik le. 
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14. ábra: „Egy-szubsztrátos” pH-oszcillátorok működésének vázlata 
(a szaggatottan rajzolt nyilak a visszacsatolásokat szemléltetik) 

Az egy-szubsztrátos pH-oszcillátorok változatai láthatók a 2. táblázatban. 

2. táblázat: Egy-szubsztrátos pH-oszcillátorok 

Oxidálószer Szubsztrát Hivatkozás 

S2– 13. 

S2O3
2– (Cu2+) 14. 

S2O4
2– 15. 

H2O2 

Fe(CN)6
4– 16. 

IO 3
– NH2OH 17. 

S2O3
2– 18. 

IO 4
– 

NH2OH 19. 

BrO 3
– SO3

2– 20. 

ClO2
– SO3

2– 21. 

Példaként röviden bemutatom a H2O2 – S2– rendszert. Savas közegben a hidrogén-

peroxid elemi kénig oxidálja a szulfidiont (részleges oxidáció), ez a reakció protont 

fogyaszt, a pH-t növeli (R12). 

 H2O2 + HS– + H+ → ⅛S8 + 2H2O (R12) 

oxidálószer  + szubsztrát  + H+ részleges oxidáció I. 
 (pH növekedés) 

oxidálószer  + szubsztrát  teljes oxidáció + H+ II. 
 (pH csökkenés) 

+ 

– 

– 
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Amikor a reakcióelegy pH-ja megfelelően magas, a hidrogén-peroxid a szulfidiont és a 

részleges oxidációban keletkezett elemi ként szulfátionig oxidálja (teljes oxidáció) 

miközben protonok keletkeznek (R13, R14). 

 4H2O2 + HS– → SO4
2– + 4H2O + H+ (R13) 

 3H2O2 + ⅛S8 → SO4
2– + 2H2O+ 2H+ (R14) 

Az R12 és R13-R14 reakciók időben elkülönülten játszódnak le, ezért jön létre pH-

oszcilláció, amelyet potenciometriásan, például kombinált üvegelektróddal követhetünk 

(lásd 15. ábra). 
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15. ábra: Redoxpotenciál és pH vs idő görbe a hidrogén-peroxid – szulfidion 
reakcióban, áramlásos rendszerben.13 Betáplálási koncentrációk: [H2O2] 0 = 0,4M, 

[H2SO4] 0 = 0,001M, [Na2S]0 = 0,0167M 

A „két-szubsztrátos” pH oszcillátorokban a pH-csökkenés az egyik szubsztrát 

autokatalitikus oxidációjának következménye, a pH-növekedés a másik szubsztrát 

oxidációjának eredménye (lásd 16. ábra). 

 

16. ábra: „Két-szubsztrátos” pH-oszcillátorok működésének vázlata 
(a szaggatottan rajzolt nyilak a visszacsatolásokat szemléltetik) 

oxidálószer  + szubsztrát (1)  teljes oxidáció + H+ I. 
 (pH csökkenés) 

oxidálószer  + szubsztrát (2) + H + teljes oxidáció II. 
 (pH növekedés) 

+ 
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A két-szubsztrátos pH-oszcillátorok változatait mutatom be a 3. táblázatban. Oxidáló 

szer IO3
–, BrO3

–, H2O2 vagy ClO2
– lehet. 

3. táblázat: Két-szubsztrátos pH-oszcillátorok 

Oxidálószer Szubsztrát I. Szubsztrát II. Ref. 

Fe(CN)6
4– 22. 

MnO4
–/Mn2+ 23. BrO 3

– SO3
2– 

CaCO3 25. 

Fe(CN)6
4– 26. 

S2O3
2– 27. IO 3

– SO3
2– 

(NH2)2CS 28. 

Fe(CN)6
4– 30. 

CaCO3 29. 

HRP 31. 
H2O2 SO3

2– 

Hemin 32. 

ClO2
– SO3

2– HCO3
– 33. 

Példaként ismertetem a IO3
– – SO3

2– – Fe(CN)6
4– rendszerben fellépő pH oszcillációt. A 

IO3
– – HSO3

– reakcióban, magas pH-n, a szulfition autokatalitikus reakcióban 

szulfátionná oxidálódik, a reakció protontermelő, ami a pH-t csökkenti (R15): 

 IO3
– + 3HSO3

– → 3SO4
2– + I– + 3H+ (R15) 

A hexaciano-ferrát(II)ion oxidációja protonfogyasztó reakció, a pH-t növeli (R16): 

 IO3
– + 6Fe(CN)6

4– + 6H+ → I– + 6Fe(CN)6
3– + 3H2O (R16) 

Az R16-ban keletkező Fe(CN)6
3– a beáramló HSO3

– feldúsulását késlelteti (azt 

oxidálja). A szulfition oxidációja akkor indul újra, amikor a folyamatos betáplálás 

következtében koncentrációja az új ciklus elindulásához szükséges értéket újra eléri. A 

IO3
– – SO3

2– – Fe(CN)6
4– rendszerben regisztrált pH-oszcillációk láthatók 17. ábrán. 
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17. ábra: pH vs idő görbe a IO3
– – SO3

– – Fe(CN)6
4– reakcióban, áramlásos 

rendszerben.26 Betáplálási koncentrációk: [KIO3] 0 = 0,075M; [H2SO4] 0 = 0,045M; 
[Na2SO3] 0 = 0,0893M; [K4Fe(CN)6] 0 = 0,0204M; T = 40°C; k0 = 0,0022s-1 

Az egy- és két-szubsztrátos pH-oszcillátorok csoportjába szorosan be nem sorolható két 

„egyéb” pH oszcillátorban a Na2S2O4 – H2O rendszerben34 és a Na2SO3 – formaldehid - 

glukonolakton rendszerben35 a hidrolízis játszik fő szerepet a periodikus pH-változások 

kialakításában. 

4.2. BrO 3
– oxidálószert és SO3

2– szubsztrátot tartalmazó pH-oszcillátorok 

Kísérleti munkám során BrO3
– oxidálószert és SO3

2– redukálószert tartalmazó pH-

oszcillátorokkal dolgoztam, ezért a továbbiakban ennek a csoportnak a működését 

ismertetem. Ezekben a rendszerekben a pozitív visszacsatolást létrehozó reakció a SO3
2–

/ HSO3
– autokatalitikus oxidációja szulfátionná. Bromátiont használva oxidálószerként, 

zárt rendszerben, a BrO3
– – SO3

2– reakció órareakció-szerűen játszódik le. Ha nincs 

jelen sav-bázis puffer, a reagensek összeöntése után, hosszabb-rövidebb indukciós 

szakaszt követően, az oldat pH-ja hirtelen csökken és egy alacsony értéken 

stabilizálódik, amikor a SO3
2– teljes mennyisége oxidálódott (lásd 18. ábra). 
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18. ábra: pH vs idő görbe a BrO3
– – SO3

2– reakcióban, zárt rendszerben, 30°C-on.22 
Koncentrációk: [BrO3

–] = 0,065M, [H2SO4] = 0,01M, [Na2SO3] = 0,075M 
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pH = 3 - 7 között a szulfition döntően egyszeresen protonált HSO3
– alakban van jelen 

(pK1 = 1,91; pK2 = 7,18) (R20, R19). A BrO3
– a HSO3

–-tal lassan reagál (R17). Amikor 

a HSO3
–oxidálódik, erős sav keletkezik és a HSO3

– egyre nagyobb hányada H2SO3 

alakban (R20) lesz jelen. A H2SO3 oxidációja H2SO4-vá (R18) pillanatszerű. A lassú R1 

reakció helyett a gyors R18 válik a meghatározóvá, ami protontermelő folyamat. Minél 

több proton keletkezik annál gyorsabban csökken a pH, tehát a bruttó folyamat H+-ra 

nézve autokatalitikus (közvetett autokatalízis). 

 3HSO3
– + BrO3

– → 3SO4
2– + Br– + 3H+ (R17) 

 3H2SO3 + BrO3
– → 3SO4

2– + Br– + 6H+ (R18) 

 SO3
2– + H+ º HSO3

– (R19) 

 HSO3
– + H+ º H2SO3 (R20) 

Ha a rendszerben a BrO3
– a SO3

2–-hoz képest sztöchiometrikus feleslegben van, az 

összes szulfition H2SO4-vá alakul. 

Ha a BrO3
– – SO3

2– reakció áramlásos rendszerben (CSTR) játszódik le, akkor függően 

a kísérleti paraméterektől, stacionárius állapot, bistabilitás* vagy oszcilláció léphet fel. 

P
2

SSII

vá
la

sz
je

l (
J)
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SSI

P
1  

19. ábra: Bistabilitás 

Áramlásos rendszerekben (CSTR) a bistabilitás abban nyilvánul meg, hogy azonos 

kísérleti feltételek mellett a rendszer kétféle választ képes adni (két stabil stacionárius 

                                                 
* Stacionárius állapotú rendszerekben egy tetszőleges kontroll paraméter (P) és a rendszer válaszjele (J) 
egyértelmű függvénykapcsolatban áll egymással: a P teljes tartományában J független attól, hogy a P-t 
milyen irányban változtatjuk. Bistabilitást mutató rendszerekben a P vs J függvényen hiszterézis hurok 
található (lásd 19. ábra): P értékét növelve J értéke az SSII, P értékét csökkentve az SSI görbe mentén 
változik, P1 és P2 jelöli ki a bistabilitás tartományát, ahol a P kismértékű változása nem eredményez 
átmenetet a két stacionárius állapot közötti, de jelentősebb perturbáció hatására az átmenet bekövetkezik. 
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állapotban (SSI és SSII) lehet) függően annak „előtörténetétől”. Ilyen rendszerekben ha 

az áramlási sebességet változtatjuk, a rendszer az egyik állapotából (amelyben a reakció 

egyik köztitermékének nagyon alacsony a koncentrációja, SSI) a másik állapotába 

(ugyanennek a köztiterméknek nagy a koncentrációja, SSII) más áramlási sebességnél 

(P) fog átbillenni, függően attól, hogy a rendszer a kiindulási pillanatban melyik stabil 

állapotban volt és, hogy növeltük vagy csökkentettük az áramlási sebességet. 

A BrO3
– – SO3

2– rendszerben kis áramlási sebességnél a pH alacsony; a betáplált 

szulfitiont (szubsztrát) a feleslegben lévő BrO3
– a gyors R18 reakció szerint 

pillanatszerűen oxidálja. Nagy áramlási sebességnél a reakcióelegy pH-ja magas; a 

SO3
2– a lassú R17 reakció szerint oxidálódik. 

A bistabilitást mutató BrO3
– – SO3

2– rendszerhez H+-t fogyasztó (második) szubsztrátot 

adva pH oszcilláció lép fel a reakcióelegyben.22,23,25 Először a BrO3
– – SO3

2– – 

Fe(CN)6
4– rendszerben figyeltek meg pH oszcillációkat22 (lásd 20. ábra). 
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20. ábra: pH oszcillációk BrO3
– – SO3

2– – Fe(CN)6
4– reakcióban, 

áramlásos rendszerben.22 Bemeneti koncentrációk: [BrO3
–] = 0,065M; 

[H2SO4] = 0,01M; [Na2SO3] = 0,075M; [K4Fe(CN)6] = 0,02M; Egyéb paraméterek: 
T = 30°C; k0 = 1,25x10-3s-1 

A negatív visszacsatolást a Fe(CN)6
4– és a BrO3

– között végbemenő összetett, 

protonfogyasztó redoxireakció biztosítja (R21): 

 6Fe(CN)6
4– + BrO3

– + 6H+ º 6Fe(CN)6
3– + Br– + 3H2O (R21) 

Az oxidációban termelődő Fe(CN)6
3– késlelteti a SO3

2– feldúsulását a reaktorban, ezáltal 

a protontermelő (R17, R18) és fogyasztó (R22) részlépések időben elkülönülten 

játszódnak le. 

 2Fe(CN)6
3– + SO3

2– + H2O º 2Fe(CN)6
4– + SO4

2– + 2H+ (R22) 
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A BrO3
– – SO3

2– rendszerhez áramlásos reaktorban MnO4
– oldatot vezetve, pH 

oszcilláció alakul ki23. A MnO4
– a kénessavat és anionjait (S(IV)) a közeg pH-jától 

függően szulfátionná (S(VI)) vagy ditionátionná (S(V)) oxidálja (R23, R24). 

 2MnO4
– + 5HSO3

– + H+ → 2Mn2+ + 5SO4
2– + 3H2O (R23) 

 2MnO4
– + 10HSO3

– + 6H+ → 2Mn2+ + 5S2O6
2– + 8H2O (R24) 

A HSO3
– részleges oxidációja (R24) csak savas közegben zajlik, míg a teljes oxidáció 

(R23) széles pH tartományban játszódik le. A MnO4
– és HSO3

– közötti R24 reakció 

savas közegben a pH növekedését eredményezi, ezáltal létrehozza a pH oszcillációhoz 

szükséges negatív visszacsatolást. A negatív visszacsatolás akkor is kialakul, ha MnO4
– 

helyett Mn2+ ionokat táplálnak be a BrO3
– – SO3

2– rendszerbe. Ilyenkor a nagy 

feleslegben lévő BrO3
– savas közegben a Mn(II) ionokat MnO(OH)+ köztitermékké 

oxidálja (R25). 

 3Mn2+ + BrO3
– + 3H2O → 3MnO(OH)+ + Br– + 3H+ (R25) 

Az R25 reakcióban keletkező Mn(IV) vegyület savas közegben a HSO3
–-ot 

ditionátionná oxidálja (R26). 

 MnO(OH)+ + 2HSO3
– + H+ → Mn2+ + S2O6

2– + 2H2O (R26) 

A Mn(II) ionok az R25 reakcióban oxidálódnak, az R26 reakcióban redukálódnak, ezért 

a bruttó reakcióban (R27) a katalizátor szerepét töltik be. 

 3Mn2+ + BrO3
– + 3H2O → 3MnO(OH)+ + Br– + 3H+  

 MnO(OH)+ + 2HSO3
– + H+ → Mn2+ + S2O6

2– + 2H2O x3 

 BrO3
– + 6HSO3

–  →
+katMn2

 Br– + 3S2O6
2– + 3H2O (R27) 

Higginson és Marshall24 kimutatta, hogy savas közegben a BrO3
– a SO3

2–-ot Mn2+ 

távollétében is képes lassú reakcióban S2O6
2–-tá oxidálni (R28): 

 SO3
2– + H+ º HSO3

– x6 

 BrO3
– + 6HSO3

– → Br– + 3S2O6
2– + 3H2O (R28) 

A rendszerbe áramló SO3
2– lúgos jellege, protonálódása és a savas közegben lezajló 

lassú, részleges oxidációja (R28) miatt lehetővé válik, hogy a BrO3
– – SO3

2– reakcióban 

áramlásos rendszerben egy harmadik reagens felhasználása nélkül is létrejöjjön pH 

oszcilláció20. Az oszcillációs jelek és a kísérleti körülmények a 21. ábrán láthatók. 
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21. ábra: pH oszcillációk BrO3
– – SO3

2– rendszerben. 
Koncentrációk: [BrO3

–] 0 = 0,6M; [H+] 0 = 0,05M; [Na2SO3] 0 = 0,8M; 
Egyéb paraméterek: T = 30°C, 600rpm, k0 = 1,25x10-3s-1 

A BrO3
– – SO3

2– rendszerben25 márványpellet is alkalmazható második szubsztrátként. 

A CaCO3 tartalma megköti a BrO3
– – SO3

2– reakcióban autokatalitikusan keletkező 

savat (R29): 

 CaCO3 + H+ º Ca2+ + HCO3
– (R29) 

A BrO3
– – SO3

2– – CaCO3 oszcillátorban a márvány oldódása miatt az R29 reakció 

sebességét meghatározó szilárd fázis felülete folyamatosan változik, valamint a 

protonok megkötése közben H2CO3/HCO3
– puffer keletkezik, ezért a rendszer 

viselkedése nehezen reprodukálható és a pH oszcilláció is kisebb amplitúdójú, mint az 

előző példákban (lásd 22. ábra). 
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22. ábra: pH oszcillációk BrO3
– – SO3

2– – márvány félig nyitott rendszerben.25 
Reaktorban lévő kiindulási oldat térfogata: 200cm3 [BrO3

–]=0,050M; 
6,0g márvány (szemcseméret: 6-8mm; 0,3-0,4g/db) 

Betáplált oldat: [H2SO4] = 0,085M; [Na2SO3] = 1,00M 
Egyéb paraméterek: T = 25°C; áramlási sebesség: 2,0cm3/h 
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A bemutatott BrO3
– oxidálószert és SO3

2– szubsztrátot tartalmazó pH oszcillátorokban a 

negatív visszacsatolásokat létrehozó reakciók különbözőek, ezért oszcilláció egymástól 

eltérő paramétertartományokban lép fel. 

4.3. pH-oszcillátorok egy lehetséges alkalmazása: pulzáló gyógyszer hatóanyag-

leadás pH-oszcillátor és diffúzió összekapcsolásával 

Periodicitás nemcsak a bevezetőben megemlített fiziológiás folyamatokban figyelhető 

meg, hanem néhány patológiás tünetegyüttes (pl. asztma, gyomorfekély…) 

megjelenésében is. Emellett a klinikai gyakorlatban régóta ismertes, hogy bizonyos 

hatóanyagok (pl. szívglikozidok, gyomorfekély elleni szerek, inzulin) hatékonyabbak, 

ha adagolásuk nem folyamatos, hanem a betegek a gyógyszereket periodikusan, azaz 

„pulzusokban” kapják. 

Ezek a tapasztalatok vezettek az időben kontrollált, periodikus hatóanyag leadását célzó 

terápiás rendszerek kidolgozásához. A gyógyszermolekula periodikus adagolása 

lehetséges a páciens bőrén keresztül, valamilyen külső szabályozóval ellátott 

berendezéssel (pl. inzulin pumpa), de elvileg megoldható a Giannos és munkatársai36 

által szabadalmaztatott módszerrel is, amely egy oszcilláló kémiai rendszer 

alkalmazását javasolja a periodikus hatóanyag-leadás szabályozójaként. 

Az oszcilláló reakciókkal történő periodikus hatóanyag-leadás – elvileg – akkor 

lehetséges, ha a rendszer valamely oszcilláló komponense periodikus változást idéz elő 

a gyógyszermolekula membránon áthatolni képes formája és a membránon átjutni nem 

tudó formája között és a diffúzibilis forma fiziológiásan aktív, vagy a membrán 

penetrációt követően azzá alakul. Membránként lipofil tulajdonságú polimerek 

szolgálhatnak, amelyeken keresztül a gyógyszermolekula diffúzió útján, az 

alaposzcillátor periódusidejével, késleltetve jut a szervezetbe. 

Az elvi lehetőség tanulmányozására Giannos és munkatársai a következő 

modellrendszert alkalmazták: oszcilláló kémiai rendszerként a IO3
– – SO3

2– – S2O3
2– 

pH-oszcillátort27, membránként a lipofil etilén-vinil-acatát kopolimert (EVA), 

modellmolekulaként nátrium-benzoátot és nikotin bázist használtak. 

A IO3
– – SO3

2– – S2O3
2– áramlásos rendszerben a reakcióelegy pH-ja 4,1 és 6,5 között 

oszcillál. A benzoesav pKa értéke 4,2, tehát alacsony pH-n a „hatóanyag” nagy része 

töltés nélküli benzoesav, magas pH-n töltéssel rendelkező benzoátion formában van 
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jelen. Az EVA membránon gyakorlatilag csak a töltéssel nem bíró részecske képes 

átdiffundálni. Giannos és munkatársai a IO3
– – SO3

2– – S2O3
2– oszcillátort félig-nyitott 

elrendezésben használták, amelyben a pH 22°C-on 4,5 és 6, a nátrium-benzoátot is 

tartalmazó rendszerben 5 és 6,5 között 30 perces periódusidővel oszcillált. A 

„hatóanyag” (benzoesav) EVA membránon történő áthaladásának sebességét az áthaladt 

anyag mennyiségének mérése alapján állapították meg. 

Mivel benzoesav diffúziójához szükséges idő majdnem egy periódus hosszával egyezik 

meg, ezért az oszcillátor összetételét úgy módosították, hogy az oszcilláció sok rövid 

periódus helyett egyetlen hosszú (kb. 5 óra) periódusból álljon. Az egyetlen periódusból 

álló „oszcilláció” alatt azt tapasztalták, hogy a leadó közeg pH változását követi a 

hatóanyag megjelenése a membránnal elválasztott felvevő közegben (lásd 23. ábra). 
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23. ábra: Folytonos vonal: pH oszcilláció a IO3
– – SO3

2– – S2O3
2– – nátrium-benzoát 

félig nyitott rendszerben, szaggatott vonal: nátrium-benzoát fluxus a 0,05mm vastag 
EVA membránon.36 Kísérleti körülmények: 300ml [IO3

–] = 0,05M oldat a reaktorban; 
betáplált oldatkoncentrációk: [SO3

2–] = 0,02M; [S2O3
2–] = 0,015M; [H2SO4] = 0,05M; 

[nátrium-benzoát] = 0,0205M, 22°C, áramlási sebesség: 0,225ml/perc 

Giannos és munkatársai adatai szerint a hatóanyag fluxus a 0,05mm vastag EVA 

membránon keresztül pH = 4,5-nél harmincszor nagyobb, mint pH = 6,5-nél, ezzel 

demonstrálták a módszer gyakorlati megvalósításának lehetőségét.. 

A módszer gyakorlati alkalmazása számos probléma megoldását igényli és terápiás 

alkalmazását számos tényező korlátozza. Például: (a) az ütemszabályozó CSTR pH 

oszcillátort zárt rendszerben kell működtetni (zárt rendszerű pH oszcillátor jelenleg nem 

ismert, ilyen rendszer előállításán kutatócsoportunk jelenleg is dolgozik). Az 

összeállítandó terápiás rendszerben a reaktánsok elkülönítéséről gondoskodni kell. Az 
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oszcillátor aktiválása (az oszcilláció elindítása) a reagenseket elválasztó fal(ak) 

áttörésével történhet, a reakcióelegy folyamatos kevertetését biztosítani kell. (b) pH-

oszcillátorral csak olyan sav-bázis típusú hatóanyag adagolható, melynek pKa értéke az 

oszcilláló rendszer minimális és maximális pH-ja közé esik. Az ilyen típusú 

célmolekula (gyenge sav protonált és protonálatlan alakja) puffer rendszert képez, 

amely – mennyiségétől függően – a pH oszcilláció amplitúdóját lecsökkenti, esetleg azt 

meg is szűnteti. (c) Fontos követelmény, hogy a hatóanyag az oszcilláció közben ne 

szenvedjen szerkezet módosulást. (d) A membránon az oszcilláló rendszer komponensei 

(toxikus vegyületek) ne jussanak át. (e) A periodikus hatóanyag leadás hatékonysága 

érdekében az aktív speciesz membrán-diffúziójának sebességét és az oszcilláció 

periódusidejét összhangba kell hozni. 

Számos laboratóriumban37 történnek kísérletek Giannos és munkatársai ötletének 

alkalmazására, de egyelőre nincs olyan terápiás rendszer forgalomban, amely a 

hatóanyag-leadás szabályozására oszcilláló kémia reakciót használna. 
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III.  Célkitűzések 

A nemlináris kémiai dinamika célja a kémiai rendszerekben fellépő különleges (a 

szakirodalomban „egzotikus”-nak is nevezett) viselkedési formák – az időben és térben 

spontán kialakuló periodikus koncentráció-eloszlás, valamint az ezzel kapcsolatos rokon 

jelenségek (például a multistabilitás, kémiai káosz, gerjeszthetőség,...) – 

tanulmányozása, ezen belül a kémiai periodikus és kapcsolt jelenségek laboratóriumi 

előállítása, kialakulásukat eredményező feltételek tisztázása és kémiai hátterük 

(mechanizmusuk) feltárása. A molekuláris szinten nyert információk – a várakozások 

szerint – felhasználhatók lesznek a makrovilágban (biológiában, technológiában, 

társadalmi folyamatokban,...) előforduló hasonló események értelmezésében és 

hasznosításában. 

Kutatásaim célkitűzése volt új ismeretek szerzése a nemlineáris kémiai dinamika két 

alapjelensége, az időben periodikus, vagy oszcilláló kémiai reakciók, és a térben 

periodikus kémiai rendszerek, vagy kémiai mintázatképződés területén. A kémiai 

mintázatképződés tanulmányozása témakörben feladatom volt a „BrO3
– – kettős 

szubsztrát – kettős katalizátor” rendszerekben az oszcilláció és a diffúzió együttes 

hatására kialakuló mozgó kémiai hullámok eredetének tisztázása. Ennek ismerete azért 

fontos és jelentős, mert a „BrO3
– – kettős szubsztrát – kettős katalizátor” oszcilláló 

rendszerben előállítható mozgó kémiai hullámok a homogenitás, reprodukálhatóság, 

perturbációkra való érzékenység és élettartam tekintetében felülmúlják az eddig 

használt „BrO3
– – malonsav – katalizátor” (BZ) és „klorit – jodid – malonsav” (CIMA) 

rendszerekben megjelenő dinamikus mintázatok tulajdonságait, valamint kísérletileg 

kényelmesebben tanulmányozhatók azoknál. A „BrO3
– – kettős szubsztrát – kettős 

katalizátor” rendszerben kialakuló dinamikai viselkedés megértését, leírását és 

szimulációját lehetővé tevő kémiai háttér, az oszcilláció mechanizmusa, bonyolultabb és 

jóval kevésbé ismert, mint a BZ és CIMA rendszereké. Ezért célként jelöltük meg az 5-

komponensű teljes rendszer 2-3 komponensű részrendszerekre bontását, azok kinetikai 

paramétereinek meghatározását, a részrendszerek egymáshoz kapcsolódásának 

feltárását, ezáltal az oszcilláció és a kémiai hullámok eredetének tisztázását. 

PhD munkám másik altémája új összetételű oszcilláló kémiai reakciók előállítása volt. 

Az ilyen irányú törekvés annak ellenére időszerű, hogy ma már sok oszcilláló rendszer – 
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9 oszcillátor család kb. 150 variánsa – ismert. Ezek mindegyikében az oszcillációs 

kinetikát redoxi tulajdonságú specieszek alakítják ki. Célul tűztük ki olyan rendszerek 

tervezését és laboratóriumi előállítását, amelyekben – hasonlóan egyes biológiai 

szervezetekhez – nem-redox tulajdonságú (nem vegyértékváltó) ionok 

koncentrációjának időbeni oszcillációja is megvalósulhat. Ez a mai ismereteink szerint 

csak olyan módon lehetséges, hogy a nem-redox iont alkalmas komplexképződési vagy 

csapadékképződési egyensúlyi reakciója révén egy redox-alapú oszcillátorhoz 

kapcsoljuk.38 Ha az oszcillátor valamelyik oszcilláló komponense képes az egyensúly 

irányának periodikus megváltoztatására, akkor az egyensúlyban résztvevő célion szabad 

formájának koncentrációja is oszcillál. Terveink között szerepelt pH-oszcillátorok és 

nem-vegyértékváltó ionok (Ca2+, Mg2+, Al3+, Zn2+, F–, stb.) pH-függő komplex- és 

csapadékképződési egyensúlyi reakcióinak összekapcsolása, amely sikeres megvalósítás 

esetén, új típusú oszcillátor család (indukált oszcillációk) tagjainak tervezés útján 

történő előállítását jelenti. 

PhD értekezésemben a fenti célkitűzés alapján a nemlineáris kémiai dinamika 

témakörében végzett kutatómunkám eredményeit foglalom össze. 
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IV.  Kísérleti módszerek, berendezések, vegyszerek 

Az összetett reakciórendszerek időbeni viselkedését 30-35 cm3 térfogatú 

reakcióedényben tanulmányoztuk, amely tartalmazta a reaktánsokat és a kiválasztott 

kémiai jeleket érzékelő elektródokat. 

Függően a kísérletezés céljától a kísérleteket az anyagtranszport szempontjából zárt 

(kádreaktor), vagy nyitott (áramlásos kevert tank reaktor, CSTR) rendszerben végeztük. 

Zárt rendszerben a reaktánsokat meghatározott sorrendben összeöntöttük, ezt követően 

további anyagbevitelre nem került sor. Nyitott rendszerben a reaktánsokat 

meghatározott, állandó áramlási sebességgel négy csövön keresztül, perisztaltikus 

pumpával (Gilson Miniplus 2) tápláltuk a reaktorba. A reakcióelegy állandó térfogatát 

úgy biztosítottuk, hogy a felesleget a reaktor tetején levő teflondugó furatán át, a 

betáplálással ellenétes irányban működő pumpa segítségével, egy nagyobb átmérőjű 

csövön keresztül leszívattuk. A reaktor feltöltése után az áramlási sebességet (k0) az 

oszcillátor működéséhez szükséges optimális értékre állítottuk be. 

A reakcióedénybe különböző elektródokat helyeztünk és ezek poteniciálváltozását 

követtük az idő függvényében. A redoxipotenciál változását platinaelektróddal, a 

bromidion koncentráció-változását bromid-ionszelektív elektróddal mértük. Referencia 

elektródként mindkét esetben Hg/Hg2SO4/K2SO4 másodfajú elektródot használtunk. A 

pH változást kombinált üvegelektróddal (Radelkis OP-0823P), a F–, Ca2+ és Cd2+ ionok 

koncentrációjának változását kombinált F– (Thermo-Orion 9809 BNWP), kombinált 

Ca2+ (Thermo-Orion 9700BNWP) és kombinált Cd2+ (Thermo-Orion 9648BNWP) 

ionszelektív elektródokkal követtük. Az elektródok potenciálváltozásának 

regisztrálására Kipp & Zonen BD 41 két csatornás analóg rekordert használtunk. A 

rekorderrel egyidejűleg az adatokat a számítógépbe helyezett több csatornás Labtech 

PCL-711S-es vagy National Instruments 6010PCI digitális/analóg jelfeldolgozó PC-

kártya és az ezekhez tartozó szoftver rögzítette, amely egy pH mérőn (Radelkis 

OP208/1 vagy Hanna pH-209) keresztül csatlakozott az elektródokhoz. Az általam 

használt nyitott rendszerű kísérleti berendezést a 24. ábra mutatja be. 
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24. ábra: Kísérleti berendezés (nyitott rendszer) 

A térbeni mintázatképződés vizsgálatához az előzetesen előkészített oldatokat (lásd 

később), vagy az időbeni oszcillációt mutató reakcióelegyeket használtuk. A mozgó 

kémiai hullámok kifejlődését 10cm átmérőjű Petri-csészében figyeltük meg, amelyben 

az oldatréteg vastagsága átlagosan 1mm volt. A mintázatképződést termosztálás nélkül, 

szobahőmérsékleten (22 ± 1°C-on) tanulmányoztuk. 

A spektrofotometriás méréseket Milton-Roy 3000 típusú diódasoros spektrofotométerrel 

végeztük. A reakcióelegyet a műszerbe beépített 20 sebességfokozatú keverővel 

kevertettük és termoelektromos termosztáttal állítottuk a kívánt hőmérsékletre. Az 

oldatot 2cm3 térfogatú kvarcküvettába töltöttük, amelyben a fényút 1cm volt. 

Referenciaoldatként kétszer desztillált vizet alkalmaztunk. A mért adatokat Origin 

programmal dolgoztuk fel. 

Az ismeretlen reakciósebességi állandókat stopped flow technikával, Agilent 8452 

diódasoros spektrofotométerrel határoztuk meg, a mért adatokat MULTIMRQ 

program39 Marquardt módszerével értékeltük ki. A paraméterillesztések eredményei 

95%-os szignifikancia szinttel történtek. 
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A szimulációkhoz az XPPAUT40 programot használtuk. Az egyensúlyi számításokat a 

SOLGASWATER41 algoritmust felhasználó MEDUSA szoftvercsomaggal42 végeztük. 

Felhasznált vegyszerek, oldatok: 

A kísérletekhez felhasznált oldatokat a kereskedelemben beszerezhető analitikai 

tisztaságú vegyszerekből és kétszer desztillált vízből készítettük. A törzsoldatok 

készítéséhez alapanyagként cc. H2SO4 (Chemolab), NaH2PO2·H2O (Sigma), KBr 

(Reanal), NaBrO3 (Fluka), MnSO4·H2O, Ru(bpy)3Cl2·6H2O (Aldrich), aceton (Fisher), 

Difenil-amin (Reanal), ferroin-szulfát (Reanal), Na2SO3 (Aldrich), CaCl2·6H2O 

(Reanal), Cd(NO3)2·2H2O (Reanal), Zn(NO3)2·7H2O (Reanal), Co(NO3)2·6H2O 

(Reanal), NiSO4·7H2O (Reanal), Mn(ClO4)2·6H2O (Friedrick Smith Chem. Co.), 

Al(NO3)3·9H2O (Fisher), NaF (Reanal), CaNa2EDTA (kálcium-dinátrium-

etiléndiamintetraacetát 98%, Aldrich) és HClO4 (Carlo Elba) szolgált. 

A felhasznált oldatok koncentrációja: 10M H2SO4; 0,1M NaH2PO2; 0,1 − 1,0M KBr; 

0,1 − 1,0M NaBrO3; 3x10-2M MnSO4 1M H2SO4-ben oldva; 10-3 − 10-2M Ru(bpy)3SO4; 

0,1 − 1,0M aceton; difenil-amin 5M H2SO4-ben oldva; 0,025M ferroin; 0,1 − 1,0M 

Na2SO3; 0,1M CaCl2; 0,1M Cd(NO3)2; 0,1M Zn(NO3)2; 0,1M Co(NO3)2; 0,1M NiSO4; 

9,09x10-3M Mn(ClO4)2; 0,1M Al(NO3)3; 1M HClO4. 

Az oldatok közül a NaH2PO2 és a Na2SO3 csak rövid ideig tárolható koncentráció 

csökkenés nélkül, ezért az előbbit legkésőbb a készítést követő napon, az utóbbit a 

készítést követő 4 órán belül felhasználtuk. Ru(II)-katalizátorként Ru(bpy)3SO4-ot 

használtunk. A Ru(II)-só a kereskedelemben Ru(bpy)3Cl2·6H2O formában kapható. 

Mivel a kloridion a bromátoszcillátorok inhibitora (az autokatalitikus ciklust zavarja), a 

kloridsót szulfátsóvá alakítottuk Gao és Försterling által javasolt43, általunk kissé 

módosított recept szerint: a kloridsóból közel telített oldatot készítettünk, 0,2g-ot kb. 

4ml vízben oldottunk. Az oldatot 10ºC-ra hűtöttük (ennél a hőmérsékletnél a kloridsó 

még teljesen oldott állapotban van). Az elegyhez 1ml 10M-os kénsavat cseppenként 

hozzáadva a Ru(bpy)3SO4 csapadék formájában kivált. A szulfátsót üvegszűrőn 

leszűrtük, a csapadékot 96%-os alkohollal öblítettük és levegőn szárítottuk. A 

szulfátsóból készült oldat Ru(bpy)3
2+-koncentrációját spektrofotometriásan határoztuk 

meg (450nm-nél ε = 14500mol-1dm-3cm-1). A kinetikai mérésekhez használt Ru(bpy)3
3+ 

oldatot úgy állítottuk elő, hogy szilárd ólom(IV)-oxiddal reagáltattuk a Ru(bpy)3
2+ 
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oldatot, majd zsugorított üvegszűrőn átszűrve választottuk el a vízben oldhatatlan az 

oxidálószertől. A szűrletet sötétben tároltuk és a készítést követő 1 órán belül 

felhasználtuk. 

A Mn2(SO4)3 törzsoldat úgy készült, hogy ismert mennyiségű KMnO4-hoz ötvenszeres 

feleslegű MnSO4-ot adtunk 2M kénsavas közegben. A 0,1M Al(NO3)3, CaCl2, 

Cd(NO3)2, Co(NO3)2, NiSO4, Zn(NO3)2 oldatok pontos koncentrációját kelatometriás 

titrálással határoztuk meg. Az 1M HClO4 oldat pontos koncentrációját KHCO3–ra való 

faktorozással, metilvörös indikátor jelenlétében határoztuk meg. A Na2SO3 alapanyag 

szulfition tartalmát (88-96%) felhasználás előtt jodometriás méréssel ellenőriztük. 

A BrO3
– – kettős szubsztrát – kettős katalizátor – sav összetételű zárt rendszerben az 

időbeni oszcillációk és a térbeni periodikus jelenségek vizsgálatára szolgáló 

reakcióelegyek elkészítésekor az összetevők adagolási sorrendje a következő volt: víz, 

higított kénsav, NaBrO3 oldat, NaH2PO2 oldat, aceton és végül a katalizátor(ok) oldata. 
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V. Eredmények 

1. Mechanizmus vizsgálatok és mintázatképződés tanulmányozása: a bromátion − 

kettős szubsztrát (H2PO2
−, aceton) − kettős katalizátor (Mn2+, Ru(bpy)3

2+) 

oszcillátorban és alrendszereiben 

1.1. Előzmények 

Hipofoszfitiont (H2PO2
−) tartalmazó bromátoszcillátorról először Adamčikova és 

Sevčik44 számolt be 1982-ben. A bromátion − hipofoszfition − kénsav − katalizátor 

(Mn2+) rendszert tanulmányozva megállapították, hogy a Mn2+-katalizált BrO3
− − 

H2PO2
− reakció zárt rendszerben, savas közegben „óra-reakció” jellegű kinetika szerint 

játszódik le. A rendszerre jellemző redoxipotenciál-változás az idő függvényében a 

25. ábrán látható. 
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25. ábra: Redoxipotenciál-változás az idő függvényében a Mn2+-katalizált BrO3
− − 

H2PO2
− reakcióban Koncentrációk: [BrO3

–] = 2,0x10-2M; [H 2PO2
–] = 1,0x10-1M; 

[Mn2+] = 3,0x10-3M; [H 2SO4] = 1,0M; 600rpm; 25°C 

A hipofoszfition és bromátion közötti több lépéses redoxireakció bruttó 

sztöchiometriáját a következő egyenlet fejezi ki: 

 BrO3
− + 3H2PO2

− + 3H+  →
+2Mn  Br− + 3H3PO3 

Ha reakcióban köztitermékként termelődő brómot, inert gázárammal (pl. nitrogén) 

eltávolítjuk, néhány (4-8) oszcilláció jelentkezik. 

Ouyang és munkatársai45 a bróm eltávolítására nitrogén gázáram helyett acetont 

használt. A bromátion − hipofoszfition − aceton − kénsav − katalizátor rendszerben 

oszcilláció csak magas hőmérsékleten (50°C) és Mn2+ katalizátor jelenlétében lép fel. A 

BZ oszcillátoroknál használt egyéb katalizátor (pl. Ru(bpy)3
2+, ferroin, Ce4+) 
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alkalmazásakor nem tapasztaltak oszcillációt. 

Az Ouyang és munkatársai által tanulmányozott rendszert Orbán és munkatársai9 egy 

második katalizátor (Ru(bpy)3
2+/ferroin/difenil-amin) hozzáadásával módosították. A 

bromátion − kettős szubsztrát (hipofoszfition/aceton) − kénsav − kettős katalizátor 

(Mn2+/Ru(bpy)3
2+, ferroin, vagy difenil-amin) rendszerben (továbbiakban „teljes 

rendszer”) az oszcilláció zárt rendszerben is órákig fennmarad. A reakcióban nem 

keletkezik szilárd- vagy gáz halmazállapotú melléktermék, így ha a reakcióelegyet 

vékony oldatrétegben szétöntjük, a kialakuló kémiai hullámok homogén fázisban 

hosszú időn át jól tanulmányozhatók. 

1.2. Időbeni oszcillációk és mintázatképződés 

A BrO3
– − H2PO2

–/aceton − H2SO4 elegyben Mn2+ katalizátor jelenlétében a reagensek 

összeöntését követően megjelenik egy rövid oszcillációs szakasz. A Mn2+-katalizált 

oszcillációk megszűnése után egy második katalizátort (Ru(bpy)3
2+/ferroin/difenil-amin) 

adva az elegyhez, új oszcillációs szakasz kezdődik (lásd 26. ábra). 
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26. ábra: A Mn2+ és Ru(bpy)3
2+ katalizátorok jelenlétében kialakuló két oszcillációs 

szakasz a BrO3
– − H2PO2

–/aceton − Mn(II)/Ru(II) − H2SO4 rendszerben 
Koncentrációk: [BrO3

–] = 2,0x10-2M; [H 2PO2
–] = 1,0x10-1M; [Mn2+] = 3,6x10-3M; 

[aceton] = 1,2x10-1M; [H 2SO4] = 1,0M; [Ru(bpy)3
2+] = 4,2x10-4M; 500rpm; 25°C 

A második oszcillációs ciklusban az oszcillációk 4-5 óráig fennmaradnak, ezek 

amplitúdója 200-300mV, a periódusidő kb. 15 perc. 

Ha a két katalizátort a reakció indításakor együttesen adjuk a BrO3
– − H2PO2

–/aceton − 

H2SO4 elegyhez, az oszcilláció hosszabb-rövidebb indukciós periódust követően indul 

be és hosszú ideig (4-5 óra) folytatódik (lásd 27. ábra). 
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27. ábra: Oszcillációs viselkedés kialakulása a BrO3
– − H2PO2

–/aceton − Mn(II)/Ru(II) 
− H2SO4 rendszerben a reakció indításakor hozzáadott két katalizátor (Mn2+, 

Ru(bpy)3
2+) hatására. Koncentrációk: [BrO3

–] = 2,0x10-2M; [H 2PO2
–] = 1,0x10-1M; 

[Mn2+] = 3,6x10-3M; [aceton] = 1,2x10-1M; [H 2SO4] = 1,0M; 
[Ru(bpy)3

2+] = 4,2x10-4M; 600rpm; 25°C 

Az indukciós periódus hossza függ a hozzáadott második katalizátor mennyiségétől és 

minőségétől. A „teljes rendszerben” az időbeni oszcillációk kialakulásához a Mn2+ 

katalizátor jelenléte mindig szükséges. A BZ típusú oszcillátorokra, így erre a 

rendszerre is jellemző, hogy zárt rendszerben is széles koncentrációtartományban 

oszcillálnak. A bromátion − kettős szubsztrát (H2PO2
−/aceton) − kettős katalizátor 

(Mn2+/Ru(bpy)3
2+) rendszerben ezek a tartományok a következők: [BrO3

−] = 8,0x10-2 − 

3,2x10-2M; [H2PO2
−] = 9,0x10-2 − 1,7x10-1M; [Mn2+] = 2,0x10-3 − 3,5x10-3M; 

[Ru(bpy)3
2+] = 10-5 − 10-4M; [ferroin] = 5,0x10-5 – 3,3x10-4M; [DPA] = 5,0x10-5 – 10-4 

M; [aceton] = 9,0x10-2 − 2,5x10-1M; [H2SO4] = 1,0 – 2,5M. 

Ha a második katalizátor koncentrációja legalább 10-4M, a rendszerben szín-oszcilláció 

észlelhető, amit a második katalizátor oxidált és redukált alakjának (Fe(phen)3
2+ ↔ 

Fe(phen)3
3+, Ru(bpy)3

2+ ↔ Ru(bpy)3
3+, difenilamin ↔ difenilbenzidinkék) eltérő színe 

okoz. 

Ha az oszcilláló elegyet vékony oldatrétegben szétoszlatjuk, térben periodikus 

mintázatok képződnek, amelyek észlelését az említett színátmenetek tesznek lehetővé. 

Petri-csészében kb. 1mm-es oldatrétegben mozgó kémiai hullámok (koncentrikus 

körök) alakulnak ki, amelyek 1-3cm távolságban, kb. 1mm/perc sebességgel követik 

egymást a reakciótérben. Ha a hullámokat képződésük korai szakaszában megzavarjuk, 

spirálok alakulnak ki. A mintázatképződés a Mn2+ – Ru(bpy)3
2+ és Mn2+ – Fe(phen)3

2+ 

katalizátorpárok alkalmazása esetén látható a legélesebben. A kialakult mintázatok, 

hasonlóan az időben oszcillációkhoz, több órán keresztül fennmaradnak. Ha a 
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mintázatokat tartalmazó Petri-csészében a reakcióelegyet mechanikus keveréssel 

homogenizáljuk, a keverés megszűntetése után a kémiai hullámok újra kifejlődnek. A 

28. ábrán a BrO3
– − H2PO2

–/aceton − Mn2+/ Ru(bpy)3
2+ rendszerben kialakuló 

koncentrikus körök (a) és spirálhullámok (b) láthatók. 

  

 
 

28. ábra: Mozgó kémiai hullámok kialakulása a „teljes rendszer” vékony (kb. 1mm) 
oldatrétegében. Koncentrációk: [BrO3

−] = 3,2x10-2M; [H 2PO2
−] = 1,13x10-1M; 

[Mn2+] = 3,1x10-3M; [Ru(bpy)3
2+] = 5,0x10-5M; [aceton] = 1,2x10-2M; 

[H2SO4] = 1,33M; a) koncentrikus körök, b) spirálhullámok [9] 

Fényérzékeny komponenst tartalmazó oszcillátorokat intenzív látható fénnyel 

megvilágítva az oszcilláció paraméterei (pl. frekvencia, amplitúdó) megváltoznak. A 

BrO3
– − H2PO2

–/aceton − Mn2+/ Ru(bpy)3
2+rendszer második katalizátora a 

ruténium(II)-bipiridil komplex fényérzékeny. Ha az oszcilláló reakció-elegyet intenzív 

látható fénnyel megvilágítjuk, megváltozik az oszcilláció amplitúdója. A besugárzást 

követően a rendszer regenerálódik, visszaáll az eredeti periódusidő és amplitúdó, amit a 

29. ábra mutat be (a nyilak a látható fény be- és kikapcsolását jelzik). 

a) 

b) 
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29. ábra: Fény hatása az BrO3
– − H2PO2

–/aceton − Mn2+/ Ru(bpy)3
2+ rendszerre 

Koncentrációk: [BrO3
−] = 2,1x10-2M; [H 2PO2

−] = 1,13x10-1M; [Mn2+] = 3,1x10-3M; 
[Ru(bpy)3

2+] = 5,0x10-5M; [aceton] = 1,2x10-1M; [H 2SO4] = 1,33M; 600rpm; 25°C 

1.3. Bromátion − kettős szubsztrát − kettős katalizátor oszcillátor 

részrendszereinek vizsgálata 

A BrO3
– − kettős szubsztrát − kettős katalizátor összetételű bromátoszcillátor ideális 

modellrendszer az időbeni és térbeni periodikus jelenségek tanulmányozására, ahogy az 

előző fejezetben ismertettem. Hátránya, hogy a rendszer kémiai mechanizmusa 

ismeretlen, melynek feltárása és a viselkedések számítógépes szimulációja doktori 

munkám egyik fő feladata volt. Ahhoz, hogy ennek az 5-komponensű oszcillátor 

mechanizmusát feltárjuk a teljes rendszert részrendszerekre bontva tanulmányoztuk. 

1.3.1. Oszcillációk a BrO3
– − H2PO2

– – aceton − Mn2+ alrendszerben 

A BrO3
– − aceton − Mn2+ rendszerben nagy aceton koncentráció alkalmazásakor 

(3,4M), magas hőmérsékleten (50°C) oszcillációkat korábban tapasztaltak, de ezek 

szobahőmérsékleten, kis aceton koncentrációknál nem jelentkeztek.46 Pojman és 

munkatársai a BrO3
– − H2PO2

– – aceton − Mn2+ oszcillátorban kis számú, rövid ideig 

tartó oszcillációt figyelt meg.47 Szimulációs eredményeink alapján feltételeztük, hogy 

ha teljesülnek bizonyos parametrikus feltételek, akkor ez a rendszer nagyobb számú és 

hosszabb ideig tartó oszcillációra is képes. Kritikus paraméternek tekintettük a két 

szubsztrát (hipofoszfit, aceton) koncentrációját, amit változtatva vizsgáltuk a 

rendszerben fellépő oszcillációkat. A kísérleteket 2cm3 térfogatú termosztált, 

kvarcküvettában végeztük, a reakcióelegyet folyamatosan kevertettük, az oszcillációkat 

spektrofotometriásan követtük λ = 480nm hullámhosszon. Egy jellemző abszorbancia vs 

idő diagram látható a 30. ábrán. 
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30. ábra: Abszorbancia vs idő görbe a BrO3
− – H2PO2

− – aceton – Mn2+ alrendszerben 
Koncentrációk: [BrO3

−] = 2,0x10-2M; [H 2PO2
−] = 1,0x10-1M; [Mn2+] = 3,0x10-3M;  

[aceton] = 1,4x10-1M; [H 2SO4] = 1,0M 

A H2PO2
− koncentrációt 5,0x10-2 – 1,75x10-1M és az aceton koncentrációt 6,0x10-2 – 

2,5x10-1M között változtatva, a többi komponens koncentrációját állandó értéken tartva 

([BrO3
−] = 0,02M; [Mn2+] = 3,0x10-3M; [H2SO4] = 1,0M), meghatároztuk a rendszer 

oszcillációs tartományát a [H2PO2
−] vs [aceton] fázissíkban, az eredmény a 31. ábrán 

látható. Kör (○) azokat a pontokat jelzi, ahol legalább két periódusból álló oszcillációt 

tapasztaltunk, kereszt (×) azokat az összetételeket mutatja, ahol a rendszer nem 

oszcillált. 
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31. ábra: A BrO3
− – H2PO2

− – aceton – Mn2+ alrendszer oszcillációs tartománya 
Koncentrációk: [BrO3

−] = 0,02M; [Mn2+] = 3,0x10-3M; [H 2SO4] = 1,0M; 
[aceton] = 0,06 – 0,25M; [H2PO2

−] = 0,05 – 0,175M; 25°C 

Az alrendszer oszcillációs tartománya a teljes rendszer oszcillációs tartományán (lásd. 

1.2. fejezet) belül helyezkedik el. A kísérletek során azt tapasztaltuk, hogy a mérési 

eredmények nem mindig reprodukálhatóak: ha a kísérletet egy kiválasztatott 
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összetételnél többször megismételtük jelentős különbséget tapasztaltunk az oszcilláció 

paramétereiben, de előfordult az is, hogy az oszcilláció elmaradt. Ezek az eltérések 

akkor is észlelhetők, ha minden felhasznált oldat közvetlenül a mérés előtt, frissen 

készült. 

Feltételeztük, hogy a reprodukálhatósági problémát a reakcióban termelődő illékony 

köztitermékek okozzák, amelyek a keverés hatására részben távoznak az oldatból. A 

reakcióban termelődő illékony köztitermékeket: a brómot illetve ennek megkötésére 

használt acetonból képződő brómacetont (BrAc) Pojman és munkatársai már 

azonosították.47 Ezek a komponensek a reakcióelegyből diffúzió útján az elegy feletti 

gáztérbe távoznak, vagy a teflonkeverő felületén adszorbeálódhatnak. 

Vizsgáltuk, hogy az illékony komponensek eltávolításának sebessége milyen hatással 

van az oszcilláció paramétereire. A kísérleteket egy nagyobb, 30cm3-es nyitott légterű 

reaktorban végeztük. Az oldat redoxipotenciál-változását követtük az idő függvényében. 

Pojman és munkatársaival egyezően azt tapasztaltuk, hogy az oszcillációk száma és a 

periódusidő erősen függ a keverés intenzitásától. Alacsony fordulatszámú keverésnél 

(100 – 300rpm) csak néhány (3 – 5) oszcilláció jelentkezik (lásd 32.a ábra). Közepes 

intenzitású keverésnél (500 – 700rpm) az oszcillációszám 10 – 12-re emelkedik 

(lásd 32.b ábra). Új eredmény, hogy a fordulatszámot tovább növelve (900 – 1200rpm) 

nagy számú (> 100) oszcilláció alakul ki (lásd 32.c ábra). 



44 

0,0

0,4

0,8

0 30 60 90 120 150 180 idő / min

0,4

0,8

0,0

0,4

0,8

E
 / 

m
V

E
 / 

m
V

c)

b)

a)
E

 / 
m

V
 

 

 

32. ábra: Oszcillációk a BrO3
− – H2PO2

− – aceton – Mn2+ alrendszerben 
a) 300rpm b) 600rpm c) 1200rpm fordulatszámú keverésnél 

Koncentrációk: [BrO3
–] = 2,0x10-2M; [H 2PO2

–] = 1,0x10-1M; [Mn2+] = 3,6x10-3M; 
[aceton] = 0,12M; [H2SO4] = 1,0 M; 25°C 

A Mn2+-katalizált BrO3
– − H2PO2

– − aceton oszcillátor térbeni struktúrák létrehozására 

nem alkalmas, mert zárt rendszerben hosszantartó oszcillációkra csak intenzív keverés 

mellett képes. A Mn2+ ↔ Mn3+ színátmenet szabad szemmel, vékony rétegben 

egyébként sem látható. 

Előkísérleteink alapján arra következtettünk, hogy a hosszú ideig oszcilláló kettős 

szubsztrát − kettős katalizátorú rendszerben megfigyelt oszcillációk okát a BrO3
– – 

aceton/brómaceton – Ru(bpy)3
2+ alrendszerben kell keresni. Korábbi tapasztalatok 

szerint a zárt rendszerű bromátion − szubsztrát − katalizátor reakcióban hosszantartó 
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oszcillációk akkor tudnak kialakulni, ha köztitermékként olyan szerves brómszármazék 

keletkezik, amelyet a mindig feleslegben jelen lévő bromátion, lassú reakcióban tovább 

oxidál inert végtermékké (pl. CO2, kinon, stb…) és közben folyamatosan termeli az 

oszcilláció szabályozó köztitermékét, a bromidiont. A köztitermék brómaceton, 

valamint a második katalizátor (Ru(bpy)3
2+) szerepének tisztázása érdekében 

megvizsgáltuk BrO3
– − aceton/brómaceton – Ru(bpy)3

2+ alrendszer dinamikai 

viselkedését. 

1.3.2. Oszcilláció a BrO3
– – aceton – Ru(bpy)3

2+ alrendszerben 

A Mn2+-katalizált BrO3
– − H2PO2

– reakcióban, aceton jelenlétében, lassú reakcióban, 

BrAc is képződik. Feltételeztük, hogy ha sikerül kimutatni, hogy a BrO3
– – BrAc – 

Ru(bpy)3
2+ rendszerben az oszcillációk szobahőmérsékleten is megjelennek, akkor 

magyarázható a bromát − kettős szubsztrát − kettős katalizátor rendszerben fellépő 

hosszú élettartamú oszcillációk eredete. 

A BrAc könnyen illó, könnyezésre és köhögésre ingerlő vegyület, amelyet az első 

világháborúban könnygázként használtak. Kereskedelmi forgalomban nem kapható. 

Preparatív előállítása nehézkes, ezért azt a vizsgálandó rendszerben „in situ” állítottuk 

elő a következő módon: a BrO3
– – aceton – Ru(bpy)3

2+ – H2SO4 reakcióelegyhez ismert 

mennyiségű KBr-ot adva, gyors reakcióban bróm keletkezik, az oldat megbarnul, majd 

a keletkezett Br2 lassú reakcióban elreagál az acetonnal, amit a Br2 barna színének 

eltűnése jelez. A kémiai folyamatokat a következő egyenletek írják le: 

 BrO3
– + 5Br– + 6H+ → 3Br2 + 3H2O   (BR1) 

 Br2 + Ac → BrAc + Br– + H+ x3 (BR2) 

 BrO3
– + 2Br– + 3H+ + 3Ac → 3BrAc + 3H2O  (BR3) 

A BrO3
– – BrAc – Ru(bpy)3

2+ rendszerben az oszcillációk az alábbi kísérletsorozatban 

jelentkeztek. Kiindulási koncentrációkat, a „teljes rendszer” oszcillációs tartományának 

figyelembevételével állapítottuk meg: [BrO3
–] = 0,02M, [Aceton] = 0,1M, [Ru(bpy)3

2+] 

= 5,0x10-5M, [H2SO4] = 1,0M. Az elegyhez a KBr-ot szakaszosan adagolva BrAc-t 

generáltunk növekvő mennyiségben és időben követtük a rendszer redoxipotenciál-

változását. Az eredmény a 33. ábrán látható. 
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33. ábra: BrO3
– – aceton – Ru(bpy)3

2+ rendszer perturbációja bromidionnal 
Koncentrációk: [BrO3

–] = 0,02M; [Aceton] = 0,1M; [Ru(bpy)3
2+] = 5x10-5M; 

[Br –] = 10-3M/perturbáció [H2SO4] = 1,0 M; 600rpm; 25°C 

A rendszer perturbációja bromidionnal a nyilakkal jelzett időpontokban történt. A Br– 

hozzáadása után az oldat megbarnult (BR1), a redoxipotenciál ugrásszerűen megnőtt, 

majd a brómozási reakcióban a bróm megkötődött (BR2), a barna szín eltűnt és a 

redoxipotenciál a kiindulásihoz közeli értékre állt vissza. Egy-egy ilyen ciklusban a 

kiindulási koncentrációk és a sztöchiometria által meghatározott mennyiségű BrAc 

keletkezik. A BrO3
– – aceton – Ru(bpy)3

2+ – H2SO4 rendszerhez adott bromidion 

mennyiségét növelve, egy kritikus érték elérése után kis amplitúdójú oszcilláció 

jelentkezett (az ötödik perturbáció után), amit a következő ciklusban, a BrAc 

koncentráció további növekedése miatt, nagy amplitúdójú, közel csillapítatlan 

oszcilláció követett. Az órákig tartó oszcillációkat bemutató redoxipotenciál vs idő 

görbe a 34. ábrán látható. 
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34. ábra: A [Br–] = 0,01M perturbáció hatására fellépő hosszantartó oszcillációk 
a BrO3

– – aceton – Ru(bpy)3
2+ – H2SO4 alrendszerben 

Koncentrációk: [BrO3
–] = 0,02M; [aceton] = 0,1M; [Ru(bpy)3

2+] = 5x10-5M; 
[H2SO4] = 1,0M; 600rpm; 25°C 
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A rendszer kevésbé érzékeny a keverés intenzitására, ezért feltételeztük, hogy a térbeni 

mintázatok kifejlesztésére is alkalmas. 

1.3.3. Mintázatképződés a BrO3
– – BrAc – Ru(bpy)3

2+ alrendszerben 

A brómaceton előállításához a következő a kiindulási koncentrációkat használtuk: 

[Br-] = 0,106M; [BrO3
–] = 0,073M; [aceton] = 0,2M; [H2SO4] = 1,158M. A brómozó 

lombikban lévő BrO3
– – aceton – Br– – H2SO4 elegy képe látható az összeöntés 

pillanatában a 35.a ábrán és 4 óra elteltével a 35.b ábrán. 

A sztöchiometriai egyenlet (R1-R3) és a kiindulási koncentrációk alapján a 

reakcióelegyben [BrAc] = 0,16M képződött. A kiindulási koncentrációkat úgy 

választottuk meg, hogy a brómozást követően BrO3
– és a H2SO4 kellő feleslegben 

([BrO3
–] = 0,02M és [H2SO4] = 1,0M) maradjon a BrAc-t tartalmazó reakcióelegyben. 

a) b) 

  

35. ábra: Brómaceton előállítása 
Kiindulási koncentrációk: [Br–] = 0,106M; [BrO3

–] = 0,073M; 
[aceton] = 0,2 M; [H2SO4] = 1,158M 

A mintázatok előállításához a bromátiont és a BrAc-t tartalmazó reakcióelegyből Petri-

csészében kb. 1mm vastag réteget képeztünk és néhány csepp Ru(bpy)3
2+ oldatot 

kevertünk hozzá. A mintázatképződés 10-15perc után kezdődött el, majd folyamatosan, 

órákon keresztül folytatódott. A rendszerben nem keletkezik sem csapadék, sem 

buborék, ezért (ellentétben a legtöbb BZ oszcillátorral) a mintázatképződés hosszú időn 

keresztül zavartalanul tanulmányozható. A mintázatok időbeni kifejlődését a 36. ábra 

mutatja be. 
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a) b) c) 

   

   

   

36. ábra: Dinamikus mintázatok (mozgó koncentrikus körök és spirálok) 
a BrO3

– – BrAc – katalizátor(ok) elegy vékony oldatrétegében 
Koncentrációk: [BrO3

–] = 0,02M; [BrAc] = 0,16M; [H2SO4] = 1,0M 
Katalizátorok: a) [Ru(bpy)3

2+] = 8,0×10−4M; 
b) [Ru(bpy)3

2+] = 8,0×10−4M + [DPA] = 4,0×10−4M; 
c) [Ru(bpy)3

2+] = 8,0×10−4M + [ferroin] = 1,0×10−3M 

A 36.a ábrán bemutatott kísérletben a reakcióelegy összetétele BrO3
– – BrAc – 

Ru(bpy)3
2+. A Petri-csészében a sárga háttérben (Ru(bpy)3

2+) halványzöld (Ru(bpy)3
3+) 

reakciózónák kifejlődése látható. Ha a Ru(bpy)3
2+ mellett néhány csepp difenil-amin 

redoxiindikátort is alkalmazunk, a reakciófrontok a kék háttérben sokkal jobban 

észlelhetők (lásd 36.b ábra). Ru(bpy)3
2+ és Fe(phen)3

2+ katalizátorok jelenlétében 

előállított kémiai hullámok színe pirosas-zöldes-kék, ami az összetevők (Ru(bpy)3
2+ 

sárga, Ru(bpy)3
3+ zöld; Fe(phen)3

2+ piros, Fe(phen)3
3+ kék) színkombinációja alapján 

alakul ki (lásd 36.c ábra). 
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1.4. Részreakciók kinetikája és mechanizmusa 

Célunk volt egy olyan mechanizmus ill. modell megalkotása, amely alapján az 

oszcillátor legfontosabb tulajdonságai magyarázhatók. A modellel kapott 

szimulációkban látnunk kell a kísérletileg tapasztalt legfontosabb dinamikai 

jellemzőket, illetve az oszcillációkat. A modell megalkotásához számos részreakció 

mechanizmusának és kinetikájának ismerete szükséges. Az irodalomban nem található 

részreakciók kinetikai paramétereit meghatároztuk. 

1.4.1. Hipofoszfition oxidációja Mn3+-mal 

A reakciót [H2SO4] = 1,0M közegben, 25°C-on tanulmányoztuk. [Mn3+] = 1,0x10-3 – 

5,0x10-3M és [NaH2PO2] = 5,0x10-2 – 2,0x10-1M kezdeti koncentrációkat alkalmazva 

követtük az elegy fényelnyelését λ = 480nm-en. Az 1M kénsavas közegben a 

hipofoszfition protonált alakban (H3PO2) van jelen (pKa = 2,0). Egy jellemző 

abszorbancia vs idő diagramot mutat be a 37. ábra. 
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37. ábra: H3PO2 oxidációja Mn(III)-mal: abszorbancia vs idő görbe 
Koncentrációk: [H3PO2] = 0,1M; [H 2SO4] = 1,0M; [Mn3+] = 2,0x10-3M 

λ = 480nm hullámhosszon a Mn3+ és a MnH3PO2
3+ komplex rendelkezik elnyeléssel. Az 

általunk feltételezett (RI)-(RIII) mechanizmus Caroll és Thomas eredményein alapul, 

akik javaslatot tettek a hipofoszfition és a Ce4+ között lezajló redoxireakció 

mechanizmusára.48 Hasonló mechanizmus feltételezhető a H3PO2 – Mn3+ reakcióban is: 

 Mn3+ + H3PO2 º MnH3PO2
3+ (RI) 

Iv
r

 = Ik
r

[Mn3+][H3PO2] 
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Iv
s

 = Ik
s

 [MnH3PO2
3+] 

 MnH3PO2
3+ → Mn2+ + H2PO2˙ + H+ (RII) 

vII = kII[MnH3PO2
3+] 

 2H2PO2˙ + H2O → H3PO2 + H3PO3 (RIII) 

vIII  = kIII [H2PO2˙]
2 

Első lépés a Mn3+ és a H3PO2 közötti komplexképződési reakció (RI). A Mn3+ 

redukciója a második lépésben történik (RII), ez a bruttó reakció sebességmeghatározó 

lépése. Az RIII lépésben a H2PO2˙ gyök diszproporcionálódik, H3PO2 és H3PO3 

képződik. 

A spektrofotometriás adatokból nemlineáris paraméterbecsléssel nyertük kII sebességi 

állandót és a KI = Ik
r

/ Ik
s

 egyensúlyi állandót. Feltételeztük, hogy (RIII) gyors reakció 

(kIII  = 3,0x109M-1s-1), ami alapján KI = 29(±2)M-1 és kII = 5,6(±0,1)x10-3s-1 számítható. 

Ezek a számított értékek jó egyezést mutatnak Zhang és Field eredményeivel.49 Az RI-

RIII reakciók az oszcillátor modelljében összevontan, (R12) reakcióként szerepel. 

1.4.2. Hipofoszfition oxidációja Ru(bpy)3
3+-mal 

A reakciót 1,0M kénsavas közegben vizsgáltuk, különböző kiindulási H3PO2 (0,5-1,0M) 

koncentrációknál követtük a Ru(bpy)3
2+ keletkezését, λ = 450nm hullámhosszon. Egy 

jellemző abszorbancia vs idő görbét mutat be a 38. ábra. 
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38. ábra: H3PO2 oxidációja Ru(bpy)3
3+-mal: abszorbancia vs idő görbe 

Koncentrációk: [H3PO2] = 0,5M; [H 2SO4] = 1,0M; [Ru(bpy)3
3+] = 4,0x10-5M 

A reakció másodrendű, sztöchiometriáját az (R13) egyenlet írja le. 
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 2Ru(bpy)3
3+ + H3PO2 + H2O → 2Ru(bpy)3

2+ + H3PO3 + 2H+ (R13) 

k13 = 2,1±(0,4)x10-3M-1s-1 

1.4.3. Reakció Ru(bpy)3
2+ és Mn3+ között 

A két katalizátor közötti reakciót [H2SO4] = 1,0M közegben, különböző kiindulási Mn3+ 

koncentrációknál (5,0x10-5 – 2,0x10-4M) tanulmányoztuk. A paraméterbecslésnél 

figyelembe vettük azt is, hogy a Mn3+ törzsoldat jelentős mennyiségű Mn2+-t is 

tartalmaz. λ = 450nm hullámhosszon követtük a Ru(bpy)3
2+ koncentrációcsökkenését az 

idő függvényében, amelyet a 39. ábra személtet. 
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39. ábra: Ru(bpy)3
2+ oxidációja Mn3+-mal: abszorbancia vs idő görbe 

Koncentrációk: [Ru(bpy)3
3+] = 1,5x10-5M; [Mn3+] = 1,0x10-4M (u); 

[Mn3+] = 1,0x10-4M (�); [H 2SO4] = 1,0M; 

A reakció sztöchiomtriáját az (R14) fejezi ki: 

 Mn3+ + Ru(bpy)3
2+ º Mn2+ + Ru(bpy)3

3+ (R14) 

A reakció egyensúlyi állandóját a normál redoxpotenciálok felhasználásával számítottuk 

ki. Egyelektronos reakcióban az egyensúlyi állandó számítható az alábbi egyszerűsített 

képlet alapján. 

[ ]
RT

F
/Ru(bpy)(Ru(bpy)E)/Mn(MnElnK 3

3
2

30
23

0 )++++ −=  

ahol: E0(Mn3+/ Mn2+) = 1,51V; E0(Ru(bpy)3
2+/Ru(bpy)3

3+) = 1,27V; 

T = 298K; R = 8,314Jmol-1K-1; F = 96485 Cmol-1; K14 = 1,1x104 

A számított egyensúlyi állandó és a mért adatok alapján az egyensúlyi reakció 

termékirányú reakciójának sebességi állandója: k14 = 360(±5)M-1s-1. A k14 állandóval 
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számított időbeni reakció lefutása a 39. ábrán látható. A mért adatok (körrel és 

négyszöggel jelzett pontok) és a szimulációk (szaggatott vonalak) jó egyezést mutatnak. 

1.5. Az oszcillálció mechanizmusa a teljes rendszerben 

A BrO3
− – H2PO2

− – aceton – Mn2+ – Ru(bpy)3
3+ oszcillátor dinamikáját egy 14 lépéses 

mechanizmussal írhatjuk le, amely 8 változót tartalmaz. Az oszcillátor öt kiindulási 

komponensből áll és három illékony komponenssel (aceton, bróm, brómaceton) is 

számolnunk kell. A javasolt modell a 4. táblázatban, és a hozzátartozó sebességi 

állandók az 5. táblázatban láthatók. 

4. táblázat: A modellben használt reakciók és reakciósebességi egyenletek 

BrO3
− + Br− + 2H+ → HBrO2 + HOBr v1 = k1×[BrO3

−]×[Br−]×[H+]2 R1 

HBrO2 + Br− + H+ → 2HOBr v2 = k2×[HBrO2]×[Br−]×[H+] R2 

BrO3
− + HBrO2 + 3H+ + 2Mn(II) → 

2HBrO2 + 2Mn(III) + H2O 
v3 = k3×[HBrO2]×[BrO3

−] R3 

2HBrO2 → BrO3
− + HOBr + H+ v4 = k4×[HBrO2]

2×[H+] R4 

HOBr + Br− + H+ 
� Br2 + H2O 

v5 = 5k
r

×[HOBr]×[Br−]×[H+] –  

5k
s

×[Br2] 
R5 

Br2 + H3PO2 + H2O → 
2Br−+ H3PO3 +2 H+ v6 = k6×[Br2]×[H3PO2] R6 

BrO3
− + H3PO2 + H+ → 

HBrO2 + H3PO3 
v7 = k7×[BrO3

−]×[H3PO2] R7 

HBrO2 + H3PO2 → HOBr + H3PO3 v8 = k8×[HBrO2]×[H3PO2] R8 

HOBr + H3PO2 → Br−+ H3PO3 + H+ v9 = k9×[HOBr]×[H3PO2] R9 

Br2 → f Br−+ f BrAc v10 = k10×[Br2] R10 

Ru(bpy)3
3+ + BrAc → Ru(bpy)3

2+ + Br− v11 = k11×[Ru(bpy)3
3+] R11 

2Mn3+ + H3PO2 +H2O → 
2Mn2+ + H3PO3 + 2H+

 ]PO[H1

]PO][H[Ru(bpy)

23

23
3

3

×+
××

=
+

K

Kk
v 12

12  R12 

2Ru(bpy)3
3+ + H3PO2 + H2O→ 

2Ru(bpy)3
2++ H3PO3 + 2H+

 
v13 = k13×[Ru(bpy)3

3+]×[H3PO2] R13 

Mn3+ + Ru(bpy)3
2+→ Mn2+ + 

Ru(bpy)3
2+ 

v14 = k14×([Ru]T – 
[Ru(bpy)3

2+])×[Mn3+] 
R14 
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5. táblázat: A modellben felhasznált reakciók sebességi állandói. 
A- számítottuk, módosítottuk; B- megmértük 

 Sebességi állandók Referencia 

R1 k1 = 2,0 M-1s-1 44 

R2 k2 = 3,2x10-6 M-1s-1 51 

R3 k3 = 80,0 M-2s-1 A 

R4 k4 = 4,38x10-3 M-1s-1 52 

R5 5k
r

 = 1x1010 M-1s-1; 5k
s

= 80 s-1 51 

R6 k6 = 1,04 M-1s-1 49 

R7 k7 = 1x10-5 M-1s-1 49 

R8 k8 = 10 M-1s-1 49 

R9 k9 = 0,8 M-1s-1 49 

R10 Változtatható - 

R11 Változtatható - 

R12 k12 = 5,6x10-3 s-1 K = 29 M-1 B 

R13 k13 = 2,1x10-3 M-1s-1 B 

R14 k14 = 360 M-1s-1 B 

Az (R1-R5) reakciók a brómoxivegyületek Mn2+-katalizált kémiai reakcióit írják le. 

Ezek eredményeként bróm keletkezik (R1 + R2 + 3xR5), amelyet a hipofoszfition lassú 

oxidációs reakciója (R6) és az aceton brómozási reakciója (R19a, lásd később) fogyaszt. 

Az (R7 – R9) lépések a hipofoszfition és a különféle brómoxivegyületek közötti 

reakciókat jelölik, ezek bruttó reakciójában a bromátion bromidionná redukálódik: 

 BrO3
− + 3H3PO2 → Br− + 3H3PO3 

Az eddig ismertetett egyenletek hidrogénionokra és bromidionokra autokatalitikus 

Landolt-típusú óra-reakciót írnak le. A kísérleteket [H2SO4] = 1,0M közegben végeztük, 

a szimulációknál [H+] = 1,29M használtunk,50 ezt a v1, v2, v3, v5 és v7 sebességi állandók 

tartalmazzák. 

A reakciókban termelődő illékony bróm eltávolítása történhet fizikai és kémiai úton. A 

két lehetőség közül fontosabb a kémiai: a bróm reakciója az acetonnal, amelyet az 

alábbi reakcióegyenletek fejeznek ki: 
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 Br2 + AcE → BrAc + H+ + Br− (R19a) 
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 az aceton oxo- és enol-formájának oda- és visszaalakulásának sebessége, k a 

bróm és az aceton enol-formája közötti reakció sebességi állandója. Mivel a 

kísérletekben a bróm koncentrációja kicsi és az aceton nagy feleslegben van jelen, a 

fenti sebességi egyenlet az alábbi egyszerűbb alakra hozható: 
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A köztitermék bróm eltávolításának másik módja fizikai, amely történhet: a) az oldatból 

történő diffúzió útján; b) adszorpcióval, az oldattal érintkező teflon bevonatú keverő 

felületére; c) N2/Ar gázzal történő kihajtással. Ezeket a folyamatokat összefoglalóan az 

(R19b) reakcióval írjuk le: 

 Br2 → (R19b) 

v10b = k10b[Br2] 

A valóságban a bróm eltávolítása egyidejűleg zajlik mind fizikai, mind kémiai módon. 

A bróm köztitermék eltávolításának két lehetőségét összevonva az (R10) lépés fejezi ki 

a modellben. 

 Br2 → fBrAc + fBr− (R10) 

v10 = k10[Br2] 

k10 = k10a + k10b 

Az f faktor megmutatja, hogy mekkora arányt képvisel a bróm kémiai megkötése annak 

teljes eltávolításban: 

10b10a
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Ha nincs jelen aceton, (nincs brómaceton és bromidion termelődés) akkor v10a = 0, f = 0 

és k10 = k10b. Ha a bróm eltávolítása teljes mértékben kémiai úton történik, akkor 

v10b = 0, f = 1 ezért k10 = k10a. A bróm kémiai úton történő eltávolításhoz a kísérletekben 

mindig hozzájárul annak fizikai módon történő eltávolítása is, ezért az (R10) reakcióban 

a termékoldalon megjelenő bromidion sztöchiometriája a bevezetett f faktorral 

jellemezhető, amely 0 és 1 között változhat. 

A modellben szereplő (R11) reakció a brómaceton és a Ru(bpy)3
3+ közötti folyamatot 

írja le. Az illékony brómaceton koncentrációja kísérletileg nehezen kezelhető paraméter, 

ezért ez nem szerepel változóként a teljes modellben, aktuális koncentrációját 

belefoglaltuk a k11 állandóba. Az (R12) és (R13) reakció a két katalizátor és a 

hipofoszfition közötti, az (R14) lépés a két katalizátor közötti reakciót írja le. 

1.6. Szimulációs eredmények 

1.6.1. A Br2 eltávolításának hatása a BrO3
− – H2PO2

− – aceton – Mn2+ rendszer 

dinamikájára 

A BrO3
− – H2PO2

−– Mn2+ rendszerben az oszcilláció megjelenése a keletkező bróm 

eltávolításának sebességétől és az eltávolítás módjától függ. Az aceton jelenlétében 

tapasztalt oszcillációk egy szűk aceton koncentrációtartományban figyelhetők meg és 

érzékenyek a keverés intenzitására. A szimulációkkal kapott oszcillációk láthatók a 

40. ábrán. Az oszcillációk megjelenése és paraméterei erős függést mutatnak a bróm 

eltávolításának sebességét kifejező k10 és f értékétől. 
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40. ábra: Szimulációs eredmények a BrO3
− – H2PO2

− – aceton – Mn2+ rendszerben 
Kiindulási koncentrációk: [BrO3

−] = 0,02M; [H3PO2] = 0,1M; [Mn2+] = 0,003M 
Paraméterek: [H+] = 1,29M; k10 = 0,16 s-1; f = 1 (−); f = 0,8 (---) 

Ha f értéke 1, a bróm teljes mértékben kémiai módon kötődik meg és csak néhány 

oszcillációt kapunk. Az f értékének csökkentésével (amikor a bróm kémiai megkötődése 

mellett a fizikai eltávolítás is szerephez jut) az oszcillációszám emelkedik, ami 

összhangban van a kísérletek során tapasztaltakkal. 

A szimulációk során kapott oszcillációk megjelenése nemcsak a bróm eltávolításának 

fizikai és kémiai módjának arányától (f) függ, hanem a bróm eltávolításának teljes 

sebességétől (k10) is. A 41. ábrán látható fázisdiagram bemutatja, hogy adott kiindulási 

bromátion és hipofoszfition koncentráció esetén mekkora k10 és f értékeknél jelennek 

meg az oszcillációk. 
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41. ábra: Szimulált fázisdiagram a 
BrO3

− – H2PO2
− – aceton – Mn2+ rendszerben a k10 vs f fázissíkban 

Kiindulási koncentrációk: [BrO3
−] = 0,02M; [H3PO2] = 0,1M; 

[Mn2+] = 0,003M; [H+] = 1,29M 

A 41. ábráról leolvasható, hogy amikor f = 0, vagyis a reakcióelegyben nincs aceton, 

tehát a bróm eltávolítása csak fizikai módon történik, oszcilláció csak szűk 

tartományban lép fel. A szimulációkkal egyezően a BrO3
− – H2PO2

− – Mn2+ rendszerben 

Adamčikova és Ševčik a bróm eltávolítására használt N2 gázáramlási sebesség szűk 

tartományában tapasztalt oszcillációt.44 A rendszerben az aceton koncentrációját (ezáltal 

f értékét) emelve az oszcillációs tartomány kiszélesedik, amit a kísérletek is igazolnak. 

1.6.2. Oszcillációk a BrO3
− – aceton – Ru(bpy)3

2+ alrendszerben 

A modellel a BrO3
− – aceton – Ru(bpy)3

2+ alrendszerben tapasztalt oszcillációk is 

szimulálhatók. A rendszer viselkedésének szimulációjával kapott oszcillációk láthatók a 

42. ábrán. 
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42. ábra: Szimulációval kapott oszcillációk a BrO3
− – brómaceton – Ru(bpy)3

2+ 
rendszerben. Kiindulási koncentrációk: [BrO3

−] = 0,02M; [H+] = 1,29M; 
[Ru(bpy)3

2+] T = 5x10-5M; k10 = 0,5s-1, k11 = 2s-1; f = 1 
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Az oszcillációk kialakulásának két feltétele van: a reakcióban keletkező bróm megfelelő 

sebességgel távozzon és hogy az (R11) reakcióban megfelelő sebességgel termelődjön a 

bromidion. A modellben szereplő k11 sebességi állandó pszeudo-elsőrendű vagyis 

magában foglalja a brómaceton koncentrációját is. Az oszcillációk kialakulásának 

második feltétele akkor teljesül, ha a brómaceton koncentrációja a rendszerben elér egy 

kritikus értéket. Ez lehet a magyarázata annak, hogy az oszcillációk a kísérletekben 

hosszabb-rövidebb indukciós periódus után jelennek meg. 

1.6.3. A teljes rendszerben tapasztalt dinamikai jelenségek magyarázata 

A BrO3
− – H2PO2

− / aceton – Mn2+ / Ru(bpy)3
2+ rendszerben két oszcillációs szakaszt 

figyeltünk meg. Az egyik a reagensek összeöntése után azonnal megjelenő rövid 

élettartamú (Oszc. A.), a másik, az indukciós periódust követő hosszantartó szakasz 

(Oszc. B.). A „teljes rendszerben” kísérletileg látott két oszcillációs szakasz a 

szimulációban is jelentkezik; ezt a 43. ábra mutatja be. A két oszcillációs tartomány a 

[H3PO2] – k11 fázissíkon helyezkedik el. 
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43. ábra: Szimulációs fázisdiagram a BrO3
− – H3PO2 – Mn2+ / Ru(bpy)3

2+ rendszerben 
Kiindulási koncentrációk: [BrO3

−] = 0,02M; [H+] = 1,29M; [Mn2+] = 0,003M; 
[Ru(bpy)3

2+] T = 5x10-5M; Paramtérek: k10 = 0,5s-1; f = 1, k11 = k’11x[BrAc] 
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Feltételezhető, hogy az Oszc. A. tartományban a H3PO2, míg Oszc. B.-ben a BrAc 

játsza a szubsztrát szerepét. A teljes rendszerben indításkor a k11 értéke alacsony, mert 

még nincs jelen brómaceton, illetve a H3PO2 koncentráció magas. Ezek a feltételek 

teljesülnek az Oszc. A. tartományban, a BrO3
− – H2PO2

− – aceton – Mn2+ alrendszerben 

rövid ideig tartó oszcillációk jelentkeznek. Ahogy a bruttó reakció előre halad, a H3PO2 

koncentráció csökken, a BrAc koncentráció növekszik, és egy kritikus értéket átlépve 

beindul az oszcilláció a BrO3
− – BrAc – Ru(bpy)3

2+ alrendszerben (Oszc. B.) és addig 

tart, amíg az Mn2+ katalizálta reakcióban brómaceton termelődik. 
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2. Nem redox tulajdonságú ionok koncentrációjának indukált oszcillációja: 

tervezés és megvalósítás 

2.1. Előzmények, a módszer bemutatása 

A közelmúltig (2005) felfedezett és előállított oldatfázisú oszcilláló kémiai rendszerek 

mechanizmusa redoxireakciókra épül. Csak olyan elemek koncentráció-oszcillációját 

lehetett kísérletileg megvalósítani, amelyek több stabil oxidációs állapottal 

rendelkeznek (halogének, oxigén, kén, néhány átmenetifém). Biológiai rendszerekben 

azonban az egy stabil oxidációs állapotban létező elemek is résztvesznek időben és 

térben periodikus folyamatokban. A legismertebb példa a Ca2+, amelynek 

citoplazmatikus koncentráció-oszcillációja kíséri az egyes sejtek közötti jelátvitelt.53 

Biológusok a dél-afrikai karmosbéka (Xenopus laevis) izolált petesejtjének felszínén 

térben periodikus Ca2+ hullámokat figyeltek meg.54 A Ca2+-ok jelátviteli 

mechanizmusokban játszott szerepének megismerését elősegítheti a mesterségesen 

előállított [Ca2+] oszcillációk tanulmányozása. Az ELTE, Kémiai Intézet „Nemlineáris 

Kémiai Dinamika” kutatócsoportja kidolgozott egy olyan módszert, amellyel a 

redoxifolyamatokban részt venni nem képes ionok (néhány fontos biológiai elem, pl. 

Ca2+, Al3+) koncentráció-oszcillációja is megvalósítható.38 A módszert elvét alkalmazva 

Liedl és munkatársai indukálni tudták a DNS molekula periodikus konfrontáció-

változását.55 

A nem-vegyértékváltó elemek ionjai (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Zn2+, Al3+, F−, stb.) az 

oszcillációt eredményező pozitív és késleltetett negatív visszacsatolásokban nem 

vesznek részt, ezért koncentráció-oszcillációjuk az ismert kémiai oszcilláló rendszerek 

mechanizmusa alapján nem valósítható meg. A kutatócsoport által kidolgozott módszer 

szerint ionpulzusok hozhatók létre, ha egy ismert oszcillátorhoz, egy olyan – a célelemet 

is tartalmazó - egyensúlyi reakciót csatolunk, amely egyensúlyt az oszcillátor mindkét 

irányba mozgatni képes. A módszer lényegét a 44. ábra szemlélteti.38 
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44. ábra: Módszer periodikus ionpulzusok előállítására 

S a célelem, amelynek oszcillációját kívánjuk megvalósítani. E egy olyan egyensúlyi 

reakció, amelyben S részt vesz. O a primer oszcillátor, amely C oszcilláló komponensén 

keresztül kapcsolódik az E egyensúlyi reakcióhoz. Ha az O oszcillátor egy periódusa 

alatt C komponens koncentráció változása az E egyensúlyi reakció mindkét irányba 

történő eltolását eredményezi, akkor létrejön S (kation, anion, semleges molekula) 

célelem koncentráció-oszcillációja. A módszer alkalmazhatóságának az is feltétele, 

hogy E ne zavarja az O működését. Az S célelem koncentráció-változását követhetjük 

pl. potenciometriásan (mérőelektródként Pt és/vagy ionszelektív elektród használatával) 

vagy spektrofotometriásan. Ha a kiválasztott E egyensúly komplex- vagy 

csapadékképződési reakció, a kapcsolt rendszerben az egy stabil oxidációs állapotú 

szabad (hidratált) ionok (S) koncentrációjának indukált oszcillációja megvalósítható. 

2.1.1. Ca2+ pulzusok előállítása 

A kalciumion pulzusok előállításakor a Ca2+ (S) és EDTA (Reagens) között lezajló pH- 

függő komplexképződési egyensúlyt (E) (R15) kapcsolták egy pH oszcillátorhoz (O).56 

 Ca2+ + H2EDTA2− º CaEDTA2− + 2H+ (R15) 

A BrO3
− – SO3

2− – Fe(CN)6
4− (BSF) pH oszcillátor (O), áramlásos tankreaktorban 

(CSTR) működik, amelyben 35°C-on, a pH 3 és 6,5 között kb. 20 perces periódusidővel 

Redox Oszcillátor (O) 

([C] oszcilláció) 

Egyensúly i Reakció (E)  

(S +  Reagens) 
kis [C] 

nagy [C] 
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csapadék 

pl.: pH oszcilátor 

(BrO3
− − SO3

2− − Fe(CN)6
4−) pl.: Ca2+ + EDTA CaEDTA 

kis [H+] 

nagy [H+] 

Speciesz C 

Új oszcillátor 

[S] 
pl.: 

[Ca2+] 

idő 
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oszcillál. A CaEDTA-komplex termodinamikai stabilitási állandóját (K = 2,45x1011) és 

az EDTA protonálódási állandóit felhasználva kiszámíthatók a CaEDTA-komplex 

látszólagos (pH-függő) stabilitási állandói (K’). pH 6-on a komplex látszólagos 

stabilitási állandója K’ ~ 106, vagyis a kalciumionok kb. 99%-a CaEDTA formájában 

megkötődik. pH 3-on K’ ~ 1, tehát alacsony pH-n a komplexképződés visszaszorul és a 

kalciumionok szabaddá válnak. A komplexképződés részletesebb jellemzéséhez 

kiszámították a [Ca2+] = [EDTA] = 2,5x10-3M összetételű oldat speciesz-eloszlását a pH 

függvényében (lásd 45. ábra). 
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45. ábra: Speciesz eloszlás a [Ca2+] = [EDTA] = 2,5x10-3M 
rendszerben a pH függvényében38 

A 45. ábráról leolvasható, hogy az oszcillátor működési tartományában, pH 3 és 6 

között, a Ca2+ egyensúlyi (szabad) koncentrációja több nagyságrendet változik. A 

komplexben nem kötött Ca2+ koncentráció-oszcillációja potenciometriásan, kalcium-

ionszelektív elektróddal (Ca-ISE) követhető. A BSF oszcillátorba 

[CaEDTA] = 2,5x10-3M oldatot folyamatosan betáplálva a Ca-ISE jelében 55mV 

amplitúdójú oszcillációt figyeltek meg (lásd 46. ábra). 
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46. ábra: Kalciumion pulzusok mérése kalcium-ionszelektív elektróddal (Ca-ISE) és 
színoszcillációk Arsenazo-III indikátor jelenlétében.56 Kísérleti paraméterek: 

[NaBrO3] = 0,065M; [Na2SO3] = 0,075M; [K4Fe(CN)6] = 0,02M; [H2SO4] = 0,01M; 
[CaEDTA] = 2,5x10-3M; k0 = 1,45x10-3M; T = 35°C 

A Ca-ISE egy periódus alatt bekövetkező potenciálváltozása megfelel a [Ca2+] közel két 

nagyságrendnyi változásának, amely jó egyezést mutat a speciesz-eloszlás alapján várt 

értékkel. A kalciumionok szabad- és EDTA-hoz kötött állapota közötti átmenet 

vizuálisan is jelezhető az Arsenazo-III fémindikátorral. Alacsony pH-n a reakcióelegy 

színe kékeslila, ami megfelel a Ca-Arzenazo komplex színének, ekkor magas az 

oldatban a szabad Ca2+ koncentráció, ami az indikátorral jelezhető. Magas pH-n az oldat 

színe cseresznyepiros, az indikátor szabad színét látjuk, mivel az összes kalcium EDTA-

komplexben van. Így a színoszcilláció jól látható a rendszerben. 

A BSF reakcióban, alacsonyabb hőmérsékleten (20°C), bizonyos koncentráció-

tartományban bistabilitás lép fel: azaz, ugyanolyan kísérleti körülmények között − 

függően a rendszer előéletétől − alacsony (SSII) és magas (SSI) pH-jú stacionárius 

állapot is megvalósulhat. 47.a ábra a pH (válaszparaméter vagy jel) hiszterézisét 

mutatja be az áramlási sebesség (k0, kényszerparaméter) növelésének és csökkentésének 

függvényében. 
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47. ábra: Bistabilitás a BSF és a BSF – CaEDTA rendszerben.56 
A kísérleti paraméterek megegyeznek a 46. ábra adataival, 

kivéve [CaEDTA] = 0,001M; T = 20°C 

A stacionárius állapotok közötti átmenet spontán bekövetkezik, ha a bistabilitás 

tartományán kívül kerül a rendszer. A bistabilitás tartományában (k0 = 4x10−3 és 

9x10−3 s−1 között) az átmenet olyan perturbációval idézhető elő, amelynek hatására a 

rendszer pH-ja átlépi az 5 körüli határértéket. Az SSII stacionárius állapotból kis 

mennyiségű lúg hozzáadásával térhetünk át az SSI állapotba, kevés sav hozzáadásával a 

rendszer az SSII állapotba hozható vissza. CaEDTA jelenlétében is tapasztaltunk 

bistabilitást a pH-ban és a [Ca2+]-ban egyaránt (lásd 47.b. ábra). Amikor a rendszer 

SSII állapotban van a Ca2+ koncentráció magas, míg az SSI állapotban a Ca2+ 

koncentráció alacsony. A bistabilitás az oszcillációhoz hasonlóan, követhető 

potenciometriásan Ca-ISE használatával vagy vizuálisan Arsenazo-III indikátor 

hozzáadásával. 

Ca-Arsenazo-III 

Arsenazo-III 
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2.1.2. Al3+ pulzusok előállítása 

A BSF oszcillátort és az Al3+ hidrolízises reakcióját összekapcsolva „alumínium-

oszcillátor” készíthető. Az alumínium-hidroxid csapadék képződési reakciója (R16) pH 

függő, amelynek iránya a BSF oszcillátorral megfordítható. 

 Al3+ + 3H2O º Al(OH)3 + 3H+ (R16) 

Az Al(OH)3 oldhatósági szorzata 1,33x10-33. Ha vizes oldatban 10-3M alumíniumion 

van jelen, a csapadékképződés pH 3,8-on indul meg. pH 6-on a szabad (csapadékban 

nem kötött) alumíniumion mennyisége 1,33x10-9M. Az oszcillátorban az egy periódus 

alatt bekövetkező alumíniumion koncentráció-változás kb. hat nagyságrend. A BSF 

oszcillátorba 2,5x10-3M Al(NO3)3 -ot vezetve azt tapasztalták, hogy alacsony pH-n a 

reakcióelegy tiszta, amikor a pH eléri a 3,8-at megkezdődik a csapadékleválás, ami pH 

6 felett válik teljessé. A pH csökkenésével a csapadék feloldódik, vagyis a szabad 

alumíniumionok koncentráció-oszcillációját az Al(OH)3 csapadék periodikus leválása és 

feloldódása jelzi. 

2.2. Fluoridionok koncentráció-oszcillációjának tervezése és előállítása 

Célkitűzésünk volt, hogy a 2.1. fejezetben leírt módszert alkalmazva más 

alaposzcillátor(ok) és egyensúlyi reakciók felhasználásával fluoridionok indukált 

koncentráció-oszcillációját megvalósítsuk. 

2.2.1. A pH-oszcillátor kiválasztása: BSM rendszer 

A 2.1.1 és 2.1.2 fejezetben tárgyalt Ca2+ és Al3+ pulzusok előállításakor 

alaposzcillátorként a BrO3
− – SO3

2− – Fe(CN)6
4− (BSF) rendszert használták. A pH-

oszcillátor K4Fe(CN)6 komponense a reakcióelegyet sárgára színezi, ezért a fehér színű 

Al(OH)3 csapadék leválásának kezdete nehezen észlelhető. Kísérleteinkben 

alaposzcillátorként a BSF rendszer helyett a BrO3
− − SO3

2− − Mn2+ (BSM) 

pH-oszcillátort használtuk. A BSM oszcillátor reakcióelegye színtelen és nagyobb 

amplitúdójú pH-oszcillációkra képes. Ez a rendszer az általunk alkalmazott 

összetételnél („alapösszetétel”) pH 2,5 és 7,2 között oszcillál, 25 perces periódusidővel, 

45°C hőmérsékleten és 3,7x10-3s-1 áramlási sebesség (4,55 perces tartózkodási idő) 

esetén. A rendszerre jellemző pH-oszcilláció a 48. ábrán látható. 
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48. ábra: pH-oszcilláció a BSM rendszerben 
Kiindulási koncentrációk: [NaBrO3] 0 = 0,6M; [Na2SO3] 0 = 0,472M; 

[MnSO4] 0 = 9x10-3M; [HClO4] 0 = 0,055M; T = 45°C; k0 = 3,7x10-3s-1; 600rpm 

2.2.2. Al3+ pulzusok a BSM − Al(NO3)3 rendszerben 

Az alumíniumionok hidrolízis reakcióját (R16) pH-oszcillátorral összekapcsolva 

„alumínium-oszcillátor” készíthető (lásd 2.1.2. fejezet). Al(NO3)3-ot a BSM oszcilláló 

rendszerbe vezetve (a kristályos Al(NO3)3-ot a NaBrO3 bemeneti oldatban oldva), 

periodikus csapadékleválást és a csapadék feloldódást tapasztalunk. A BSM oszcillátor 

működését nem zavarja, ha az [Al(NO3)3] ≤ 2,5x10-3M. A betáplált [Al(NO3)3] 

növelésével az oszcillátor működése megváltozik: a periódusok alacsony pH-jú 

szakasza elhúzódik, 0,01M-nál nagyobb koncentrációjú Al(NO3)3 betáplálása kioltja az 

oszcillációt (a rendszer pH 3-4 értéken stabilizálódik, azaz stacionárius állapotba kerül). 

Az Al(OH)3 csapadék periodikus leválása és feloldódása jelzi az [Al3+] oszcillációját. 

Alacsony pH-n a reakcióelegy kristály tiszta, pH 4 körül az oldat opálossá válik, pH 7 

felett a reakcióelegy teljesen zavaros a fehér Al(OH)3 csapadéktól. 

Egyensúlyi számítással becsülhető az oszcilláció során a csapadékban nem kötött [Al3+] 

mennyisége. 2,5x10-3M Al(NO3)3 törzsoldat betáplálásakor - 4 bemeneti oldatot 

használva - a reaktorban az [Al3+] = 6,25x10-4M. Kiszámítottuk a [Al3+] = 6,25x10-4M 

oldatban az alumínium specieszek eloszlását a pH függvényében a MEDUSA42 szoftver 

segítségével (lásd 49. ábra). 
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49. ábra: Speciesz eloszlás a pH függvényében [Al(NO3)3] = 6,25x10-4M oldatban 

Az Al(NO3)3 oldatban pH 3,8 alatt ionos formában van jelen, a pH növelésével teljes 

mennyisége leválik Al(OH)3 csapadék formájában, ahogy ezt a kísérletekben is 

tapasztaltuk A 49. ábráról leolvasható, hogy a BSM − Al(NO3)3 rendszerben, amelyben 

a pH 2,5 és 7,2 között oszcillál, a szabad [Al3+] több nagyságrendű oszcillációja 

valósítható meg. A BSM − Al(NO3)3 rendszert használtuk fel a [F−]-oszcilláció 

előállítására. 

2.2.3. Ca2+ pulzusok a BSM − CaEDTA rendszerben 

A 2.1.1. fejezetben bemutatott kalciumion-oszcilláció létrehozásánál a BSF 

alaposzcillátort használtuk. A BSF rendszer nem tartalmaz olyan komponenst, ami 

komplexet képez az EDTA-val. A BSM rendszerben a mangánionok (Mn2+ és Mn3+) az 

EDTA-val a Ca2+-oknál stabilabb komplexeket képeznek [logK(Mn2+) = 15,98, 

logK(Mn3+) = 27,9]. Ha nem maszkírozzuk ezeket, akkor a kalciumion-oszcilláció nem 

tud kialakulni, mert a kalciumionokat a mangán(II) és mangán(III) ionok kiszorítják a 

CaEDTA-komplexből így a Ca2+ a pH oszcilláció teljes ideje alatt szabad formában lesz 

jelen. A Mn2+ és Mn3+ ionok zavaró hatását úgy küszöböltük ki, hogy a BSM 

rendszerbe a CaEDTA mellett a betáplált Mn2+-koncentrációval megegyező 

koncentrációban EDTA-t is bejuttattunk. A CaEDTA-t nem tartalmazó BSM − EDTA 

rendszer pH 3 és 7 között oszcillál és periódusideje 15 percre rövidül le. Az EDTA 

pufferhatása a BSF rendszernél megfigyeltekhez hasonlóan itt is érvényesült.56 Ha a 

rendszerbe CaEDTA-t vezetünk, a pH-oszcilláció paraméterei nem változnak 
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számottevően. A CaEDTA komplex pH 6 felett stabil, míg pH 3 alatt teljesen 

disszociál. Számításainkkal egyezően a Ca2+ koncentráció kb. két nagyságrendet 

változik, így más alaposzcillátor, a BSM-rendszer alkalmazásával is sikerült Ca2+ 

pulzusokat előállítani. 

Anionok indukált koncentráció-oszcillációjának kísérleti megvalósításához az 

alaposzcillátorhoz két egyensúlyi reakciót kapcsoltunk. 

Fluoridion-oszcillátor tervezése kapcsán a BSM − Al(NO3)3 („alumínium-oszcillátor”) 

és a BSM − CaEDTA („kalcium-oszcillátor”) rendszerhez NaF-ot adva kapcsoltuk az 

AlFn
(3-n)− (R17a-f) komplexképződési illetve a CaF2 csapadékképződési (R18) 

reakciókat. 

2.2.4. F− pulzusok tervezése a BSM − Al(NO3)3 − NaF rendszerben 

A fluoridion kemény Lewis bázis, kemény Lewis savakkal (pl. Al3+, Ca2+, stb.) stabil 

komplexet vagy rosszul oldódó csapadékot képez. Az alumínium fluorokomplexei 

lépcsőzetesen alakulnak ki, nincs köztük kiugró stabilitású. 

 Al3+ + F− º AlF2+ logK17a = 6,1  (R17a) 

 AlF2+ + F− º AlF2
+ logK17b = 5,0  (R17b) 

 AlF2
+ + F− º AlF3 logK17c = 3,8  (R17c) 

 AlF3 + F− º AlF4
− logK17d = 2,7  (R17d) 

 AlF4
− + F− º AlF5

2− logK17e = 1,6  (R17e) 

 AlF5
2− + F− º AlF6

3− logK17f = 0,5  (R17f) 

Ha az alumíniumion-oszcillátorba (2.2.2. fejezet) fluoridionokat vezetünk, akkor az 

alumíniumionok periodikus hidrolízise (R16) mellett az alumínium-fluoro komplexek 

képződési reakciói (R17a-f) is lejátszódnak. A két egyensúlyt az alumíniumion 

kapcsolja egymáshoz. Az R16 reakciót közvetlenül, az R17a-f egyensúlyokat 

közvetetten befolyásolja az alaposzcillátor, ezért várható, hogy megfelelő körülmények 

között a BSM − Al(NO3)3 − NaF rendszerben fluoridion koncentráció-oszcilláció lép 

fel. 

A nagy amplitúdójú [F−] oszcillációk előállításához megállapítottuk a betáplált NaF 

optimális koncentrációját. Az Al(NO3)3 − NaF tartalmú oldatokban kiszámítottuk a 

speciesz-eloszlást a pH függvényében a MEDUSA program segítségével, az 
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[Al(NO3)3] = 6,25x10-4M és [NaF] = 6,25x10-4M, 1,25x10-3M, 2,5x10-3M, 3,75x10-3M 

tartalmú oldatokra, amelyek [Al3+]:[F−] = 1:1, 1:2, 1:4, 1:6 koncentráció arányoknak 

felelnek meg (lásd 50. ábra). 
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50. ábra: Speciesz-elolszlás a pH függvényében az [Al(NO3)3] = 6,25x10-4M és 
a) [NaF] = 6,25x10-4M, b) 1,25x10-3M, c) 2,5x10-3M és d) 3,75x10-3M 

koncentrációjú oldatban. 

A diagramokról leolvasható a szabad fluoridion koncentráció-változása a pH oszcillátor 

működési tartományban (pH 2-8). Számításaink szerint a közeg pH-jától függően a 

fluoridion HF, AlF2+, AlF2
+, AlF3, AlF4

–, AlF5
2– vagy AlF6

3– formában van jelen. 

A 50. ábrán látható, hogy magas pH-n a fluoridion teljes mennyisége szabad formában 

van jelen, míg alacsony pH-n a szabad F– koncentráció alacsony. Az [Al(NO3)3]:[NaF] 

arány változtatásával az alacsony pH tartományban változik a domináns komplex 

forma. A fluoridion 1:1 aránynál AlF2+ (és AlF2
+), 1:2 aránynál AlF2

+ (és AlF2+), 1:4 

aránynál AlF3 (és AlF2
+), 1:6 aránynál AlF3 (és AlF4

−) komplex formájában van jelen. A 

különböző [Al 3+]:[F−] aránynál számított szabad [F−] vs pH diagramok görbék az 

51. ábrán egyesítve láthatók. 
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51. ábra: Számított log[F−] a pH függvényében. Kiindulási koncentrációk: 
[Al(NO3)3] = 6,25x10-4M; [NaF] = 6,25x10-4M (piros), 1,25x10-3M (zöld), 

2,5x10-3M (sötétkék), 3,75x10-3M (világoskék) 
A feketével jelzett rendszerben [NaF] = 2,5x10-3M, [Al(NO3)3] = 0M 

A számítások alapján a következők állapíthatók meg: 

A szabad [F−] változás pH 2-8 között az [Al(NO3)3]:[NaF] = 1:1 aránynál a legnagyobb, 

mintegy három nagyságrend. Növelve a fluoridionok mennyiségét, a koncentráció-

változás csökken: 1:2 aránynál kb. két nagyságrend, 1:4 aránynál másfél nagyságrend, 

1:6 aránynál már csak egy nagyságrendnyi a változás. pH 2-3 között a fluoridion 

csaknem teljes mennyisége komplex formában van jelen. Magasabb pH-n a 

hidroxidionok hatására a fluorokomplexek elbomlanak és leválik az Al(OH)3 csapadék. 

Ha fluoridion nincs az oldatban, a csapadék leválása már pH 3,8-nál megkezdődik (lásd 

49. ábra). Fluoridion jelenlében a csapadék magasabb pH-n kezd leválni. A 51. ábra 1-

4. görbéin látható töréspontok jelzik a csapadék leválásának kezdetét. [Al3+]:[F−] = 1:1, 

1:2, 1:4, 1:6 arányoknál a csapadékképződés pH 4,1-, 4,8-, 6,2-, 6,6-nál indul meg. pH 7 

felett a hidroxidionok teljesen kiszorítják a fluoridionokat az alumínium-fluoro 

komplexekből ennek következtében, az összes F− szabaddá válik. 
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A 51. ábra 5. görbéjéről leolvasható, hogy a F− protonálódása miatt pH 2-8 között kb. 

fél nagyságrend fluoridion koncentráció-változás akkor is fellép, ha az oldatban Al3+ 

nincs jelen 

2.2.5. F− pulzusok tervezése a BSM − CaEDTA − NaF rendszerben 

A kalcium- és fluoridion tartalmú oldatból rosszul oldódó CaF2 csapadék válik le 

semleges vagy gyengén savas közegben: 

 Ca2+ + 2F− º CaF2 pKsp = 10,41  (R18) 

Ha fluoridionokat vezetünk a BSM − CaEDTA CSTR rendszerbe (2.2.3. fejezet), akkor 

a Ca2+ + H2EDTA2− º CaEDTA2− + 2H+ pH-függő komplexképződési reakció (R15) és 

a Ca2+ + 2F− º CaF2 csapadékképződési reakció (R18) kapcsolódása valósulhat meg. A 

két egyensúly között az EDTA-komplexben nem kötött kalciumionok közvetítenek. 

Kiszámítottuk a [CaEDTA] = 2,5x10-3M és [NaF] = 5x10-3M tartalmú vizes oldat 

speciesz-eloszlását a pH függvényében (lásd 52. ábra). 
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52. ábra: Speciesz-eloszlás a pH függvényében a 
[CaEDTA] = 2,5x10-3M és [NaF] = 5x10-3M összetételű oldatban 

A BSM − CaEDTA − NaF rendszerben előállítható [F−] oszcilláció feltétele az, hogy a 

CaF2 csapadék leváljon, vagyis a reaktorban nagyobb mennyiségű CaF2 keletkezzen, 

mint amennyi az oldhatósági szorzat alapján feloldódhat. A CaF2 csapadék az alacsony 

pH-tartományban válik le, ahol az EDTA protonálódása miatt a CaEDTA komplex 
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elbomlik. A szabad fluoridion koncentráció-változás a [CaEDTA] = 2,5x10-3M és 

[NaF] = 5x10-3M tartalmú oldatban pH 3 és 7 között kb. egy nagyságrend (lásd 

52. ábra). Ha a CaEDTA és NaF koncentrációja az előző tízszerese, akkor ugyanezen 

pH tartományban a koncentráció-változás több mint két nagyságrend (lásd 53. ábra). 
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53. ábra: Speciesz-eloszlás a pH függvényében a [CaEDTA] = 2,5x10-2M és 
[NaF] = 5x10-2M összetételű oldatban (a 52. ábrán látható koncentrációk tízszerese) 

Az 52. és 53. ábrák alapján látható, hogy minél nagyobb a kiindulási CaEDTA és NaF 

koncentráció, annál nagyobb a pH 3-6 között mérhető szabad [F−] változás. A CSTR 

kísérletekben [CaEDTA] koncentráció nem emelhető tetszőlegesen az EDTA puffer 

hatása miatt. A CaEDTA mennyiségét növelve a pH-oszcilláció tartománya jelentősen 

csökken, minimuma a magasabb értékek irányába tolódik el. A speciesz eloszlásokról 

leolvasható, hogy ez kedvezőtlenül hat a [F−] változásra. A kutatócsoport korábbi 

tapasztalatát felhasználva kísérleteinkben a [CaEDTA] = 2,5x10-3M koncentrációt 

alkalmaztuk. 

A számítások alapján a BSM „alaposzcillátor” és két egyensúlyi reakció 

összekapcsolásával a fluoridionok koncentráció-oszcillációja kísérletileg is 

megvalósítható. A fluoridion koncentráció-változását potenciometriásan, kombinált 

fluorid-ionszelektív elektród segítségével mértük. A flurod-ionszelektív elektród 

elsősorban a [F−] változását jelzi, de reagál a pH- és ionerősség változásra is. Mivel a 

BSM − Al(NO3)3 − NaF oszcillátorban a [F−] mellett a pH és az ionerősség is változik, a 
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[F−] pontos értékét nem tudjuk meghatározni. A mért jel alapján azonban követni tudjuk 

a [F−] oszcillációját. Az elektród használati utasításában leírt kalibrációt elvégezve a 

[F−] = 10-5 − 10-1 M tartományban +140 − -100 mV közötti potenciálértékeket mértünk. 

A kalibráló görbe (E vs lg[F−]) lineáris, az egyenes egyenlete E = -178 – 60,5 lg[F−]. A 

kalibrációt nemcsak a dokumentációban előírt ionerősség és pH mellett végeztük el, 

hanem 10-5 − 10-1 M koncentrációtartományban 4,0; 3,0 és 2,2 pH-jú oldatokban is. 

Fluoridionok jelenlétében a pH nem befolyásolta számottevően a mért potenciált. A 

kalibrációs egyenes csupán 5 – 30 mV pozitív irányú eltolódást mutatott, de 

meredeksége nem változott jelentősen. Az eltolódás magyarázható a fluoridionok 

alacsony pH-n bekövetkező protonálódásával (pKHF = 3,14). Amikor a BSM 

rendszerben 6,25x10-4 – 2,5x10-3M NaF is jelen van az elektród a kalibrációs 

tartományon belüli potenciált mér. Az Al3+-t nem tartalmazó BSM − NaF rendszerben a 

F− protonálódása és deprotonálódása miatt a F-ISE jelében kb. 30 – 40mV amplitúdójú 

oszcillációkat tapasztalunk. Ha azonban a rendszerben Al3+ vagy Ca2+ is jelen van az 

R17a-f és R18 egyensúlyok is érvényesülnek és 30mV-ot lényegesen meghaladó (60-

120mV) potenciál-oszcillációk várhatók. 

Az oszcillátor komponenseinek „mátrix hatása” is okoz némi eltolódást a F-ISE jelében 

a pozitív potenciálok irányába, de ez az eddig felsorolt hatásokhoz képest elenyésző. 

2.2.6. F− pulzusok kísérleti megvalósítása: BSM − Al(NO3)3 − NaF rendszer 

[F−] pulzusok előállítása során a BSM oszcillátor komponenseihez Al(NO3)3-ot és NaF-

ot adtunk. Az Al(NO3)3-ot a NaBrO3 oldatban oldottuk, az alumíniumionok 

koncentrációja 2,5x10-3M (a reaktorban 6,25x10-4M) volt. A szilárd NaF-ot a Na2SO3 

oldathoz adtuk, az [Al(NO3)3]:[NaF] = 1:1, 1:2, 1:4, 1:6 koncentrációarányhoz 

szükséges mennyiségben. A kísérletek során a reakcióelegy [F−] koncentrációjának 

változását fluorid-ionszelektív elektróddal és a pH-t üvegelektróddal folyamatosan 

követtük. A BSM-oszcillátor alapösszetételéhez hozzáadott Al(NO3)3 és NaF 

mennyiség nem befolyásolta jelentősen a pH-oszcillátor működését, a pH-oszcilláció a 

48. ábrán láthatóhoz hasonló volt. A reakcióelegy csapadékos és tiszta állapotok között 

oszcillált. Az üveg- és fluorid-ionszelektív elektródok jele periodikusan változott (lásd 

54. ábra). 
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54. ábra: pH (kék) és F-ISE jel (piros) oszcillációja a BSM − Al(NO3)3 − NaF 
áramlásos rendszerben. A BSM oszcillátor paraméterei megegyeznek a 48. ábra 

adataival. [Al(NO3)3] = 6,25x10-4M; [NaF] = 6,25x10-4M 

Az 55. ábrán a F-ISE válaszjele látható különböző [Al(NO3)3]:[NaF] arányoknál. 1:1 

aránynál a legnagyobb (150mV) az oszcilláció amplitúdója, ahogy ezt a számítások is 

mutatták (lásd 51. ábra), ami kb. 2,5 nagyságrend [F−] változásnak felel meg. 
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55. ábra: [F−]-oszcillációk, a BSM − Al(NO3)3 − NaF 
áramlásos rendszerben. A BSM oszcillátor paraméterei megegyeznek a 48. ábra 

adataival. Kiindulási koncentrációk: [Al(NO3)3] = 6,25x10-4M; 
a) [NaF] = 6,25x10-4M b) 1,25x10-3M, c) 2,5x10-3M, d) 3,75x10-3M 
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A reaktorba betáplált fluoridion koncentrációját növelve a F-ISE jel oszcillációjának 

amplitúdója csökken. A kísérletileg kapott oszcillációs jelek amplitúdója a számított 

értékekkel jó egyezést mutat. 

A BSM rendszerben a kísérleti körülményektől függően stacionárius állapot beállását, 

pH-oszcillációt vagy bistabilitást tapasztalhatunk. A BSM − Al(NO3)3 − NaF 

rendszerben [Al(NO3)3] = [NaF] = 6,25x10-4M reaktorkoncentráció esetén bistabilitás 

lép fel, ha a betáplált NaBrO3 koncentrációt 0,3M-ra, a Mn2+ koncentrációját 0M-ra 

csökkentettük. Nagy áramlási sebességnél a reakcióelegy csapadékos, a pH 7,2, a F-ISE 

magas [F−]-t jelez (SSI) (lásd 56. ábra). Az áramlási sebességet fokozatosan 

csökkentve, k0 = 2,0x10-3s-1 elérésekor, a pH 2,6-ra csökken, a csapadék feloldódik és a 

F-ISE alacsony [F−]-t mutat (SSII). Ezután az áramlási sebességet fokozatosan növelve, 

a rendszer SSII állapotban marad egészen k0 = 5,5x10-3s-1-ig, amikor hirtelen visszatér 

SSI-be. A két stacionárius állapothoz tartozó F-ISE jel közötti különbségből számolt 

[F−] változás kb. 3 nagyságrend, ami jó egyezést mutat a számításokkal (lásd. 51. ábra). 

Az SSII és SSI stacionárius állapotok hiszterézise (azaz a bistabilitás tartománya) a pH 

vs k0 és a p[F−] vs k0 fázissíkokban a 56. ábrán látható. 
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56. ábra: A BSM − Al(NO3)3 − NaF rendszerben tapasztalt hiszterézishurok a 
p[F−] vs k0 és pH vs k0 fázisískban. Kísérleti paraméterek: 

[NaBrO3] 0 = 0,3M; [Na2SO3] 0 = 0,472M; [HClO4] 0 = 0,0551M; [Mn2+] 0 = 0M; 
[Al(NO3)3] = [NaF] = 6,25x10-4M; 45°C; 600rpm 

2.2.7. F− pulzusok kísérleti megvalósítása: BSM − CaEDTA − NaF rendszer 

A BSM rendszerbe [CaEDTA] = 10-3M és [NaF] = 2x10-3M vezetve a pH és F-ISE jele 

oszcillációt mutat, ahogy ezt a számítások jósolták (lásd 2.2.5. fejezet). Alacsony pH-n 

rosszul oldódó CaF2 csapadék válik le, amely a pH emelkedésével a CaEDTA komplex 

képződése miatt feloldódik. A F-ISE jele a BSM − Al(NO3)3 − NaF rendszerben 
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tapasztaltnál sokkal kisebb amplitúdóval oszcillál, a [F−] változás kevesebb, mint egy 

nagyságrend (lásd 57. ábra). 
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57. ábra: F-ISE jelek a BSM − CaEDTA − NaF rendszerben. Kísérleti paraméterek: 
[NaBrO3] 0 = 0,6M; [Na2SO3] 0 = 0,472M; [HClO4] 0 = 0,0551M; [Mn2+] 0 = 9x10-3M; 

[CaEDTA] =10-3M; [NaF] = 2x10-3M; 45°C; 600rpm 

A számítások alapján a [F−] mintegy másfél nagyságrendű oszcillációjára számítottunk. 

A különbséget a CaF2 oldhatósági szorzatának hőmérséklet- és ionerősség függése 

okozhatja. 

2.3. Kétértékű kationok koncentráció-oszcillációjának előállítása 

Az előző fejezetekben bemutattam a kutatócsoport által kidolgozott módszer (lásd 

2.2.1 fejezet) segítségével laboratóriumi körülmények között előállított kation (Ca2+, 

Al 3+) és anion (F−) oszcillációkat. Az eredeti módszer módosításával további nem-

vegyértékváltó ionok (Cd2+, Zn2+, Co2+, Ni2+) koncentráció-oszcillációját is 

megvalósítottuk. 

2.3.1. Az eredeti módszer módosítása 

A koncentráció-oszcillációra képes nem-redox tulajdonságú elemek számának 

kiterjesztése azáltal vált lehetővé, hogy a pH-oszcillátor és pH-függő 

csapadékképződési vagy komplexképződési egyensúlyi reakcióval történő kombinációja 

helyett az alaposzcillátort olyan irreverzibilis kémiai reakciókkal kapcsoltuk a 

célelemhez, amelyekben az oszcillátor komponensei és a célelem is résztvesz. 

Munkahipotézisünk kiindulópontja a következő volt: a legtöbb kémiai oszcillátor nyitott 

rendszerben működik, azaz a reagensek betáplálása a reaktorba és a reakció 

végtermékeinek eltávolítása folyamatos, ezért az áramlásos rendszerben az összes 
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komponens koncentrációja oszcillál. Egy periódus alatt az oszcillátor reagenseinek 

egyike – jellemzően a redukálószer – majdnem teljesen elfogy, majd a folyamatos 

betáplálás miatt pótlódik, így koncentrációja oszcillál a nulla és az új ciklus 

elindulásához szükséges érték között. A redukálószer periodikus koncentráció-

változását felhasználva a redukálószerrel csapadékot vagy komplexet képző ionok 

koncentráció-oszcillációja indukálható. Amikor a redukálószer koncentrációja nagy, a 

célelem ionja csapadék vagy komplex formájában megkötődik. A szabad (hidratált) ion 

koncentrációja minimális értékét a csapadék oldhatósági szorzata és/vagy a komplex 

stabilitási állandója határozza meg. Ahogy az alaposzcillátor ciklusa halad előre, a 

redukálószer fokozatosan oxidálódik, végül elfogy, ezért a csapadék feloldódik, illetve a 

komplex elbomlik. Ekkor a célelem szabaddá válik, koncentrációja megegyezik a 

bemeneti koncentrációval. 

2.3.2. A kiválasztott redox-oszcillátor (BS rendszer) jellemzése 

Alaposzcillátorként a 2.2.1. fejezetben leírt BSM-rendszer helyett, annak egyszerűbb 

változatát a BrO3
– – SO3

2– (BS) pH oszcillátort20 választottuk. A Szántó és Rábai által 

leírt BS rendszer az általuk közölt kísérleti körülmények között, áramlásos reaktorban, 

45°C hőmérsékleten pH 3,5 és 7,3 között, 3 órás periódusidővel oszcillál. Ez a rendszer 

kiválóan alkalmas néhány kétértékű kation koncentráció-oszcillációjának indukálására. 

A szulfition (redukálószer) számos kétértékű fémionnal képez rosszul oldódó 

csapadékot, ezek többségét a bromátion képes jól oldódó szulfát-sóvá oxidálni. A BS 

oszcillátor használatának előnye, hogy mechanizmusa ismert és reprodukálhatósága jó. 

Hátránya a kényelmetlenül hosszú periódusidő (3 óra) és a működéséhez szükséges 

magasabb hőmérséklet. A hosszú periódusidőt az összetétel módosításával sikerült 

lerövidítenünk. Az általunk alkalmazott „optimális összetétel” a következő volt: 

[NaBrO3] = 0,15M, [Na2SO3] = 0,175M, [H2SO4] = 0,012M. Ez a rendszer 35-45°C 

hőmérsékleten, pH 2,56 és 7,98 között, 45-55 perces periódusidővel oszcillál (lásd 

58.a. ábra). A betáplált fémionok az alaposzcillátor működését gyakorlatilag nem 

befolyásolják. Az oszcillációk magas pH-jú szakaszának időtartama az áramlási 

sebesség változtatásával módosítható. A k0 = 2x10-3s-1 áramlási sebességnél (a 

tartózkodási idő τ = 8,3 perc) a rendszer kb. 25 percig tartózkodik a magas pH 

tartományban (pH 6 és 7,5 közötti szakasz), amely idő elegendő ahhoz, hogy a beáramló 
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szulftion koncentrációja elérje a maximális értéket és a csapadékok leválása 

megtörténjen. Az alacsony pH-jú szakasz hossza szintén kb. 25 perc, ekkor a szulfitiont 

a bromátion szulfáttá oxidálja. 

Az áramlásos BrO3
– – SO3

2– oszcilláló rendszerben a szulfition koncentrációjának 

oszcillációját kísérletileg is igazoltunk. Megmértük a szulfition koncentráció-változását 

az oszcillációs ciklus alatt: 5 perces időközönként a reakcióelegyből 1,0cm3 mintát 

vettünk, ezt NaHCO3 tartalmú oldathoz adtuk (a BrO3
– – SO3

2– reakció befagyasztása 

céljából) és késedelem nélkül titráltuk 0,005M I2 mérőoldattal, keményítő indikátor 

jelenlétében. Az oszcilláció pH minimumában (pH 4 alatt) a reaktorban levő szulfition 

mennyiségét nullának találtuk, ami jelzi, hogy ebben a szakaszban a szulfition teljes 

mennyisége oxidálódik, függetlenül attól, hogy eredetileg szabadon, csapadékhoz vagy 

komplexben kötött formában volt jelen. Az oszcillációs ciklus kb. 3τ ideig tartó magas 

pH-jú szakaszában a szulfition koncentráció fokozatosan nő és kb. [SO3
2–] = 0,04M-os 

maximumot ér el. A szulfition-koncentráció időbeni változásának becsült lefutását az 

58.b ábra szemlélteti. 
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58. ábra: Oszcillációk a BrO3
– – SO3

2– rendszerben 
a) pH-változása; b) [SO3

2–] változása az idő függvényében 
Kísérleti paramtérek: [NaBrO3] 0 = 0,6M; [Na2SO3] 0 = 0,7M; 

[H2SO4] 0 = 0,048M; k0 = 2x10-3s-1; 45°C; 600rpm 
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2.3.3. Kétértékű fémionok koncentráció-oszcillációjának kísérleti előállítása 

Számos kétértékű fémion (M2+ = Cd2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Zn2+, Co2+, Ni2+, Pb2+) képez 

vízben rosszul oldódó MSO3 összetételű, vagy vegyes szulfit-hidroxid csapadékot. A 

szulfitiont szulfáttá oxidálva, a csapadékok feloldódnak, ha a keletkező fém-szulfát sók 

vízben jól oldódnak (kivételt képez a SrSO4, BaSO4 és a PbSO4, amelyek rosszul 

oldódó csapadékok). A Cd2+, Ca2+, Zn2+, Co2+ és Ni2+ koncentráció periodikus 

változásának, azaz az ionpulzusok létrehozása céljából a BrO3
– – SO3

2– oszcillátorba 

fémionok 10-2M-os oldatát vezettük. A [M2+] ≤10-2M fémion jelenléte gyakorlatilag 

nem befolyásolja a pH-oszcillátor amplitúdóját és frekvenciáját. Az oszcillációs ciklus 

alatt a reakcióelegy periodikus pH-változását jól látható periodikus csapadékképződés 

kísérte. Az oldat kristálytiszta volt pH 2,5 és 6 között. A csapadékképződés pH 6 felett 

kezdődött meg, mennyisége fokozatosan nőtt, amíg a reakcióelegy pH-ja magas volt. 

Nagy mennyiségű fehér csapadék képződött Cd2+ és Ca2+ betáplálásakor, valamennyivel 

kevesebb a Zn2+ esetén. Jól észlelhető, színes csapadék keletkezett Co2+ és Ni2+ 

bevezetésekor is. Amikor a rendszer pH-ja 5 alá csökkent a reakcióelegy kitisztult. A 

vizuális megfigyelések mellett a periodikusan bekövetkező [Cd2+]- és [Ca2+]-változást a 

Cd-ISE és Ca-ISE jelek segítségével potenciometriásan is nyomon tudtuk követni. Az 

oszcillációs jelek az 59. ábrán láthatók. 
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59. ábra: Üvegelektród a), Cd2+ b) és Ca2+ c) ionszelektív elektródok válaszjelei a 
BrO3

– – SO3
2– – Cd2+/Ca2+ áramlásos rendszerben 

Kísérleti paraméterek: [NaBrO3] 0 = 0,6M; [Na2SO3] 0 = 0,7M; [H2SO4] 0 = 0,048M; 
[Cd(NO3)2] = 0,01M; [CaCl2] = 0,01M; k0 = 0,002s-1; 45°C; 600rpm 
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2.3.4. Fém-szulfit csapadékok analízise 

Elvégeztük a 2.3.3. fejezetben leírt kétértékű fémionok szulfitionnal alkotott 

csapadékainak kvalitatív és kvantitatív analízisét, valamint összegyűjtöttük az 

oldhatósági szorzatokra vonatkozó irodalmi adatokat. A fém-szulfit csapadékokat úgy 

állítottuk elő, hogy főzőpohárban lévő M2+ oldathoz bürettából Na2SO3 oldatot 

adagoltunk, miközben a pH-t kénsav hozzáadásával folyamatosan ≈7,8-on tartottuk. A 

csapadékok leválasztásakor a koncentrációk megegyeztek az oszcillációk során a pH 

maximumon mérhetőkkel: [M2+] = 0,01M, [SO3
2–] = 0,04M. A főzőpohárban lévő 

oldatot a csapadék leválasztása alatt és azt követően mágneses keverővel kevertettük. A 

csapadékos oldatot a reagensek összeöntése után kb. 20 perccel centrifugáltuk, a 

csapadékot kiszűrtük és desztillált vízzel mostuk. A csapadékok fémion-tartalmát, 

megfelelő puffer alkalmazása mellett, kelatometriásan, 0,05M EDTA mérőoldattal való 

titrálással határoztuk meg. A szulfition-tartalmat savas oldás után jodometriásan, 0,05M 

I2 mérőoldattal mértük. Méréseink alapján a CdSO3 és CaSO3 csapadékok 1:1 arányban 

tartalmazzák a fémiont és szulfitiont, melyhez a Gmelins Handbuch57-60 adatai szerint 2 

kristályvíz kapcsolódik. A kocsonyás cink csapadék összetételét nem tudtuk pontosan 

meghatározni. Méréseink szerint az izolált csapadékban a Zn2+: SO3
2– mólarány 

1,3 ± 0,1 :1, ami alapján és az irodalmi utalások szerint a legvalószínűbb összetétel 

2ZnSO3 · ZnO · 3H2O lehet.60 A rubinvörös CoSO3 vegyület izolálása nem sikerült, 

mivel az anyalúgból kiszűrt csapadék a levegőn gyorsan oxidálódott Co(III) 

vegyületekké. Irodalmi adatok alapján feltételeztük, hogy az oszcilláció során a 

CoSO3 · 6H2O összetételű csapadék59 képződik. A NiSO3 analízise nem sikerült, a 

csapadék szűrhetetlen volt, és a csapadékra vonatkozóan irodalmi adatot sem találtunk. 

Az oszcillációk során bekövetkező szabad fémion koncentráció-változás becséléséhez 

szükség van a csapadékok oldhatósági szorzatára, 45°C-on. A CdSO3, CoSO3, NiSO3 és 

2ZnSO3 · ZnO · 3H2O csapadékok oldhatóságára vonatkozóan nem állt 

rendelkezésünkre irodalmi adat. A CaSO3 oldhatósági szorzatára 6,8x10-8 és 3,2x10-7 

közötti értékeket találtunk, hőmérséklettől és ionerősségtől függően.61 A CaSO3 és 

CdSO3 oldhatósági szorzatát 25 és 45°C-on, a csapadékok telített oldatában mért 

fémion-koncentráció alapján határoztuk meg. A különböző hőmérsékleteken mért 

oldhatósági szorzatok között nem kaptunk szignifikáns eltérést. Eredményeink szerint a 

CaSO3 oldhatósági szorzata 6,0x10-7, a CdSO3 oldhatósági szorzata 6,4x10-7. 
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2.3.5. A fém-szulfit komplexképződés lehetőségének vizsgálata 

A vizsgált fémionok M(SO3)2
2– összetételű komplexeket képezhetnek. Csak a 

kadmium-szulfit komplexre vonatkozóan találtunk irodalmi utalást: logβ2 = 4,19.61 Ha a 

csapadékképződés mellett komplexképződés is lejátszódhat, akkor az oldhatósági 

szorzat alapján várható mennyiségnél kevesebb csapadék fog képződni. Stabil komplex 

képződése esetén előfordulhat az is, hogy a BrO3
– – SO3

2– – M2+ áramlásos rendszerben, 

látható csapadékképződés nélkül lép fel a fémion koncentráció-oszcillációja, ami 

vizuálisan nem lenne követhető. Megvizsgáltuk, hogy a BS – M2+ rendszerben magas 

pH-n kialakulhatnak-e M(SO3)2
2–komplexek. Ehhez előállítottunk 0,01M Cd2+-t, Ca2+-t 

vagy Zn2+-t és szulfitiont 1:1, 1:2, 1:10 és 1:20 arányban tartalmazó oldatokat. A pH-t 

7,8-ra állítottuk be és a reagensek hozzáadását követően a csapadékos oldatot 20 percig 

kevertettük, majd centrifugáltuk és kelatometriásan meghatároztuk az anyalúg fémion-

tartalmát. Nem mutatható ki szulfitkomplex képződése Ca2+ esetén. Kismértékű 

komplexképződés tapasztalható Cd2+-nál: [Cd2+]:[SO3
2–] = 1:1, 1:2, 1:10, 1:20 

arányoknál a bemért Cd2+ mennyiség 5, 17, 22 és 34%-a volt komplex formában. 

Határozott komplexképződést figyeltünk meg a Zn2+ esetében: az említett 

reagensarányoknál a bemért fémion mennyiségének 9, 15, 32 és 100%-a volt a komplex 

formában. Ez magyarázza a 2.3.3. fejezetben leírt kísérleti eredményeinket: Cd2+ és 

méginkább a Ca2+ esetében a csapadékképződés mellett fellépő komplexképződés 

alárendelt, így magas pH-n nagy mennyiségű csapadék képződött. A BS – Zn2+ 

rendszerben a komplexképződés miatt kevesebb csapadékot kaptunk. A Ni2+ és Co2+ 

esetén a szulfitokomplex képződés lehetőségének vizsgálata a 2.3.4. fejezetben leírtak 

miatt nem volt lehetséges. 



83 

VI.  Megbeszélés 

I. A bromátion − kettős szubsztrát (H2PO2
−, aceton) − kettős katalizátor (Mn2+, 

Ru(bpy)3
2+) rendszer dinamikai jelenségekben gazdag és térbeni mintázatok 

tanulmányozására is ideális. Az oszcillátor működésének hátterében két egymással 

kölcsönhatásban lévő részrendszert feltételezünk, amelyek közös komponenseiken 

keresztül vannak egymással kapcsolatban. Új eredmény, hogy a BrO3
– − H2PO2

– –

 aceton − Mn2+ alrendszer intenzív keverésnél órákig fennálló oszcillációkra képes. 

Igazoltuk, hogy a BrO3
– – BrAc – Ru(bpy)3

2+ alrendszer is oszcillál, valamint vékony 

oldatrétegében térbeni mintázatok is kifejlődnek. Feltételezzük, hogy a teljes 

rendszerben a közepes intenzitású keverésnél fellépő oszcilláció és a nem-kevert 

oldatrétegben kifejlődő mintázat a két alrendszer együttes működésének eredményeként 

jön létre. Az első alrendszer BrAc-t termel, ami a második alrendszer szubsztrátja (lásd 

60. ábra). 

 

60. ábra: A BrO3
– – BrAc – Ru(bpy)3

2+ alrendszer kialakulsása a 
BrO3

– – H2PO2
– – Mn2+ – aceton – Ru(bpy)3

2+ teljes rendszerből 

A BZ típusú oszcillátorokban a szubsztrát brómozódik, majd a brómszármazékot a 

katalizátor oxidálja. Azok az oszcillátorok amelyekben a szubsztrát csak oxidálódni 

képes, de brómozódni nem, csak akkor oszcillálnak, ha aceton is jelen van. Mostanáig 

kb. 30 olyan oszcillátort írtak le, amely acetont tartalmaz és szubsztrátja valamilyen 

nem-brómozható karbonsav, szacharid vagy aminosav. A bromátion és a szubsztrát 

között lezajló reakcióban bróm köztitermék képződik, az aceton brómozódik és 

brómaceton keletkezik. Feltételezzük, hogy a BrO3
– – szubsztrát – aceton – katalizátor 

összetételű rendszerekben a dinamikai jelenségeket és az oszcillációt a kialakuló BrO3
– 

– BrAc – katalizátor alrendszer hozza létre. 

 BrO 3
– – H2PO2

– – Mn2+ – aceton – Ru(bpy) 3
2+ Teljes rendszer  

 BrO 3
– – BrAc – Ru(bpy) 3

2+ Alap rendszer  

 Br 2 aceton 
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II. Kísérletileg megvalósítottuk egy nem-vegyértékváltó anion, a fluoridion-

koncentráció indukált oszcillációját egy pH oszcillátor és két konszekutív pH-függő 

egyensúlyi reakció összekapcsolásával, nyitott (áramlásos) rendszerben. pH 

oszcillátorként a BrO3
− − SO3

2− − Mn2+ rendszer (amely pH 2,5-7,5 között oszcillál), pH 

függő egyensúlyként az Al3+ hidrolízis reakciója és F−-nal történő komplexképzése, 

valamint a Ca2+ komplexképződése EDTA-val és csapadékképzése F−-nal szolgált. A 

kísérleti paraméterek (koncentrációértékek és arányok, áramlási sebesség, hőmérséklet) 

optimalizálásával a [F−]-ban 1-3 nagyságrendű periodikus változásokat mutattunk ki. A 

kapcsolt rendszerekben bizonyos feltételek mellett bistabilitás (két stabil stacionárius 

állapot megvalósíthatósága ugyanazon kísérleti körülmények között) is jelentkezett. A 

[F−]-oszcilláció előállítását egyensúlyi számítások előzték meg és kísérték. A 

számítások alapján várt és a kísérletileg mért koncentráció-oszcillációk amplitúdója, 

valamint a bistabilitás tartományban várt és mért stacionárius koncentrációk jó egyezése 

igazolja a [F−]-oszcillációk kialakulásának kémiai hátterére vonatkozó elképzeléseink 

helyességét. 

A bromátiont, szulfitiont és kétértékű kationt (Cd2+, Ca2+, Zn2+, Co2+ és Ni2+) tartalmazó 

áramlásos rendszerben megfigyelt periodikus csapadékképződés és feloldódás 

egyértelműen jelzi a szabad fémionok koncentráció-oszcillációját. A bemutatott 

példákban a BrO3
– – SO3

2– reakciót használtuk alaposzcillátornak, amelynek oszcilláló 

komponenséhez csapadék formájában közvetlenül kapcsoltuk a célelemet. Az 

oszcillációk időbeni lefutását az alaprendszer oszcillációs ciklusa határozza meg: 

amikor a pH magas, a [SO3
2–] is magas, képződik a rosszul oldódó MSO3 csapadék 

(illetve komplex), ezért a szabad fémion-koncentráció minimális értékre csökken. 

Amikor a bromátion a szulfitiont szulfátionná oxidálja, a csapadék feloldódik és a 

szabad fémion-koncentráció visszaáll a kiindulási, azaz minimális értékre. A szabad 

[M 2+] oszcillációjának mértékét elsősorban az határozza meg, hogy a bevitt fémion 

hányadrésze válik le csapadék formájában. Ez függ az oldhatósági szorzatától (Ksp), a 

bemeneti fémion-koncentrációtól és a szulfiton-koncentrációtól. Az [M2+] oszcilláció 

amplitúdója a betáplált [M2+], a [SO3
2–]max és a csapadék oldhatósági szorzatának 

ismeretében számítható. Minél kisebb az oldhatósági szorzat és minél nagyobb a 

szulfition-koncentráció a pH maximumon, annál nagyobb amplitúdójú [M2+] oszcilláció 

várható (lásd 61. ábra). 
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61. ábra: Speciesz eloszlás a pH függvényében a 
[Cd2+] = 0,01M; [SO3

2−] = 0,01M összetételű oldatban 

A számításaink alapján a M2+ koncentráció oszcilláció amplitúdója körülbelül 2 

nagyságrend, amelyet a kísérletekben a Ca-ISE és Cd-ISE elektródokkal mért 

oszcillációs jelek (lásd 59. ábra) alátámasztanak. 
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VII.  Következtetések 

I. Javaslatot tettünk a BrO3
– − H2PO2

–/aceton − Mn2+/Ru(bpy)3
2+ oszcillátor 

mechanizmusára és megalkottuk modelljét, amellyel a rendszer legfontosabb 

tulajdonságai értelmezhetők. A modellel szimulálni tudtuk a teljes- és a részrendszerek 

viselkedését. Az eredetileg nem oszcilláló BrO3
− − H2PO2

− − aceton − Mn2+ 

rendszerben intenzív keverés hatására hosszantartó oszcillációk lépnek fel, melyek 

megjelenését az illékony köztitermék, a Br2 eltávolítása teszi lehetővé. Az eredmény 

alapján arra következtethetünk, hogy azokban a nemlineáris kémiai rendszerekben, 

amelyekben illékony köztitermékek keletkeznek a keverés intenzitása az oszcilláció 

megjelenését befolyásoló egyik kényszer-paraméter. Céltábla-szerű mintázatok és 

időbeni oszcillációk figyelhetők meg a Ru(bpy)3
2+ katalizálta BrO3

− − brómaceton 

rendszerben, amely újabb példája azoknak a nemlineáris kémia rendszereknek, 

amelyekben a térben és időben periodikus jelenségek egyaránt megjelennek. Az 

eredmény megerősíti azt a megállapítást miszerint a zárt rendszerben oszcillációt mutató 

rendszerek keverésmentes vékony oldatrétegében spontán önszerveződő térbeni 

mintázatok fejlődnek ki. 

II. Számos nem-redox tulajdonságú anion és kation (F–, Ca2+, Cd2+, Co2+, Zn2+ és Ni2+) 

koncentráció-oszcillációját állítottam elő laboratóriumi körülmények között. Ezek az 

ionok csak egy stabil oxidációs állapottal rendelkeznek, ezért nem vesznek részt az 

oszcillációk kialakulásának redoxi reakciókon alapuló általános mechanizmusában. 

Oszcillációjuk létrehozásához más közvetett módszer szükséges. A kutatócsoport által 

javasolt és az általam módosított módszert felhasználva sikeresen előállítottam nem-

redox tulajdonságú ionok koncentráció-oszcillációját. Az értekezésben bemutatott új 

eredmények és a kutatócsoport korábbi eredményei alapján feltételezhető, hogy a nem-

redox tulajdonságú elemek (ionok és molekulák) koncentráció-oszcillációja az élő 

szervezetekben a célelem egyensúlyi reakcióinak egy redox alaposzcillátorhoz történő 

kapcsolása alapján is megvalósulhat. 
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VIII.  Összefoglalás 

Doktori értekezésemben a nemlineáris kémiai dinamika három résztémájában, a térben 

periodikus kémiai hullámok előállítása és tanulmányozása, az oszcilláló kémiai 

reakciók mechanizmusának tisztázása és új típusú, időben periodikus, azaz oszcilláló 

kémiai rendszerek tervezés útján történő előállítása területén végzett kutatómunkám 

eredményeit foglaltam össze. 

A periodikus térbeni mintázatok tanulmányozására modellrendszerként a bromátion – 

kettős szubsztrát (hipofoszfition és aceton) – kettős katalizátor (Mn2+ és Ru(bpy)3
2+) 

összetételű kémiai rendszert használtam. Kimutattam, hogy az oszcillátor komponenseit 

tartalmazó oldat vékony rétegében kialakuló céltábla-szerű mozgó kémiai hullámokat a 

bromátionból, a Ru(bpy)3
2+ katalizátorból és a teljes rendszerben keletkező 

brómacetonból álló alrendszer hozza létre. A mozgó kémiai hullámokat az említett 3 

komponens elegyében is előállítottam. Célkitűzéseim között szerepelt a bromátion - 

hipofoszfition/aceton – Mn2+/Ru(bpy)3
2+ oszcillátor mechanizmusának tanulmányozása. 

A teljes rendszert részrendszerekre bontva, ezek időbeni viselkedését tanulmányoztam. 

Résztvettem a mechanizmus szempontjából fontos részreakciók ismeretlen 

reakciósebességi állandóinak meghatározásában, az oszcillátor 14 részreakcióból álló 

modelljének megalkotásában, amellyel szimulálható volt a részrendszerek és a teljes 

rendszer működése. (Lásd saját publikációk jegyzéke 1, 2.) 

A kutatócsoportunk által 2005-ben a Nature folyóiratben közölt módszert alkalmazva 

megterveztem és kísérletileg is megvalósítottam a „nem-redox” tulajdonságú F– 

koncentrációjának indukált oszcillációját, egy redox pH oszcillátor (BrO3
– – SO3

2– –

Mn2+) és egy pH függő egyensúlyi reakció (Al3+ hidrolízise), valamint (Al3+ és F– között 

lejátszódó) komplexképződési reakció összekapcsolásával. (Lásd saját publikációk 

jegyzéke 3.) 

Az eredeti módszer módosított változatát felhasználva megterveztem és előállítottam 

kétértékű kationok (Ca2+, Cd2+, Zn2+, Co2+, Ni2+) indukált koncentráció-oszcillációját. 

Ezekben a rendszerekben a primer redox-oszcillátor (BrO3
– – SO3

2–) egyik oszcilláló 

komponense (SO3
2–) és a célelem között lejátszódó csapadék- és komplexképződési 

reakció összekapcsolódásával jön létre a kétértékű kationok koncentrációjának 

periodikus változása. (Lásd saját publikációk jegyzéke 4.) 
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IX.  Summary 

In my thesis the results of my research work on the field of nonlinear chemical 

dynamics are summarized. These results are related to three areas of nonlinear chemical 

dynamics: my aim was to study temporal and spatial oscillations observed in chemical 

systems, to develop mechanisms and to model known oscillators, and to produce new 

chemical oscillating systems based on design. 

For studying the oscillations and the pattern formation the bromate – dual substrate 

(hypophosphite and acetone) – dual catalyst (Mn(II) and Ru(II)) system have been used. 

Our goal was to develop a mechanism which explains the experimentally observed 

temporal and spatial behavior of the system. The total system was broken up to 

subsystems which were separately studied. The bromate – Ru(II) – bromoacetone 

subsystem was identified as core oscillator which is capable of producing similar 

dynamics observed in the total system. The unknown rate constant of some reactions 

were measured and used in the mechanism. A 14-step mechanism was suggested to 

simulate both the dynamics of the subsystems and the oscillations observed in the total 

system. 

A recently published design method for producing oscillations in the concentrations of 

ions possessing only a single stable non-zero oxidation state was used to induce 

oscillations in the concentration of F– by coupling the pH dependent hydrolysis of Al3+ 

and the consecutive aluminium-fluoride complex formation to the BrO3
– – SO3

2– – Mn2+ 

pH-oscillator. 

A slight modification of the original method enabled us to extend the number of cations 

which participate in oscillatory process. With the new version of the method, which is 

based on coupling a redox core-oscillator to irreversible chemical reactions, we 

successfully induced oscillations in the concentrations of some divalent metal ions like 

Ca2+, Cd2+, Zn2+, Co2+, Ni2+. 
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