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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 
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reakciósebességi állandóinak meghatározásában, az oszcillátor 

14 részreakcióból álló modelljének megalkotásában, amellyel 

szimulálható volt a részrendszerek és a teljes rendszer 

működése. [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. [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. [4] 
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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. [1], [2] 

A recently published design method for producing oscillations 

in the concentrations of ions possessing only a single stable 
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non-zero oxidation state was used to induce oscillations in the 

concentration of F– by coupling the pH dependent hydrolysis of 

Al 3+ and the consecutive aluminium-fluoride complex 

formation to the BrO3
– – SO3

2– – Mn2+ pH-oscillator. [3] 

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+. [4] 
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I. Bevezetés 

Az oszcilláló kémiai rendszerek az élő és élettelen 

természetben egyaránt megnyilvánuló periodikus jelenségek 

körébe tartoznak. Periodicitás alatt egy anyagi rendszerben 

időben vagy térben fellépő szabályos ismétlődések 

megjelenését értjük. Pédaként említendő a napi és évi ciklusok 

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. 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 

jelenségek általános törvényszerűségeit az anyagi szerveződés 

legalacsonyabb szintjén, a molekuláris szinten tudjuk 

legkönnyebben vizsgálni, értelmezni és megérteni. Periodikus 

jelenségek az egyensúlytól távol lévő ún. „nemlineáris” 

rendszerekben alakulhatnak ki. Az ilyen tulajdonságokkal bíró 

rendszerekben érvényesülő valamilyen fluxus nem lineáris, 

hanem pl. négyzetes, exponenciális, stb. erősségű hatást fejt ki, 
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amely egyéb folyamatokkal kapcsolódva a rendszerben 

különleges dinamikai viselkedéseket (pl. időben és térben 

kialakuló periodicitást, káoszt, multistabilitást, stb.) 

eredményezhet. A nemlináris kémiai dinamikai kutatások célja 

a kémiai rendszerekben fellépő különleges viselkedési formák 

[koncentráció-oszcilláció az időskálán (oszcilláló kémiai 

reakciók), spontán kialakuló reakció-diffúziós szerkezetek 

(kémiai mintázatképződés), valamint az ezekkel kapcsolatos 

rokon jelenségek (a több stabil stacionárius állapot fellépése 

azonos külső körülmények között, kémiai káosz, 

gerjeszthetőség…)] laboratóriumi előállítása, tanulmányozása, 

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 jelenségek 

értelmezésében és hasznosításában. 
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II.  Célkitűzések 

Kutatásaim célkitűzése volt új ismeretek szerzése a nemlineáris 

kémiai dinamika két alapjelensége, az időben periodikus, vagy 

oszcilláló kémiai reakciók, és a térben periodikus 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. 

Másik célkitűzésem volt a „BrO3
– – kettős szubsztrát – kettős 

katalizátor” rendszerben kialakuló dinamikai viselkedés 

megértése, leírása valamint szimulációját lehetővé tevő kémiai 

háttér tisztázása, az oszcilláció mechanizmusának feltárása. 
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PhD munkám harmadik altémája új összetételű oszcilláló 

kémiai reakciók előállítása volt. Az ilyen irányú törekvés annak 

ellenére időszerű, hogy ma már sok oszcilláló rendszer – 9 

oszcillátor család kb. 150 variánsa – ismert. Ezek 

mindegyikében az oszcillációs kinetikát redoxi tulajdonságú 

specieszek alakítják ki. Célul tűztem ki olyan rendszerek 

tervezését és laboratóriumi előállítását, amelyekben – 

hasonlóan egyes biológiai szervezetekhez – nem-redox 

tulajdonságú (nem vegyértékváltó) ionok koncentrációjának 

időbeni oszcillációja is megvalósulhat. A kutatócsoportunk 

által kidolgozott módszer szerint ez oly módon lehetséges, 

hogy a nem-redox iont alkalmas komplexképződési vagy 

csapadékképződési egyensúlyi reakciója révén egy ismert 

redox-alapú oszcillátorhoz kapcsoljuk. Kutatómunkám célja 

volt a módszer alkalmazásával nem-vegyértékváltó ionok 

(Ca2+, Mg2+, Al3+, Zn2+, F–, stb.) indukált koncentráció-

oszcillációjának megtervezése és előállítása laboratóriumi 

körülmények között, amely az új típusú oszcillátor család 

(indukált oszcillációk) új tagokkal történő bővítését jelenti. 

PhD értekezésemben a fenti célkitűzések alapján a nemlineáris 

kémiai dinamika témakörében végzett kutatómunkám 

eredményeit foglalom össze. 
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III.  Módszerek 

A vizsgálandó rendszertől függően a kísérleteket az 

anyagtranszport szempontjából zárt (kádreaktor), vagy nyitott 

(áramlásos kevert tank reaktor, CSTR) rendszerben végeztem. 

Zárt rendszerben a reaktánsokat megfelelő sorrendben 

összeöntöttem, ezt követően további anyagbevitelre nem került 

sor. Nyitott rendszerben a reaktánsok betáplásása a reaktorba 

meghatározott, állandó áramlási sebességgel, perisztaltikus 

pumpával történt. A reaktor feltöltése után az áramlási 

sebességet (k0) az oszcillátor működéséhez szükséges optimális 

értékre állítottam be. 

 

1. ábra: Kísérleti berendezés 

 

Rekorder 

pH mérő 

Mágneses keverő 
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Elektródok 

Perisztaltikus 
pumpa 
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A reakcióelegy térfogatát úgy tartottam állandó értéken, hogy 

az oldat feleslegét a reaktor fedelén lévő furaton keresztül 

elvezettem. A reakcióedénybe különböző specieszeket érzékelő 

elektródokat (üvegelektród, platina elektród és ion-

szelektívelektródok) helyeztem és ezek poteniciálváltozását 

követtem az idő függvényében. Az adatok rögzítése 

számítógép és analóg rekorder segítségével történt. 

A térbeni mintázatképződés tanulmányozását vékony 

oldatrétegben, Petri-csészében végeztem szobahőmérsékleten. 

A kinetikai mérések spektrofotometriás módszerrel, Milton-

Roy 3000 típusú diódasoros spektrofotométerrel történtek. A 

reaktánsokat tartalmazó oldatokat kvarcküvettába töltöttem és 

rögzített hullámhosszon követtem az abszorbancia-változást az 

idő függvényében. A mért adatok feldolgozása az Origin 

programmal történt. 

Az ismeretlen kinetikai paraméterek meghatározásához 

szükséges mérések stopped flow technikával, Agilent 8452 

diódasoros spektrofotométerrel történtek, a sebességi 

állandókat a mért adatokból MULTIMRQ program Marquardt 

módszerével számítottuk. 

A szimulációk az XPPAUT programmal készültek. Az 

egyensúlyi számítások elvégéséhez a SOLGASWATER 
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algoritmust felhasználó MEDUSA szoftvercsomagot 

használtam. 
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IV.  Eredmények 

Kutatómunkám során a nemlineáris kémiai dinamika 

témakörének a célkitűzésekben megjelölt mindhárom 

részterületén sikerült új tudományos eredményeket elérnem. 

1. A bromátion − kettős szubsztrát (H2PO2
−, aceton) − kettős 

katalizátor (Mn2+, Ru(bpy)3
2+) rendszer tanulmányozása 

során bebizonyítottam, hogy a rendszer dinamikai 

jelenségekben gazdag és térbeni mintázatok 

tanulmányozására is ideális. Igazoltam, hogy a BrO3
– – 

brómaceton – Ru(bpy)3
2+ alrendszer is oszcillál, valamint 

ennek vékony oldatrétegében térbeni mintázatok is 

kifejlődnek. Kimutattam, hogy az oszcillátor működésének 

hátterében két egymással kölcsönhatásban lévő 

részrendszer áll, amelyek közös komponenseiken keresztül 

állnak egymással kapcsolatban. Kutatási eredményeim 

rámutattak arra, hogy a teljes rendszerben megfigyelt 

hosszantartó időbeni oszcillációkat és a mintázatképződést a 

tejes rendszerből kifejlődő BrO3
– – brómaceton – 

Ru(bpy)3
2+ alrendszer hozza létre. 
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2. ábra: A BrO3
– – brómaceton – Ru(bpy)3

2+ alaprendszer 
kialakulása a BrO3

– – H2PO2
– – aceton – Mn2+ – Ru(bpy)3

2+ 
teljes rendszerből 

2. Javaslatot tettünk a BrO3
– − H2PO2

–/aceton − 

Mn2+/Ru(bpy)3
2+ rendszer kémiai mechanizmusára és 

megalkottuk modelljét, amellyel a rendszer legfontosabb 

tulajdonságai értelmezhetők. A modellel szimulálni lehet 

mind a teljes-, mind a részrendszerek viselkedését. A 

modellben használt részreakciók közül néhánynak a 

kinetikai paramétere ismeretlen volt, ezek meghatározásra 

kerültek. 

3. Új típusú oszcilláló kémiai rendszereket állítottam elő. 

a) Kísérletileg megvalósítottam a nem-vegyértékváltó F– 

indukált koncentráció-oszcillációját. A fluoridion-

koncentráció indukált oszcillációját egy pH oszcillátor és 

két konszekutív pH-függő egyensúlyi reakció 

összekapcsolásával, nyitott (áramlásos) rendszerben hoztam 

létre. pH oszcillátorként a BrO3
− − SO3

2− − Mn2+ rendszer 

BrO 3
– – H2PO2

– – Mn2+ – aceton – Ru(bpy) 3
2+ Teljes rendszer 

BrO 3
– – brómaceton – Ru(bpy) 3

2+ Alap rendszer 

 Br 2 aceton 
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(amely pH 2,5-7,5 között oszcillál), pH függő 

egyensúlyként az Al3+ hidrolízis reakciója és F–-nal történő 

komplexképzése, vagy 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 mutattam ki. A 

kapcsolt rendszerekben bizonyos feltételek mellett 

bistabilitás (két stabil stacionárius állapot 

megvalósíthatósága ugyanazon kísérleti körülmények 

között) is jelentkezett. 

b) A kutatócsoportunk által 2005-ben javasolt és a Nature-ben 

közölt módszert módosítottam és így kétértékű fémionok 

(M2+ = Cd2+, Ca2+, Zn2+, Co2+ és Ni2+) koncentrációjának 

indukált oszcillációját valósítottam meg. 

Alaposzcillátorként a BrO3
– – SO3

2– pH-oszcillátort 

használtam, amelynek egyik oszcilláló komponensével, a 

SO3
2–-nal a célelem csapadékképződési reakcióba lép. 

Kimutattam, hogy a szabad [M2+] oszcillációjának 

amplitúdóját elsősorban az szabja meg, hogy a bevitt 

fémion hányadrésze válik le csapadék formájában. Ez függ 

az MSO3 csapadék oldhatósági szorzatától (Ksp), a konstans 

bemeneti fémion-koncentrációtól és az oszcilláló szulfiton-
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koncentrációtól. A kísérleti paramétereket optimalizálva 

1-2 nagyságrend fémion koncentráció-oszcillációkat 

mutattam ki a BrO3
– – SO3

2– – M2+ rendszerekben. 
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V. Következtetések 

I. 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 nem lineáris 

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 nem lineáris 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. 
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II.  Javaslatot tettem a BrO3
– – H2PO2

– – Mn2+ – aceton – 

Ru(bpy)3
2+ oszcillátor és alrendszereinek részletes 

mechanizmusára. A tanulmányozott oszcilláló reakción kívül 

számos olyan BZ-típusú oszcillátor ismert, amelyben az 

egyik szubsztrát az aceton, de az acetonnak mechanizmusban 

betöltött pontos szerepére ez idáig nem derült fény. Az 

értekezésemben rámutatok arra, hogy a BrO3
– – H2PO2

– – 

Mn2+ – aceton – Ru(bpy)3
2+ (teljes) rendszerben megfigyelt 

hosszantartó oszcillációkat és a térbeni mintázatképződést a 

BrO3
– – brómaceton – Ru(bpy)3

2+ alrendszer hozza létre, 

amelynek működéséhez szükséges brómacetont a BrO3
– – 

H2PO2
– – aceton – Mn2+ reakció termeli. Feltételezhető, hogy 

a reakciók hasonló sorozata zajlik le az összes BrO3
– – 

szubsztrát – aceton – katalizátor oszcillátorban, vagyis 

ezekben is a katalizált BrO3
− − brómaceton reakció az 

oszcillációkat és mintázatokat létrehozó alrendszer. 

III.  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 
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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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