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1. Irodalmi áttekintés az oszcilláló reakcióról

1.1. A jelenség felfedezése

Az ötvenes évek elején Belousov a szerves molekulák élő sejtbeli oxidációjának

egyszerű kémiai modelljét próbálta kifejleszteni. A biokémiai folyamatok

középpontjában a Szentgyörgyi-Krebs-ciklus áll, amelyben a szerves savak lassú

elégetésével szén-dioxid és víz képződik. Aerob élőlények esetén az oxidálószer az

oldott oxigén, és a folyamatokat olyan enzimek, illetve elektronszállító fehérjék

katalizálják, amelyekben igen gyakran vasionok (Fe2+/Fe3+) segítik az elektronok

vándorlását. Az anyagcsere-folyamat "kémcső"-modelljét Belousov a következőképpen

próbálta meg létrehozni: szerves szubsztrátumnak a citromsavat (a Szentgyörgyi-Krebs-

ciklus egyik köztitermékét), oxidálószernek a savas bromátot, katalizátornak pedig a

cérium-iont választotta. Egy ilyen egyszerű rendszer esetén azt várnánk, hogy a

reakcióelegy összetétele monoton változik az egyensúlyi állapot eléréséig, amelyben a

Ce3+/Ce4+ arány már állandó, s közben a színtelen oldatból (redukált állapot, Ce3+)

fokozatosan halványsárga színű oldat lesz (oxidált állapot, Ce4+). Ehelyett Belousov azt

látta, hogy a sárga színűvé lett oldat hirtelen újból elszíntelenedett, aztán ismét sárga,

majd ismét színtelen lett, a kezdeti koncentrációktól függően akár több százszor

oszcillálva az oxidált és redukált állapotok között. Belousov többször is próbálkozott

felfedezése közzétételével, de kísérletei sorra kudarcot vallottak. Az akkori tudományos

közvélemény ugyanis elvetette homogén rendszerekben a periodikus kémiai reakciók

létezését, arra hivatkozva, hogy ez ellentmond a termodinamika II. főtételének.

1959-ben egy moszkvai orvos-konferenciáról beszámoló kiadványban Belousovnak

ugyan sikerült közölnie egy rövid (kb. kétoldalas) összefoglalót1 a reakció meglepő

viselkedéséről és a periodicitás lehetséges kémiai mechanizmusáról, de nagyon

valószínű, hogy ezt a publikációt csak kevés szakember olvashatta. Egyébként érdekes

megjegyezni, hogy ez a közlemény is csak úgy jelenhetett meg, hogy a Moszkvai

Állami Egyetem professzora, bizonyos Kvant –aki Zhabotinsky doktori munkájának is

az irányítója volt– vetette latba a befolyását.

1961-ben Zhabotinsky, aki a Moszkvai Állami Egyetemen biofizikából

készítette doktori dolgozatát, megismételte a reakciót a Belousov-féle recept alapján.
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Azon túl, hogy kísérleteivel meggyőzően igazolta Belousov felfedezésének helyességét,

további igen fontos megállapításokat tett a reakció mechanizmusára vonatkozóan is.2

Napjainkban Belouszov-Zsabotyinszkij-reakciónak nevezünk minden olyan

reakciót, amelyben valamilyen szerves szubsztrátumot oxidálunk savas bromáttal

átmenetifém-ionok jelenlétében. A leggyakrabban alkalmazott szubsztrátum a

malonsav, amely azonban sokféle szerves molekulával helyettesíthető, ha az

brómozható brómmal vagy hipobrómossavval, és oxidálható az alkalmazott

átmenetifém-ionnal. A cérium-ion mellett a leggyakrabban alkalmazott átmenetifém-

tartalmú vegyület a ferroin (trisz-1,10-o-fenantrolin-vas(II) komplex).

1.2. Néhány szó általánosságban az oszcilláló reakciókról

Oszcilláló reakció kialakulásához pozitív és negatív visszacsatolást előidéző

reakciókra van szükség.

A pozitív visszacsatolási reakciók öngyorsuló, általában autokatalitikus

folyamatok. E reakciók termelik az autokatalitikus intermediert. Ez a folyamat a

stacionárius állapot instabillá tételéhez szükséges. Ha azonban csak ezek a reakciók

mennének végbe az elegyben, akkor nem alakulna ki oszcilláció, a folyamat

explózióhoz vezetne.

Az oszcilláció létrejöttéhez negatív visszacsatolásra is szükség van, ez inhibitort

termel, mely fogyasztja az autokatalitikus intermediert. Amennyiben azonban ez a

folyamat egy időben indulna a pozitív visszacsatolási reakcióval, akkor még mindig

nem alakulna ki oszcilláció, hanem stabil stacionárius állapot jönne létre. Ezért tehát az

oszcilláló reakciókban a negatív visszacsatolás a pozitív visszacsatoláshoz képest

késleltetve, rendszerint valamilyen intermedieren keresztül jelentkezik.

A következőkben a Belousov-Zhabotinsky (BZ) reakció két ismert modelljét, az

Oregonátor és a Radikalátor modellt, valamint az FKN, GTF és MBM mechanizmust

ismertetem, hogy világossá váljon, mely kémiai reakciók alkothatják a BZ-reakció

pozitív és negatív hurkait.
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1.3. Az FKN mechanizmus és az Oregonátor modell ismertetése

1.3.1. Az FKN mechanizmus és az Oregonátor modell

A BZ-reakció alapmechanizmusát 1972-ben Field, Kőrös és Noyes3 (FKN)

értelmezte. Az FKN elmélet szerint az oszcilláció egy pozitív és egy negatív

visszacsatolási hurok kölcsönhatásának eredménye. A pozitív visszacsatolási

folyamatban brómossav (HBrO2) és bróm-dioxid-gyök (BrO2
.) keletkezik

autokatalitikusan, miközben a savas bromát a Ce3+-iont Ce4+-ionná oxidálja. A negatív

visszacsatolás első lépéseként a Ce4+ reakcióba lép a brómmalonsavval (BrMA), a

folyamat bromidiont (Br-) termel. A Br- gyorsan reagál a brómossavval, az

autokatalitikus intermedierrel. Így a bromidion szabályozza az átmenetet az oxidált és

redukált forma között. Amikor magas a Br--koncentráció, akkor a rendszer redukált

állapotban van, és a Ce4+-koncentráció fokozatosan csökken. Ebben a redukált

állapotban a Br- koncentráció is folyamatosan csökken, mivel reagál a savas bromáttal, a

bromidtermelő reakció pedig egyre gyengébb, mivel a Ce4+ mennyisége állandóan fogy.

Amint a Br--koncentráció egy kritikus érték alá csökken, az autokatalitikus reakció

„bekapcsol”, és a rendszer a redukált stacionárius állapotból átvált az oxidáltba. Ebben

az új állapotban a Ce4+-koncentráció és a Br--termelődés intenzitása gyorsan nő

mindaddig, míg a folyamat ki nem oltja az autokatalitikus reakciót. Ekkor a

Br--koncentráció ismét magasra szökik, és a folyamat elölről indul. Így tehát az

FKN-mechanizmust bromidkontrollált folyamatnak nevezik. Az Oregonátor4-5 az

FKN-mechanizmus egyszerűsített változata. Az alábbiakból áll:

A + Y → X+ P

X + Y → 2 P

A + X → 2 X + Z

2 X → A + P

Z → fY

(O1)

(O2)

(O3)

(O4)

(O5)

ahol:

A = BrO3
-
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P = HOBr

X = HBrO2 

Y = Br-

Z = 2 Ce4+

f = 1 (vagy 1 körüli érték)

Az Oregonátorban a pozitív visszacsatolás egy autokatalitikus reakció, jelen

esetben ez az (O3) lépés. X az autokatalitikus intermedier.

Szintén az (O3) folyamatban keletkezik Z, mely az Y inhibitor prekurzora. Az Y

inhibitor az (O5) lépésben keletkezik, és az (O2) folyamatban fejti ki hatását.

Kezdetben az Oregonátor modellben használt reakciósebességi állandók három

nagyságrenddel nagyobbak voltak, mint amit később a valóságban mértek. Ezt a

problémát azonban aránylag hamar megoldották.6-8 Hosszú ideig az is ismeretlen volt,

hogyan képződik a BrMA-ból Br¯-ion, de ezt nemrégiben tisztázták. 9

Sokkal nagyobb fejtörést okozott és okoz ma is az f faktor problémája.10-11 Az

Oregonátor modell csak akkor oszcillál, ha f értéke 1-hez közel esik. Mint látható, a

modell szerint a Br¯-ion egyedüli forrása az (O5) reakció, és a Ce4+ kizárólag ebben a

reakcióban vesz részt. Bár a felírásból nem derül ki, a Ce4+ ekkor a brómmalonsavval

(BrMA) reagál. A valóságban azonban a Ce4+ más reakciókban is részt vesz. Ezek a

reakciók nem termelnek Br¯-iont, így f értéke értelemszerűen kisebb, mint 1. Ha tiszta

BrMA-val végezzük a reakciót, akkor a modell működik9:

2 Ce4+ + 2 BrMA → 2 Ce3+ + 3 H+ + CO2 + BrEETRA + Br¯

BrEETRA: bromo-etén-trikarbonsav

Ha azonban nem tiszta brómmalonsavval indítjuk a reakciót, hanem brómmalonsav-

malonsav keverékkel, akkor az (O5) reakció önmagában nem termel elegendő Br¯-iont

ahhoz, hogy kialakulhasson az oszcilláció. (A Ce4+ ugyanis reagál a malonsavval is, de

itt nem képződik Br¯-ion. Ez az egységnyi Z lebomlásakor keletkező Y mennyiségét,

tehát az f sztöchiometriai faktort csökkenti a bruttó folyamatra nézve.) Következésképp

kell lennie egy másik negatív visszacsatolási körnek is.
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1.4. A Radikalátor modell

A brómossav mellett a BrO2
. is része az autokatalitikus folyamatnak,

következésképpen ha valamely köztitermék képes reagálni a bróm-dioxid-gyökkel,

akkor az inhibitorként viselkedhet a folyamatban.  Először Brusa és munkatársai12

feltételezték, hogy a malonilgyökök helyettesíthetik a bromidiont, amennyiben képesek

reagálni mind a brómossavval mind a bróm-dioxiddal. 1989-ben Försterling és

Noszticzius13 közölte, hogy a malonilgyök és a bróm-dioxid diffúziókontrollált

folyamatban reagál egymással, ezáltal kivonja a másik autokatalitikus intermediert a

reakcióból.

Kezdetben nem volt világos, hogy ez a második negatív visszacsatolás

önmagában elegendő-e az oszcilláció kialakításához. Ezt a lehetőséget hamarosan

Försterling és munkatársai mutatták be14, akik egy nem bromidkontrollált oszcillációt

találtak.15 Szintén ők javasoltak egy újabb modellt, a Radikalátort12, melyben a malonil-

gyök tölti be az inhibitor szerepét.

A Radikalátor modellnek azonban éppen az a nyitott problémája, hogy nem ismeretesek

a fenti gyökrekombinációs folyamatban keletkező malonil-bromitnak a lebomlási

termékei, illetve mechanizmusai („decomposition routes”). Hegedűs és munkatársai

ezeket a lehetőségeket tárgyalják közleményükben19.

1.5. A Györgyi-Turányi-Field (GTF) mechanizmus

A következő nagy előrelépést a BZ-reakció elméletében a Györgyi, Turányi és

Field által javasolt mechanizmus volt.16-17 A GTF mechanizmus célja az volt, hogy

egyesítse az addig összegyűlt kísérleti eredményeket. 26 változtatható komponenst és

80 elemi rekaciót tartalmaz. Mindkét negatív visszacsatolás benne van, de a szerzők

szerint a bromidkontroll a domináns a hagyományos BZ-reakcióban. A GTF

mechanizmusban az első 14 reakció a szervetlen alrendszerhez tartozik. A következő 10
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olyan reakciókat ír le, melyekben szerves molekulák is reagálnak. A többi 66 lépés

pedig olyan reakciókhoz tartozik, melyekben 4 szerves és 2 szervetlen gyök vesz részt

reagensként vagy termékként. A szerzők feltételezik, hogy a szerves szabadgyökök,

miután egymással reagáltak, inkább diszproporcionálódnak, mint rekombinálódnak.

(Amint azt megjegyezték, vonakodva követték az FKN mechanizmus ezen

feltételezését, mert akkoriban még nem volt elegendő kísérleti eredmény erre

vonatkozóan.) Például az ő sémájukban a malonil-gyök a 41. reakcióban

diszproporcionálódik:

2 MA. + H2O → MA + TA (GTF 41)

A szerzők sémája szerint egyedül a karboxil-(vagy formil)-gyökök képesek

rekombinálódni oxálsavat termelve (GTF52). Gyökátviteli reakciókat is figyelembe

vettek, amelyekről feltételezték, hogy fontosak lehetnek a bromidionon keresztüli

negatív visszacsatolás erősítésében:

BrMA. + BrMA → MA + BrMA. (GTF 61)

A GTF szerint a bromidion a következő úton jelenik meg: a BrMA. más gyökökkel

diszporciónálódási reakcióban vesz részt, az így képződő pozitív ion pedig vízzel bróm-

tartronsavvá (BrTA) alakul. A BrTA mezoxálsavvá (MOA), hidrogén- és bromidionná

hidrolizálódik. A GTF 61 reakció a mechanizmus egyik alapvető lépése, mert enélkül

nem észlelhető oszcilláció. Azonban Försterling és Stuk11 ESR méréseket végezve azt

találta, hogy ez a reakció feltehetően nem jelentős. Második17 cikkükben Györgyi,

Turányi és Field a sémájukhoz adta a Br MA. hidrolízisét:

Br MA. + H2O → TA + Br¯ (GTF 84)

hogy értelmezni tudják Försterling és Stuk11 eredményeit.

A GTF mechanizmusban a bromidionnak egy másik forrása is szerepel, itt a

brómmalonsavat karboxilgyökök redukálják:

BrMA + COOH. → Br¯ + MA. + CO2 (GTF 71)

Érdekes visszaemlékezni a malonil-bromit (MABrO2) és bromomalonil-bromit

(BrMABrO2) GTF által javasolt bomlási útjaira. A MABrO2 számára javasolt két út

(GTF 21, termékek: HBrO2 + TA; és GTF 22, termékek: HOBr+MOA) ugyanaz, mint a

Radikalátorban. A BrMABrO2 esetében csak a hidrolízis (GTF 39, termékek:

HBrO2+BrTA) található a mechanizmusban, de fontolóra vettek egy másik lehetséges

útvonalat is, mely HOBr, CO2, Br¯ és oxálsav (OA) termékeket eredményezne.
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Végül megemlítek egy a GTF-fel kapcsolatban felmerülő problémát: a Ce4+

oszcillációt nagy pontossággal reprodukálja, ha a kiindulási komponens malonsav, de

ha a kiindulási komponens brómmalonsav, akkor a modell nem oszcillál azokkal a

paraméterekkel, melyekkel valós kísérleteket kiviteleztek. (Försterling professzor úr

ezen személyes közlését magunk is ellenőriztük.)

1.6 Az MBM mechanizmus

Az MBM modell egy háromlépéses folyamat eredményeként született meg. A

szerzők első lépésként a szervetlen alrendszerre fordították figyelmüket. Másodszor

összegyűjtöttek minden olyan reakciót, melyek leírnak egy olyan BZ-rendszert, amit

tiszta brómmalonsav szubsztráttal indítottak; ebben az esetben az oszcilláció véges

amplitúdóval azonnal elindul a katalizátor hozzáadása után, indukciós periódus nélkül.

Végül hozzáadták a modellhez az összes olyan reakciót, melyek tiszta malonsavval

vagy malonsav és brómmalonsav keverékével indulnak; ebben az esetben megjelenik az

indukciós periódus azt jelezve, hogy az oszcilláció csak bizonyos további szerves

köztitermékek jelenlétekor indulhat el.

A modellben szereplő reakcióegyenletek és azok sebességi állandói az

1.1. táblázatban találhatók18.
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N

o.
Reaction Rate Constants

Forward Ref. Reverse Ref.

Inorganic reactions

R1 Br¯  +  HOBr  +  H+ ↔ Br2  +  H2O 8×10+9 M-2 s-1 11,33 110 s-1 11,3

R2 Br¯  +  HBrO2  +  H+ ↔ 2 HOBr 2,9×10+6 M-2 s-1 11,33 2.0×10-5 M-1 s-1 11,3

R3 Br¯  +  BrO3
-  +  2 H+ ↔ HOBr  +  HBrO2 f(conc,)    a) M-3 s-1 11,34 3.2 M-1 s-1 11,3

R4 HBrO2  +  H+ ↔ H2BrO2
+ 2×10+6 M-1 s-1 11,33 1,0×10+8 s-1 11,3

R5 HBrO2  +  H2BrO2
+ → HOBr  + BrO3

-  +  2 H+ 1,7×10+5 M-1 s-1 11,33 0

R6 HBrO2  +  BrO3
-  +  H+ ↔ Br2O4  +  H2O 48 M-2 s-1 11,33 3.2×10+3 s-1 11,3

R7 Br2O4 ↔ 2 •BrO2 7,5×10+4 s-1 11,33 1,4×10+9 M-1 s-1 11,3

R8 Ce3+  +  •BrO2  +  H+ ↔ Ce4+  +  HBrO2 6,0×10+4 M-2 s-1 11,35, 1,3×10+4  b) M-1 s-1 36

R9 2 BrO3
-  +  2 H+ → 2 HBrO2  +  O2 6,0×10-10 M-3 s-1 33 0

R1 •BrO2 → 0.5 Br2  +  O2 0,06 s-1 34 0

Reactions in the BrMA

R1 BrMA  +  Ce4+ ↔ BrMA•  +  Ce3+  +  H+ 0,1 M-1 s-1 23,34 400 M-2 s-1 34

R1 2 BrMA• → BrEETRA  +  Br¯  +  CO2  +  H+ 1×10+9 M-1 s-1 23,37 0

R1 BrMA ↔ BrMA(enol) 1,2×10-2 s-1 38 800 s-1 38

R1 BrMA(enol)  +  Br2 → Br2MA  +  Br¯  +  H+ 3,5×10+6 M-1 s-1 38 0

R1 BrMA(enol)  +  HOBr → Br2MA  +  H2O 1,1×10+6 M-1 s-1 38 0

R1 BrMA•  +  •BrO2 → BrMABrO2 2×10+9 M-1 s-1 34,37 0

R1 BrMABrO2 → OA + HOBr + Br¯ + CO2 + H+ 0,62 s-1 34,37 0

R1 BrMABrO2 → BrTA  +  HBrO2 0,46 s-1 34,37 0

R1 BrTA → Br¯  +  MOA  +  H+ 1,5 s-1 37 0

R2 MOA  + Ce4+  +  H2O → OA  +  Ce3+  +  COOH•  +  H+ 7,0×10+3 M-1 s-1 34 0

R2 OA  +  Ce4+ → COOH•  + Ce3+  +  CO2  +  H+ 28 M-1 s-1 34 0

R2 2 COOH• → OA 5×10+9 M-1 s-1 19,34 0

R2 COOH•  +  Ce4+ → Ce3+  +  CO2  +  H+ 1×10+7 M-1 s-1 19 0

R2 COOH•  +  BrMA → MA•  +  Br¯  +  CO2  +  H+ 1×10+7 M-1 s-1 19,34 0

R2 COOH•  + BrMA• → BrMA  +  CO2 3×10+9 M-1 s-1 19,34 0

R2 COOH•  +  •BrO2 → HBrO2  +  CO2 5×10+9 M-1 s-1 19 0

Reactions in the MA subsystem

R2 MA  +  Ce4+ ↔ MA•  +  Ce3+  +  H+ 0,23 M-1 s-1 39 2.2×10+4 M-2 s-1 39

R2 2 MA• → ETA 3,2×10+9 M-1 s-1 21,22 0

R2 MA → MA(enol) 2,6×10-3 s-1 38 180 s-1 38

R3 MA(enol)  +  Br2 → BrMA  +  Br¯  +  H+ 2,0×10+6 M-1 s-1 38 0

R3 MA(enol)  +  HOBr → BrMA  +  H2O 6,7×10+5 M-1 s-1 38 0

R3 MA•  +  •BrO2 → MABrO2 5×10+9 M-1 s-1 15 0

R3 MABrO2 → MOA  +  HOBr 0,55 s-1 40 0

R3 MABrO2 → TA  +  HBrO2 1,0 s-1 40 0

R3 MA•  +  BrMA• → Br¯  +  EETA + H+ 2×10+9 M-1 s-1 19,34 0

R3 MA•  +  COOH• → MA  +  CO2 4×10+9 M-1 s-1 19,34 0

R3 TA  +  Ce4+ ↔ TA•  +  Ce3+  +  H+ 0,66 M-1 s-1 41 1,710+4 M-2 s-1 41

R3 2 TA• → CO2  +  EEHTRA  +  H2O 1×10+9 M-1 s-1 34 0

R3 TA → TA(enol) 2,3×10-5 s-1 38 1,5 s-1 38

R4 TA(enol)  +  Br2 → BrTA  +  Br¯  +  H+ 3×10+5 M-1 s-1 38 0

R4 TA(enol)  +  HOBr → BrTA  +  H2O 2×10+5 M-1 s-1 38 0

R4 TA•  +  MA• → EETA +  H2O 1×10+9 M-1 s-1 19 0

R4 TA•  +  BrMA• → CO2  +  BrEETRA  +  H2O 1×10+9 M-1 s-1 19 0

R4 TA•  +  COOH• → TA  +  CO2 3×10+9 M-1 s-1 19 0

R4 TA•  +  •BrO2 → TABrO2 2×10+9 M-1 s-1 19 0

R4 TABrO2 → MOA  +  HBrO2 0,1 s-1 34 0

R4 TA  +  BrO3
- → HBrO2  +  MOA 5×10-5 M-1 s-1 34 0

R4 MA•   +  BrO3
-  +  H+ → •BrO2  +  TA 160 M-1 s-1 15 0

1.1. táblázat

Az MBM mechanizmus reakciói és azok sebességi állandói
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2. Általános kísérleti rész

2.1 Vegyszerek

Oxálsav (röv. OA) (Reanal p.sa.), Ce(SO4)2
.4H2O (Merck p.a.), NaBrO3 (Fluka, puriss),

NaBr (Merck, p.a.), malonsav (röv. MA) (Fluka, puriss), H2SO4 (97%, J.T. Baker), metanol

(röv. MeOH) (Merck, kromatográfiás célokra), etilén-glikol (röv. EG) (Reanal p.a.),

M = 400, 900, 2000 g/mol molekulatömegű poli-(etilén-glikol) (PEG) (Fluka),

M = 2000 g/mol molekulatömegű poli-(etilén-glikol)-dimetil-éter (röv. MPEG) (Fluka)

vegyszereket használtunk úgy, ahogyan azok érkeztek. Minden oldatot kétszer desztillált

vízzel készítettünk. A hipobrómossav-oldatot és a brómoldatot frissen készítettük a lenti leírás

alapján.

2.1.1. Hipobrómossav készítése

(Ez egy korábbi recept20 egyszerűsített és továbbfejlesztett verziója.) 3 ml vizet és 5 ml

97 %-os kénsavat összekevertünk egy 25 ml-es főzőpohárban, és a keveréket 0 oC körüli

hőmérsékletre hűtöttük jég-só-víz hűtőkeveréken. Ezután nagyon lassan 2 ml 2 M-os NaBrO3-

oldatot csepegtettünk a keverékhez, miközben a kémcsőben lévő oldatot üvegbottal

folyamatosan kevergettük. (Ezalatt halvány rózsaszín jelent meg, amely feltehetően a

brómsav valamilyen anhidridjének jelenlétét mutatta. Azért gondoljuk ezt, mert újra lehűtés

után a halvány rózsaszín szín eltűnt, tehát ez nem lehetett egy irreverzibilis bomlástermék.) A

következő lépésben a kémcsövet kb 40-50 oC-os vízbe tettük, a folyamatos keverést itt is

folytattuk. Először a rózsaszín elmélyült, majd egy sokkal intenzívebb barna szín jelent meg

kicsi oxigénbuborékokkal együtt. A reakció mechanizmusát nem kutattuk, de a teljes reakció

sztöchiometriája jó közelítéssel a következő:

HBrO3 → HOBr + O2

Amint az oxigénfejlődés intenzívvé vált, az elegyet periodikusan visszahűtöttük a

hűtőkeveréken azért, hogy megakadályozzuk az elegy kihabzását. Az élénk oxigénfejlődés

megszűnését az elemi bróm megjelenése jelezte. Ekkor, hogy megakadályozzuk a keletkezett

hipobrómossav további bomlását, a reakciót megállítottuk az elegy vízzel való, 50 ml-re

történő felhígításával. Az oldaton vízsugárszivattyúval levegőt szívtunk át, így a másodlagos

termékként megjelenő elemi brómot eltávolítottuk. Az intenzív átbuborékoltatást 15 percig



11

végeztük. Ezután további 44 ml vizet adtunk az oldathoz, ezzel elértük, hogy a

hipobrómossav (HOBr) kb. 1 M-os kénsavban legyen. Az így elkészített, világossárga színű

oldat kis részét 0,01 M-os KBr-oldattal megtitráltuk. A titrálást potenciometrikusan követtük,

az indikátorelektród ezüst-bromiddal bevont ezüstelektród21 volt. A frissen készített HOBr-

oldat koncentrációja (2,2-2,4) × 10-2 M volt.

2.1.2 Vizes bróm-bromid-oldat készítése

NaBrO3 (0,25 mmol, 37,7 mg) és NaBr (1,5 mmol, 154,6 mg) keverékét 25 ml 1 M-os

kénsavban feloldottuk. A végső koncentrációk a következők voltak: [Br2] = 0,030 M és

[Br¯] = 0,010 M.

2.2 A CO2-méréssel kapcsolatos újítások és kísérleti feladatok

2.2.1 CO2-mérő berendezés

2.2.1.1 Módszer

Az általunk alkalmazott CO2-mérési módszer a következő: a CO2-ot felfűtött Ni

katalizátoron metánná alakítottuk, majd a képződött metán mennyiségét mértük

lángionizációs detektorral (FID). Tapasztalataink szerint ezzel a mérési technikával

reprodukálhatóan és érzékenyen mérhető a szén-dioxid mellett a szén-monoxid is.

2.2.1.2 Katalizátor

A detektorként használt FID közvetlenül nem érzékeli a CO2-ot. Ahhoz, hogy mégis

mérni tudjunk, a szén-dioxidot hidrogéngázzal kevertük, majd katalitikus reakció útján

metánná alakítottuk. A metanizációt egy, a tanszéken készített Al2O3 hordozóra felvitt

Ni(NO3)2 katalizátorral végeztük kb. 400 oC-on. Ügyelni kell arra, hogy ne jusson oxigén a

rendszerbe, mert az a forró katalizátort mérgezi. Ezt úgy értük el, hogy a katalizátor felfűtése

előtt nitrogéngázzal átmostuk az egész rendszert. A katalizátor hőmérsékletét termoelemmel

ellenőriztük.
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2.2.1.3 Detektor

Az ionizációs detektoroknál a vizsgált gázáramot két olyan elektród közé vezetik,

amelyek egy egyenfeszültségű áramkörbe vannak kapcsolva. Az áramkörben csak akkor

folyik áram, ha a két elektród között ionokat hozunk létre. Megfelelően választott

körülmények között az ionáram arányos az időegység alatt az elektródok közé bejutó anyag

mennyiségével.

A mérésekhez hidrogén lángionizációs detektort (FID) használtunk. A N2 nem ad

mérhető jelet, ezért alkalmazhatjuk vivőgázként. A detektor lényegében egy mikroégő

(egyben ez a detektor katódja), az éghető gáz a hidrogén. Az égés fenntartásához a lángot

levegővel öblítjük körül, diffúziós lamináris láng alakul ki.  A láng termikus energiája

szolgáltatja a töltéshordozókat. A lángban gyökös mechanizmusú láncreakciók játszódnak le.

A detektorjel nem nulláról indul, mert különböző reakciók során szerves molekulák

nélkül is keletkeznek töltéshordozók. Az ezek által szolgáltatott alap ionáramnak időben

állandónak kell lennie, ami a mérések során teljesült. Esetünkben az alapáram 25-30 pA volt,

ennek kb. 80 %-át a felfűtött katalizátor adta. Mivel az alapáram a felfűtés során átmenetileg

megnövekszik, a méréseket csak a készülék bekapcsolása után úgy fél órával kezdtük el,

amikor az alapáram a szokásos értéken stabilizálódott.

2.2.1.4 Alkalmazott gázok

Levegő

A FID működéséhez elengedhetetlen. A stabil láng biztosítása érdekében térfogatárama

270-300 cm3/perc volt. A FID jele ilyen nagy levegőáram esetén már független a térfogatáram

nagyságától. A levegőt levegő gázpalackból nyertük.

Hidrogén

Alkalmazása feltétlenül szükséges, mert a FID működéséhez elengedhetetlen, ezen

kívül a katalitikus metanizáció alapreagense. Hidrogénforrásként hidrogénpalackot

használtunk. Térfogatárama 40 cm3/perc volt.

Nitrogén

Vivőgázként alkalmaztuk, nitrogénforrásként nitrogénpalackot használtunk.

Térfogatárama a mérés során 40 cm3/perc volt. A gázáramnak több funkciója is volt: bevitte a

folyadék halmazállapotú reaktánsokat a reaktorba, anaerob körülményeket lehetett vele
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teremteni a reakciótérben, biztosította a reakcióelegy állandó keverését, és legfőképp,

elszállította a gáz halmazállapotú reakciótermékeket a reaktorból, és a CO2-ot katalizátorra

illetve a mérőrendszerbe vitte.

2.2.1.5 Váltócsap

2.1. ábra

Váltócsap

A gyűjtéses mérések kivitelezéséhez szükséges váltócsapot a tanszéken magunk

terveztük. A váltócsapos mérések ugyanis nem csak a gyűjtés, de a jel „modulálása” miatt is

jóval érzékenyebb méréseket tettek lehetővé. Ilyen érzékeny mérésekre elsősorban a szén-

monoxid-fejlődés vizsgálatánál volt szükség. Bár erről a vizsgálatról nem írok részletesen, a

csap kifejlesztését mégis fontosnak tartom, mert többéves PhD munkám egyik kreatív

műszaki eredményének tekintem. A CO-mérések kivitelezéséhez nem csak folyamatos,

hanem gyűjtéses mérésekre is szükség volt. Ehhez a gázáram lezárását a megfelelő csövek

elszorításával értük el. Váltócsapként működik, ugyanis egyik állásában a reaktort elkerülő út

zárt, a reakciótérbe vezető út nyitott; a másik állásban a kerülőút nyitott, a reakciótérbe vezető

út zárt, ezáltal a reaktorban maradnak a gázalakú reakciótermékek, gyűjtéses mérést

hajthatunk végre. A váltócsap „lelke” az „R” műanyag rúd, melyet két csavar (C1 és C2)

segítségével lehet állítani. A rúd 2-2 Tygon cső (A, A’, B, B’) alternatív lezárására képes. Ha

például a C1 csavart szorítjuk meg, akkor az A és A’ csövek zárva vannak, a B és B’ pedig

nyitva.
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2.2.1.6 Reaktor

Ez az összeállítás is PhD munkám egyik fejlesztése. A korábbi munkák során csak egy

darab duplafalú, termosztálható üvegkémcsövet használtunk, amelybe fémhegyű injekciós

fecskendővel adagoltuk be a reagenseket.

2.2. ábra

A korábbi reaktor

Kiderült azonban, hogy a tűből kioldódó fémionok szintén hatással vannak a BZ-

reakció dinamikájára, ezért megoldást kellett találni a tű kiiktatására. Ezzel a fejlesztéssel

együtt a reaktor felépítése is kissé átalakult.
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2.3. ábra

Új reaktorösszeállítás

Reakciótérnek egy duplafalú termosztálható üvegkémcsövet használtunk. Ebben a

reakció kis térfogaton zajlik le, és a reakciót kísérő színváltozások is nyomon követhetők. A

reaktor hossza 19 cm, belső átmérője 7 mm, térfogata 5 ml. A vivőgázt a reaktor alján,

tefloncsövön keresztül vezettük be. A tefloncső külső átmérője 1,7 mm, belső átmérője

0,8 mm. A reaktortér 20 oC-on volt termosztálva. A reakció komponenseit egy speciális

beadagoló fejen keresztül (lásd később), a vivő gázáram segítségével juttattuk a reakciótérbe,

injekciós fecskendővel, de a fém tű helyett PVC-fejet használva. Az időben folytonos

beadagolást kívánó komponenseket a reaktor alján, perisztaltikus pumpa segítségével juttattuk

a rendszerbe. Referenciaként egy hasonló felépítésű, azonos paraméterekkel rendelkező, kb.

2 ml vízzel töltött reaktort használtunk, amellyel induláskor illetve a gyűjtéses méréseknél

reális alapvonalat lehetett felvenni. A referenciareaktor alkalmazása még azért is előnyös volt,
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mert csapváltáskor a hidrodinamikai ellenállás, és így a nitrogén vivőgáz sebessége sem

változott.

2.2.1.7 Beadagoló fej

A reaktánsokat egy plexiből készült injektor segítségével adagoltuk a reaktortérbe.

Korábban ennek egy egyszerűbb változatát használtuk, de akkor a komponenseket egy

szilikongumi szeptumon átszúrt injekciós tűn keresztül juttattuk be. Most viszont egy

dugattyús csapot használtunk, amelyet úgy lehet megnyitni, hogy a záró elemet megtoljuk a

reagenst tartalmazó injekciós tű műanyag végével („N” állás). Így a komponensek bevihetők

voltak a gázáramba úgy, hogy nem használtunk fém tűt. Az adott komponens beadagolása

után a záróelemet ütközésig a „Z” állásba mozgattuk, ezzel kitoltuk a fecskendőt, és zártuk a

dugattyús csapot. A záróelemen egy furat van, amelyen keresztül „Z” állásban a N2 vivőgáz

szabadon át tudott áramlani.

2.4. ábra Dugattyús csap és beadagoló fecskendő
A dugattyús csap a képen N, azaz nyitott állásban van.
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2.2.2 A CO2-mérő rendszer kalibrálása

2.2.2.1 Kalibráció telített oxálsav elektrolízisével

A kalibrációt egy elektrolizáló cellában végeztem, melynek felépítése a reaktoréhoz

hasonló. Kénsavra nézve 1 M-os, oxálsavra nézve telített oldatot elektrolizáltam különböző

áramerősség-értékek mellett, és folyamatos áramban mértem a fejlődő CO2 mennyiségét,

melyet a következő számítással határoztam meg:

dt
dN

nF
1

dt
dQ

=⋅

ahol I
dt
dQ

= , az elektrolizáló cellán átfolyó áram erőssége

n az elektródreakció elektronszám-változása egy depolarizátor részecskére

vonatkoztatva

F a Faraday-szám, 96487 C/mol

dt
dN  az elektród felületén időegység alatt átalakult mólok száma

Az elektrolizáló cella sarkain lejátszódó folyamatok:

anód: (COOH)2 → 2 CO2 + 2 H+ + 2 e¯

katód: 2 H+ + 2 e¯ → H2

A fejlődő kis mennyiségű hidrogén a FID-nél eleve alkalmazott hidrogénáram mellett

elhanyagolhatóan kicsi, így a mérést nem befolyásolja.
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I IFID ICO2

pA pA nmol CO2.s-1

4,30E+06 31 0,04

7,80E+06 35 0,08

1,39E+07 42 0,14

1,99E+07 45 0,21

4,89E+07 72 0,51

8,88E+07 99 0,92

1,18E+08 135 1,22

1,28E+08 144 1,33

1,57E+08 175 1,63

4,73E+08 450 4,90

6,77E+08 677 7,02

1,05E+09 1015 10,90

1,57E+09 1530 16,23

2.2 táblázat

Kalibráció telített oxálsavoldat elektrolízisével

Kalibráció telített oxálsavoldat elektrolízisével

y = 92,173x + 22,259
R2 = 0,9996
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2.5. ábra

Kalibráció telített oxálsav elektrolízisével
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Az ICO2 [nmol.s-1]-IFID [pA] összefüggés a következő:

s
nmol0,24I

spA
nmol0,0109I

I
k
1I

k
1I

IIkI

FIDCO2

0
1

FID
1

CO2

0CO21FID

−⋅
⋅

=

⋅−⋅=

+⋅=

ahol ICO2 a folyamatos áramban mért CO2 mólárama [nmol CO2.s-1]

IFID a detektor számítógépről leolvasott jele [pA]

I0 a detektor alapárama

Természetesen a kalibrációt naponta végrehajtottuk, és a fenti számértékektől, melyeket

illusztrációként mutattunk be, néhány százalékos eltérés előfordult. Ezt elsősorban a

gázáramok napról-napra történő kisebb megváltozása okozta, ami a laboratóriumi

hőmérséklettel és légköri nyomással van összefüggésben.

2.2.3. A perturbálatlan BZ-reakció dinamikája

A 2.6. ábrán látható a nem perturbált BZ-rendszer viselkedése. Az ábrán látható FID jel

az injektálási csúccsal indul. Ez a csúcs annak köszönhető, hogy a reaktorba injektált Ce4+-

oldat némi atmoszférikus szén-dioxidot tartalmaz, következésképp e csúcs magassága

semmiféle lényeges információt nem hordoz. Ugyanakkor a csúcs helyzete fontos, ugyanis ez

jelzi a mérés tényleges kezdetét. (A diagram minden pontja el van tolva, mert egy bizonyos

idő (nagyjából 30 s) szükséges ahhoz, hogy a vivőgáz a reaktorban keletkező CO2-ot a

katalizátorig, majd onnan a képződött metánt a detektorig vigye. Ezzel az eltolási idővel a

későbbiekben nem kell számolnunk, ha az injektálási csúcs maximumát tekintjük az aktuális 0

időpillanatnak. A 2.6. ábrán kivételesen a felfutás kezdetét vettük 0 időpillanatnak, hogy jól

látszódjon ez a bizonyos injektálási csúcs. Megjegyzendő továbbá, hogy ennek az injektálási

csúcsnak a nagysága a Ce4+-oldatnak a mérés előtti nitrogénes átbuborékoltatásával jelentősen

csökkenthető, és ezért ez a későbbi méréseknél csak nagyobb erősítésnél volt látható.)

Közvetlenül az injektálási csúcs után egy második csúcs is található, amely részben átlapol az

elsővel. Ez a csúcs a Ce4+–malonsav reakcióban keletkező CO2-nak köszönhető, amely a

közvetlenül az injektálás után kialakuló magas Ce4+-koncentráció következménye. Mivel az

autokatalitikus reakció csak később indul el, a Ce4+-koncentráció és ezzel a CO2-fejlődése is
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minimumra esik vissza. Az injektálási csúcs és a minimum közötti időtartamot preindukciós

periódusnak nevezzük.

Ezután a rövid szakasz után indul el a valódi indukciós periódus, amelyet jól

észrevehetően mutat a CO2-fejlődés hirtelen növekedése, ami az autokatalitikus reakció

elindulásának következménye. Ebben a valódi indukciós periódusban a CO2-fejlődés először

nő, majd egy lapos maximumot elérve fokozatosan csökkenni kezd. Az indukciós periódus

végét, és egyben az oszcillációs szakasz kezdetét jól jelzi a CO2-fejlődés gyors zuhanása,

amely az autokatalitikus reakció átmeneti leállásának köszönhető. Ez az oszcillációs szakasz

valójában a CO2-fejlődés ilyen átmeneti megállásának és elindulásának a sorozata. Érdekes

megfigyelni, hogy az oszcilláció minimuma közel van nullához, így ez az átmeneti leállás

majdnem tökéletes ebben a kísérletben.

A sematikus 2.7. ábrán látható, miként értelmezzük az indukciós periódust (IP), az

oszcilláció amplitúdóját (A) és periódusidejét (τ).

2.6. ábra

Nem perturbált BZ-reakció dinamikája

A CO2-fejlődés sebességét az idő függvényében kádreaktorban mértük. A sebesség mértékegysége 
3dms

mol
⋅
μ .

Kezdeti koncentrációk: [malonsav]0 = 0,1 M, [NaBrO3]0 = 0,03 M, [Ce4+]0 = 4 × 10-4 M, [H2SO4]0 = 1 M.

IP = 1250 s, τ = 124 s (az első 5 oszcilláció átlaga)
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2.7. ábra

Az oszcilláció sematikus képe
IP = indukciós periódus hossza, τ = oszcilláció periódusideje, A = oszcilláció amplitúdója

IP az indukciós periódus, τi az i-edik oszcilláció periódusideje, Ai az i-edik oszcilláció

amplitúdója.

2.3 Potenciometriás mérések

2.3.1 A fizikai brómeltávolítás „sebességi állandó”jának (kG)

meghatározásához használt reaktor

A méréshez használt reaktor geometriája ugyanaz volt, mint azoké, melyeket a BZ-

reakcióhoz használtunk. Az egyetlen különbség a platinaelektród és az Ag/AgBr elektród

volt, melyet a reaktor aljába helyeztünk el annak érdekében, hogy nyomon kövessük az elemi

bróm koncentrációját az oldatban. A mérőelektród platina volt, melynek potenciálja a bróm

koncentrációtól függött. Referenciaelektródként pedig az Ag/AgBr elektródot alkalmaztunk,

amelynek potenciálja a változatlan bromidkoncentráció miatt állandó volt.
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2.8. ábra
A fizikai brómeltávolítás „sebességi állandó”jának (kG) meghatározásához használt

reaktor

2.3.2 A hipobrómossav–oxálsav reakció sebességi állandójának

meghatározásához használt reaktor

Mágneses keverővel kevertetett, termosztálható köpennyel ellátott 60 ml-es üvegedényt

használtunk reaktornak. A hipobrómossav koncentrációját egy speciális Ag/AgBr elektróddal

(AgBr olvadékkal bevont ezüstelektród2) követtük. Erősen savas közegben a HOBr közel a

Nernst-összefüggésnek megfelelő potenciáljelet ad, mivel korróziós reakcióba lép az elektród

anyagával1. Ebben a korróziós reakcióban az elektród felületén az oldat hipobrómossav

koncentrációjának megfelelő mennyiségű ezüstion jön létre, és az elektród tulajdonképpen ezt

méri. Abban a koncentrációtartományban, amelyben dolgoztunk, az elektród válaszjele a

hipobrómossavra (59 ± 2) mV/dekád volt, amely a hibahatáron belül megegyezik az elméleti

58,1 mV/dekád (20 oC-on) érzékenységgel. A későbbiekben az elméleti értéket alkalmaztuk a

további számításokban. Referenciaelektródként egy Ag/AgCl elektródot használtunk, melyet

1 M-os KCl-oldat (1 M-os kénsavban) vett körül. Ezt az oldatot és a reaktort sóhíddal

kötöttük össze, amely a kísérleteinkben is alkalmazott 1 M-os kénsavoldattal volt megtöltve.

(A kénsav jelenléte mind a referenciaoldatban, mind a sóhídban segített alacsony és közel
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állandó értéken tartani a folyadék-folyadék diffúziós potenciált, melynek abszolút értéke nem

volt érdekes ebben a kísérletben.) A fent leírt, 20 oC-on termosztált galváncella ε feszültsége

az alábbi módon leírható:

[ ]
[ ]00 HOBr

HOBrlnmV2,25 ⋅+ε=ε

ahol ε0 a mérés kezdetén mérhető feszültség.

2.3.3 Az oxálsav–bróm láncreakció vizsgálatához alkalmazott rátáplálásos

kádreaktor (semibatch kísérletek)

A kísérleteket egy felül nyitott 60 ml-es, mágneses keverővel kevertetett edényben

hajtottuk végre (a kísérlet indításánál 48 ml, befejezésénél kb. 48,5 ml folyadékot

tartalmazott), amely termosztálható köpennyel volt körülvéve. A kísérleteket 20 oC-on

hajtottuk végre. A reaktor minden külső felületét és a tetejét is befedtük, hogy ne érje fény a

reakcióelegyet, ezáltal kiküszöbölve minden fény-indukált reakciót. A reaktort rátáplálásos

üzemmódban működtettük, ellenőrizhető áramlási sebességet nyújtó perisztaltikus pumpával

folyamatos Ce4+-befolyást biztosítottunk (a beadagolt oldat koncentrációi: [Ce4+] = 0,2 M,

[H2SO4] = 1 M, a bemenő áramok μl/min-ben: 12, 24, 48 és 96). A perisztaltikus pumpával

közvetlenül a reaktorhoz juttattuk a Ce4+-oldatot az elérhető legkisebb átmérőjű (0,18 mm)

csövet használva, ezzel elérve, hogy a legalacsonyabb betáplálási térfogatáramnál is

meglehetősen nagy lineáris sebesség (~8mm/s) alakuljon ki a cső belsejében. A reaktorban

lévő brómkoncentrációt platina indikátorelektróddal követtük nyomon. Referencia-

elektródként egy KCl-ra és kénsavra nézve 1 M-os oldatba merülő Ag/AgCl  elektródot

alkalmaztunk. A referenciaelektród és a reaktor 1 M-os kénsavat tartalmazó sóhíddal volt

összekötve.

2.4. Modellszámítások

A szimulációkat részben a KINAL [102] programcsomag segítségével részben a DIFFGL

programmal készítettük. Mindkét esetben a differenciálegyenlet-rendszer numerikus

megoldását az LSODE (Livermore Solver for Ordinary Differential Equations) integráló

módszerrel állítottuk elő.



24

3. Oxálsav kimutatása a klasszikus BZ-reakcióban

3.1. Bevezetés

Mint azt az 1. fejezetben bemutattam, a klasszikus BZ-reakció megismerése lépésről-

lépésre, hosszú évek alatt zajlott és zajlik ma is. Bár a szerves és szervetlen alrendszerek

egyre jobban feltérképezetté váltak, mindig akad olyan folyamat vagy köztitermék, amelynek

jelenlétére csak hosszú kutatómunka után derül fény.

Hegedűs és munkatársai19 nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával igyekeztek

kimutatni a BZ-reakció számos feltételezett köztitermékét. Ezzel párhuzamosan, velük

együttműködve mi is kísérleteket hajtottunk végre egyes feltételezések igazolására. Az egyik

ilyen feladat az oxálsav jelenlétének egyértelmű bizonyítása volt.

3.2. Kísérleti rész

2 ml BZ-reakcióelegyet adtunk egy kémcsőbe, amelyben 1 ml 25 %-os NH4OH volt.

Ezután 1 ml 0,02 M Ce2(SO4)3-oldatot adtunk az elegyhez, hogy lecsapjuk a Ce3+ -sókat. A

csapadékot centrifugálással ülepítettük, és a folyadékfázist leöntve 0,005 M

Ce2(SO4)3-oldattal kevertük össze, majd újra centrifugáltuk. A csapadékot háromszor mostuk

át ezzel a módszerrel. Ezután ~0,1 g csapadékot 0,1 ml H3PO4-oldattal nyílt láng fölött

hevítettünk. Miután lehűlt, 0,2 ml 25 %-os NH4OH-oldatot adtunk hozzá, majd bepároltuk.

Ekkor nagy feleslegben 2-tiobarbitursavat adtunk a csapadékhoz, és nyílt láng fölött óvatosan

hevítettük. Oxálsav jelenlétében a kondenzációs termék téglavörös színnel megjelenik.

3.3. Eredmények

A spot tesztek már régóta ismertek22. Esetünkben azonban igen fontos és zavaró

körülmény volt, hogy a BZ-rendszerben nagy mennyiségű bromát, valamint különféle szerves

savak (malonsav, brómmalonsav stb.) vannak jelen, melyek erősen zavarják az oxálsav

kimutatását. Valamiképp módosítani kellett tehát a spot tesztet, és módot kellett találni arra,

hogy kiküszöböljük ezt a zavaró hatást. Ennek érdekében további Ce3+ hozzáadásával

csapadékformába vittük a kis koncentrációban jelen lévő oxálsavat (Ce2(OA)3). Normális

esetben nagyon nehéz lenne ilyen csekély mennyiségű csapadékot kinyerni és analizálni,

azonban segítségünkre volt egy másik csapadékképző reakció. Az elegyhez NH4OH-oldatot

adva a feleslegben lévő Ce3+ Ce(OH)3 formájában levált, és magával vitte a Ce2(OA)3
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csapadékot (illetve minden bizonnyal annak bázikus sóit, pl. Ce(OA)(OH)-t) is. Ezt a

viszonylag nagy mennyiségű csapadékot ezután már jól át lehetett mosni Ce2(SO4)3-oldattal,

így el tudtuk távolítani a zavaró komponenseket. A tiszta víz helyett azért alkalmaztunk

Ce2(SO4)3-oldatot, hogy kisebb legyen az oxálsav veszteség. Az így tisztított csapadékhoz

2-tiobarbitursavat adtunk, és nyílt láng fölött óvatosan hevítettük. Az oxálsav jelenlétének

egyértelmű bizonyítékaként a kémcsőben megjelent a téglavörös színű kondenzációs termék.

Ezzel a módszerrel lehetővé vált, hogy kvalitatíven is bizonyítani tudjuk az oxálsav

jelenlétét. Ez a klasszikus módszer azért volt fontos a HPLC mérések kiegészítéseképpen,

mert egy kromatográfiás csúcs retenciós ideje önmagában még nem 100 %-os bizonyíték egy

adott komponens jelenlétére. Esetünkben is az oxálsav, valamint a BZ-ben szintén képződő

etán-tetrakarbonsav retenciós ideje éppen egybeesett, ezért fontos volt a színreakción alapuló

kvalitatív bizonyíték az oxálsav jelenlétére.
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4. Oszcillációs BZ-reakció oxálsav szubsztrátummal

4.1 A brómsav-oxálsav, a brómossav-oxálsav és a hipobrómossav-oxálsav

reakciók sebességi állandóinak mérése

4.1.1 Bevezetés

4.1.1.1 Oxálsav a klasszikus BZ-reakcióban

A klasszikus Belousov-Zhabotinsky reakció23, a malonsav cérium-ion katalizált

oxidációja és savas bromáttal való brómozása a leginkább vizsgált kémiai oszcillátor. Ez

amiatt a sokféle nemlineáris térbeli és időbeli jelenség miatt van, amelyet ez a speciális

rendszer különféle kísérleti körülmények között mutat24-28. Így, bár mostanra igen részletesen

ismertté vált, még mindig intenzív kutatások folynak a reakciómechanizmus pontos feltárása

érdekében3,4,13,14,16,18. Mindezen erőfeszítések ellenére a mechanizmus sok fontos részlete nem

ismert. Ez annak köszönhető, hogy nagyszámú szerves molekula és különösen gyök

köztitermék9,29-31 alakulhat ki a rendszerben malonsav szubsztrát esetében. A nemrégiben

közzétett Marburg-Budapest-Missoula modell megpróbálta összegyűjteni az összes lehetséges

információt a szerves köztitermékekről, de néhány nyitott kérdés még így is maradt. Az egyik

ilyen az oxálsav szerepe a mechanizmusban, ugyanis mind az indukciós periódusban19, mind

magában az oszcillációs régióban18 oxálsav intermedier van jelen a reakcióelegyben.

4.1.1.2 Az oxálsav hatása a klasszikus BZ rakcióra

Egy igen fontos kérdés, hogy vajon az oxálsavnak szignifikáns hatása van-e a

dinamikára. A kérdés megválaszolására a BZ-reakciót oxálsav hozzáadásával perturbáltuk.

(4.1. ábra) Mivel a metanol hatását is vizsgáltuk a BZ-reakcióra32, ésszerű volt

összehasonlítani a két anyag hatását, és perturbációs kísérleteket végrehajtani úgy, hogy

metanol helyett oxálsavat használunk. (A BZ-rendszerek nagyon érzékenyek a metanol

jelenlétére. Ez azért van, mert a metanol közvetlenül reagál a savas bromáttal, miközben a

reakció brómossavat termel, amely a BZ-reakció autokatalitikus intermediere.) Előzetes

eredmények azt sugallták, hogy az oxálsav még intenzívebb hatást fejthet ki a BZ-reakcióra,

mint a metanol, és hogy az oxálsav közvetlen reakciója a savas bromáttal még gyorsabb lesz,
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mint a metanolé. Azonban, ellentétben a metanollal, az oxálsav a BZ-reakcióban más

lényeges reakciókban is részt vehet. Ezért ha meg szeretnénk érteni az oxálsav szerepét a

klasszikus BZ-reakcióban, előfeltétel, hogy megállapítsuk az összes jelentős reakcióját a BZ-

rendszerben. Végezetül, a leginkább kivitelezhető vizsgálati alap nem is a klasszikus BZ-

reakció a malonsav bonyolult és összetett szerves kémiájával, hanem a sokkal egyszerűbb,

oxálsav szubsztráttal működő BZ-oszcillátor.
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4.1. ábra

A BZ-rendszer perturbációja oxálsavval t = 6000 s-nál
[MA]= 0,010 M, [BrO3¯]= 0,030 M, [Ce4+] = 4 10-4 M, [H2SO4]= 1 M, [OA] = ~0,001M

4.1.1.3 Korábbi kísérletek az oxálsavas oszcillátorral

Az oxálsavas BZ-reakció jól ismert33-34, 1979-ben fedezték fel. Ezzel a szubsztráttal

akkor figyelhetünk meg oszcillációt, ha inert gázt (mint például N2 vagy H2) buborékoltatunk

keresztül a reakcióelegyen folyamatos áramban. Az inert gázáram szerepe az, hogy elszállítsa

a reakcióelegyből a Br2-ot, amely a reakcióban keletkezett. Ebben a formában, félfolyamatos

kísérleteket (kádreaktor alkalmazása termékelvétellel kombinálva) végeztek, amelyekben az

inert gáz áramlási sebessége volt a dinamikus paraméter.35 Gáspár és Galambosi36 CSTR

(folyamatosan táplált kevert kádreaktor) kísérleteket hajtottak végre gázáram nélkül: ebben az

esetben a folyamatosan kevert tankreaktoron átfolyó folyadékáram biztosítja a keletkezett

bróm elvételét. Harmadik lehetőség a bróm elvételére, ha az oxálsav mellett egy második

szubsztrátot, mint pl. acetont alkalmazunk, amely brómozható.37 Ilyen keverék szubsztrátos
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rendszerek számos érdekes dinamikai jelenséget produkálhatnak egy szakaszos reaktorban is,

amelyeket számos kutató vizsgált már.38-41

4.1.1.4 Korábbi modellszámítások

Annak ellenére, hogy az oxálsav szubsztráttal működő rendszer relatíve egyszerű, csak

néhány modellszámítás lelhető az irodalomban.36,42-47 Az első kísérletet Bódiss és Field

végezte,42 akik egy úgynevezett bróm-hidrolízis-kontroll (BHC) oszcillátor modellt

ajánlottak. Ennek a modellnek megfelelően a bromidionok a bróm hidrolízise során

keletkeznek. (A bromidion a BZ-reakció kontrolláló köztiterméke. Amikor a szubsztrát

malonsav, akkor –a klasszikus modellek szerint– a bromidion forrása a Ce4+-ion és

brómmalonsav reakciója. Ha a szubsztrát oxálsav, akkor a bromidion forrása más jellegű,

mivel ebben az esetben brómozott szerves intermedierek nem jelennek meg a rendszerben.)

Egy BHC-típusú Oregonátor4 modellt alkalmazott Gáspár és Galambosi is, hogy értelmezzék

a CSTR kísérleteik eredményeit. A bróm-hidrolízis-kontroll elméletét alkalmazta Field és

Boyd (FB)43 is az oxálsav-aceton keverék szubsztrátos oszcillátor szimulálásához. Egy új

kiegészítő jellegzetessége ennek a modellnek, hogy fontos hatást tulajdonít a

karboxilgyöknek, melynek fő forrása a Ce4+ és oxálsav reakciója. Feltételezik, hogy a

karboxilgyök képes reagálni a hipobrómossavval brómatom és inert termékek keletkezése

közben. Más szóval, egy bromid-termelő láncreakció keletkezhet ily módon, amely további

bromidforrásként szolgálhat az FB modellben. A brómhidrolízis és ugyanez a bromidtermelő

láncreakció megtalálható a Sasaki44 modellben is. Gáspár, Noszticzius és Farkas45 készítettek

egy modellt, amely egy további tagot is tartalmazott. Ez a plusz tag a savas bromát és az

oxálsav közötti reakcióban keletkező brómossav időben közel állandó befolyátását írja le.

Ševčik és Hlaváčová46 az összes modellt kritikus szemmel felülvizsgálta, és ajánlottak egy

újabb modellt, amely optimális kombinációja a korábbi reakcióknak és reakciósebességi

állandóknak.47 A végső következtetésük az volt, hogy annak ellenére, hogy az összes modell

képes volt oszcillálni egy adott paramétertartományban, mindegyiknek nehézséget okozott

egyes kísérletek leírása.

4.1.1.5 Az okok, amelyek az oxálsavas oszcillátor újravizsgálását eredményezték

Az egyes modellekkel kapcsolatban korábban említett problémákon túl más okok is azt

sugallták, hogy érdemes újravizsgálni az oxálsavas BZ-reakciót, és újabb kísérleteket és

modellszámításokat végezni ennek érdekében. A következő érvek említhetők meg:
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1) Számos korábbi modellszámítás36,42-43 elavult reakciósebességi

állandókkal3-4,24,készült, amely állandókat később Field és Försterling8 felülvizsgált.

Számos további változtatást is végrehajtottak azóta (lsd. például az MBM

mechanizmust18). Jelenleg a BZ-reakció szervetlen alrendszerének  legtöbb reakciója

és reakciósebességi állandója  jól megalapozott, és ezek az adatok alkalmazhatók az

oxálsavas oszcillátor modellezésére.

2) A legtöbb sebességi állandót kénsavra nézve 1 M-os oldatban és 20 oC-on mérték,

miközben a korábbi oxálsavas kísérleteket leginkább 1,5 M-os kénsavas oldatban és

szobahőfokon (kb. 25 oC) végezték el. Így indokoltnak látszott megismételni az

oxálsavas kísérleteket 1 M-os kénsavas oldatban és 20 oC-on, mielőtt

összehasonlítanánk a kísérleti eredményeket a modellszámításokkal.

3) Ahogy korábban említettem, az oxálsav és a karboxilgyök is fontos szerepet játszik a

klasszikus BZ-oszcillátorban. Így az oxálsavas BZ-oszcillátorról nyert újabb

információk a klasszikus BZ-rendszer jobb megismerését is eredményezhetik.

4) Ennek az egyszerű BZ-oszcillátornak a mechanizmusa mindössze két szerves

komponenst tartalmaz, nevezetesen az oxálsavat és a karboxilgyököt, de ezeknek a

komponenseknek a brómmal való reakciójáról, illetve azoknak a sebességi állandóiról

igen kevés az információ. Tehát több adatra van szükség ezen a területen. Világossá

vált, hogy ilyen adatok összegyűjtése lehetséges, mert a reakciók többsége szeparáltan

vizsgálható CO2 és potenciometrikus mérésekkel.

4.1.1.6 A jelen munka célkitűzései

A jelen munkának négy célja volt:

1) Az első cél az volt, hogy megvizsgáljuk az oxálsavas BZ-reakciót immár 1 M

koncentrációjú kénsavban és 20 oC-on, rátáplálásos kádreaktorban (semibatch),

melyben a kontrollt a N2-gáz áramlási sebessége szabályozza. A kémiai oszcilláció

követésére a korábban leírt CO2-mérő technikát használtuk. Ennek a mérési

módszernek az az előnye, hogy igen érzékeny és stabil, és a CO2-fejlődés sebessége

arányos az oxálsav fogyásával.

2) A második feladat az volt, hogy külön kísérletekben meghatározzuk félfolyamatos

reaktorban a brómeltávolítás sebességi állandóját, amely a N2-gáz áramlási

sebességének függvénye, s ezzel meghatározzuk a brómeltávolítás fizikai „sebességi

állandóját”.
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3) A harmadik cél az volt, hogy az oxálsavas oszcillátor néhány komponensének

reakcióját külön alrendszerekben vizsgáljuk úgy, hogy a reakcióelegy nem tartalmazza

az oszcilláló rendszer komponenseit. Ezeknek a specifikus reakcióknak két csoportja

van attól függően, hogy mi a szerves komponens, amely lehet (a) oxálsav vagy (b)

karboxilgyök.

(a) Oxálsav esetében csak azokat a reakciókat vizsgáltuk, melyekben az oxibróm

részecskék oxidációs száma +1, +3 és +5, azaz a reaktáns HOBr, HBrO2 és

BrO3¯. Ezek az alábbi oxigén transzfer reakciókban vesznek részt:

(COOH)2 + HOBr   → 2CO2 + H2O + H+ + Br¯ (R.I.)

(COOH)2 + HBrO2  → 2CO2 + H2O + HOBr (R.III.)

(COOH)2 + HBrO3 → 2CO2 + H2O + HBrO2 (R.V.)

Így tehát az volt a feladatunk, hogy megmérjük a kI, kIII és kV sebességi

állandókat, melyek a fenti reakciókat jellemzik.

Megjegyzések a fent említett sebességi állandókkal kapcsolatos korábbi

eredményekhez

(I) kI már meg volt mérve49, de csak pH 3-6 között, ahol a hidrogén-oxalát a

lényeges reakciópartner. Nálunk, 1 M-os kénsavban az oxálsav jelentős része

disszociálatlan formában van jelen, és ennek a komponensnek a reaktivitásáról

semmilyen adat nem állt rendelkezésre.

(III) Nincs tudomásunk arról, hogy korábban bármiféle kísérlet történt volna

kIII megmérésére vagy megbecslésére.

(V) Ševčik és munkatársai50 polarográfiásan meghatározták kv-öt konstans

ionerősségű 2 M-os oldatban. Mi kV-öt más ionerősségű oldatban, 1 M-os

kénsavban és másfajta, érzékeny CO2 alapú technikával mértük.

(b) A karboxilgyökre vonatkozó kísérleteket és modellszámításokat51 a 4.2 és 4.3

fejezetben részletezem.

4) Végezetül, modellszámításokat kívántunk végezni a teljes rendszerre, amelybe

belevettük az összes rendelkezésre álló és újonnan gyűjtött sebességi állandót, és az

eredményeket összehasonlítottuk az új kísérletekkel, melyekről itt írok.
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4.1.2 Kísérleti rész

4.1.2.1 CO2-mérések a BZ-reakcióban

Az oxálsavas BZ  reakcióelegy összeállítása

A BZ-reakció komponenseit az alábbi sorrendben injektáltuk a reaktorba: 0,35 ml

0,12 M-os NaBrO3-oldat (vízben), 0,625 ml 1,6 M-os Ce(SO4)2-oldat (2 M-os kénsavban),

0,55 ml víz, 0,075 ml 10 M-os H2SO4. A reakcióelegyet 0,5 percig a N2 vivőgázzal

átbuborékoltattuk. Ezután a reakciót 0,4 ml 0,1 M-os oxálsavoldat (vízben) beinjektálásával

indítottuk. Így a kezdeti koncentrációk az összekeverést követően az alábbiak voltak:

[OA] = 0,020 M, [BrO3¯] = 0,021 M, [Ce4+] = 5 10-4 M és [H2SO4] = 1 M összesen 2 ml

oldatban.

CO2-mérések a BZ-reakció alrendszerein

Ezeket a méréseket hasonló módon hajtottuk végre, mint az oszcilláló rendszer

esetében, de itt nem a reakció dinamikájára, hanem kezdeti sebességére voltunk kíváncsiak. A

kezdeti reakciósebességet a CO2-fejlődés nulla időpillanatra való extrapolációjával végeztük.

A különböző komponensek reakciósebességi állandóját a kezdeti reakciósebességekből és

koncentrációkból számítottuk.

Az oxálsav – savas bromát reakció vizsgálata

A reakció komponenseit az alábbi sorrendben injektáltuk a reaktorba: 0,5 ml

0,120 M-os NaBrO3-oldat (vízben), 0,8 ml víz, 0,2 ml 10 M-os H2SO4. A reakcióelegyet

0,5 percig a N2 vivőgázzal átbuborékoltattuk. Ezután a reakciót 0,5 ml 0,1 M-os vizes

oxálsavoldat beinjektálásával indítottuk. Így a kezdeti koncentrációk az összekeverést

követően az alábbiak voltak: [OA] = 0,025 M, [BrO3¯] = 0,030 M, és [H2SO4] = 1 M összesen

2 ml oldatban.

Kísérletek arra vonatkozóan, hogy meghatározzuk az oxálsav-brómossav reakció

sebességi állandóját

A reakció komponenseit az alábbi sorrendben injektáltuk a reaktorba: 0,5 ml

0,120 M-os NaBrO3-oldat (vízben), 0,4 ml víz, 0,1 ml 10 M-os H2SO4, 0,5 ml 0,4 M-os

malonsavoldat (2 M-os kénsavban). A reakcióelegyet 0,5 percig a N2 vivőgázzal
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átbuborékoltattuk. Ezután a reakciót 0,5 ml 0,1 M-os oxálsavoldat (vízben) beinjektálásával

indítottuk. Így a kezdeti koncentrációk az összekeverést követően az alábbiak voltak:

[OA] = 0,025 M, [BrO3¯] = 0,030 M, [MA] = 0,100 M és [H2SO4] = 1 M összesen 2 ml

oldatban.

4.1.2.2 Potenciometrikus mérések

A fizikai brómeltávolítás „sebességi állandó”jának (kG) meghatározása

A reaktorba pipettáztunk 1, 2 illetve 4 ml olyan oldatot, amely tartalmazott elemi

brómot és bromidiont is ([Br2] = 0,030 M, [Br¯] = 0,010 M, [H2SO4] = 1M). A reaktort

lezártuk, és konstans N2 áramlási sebességek mellett (20, 30, 40 illetve 50 ml/min) mértük a

Pt-elektród potenciáljának csökkenését, mely jól mutatta az elemi bróm eltávolításának

mértékét. A Nernst-egyenlet alapján a két elektród között 20 oC-on mérhető ε feszültség a

következő:

[ ]
[ ]02

2
0 Br

BrlnmV6,12 ⋅+ε=ε

Ahol ε0 a brómeltávolítás 0 időpillanatában mérhető feszültség. (Mivel a bromidion-

koncentráció a mérés során nem változik, értékét beleolvasztottuk a konstansba.) Állandó

körülmények között a brómeltávolítás sebességi állandója egyenesen arányos a bróm oldatbeli

koncentrációjával:

[ ] [ ]2
2 Brk

dt
Brd

G−=

ahol a kG sebességi állandó függ a gáz áramlási sebességétől és a folyadék mennyiségétől.

Ezen elsőrendű homogén lineáris differenciálegyenlet megoldása a következő:

[ ] [ ] tkGeBrBr −⋅= 022

Így a potenciálváltozás mértéke az alábbi módon fejezhető ki:

Gk)mV6,12(
dt
d

⋅−=
ε

és így kG kiszámítható a feszültség-idő görbe meredekségéből.

A hipobrómossav-oxálsav reakció sebességi állandójának meghatározása

Először 39,2 ml 1 M-os kénsavat pipettáztunk a reaktorba, majd 0,5 ml frissen készített

HOBr-oldatot ([HOBr] = 0,019-0,022 M, [H2SO4] = 1 M) adtunk hozzá folyamatos kevertetés

mellett. 5 perc múlva, amikor a mért potenciáljel elért egy állandó értéket, elindítottuk a
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reakciót 0,3 ml 0,040 M koncentrációjú oxálsavoldat (1 M kénsavban) beinjektálásával. Így a

kezdeti koncentrációk az alábbiak voltak: [HOBr]0 = (2,4-2,7) 10-4 M, [OA]0 = 3 10-4 M,

[H2SO4] = 1 M.

A mért potenciometriás jelek alapján a HOBr-oxálsav reakcióban két mechanizmus is

aktív: az egyikben a a hipobrómossavra vonatkozóan a reakciórend 1, a másikban pedig 2.

Ahhoz, hogy mindkét folyamatban meg tudjuk határozni a reakciósebességi állandókat, a

potenciometrikus jeleket egy speciális görbe-illesztési módszerrel kiértékeltük. Ennek leírása

a Függelékben olvasható.

Az oxálsav kezdeti koncentrációja igen alacsony volt; éppen csak meghaladta a kezdeti

hipobrómossavval ekvivalens sztöchiometrikus mennyiséget. Ebben a híg oldatban a reakció

sebessége kellőképpen lassú volt ahhoz, hogy nyomon tudjuk követni a mi AgBr

elektródunkkal, amelynek a válaszideje némi késéssel tudta csak követni a hipobrómossav

koncentrációjának gyors változását. Mindemellett azt találtuk, hogy a lassú elektródválasznak

betudható hiba elhanyagolható, amennyiben az elektródpotenciál változása 0,5 mV/s értéken

belül van.

4.1.3 Eredmények és magyarázatuk

4.1.3.1 Oxálsavas BZ-reakció semibatch reaktorban, szelektív brómeltávolítással

Ehhez a vizsgálathoz különböző kezdeti paramétereket alkalmaztunk, melyek

részletesen a 4.2. ábra leírásánál láthatók.

Változtatható paraméterként a nitrogén áramlási sebessége szerepelt, ez a gáz

eltávolította a reakcióelegy vizes fázisából az illékony végtermékeket, a brómot (Br2) és a

szén-dioxidot. Mivel a bróm  részt vesz számos reakcióban, amelyek lassítják a reakció bruttó

sebességét, eltávolítási sebessége szignifikánsan befolyásolja a reakció dinamikáját. Lassabb

vivőgázáram, vagy nagyobb reakcióelegy-térfogat lassabb brómeltávolítást jelent, amely

magasabb stacionárius brómkoncentrációt eredményez a reakcióelegyben, és így végül a

bruttó reakciósebesség kisebb lesz. Ez látható a 4.2.a ábrán, ahol a teljes reakcióidő

körülbelül 11000 s. A reakció elindulása után az első csúcs nem oszcilláció, mindössze a

kezdeti Ce4+ oxálsavas redukciójának köszönhető. Ezt az első csúcsot hosszú, több mint

8000 s-os indukciós periódus követi, miközben a Ce4+-koncentráció és a CO2-fejlődés

sebessége alacsony. Az indukciós periódus után egy rövid oszcillációs szakasz következik 5

lassú oszcillációval. Az 4.2.b ábrán a brómeltávolítás sebessége nagyjából kétszeresére nőtt
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(5,7/3,1 = 1,84) az 4.2.a ábrához képest, és ez a teljes reakcióidőt hozzávetőleg 1,6-szer

(11000/7000 = 1,57), az oszcilláció periódusidejét ~1,4-szer (380/280), és különösen az

indukciós periódust ~2,6-szer (8600/3300) rövidebbé tette. Az oszcillációs szakasz most már

hosszabb és legalább kétszer annyi oszcillációt tartalmaz, továbbá az oszcilláció amplitúdója

is nagyjából megkétszereződött. Amikor a nitrogén gázáram sebességét ismét kétszeresére

növeltük (4.2.c ábra), az eddig csökkenő indukciós periódus teljesen eltűnt, a többi tendencia

pedig folytatódott: az oszcilláció periódusideje, amplitúdója, valamint a teljes reakció ideje

rövidebb lett. Mindemellett az utolsó csúcson egy váll alakult ki, amely így a korábbiaknál

jóval szélesebb lett. Ahogyan a gázáram sebességét tovább növeltem, az oszcillációs szakasz

zsugorodott, ugyanakkor az utolsó csúcsra fejlődött váll szélessége alig változott (nagyon

lassan nőtt). Amikor a brómeltávolítás mértéke elért egy kritikus értéket (21 s-1 < kG < 24 s-1),

az oszcillációs rész rohamosan zsugorodott, majd végül el is tűnt

(4.2.d-f. ábra.) Megfigyelhető, hogy amint a nagy amplitúdójú oszcillációs szakasz

zsugorodni kezdett, egy nagyon kis amplitúdójú oszcilláció jelent meg a váll tetején,

valószínűsítve, hogy az oszcilláció szuperkritikus Hopf-bifurkációval tűnik el.
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Reakcióelegy térfogata V = 4 ml, vivőgáz áramlási

sebessége w = 20 ml/min, kG = 3,1 · 10-3 s-1, oszcilláció

periódusideje τ = 380 s
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V = 2 ml, w = 20 ml/min, kG = 5,7 · 10-3 s-1, τ = 280 s

4.2. ábra

(Folytatás a következő oldalon)

Oxálsavas BZ-reakció dinamikája semibatch reaktorban a brómeltávolítás sebességének

függvényében
Kezdeti koncentrációk: [NaBrO3]0 = 0,021 M, [OA]0 = 0,020 M, [Ce(SO4)2]0 = 5 10-4 M,

[H2SO4] = 1M. Minden reakció 20 oC-on volt termosztálva. A reakcióelegy térfogata és a nitrogén gázáram

sebessége változott, ezzel módosítva a kG-t, a brómeltávolítás sebességi állandóját. A kG értékeket a 4.3. ábra
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alapján számoltam.
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V = 2 ml, w = 40 ml/min, kG = 11,4 · 10-3 s-1, τ = 165 s
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V = 2 ml, w = 60 ml/min, kG = 17,2 · 10-3 s-1, τ = 160 s
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V = 1 ml, w = 50 ml/min, kG = 18,9 · 10-3 s-1, τ = 150 s
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V = 1 ml, w = 55 ml/min, kG = 20,8 · 10-3 s-1

4.2. ábra folytatás

4.1.3.2 A brómeltávolítás sebességi állandója a vivő gázáram függvényeként

A bróm fizikai eltávolítása nitrogén gázzal egy elsőrendű kémiai reakcióként

értelmezhető [Br2(aq) → Br2(gas)], amelynek sebessége arányos a vizes fázisban lévő bróm

koncentrációjával. Ezt mérésekkel ellenőriztem, ahol egy platinaelektród - Ag/AgBr elektród

rendszer potenciálját regisztráltam. A reaktort megtöltöttem 1 M-os kénsavoldattal (1, 2

illetve 4 ml, akárcsak a BZ-reakcióknál), amely emellett bromidot ([Br¯] = 0,010 M) és

brómot ([Br2] = 0,001 M) is tartalmazott. A feszültségjel, melyet a nitrogén gázzal való

brómeltávolítás alatt regisztráltunk egyenes volt, ezzel is igazolva azt a feltevésünket, hogy a

fizikai brómeltávolítás elsőrendű reakciónak tekinthető. kG-t, a brómeltávolítás sebességi

állandóját a potenciometriás jel meredekségéből számítottam a 4.1.2.2 fejezetben leírtak

alapján. Az eredmények az 4.3. ábrán láthatók.
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4.3. ábra
kG, a vizes közegből való fizikai brómeltávolítás sebességi állandója az elegyen átbuborékoló nitrogéngáz

áramlási sebességének (w) függvényében. ]Br[k
dt

]Br[d
2G

2 −= , ahol [Br2] az oldott bróm koncentrációja. kG  a
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4.1.3.3 A hipobrómossav–oxálsav reakció mechanizmusa és reakciósebességi

állandója

A hipobrómossav–oxálsav reakció (R.I) sebességi állandóját számos kutató megmérte

már. A legújabb eredményeket Smith49 közölte 1972-ben. Ő a kísérleteit kádreaktorban

hajtotta végre pufferoldatban, amelyben oxálsav, bróm és bromid volt jelen, és a

brómkoncentrációt egy tükörsima felületű platinaelektród potenciáljának regisztrálásával

követte nyomon. Az oldat pH-ja 3 és 6 között volt. Ebben a pH-tartományban azt találta, hogy

az aktív komponens a hidrogén-oxalát-ion, és a hipobrómossav–oxalát-ion reakció

elhanyagolható. A brómfogyás mértékét ebben a reakcióban Smith a következő sebességi

törvénnyel írta le:



39

]HOBr][HOA[k
dt

]Br[d
HOA

A2 −−=

ahol [Br2]A az analitikai brómkoncentráció (melyet pl. titrálással lehet meghatározni, és amely

Smith esetében tribromidionban kötött brómot is jelent),  [HOA-] pedig a hidrogén-oxalát-ion

koncentrációja. Smith szerint kHOA = 203 M-1s-1 20 oC-on.

Az én méréseimben a kénsav koncentrációja 1 M volt ([H+] = 1,29 M), ezért

tanulmányozni szerettem volna az oxálsav-hipobrómossav reakciót ilyen közegben is. Ez a

hidrogén-ion-koncentráció ugyanis jóval magasabb annál, amit Smith alkalmazott. Ebben az

esetben az oxálsav túlnyomó része sav formában van jelen, és a beadagolt oxálsavnak (ennek

koncentrációja [OA]A) csak kis része (θ) van hidrogén-oxalát formában

1

A

A

K
]H[1

1
]OA[

]HOA[

]HOA[]OA[]OA[

+

−

−

+
==θ

+=

ahol K1 az oxálsav első disszociációs állandója. Egy referenciatáblázat alapján52

K1 = 2,4 · 10-2 M 20 oC-on. Ezt az értéket, valamint az aktuális hidrogén-ion koncentrációt

(1.29 M) alkalmazva θ = 1,83 · 10-2. Így, feltételezve, hogy kizárólag a hidrogén-oxalát-ion

képes reagálni a hipobrómossavval, és minden más befolyás a disszociálatlan oxálsav

oldaláról elhanyagolható, a Smith-féle törvény tovább extrapolálható:

]HOBr[]OA[k]HOBr][HOA[k
dt

]HOBr[d
AHOAHOA θ−=−= −

A kI = kHOAθ formula értelmében kI értéke 3,7 M-1s-1 lehet 1 M-os kénsavban.

Smith eredménye alapján feltételeztük, hogy a HOBr–oxálsav reakció pszeudo-

elsőrendű abban az esetben, ha az oxálsav feleslegben van. Ebben az esetben a HOBr–oxálsav

reakció futása alatt az AgBr elektród potenciáljele lineárisan csökken. (Ez azért lehetséges,

mert a hipbrómossav koncentrációja exponenciálisan csökken egy pszeudo-elsőrendű

reakcióban, az eletród potenciáljele pedig logaritmusosan függ a HOBr-koncentrációtól.) A

meredekség (tgα) egy ilyen elektródpotenciál-idő diagram esetében

0I ]OA[k2)mV2,25(tg ⋅⋅−≈α  lehet, feltételezve, hogy az oxálsavkoncentráció lényegében

konstans. (Ez jó közelítés, ha az oxálsavat nagy feleslegben alkalmazzuk, vagy ha a kezdeti

meredekség meghatározható. A 2-es faktor a keletkezett bromidion és egy második

hipobrómossav molekula gyors konszekutív reakciójának tulajdonítható.) Eredetileg kI értékét

a fenti formulából szerettük volna kiszámítani. A valós kísérletekből azonban kiderült, hogy a

feszültség-idő diagram korántsem lineáris (4.4. ábra), és bár a kezdeti meredekség nem
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konstans, de meglehetősen függ a kezdeti HOBr koncentrációtól. Evidens volt tehát, hogy új,

a kísérleti eredményeket leíró sebességi törvényt kell találnunk. Valójában, feltételezve egy

párhuzamosan futó reakciót az oxálsav és a hipobrómossav között, meg tudtunk határozni egy

második sebességi törvényt, amely leírja megfigyeléseinket. A javasolt sebességi törvény két

tagból áll:
)2(

I
)1(

II rrr += , ahol rI a teljes HOBr fogyást jelöli, és a két tag kibontva a következő:

]HOBr][OA[k2r I
)1(

I =  és 2)2(
I

)2(
I ]HOBr][OA[k2r =

Amint az az újabb tagnál látszik, a hipobrómossavra vonatkozó reakciórend nem 1,

hanem 2, tehát ez a párhuzamos reakció másféle mechanizmussal kell

rendelkezzen.Trimolekulás mechanizmussal nemigen tudnánk leírni ezt az újabb tagot, sokkal

realisztikusabb elképzelés, ha egy egyensúlyi reakciót feltételezünk, amelyben két HOBr

molekula vesz részt, mint például:

2 HOBr ↔ Br2O + H2O

A bróm-monoxid, amely a fenti egyensúlyi reakcióban képződik, reakcióba tud lépni az

oxálsavval, így brómot és egy másik vízmolekulát termelve

Br2O + (COOH)2 → Br2 + 2 CO2 + H2O

Bár a mechanizmus, és következésképpen a sebességi törvény is eltérő, az eredő

sztöchiometria

2 HOBr + (COOH)2 → Br2 + 2 CO2 + 2 H2O

azonos azzal, mint amit egy olyan reakció során figyelhető meg, ahol első lépésként bróm

keletkezik az R.I reakcióban, majd ezután egy újabb reakcióban a keletkezett bromidion

reagál egy másik HOBr-molekulával.

Amint az az 4.4. ábrán látható, az AgBr elektród nemlineáris feszültség-idő görbéje,

melyet a HOBr–oxálsav reakció nyomán regisztráltunk, jól illeszthető az iménti hipotézis

segítségével: a kísérleti („a” görbe) és az elméleti („b” görbe) feszültség-idő görbék jól

egyeznek, ha kI és kI
(2) értékét helyesen választjuk meg.
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4.4. ábra
Egy speciális Ag/AgBr elektród (ezüst-bromiddal bevont ezüstszál, részletesen lásd. a 2.3.2 fejezetben)

potenciálja az idő függvényében. Az elektród itt hipobrómossav-szelektív elektródként működik. Kezdeti

koncentrációk: [HOBr]0 = 0,27 M, [OA]0 = 0,3 M, [H2SO4]0 = 1M, 20 oC-on termosztált reaktorban. Utolsó

komponensként oxálsavat adtunk az elegyhez a nyíllal jelölt időpillanatban. Az „a” görbe a kísérleti, a „b” görbe

a számított értékeket mutatja. A számításhoz kI = 17 M-1s-1 és kI
(2) = 120000 M-2s-1 értékeket használtuk. A

számítás módja a Függelékben olvasható.

Hét párhuzamos kísérlet alapján úgy találtuk, hogy kI = 17 ± 2 M-1s-1 és

kI
(2) = (1,2 ± 0,2) × 105. Alacsonyabb HOBr koncentrációnál (10-6 M alatt), mint pl. Smith

kísérleteiben, a mechanizmus újonnan feltárt része elhanyagolható.

Mindemellett a mechanizmus HOBr-re nézve elsőrendű részének sebességi állandója

sem 3,7 M-1s-1, mint azt Smith eredményeinek extrapolációjával kapnánk, hanem körülbelül

4-szer nagyobb annál. Ez az eredmény arra utal, hogy 1 M-os kénsavban nem elhanyagolható

a disszociálatlan oxálsav és a hipobrómossav reakciója. Egy kOA-t tartalmazó hasonló

sebességi törvényt feltételezve az OA és a HOBr között a bruttó sebességi állandó a

következőképpen fejezhető ki

kI = kHOAθ + kOA(1-θ)

amely szerint kOA = 13 ± 2 M-1s-1. Így, bár kOA nagyjából 20-szor kisebb, mint kHOA,

hatása mégsem elhanyagolható, amikor θ kicsi.
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4.1.3.4 kV meghatározása. CO2-fejlődés a savas bromát–oxálsav reakcióban

Miként az a 4.5. ábrán látható, az „a” reakcióban a kezdeti CO2 áram 2,8 μmol·s-1dm-3

volt. Ez a szén-dioxid az oxálsav és három különböző oxibróm részecske, úgymint savas

bromát, brómossav és hipobrómossav reakcióiból származik. Valamennyi reakcióban egy

oxigénatom kerül át az oxibróm részecskéről az oxálsavra:

H+ + BrO3¯ + (COOH)2 → HBrO2 + 2 CO2 + H2O (R.V)

HBrO2 + (COOH)2 → HOBr + 2 CO2 + H2O (R.III)

HOBr + (COOH)2 → H+ + Br¯ + 2 CO2 + H2O (R.I)

Az egyes reakcióknál a római számokat a reakcióban résztvevő oxibróm részecskék

oxidációs számának megfelelően választottuk meg. A bromid (oxidációs száma -1) szintén

képes reagálni az előbb említett három oxibróm részecskével

 H+ + BrO3¯ + Br¯ + H+ → HBrO2 + HOBr (R.V-1)

HBrO2 + Br¯ + H+ → 2 HOBr (R.III-1)

HOBr + Br¯ + H+ ↔ Br2 + H2O (R.I-1)

és a bróm hidrolízise, mely az utolsó reakció fordítottja, szintén végbemehet. Az utolsó három

reakció sebességi állandói ismertek18, csakúgy, mint a brómossav diszproporcionálódási

reakciójáé:

2 HBrO2 → HOBr + H+ + BrO3¯ (R.d)

kI-et már meghatároztuk az előző részben, de kV és kIII még nem ismertek, ezeket az

értékeket szeretnénk kalkulálni azokból a  kísérletekből, melyeknek az eredményei a

4.5. ábrán láthatók.  
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4.5. ábra
Szén-dioxid-fejlődési sebessége (μmol CO2/s 1 dm3 reakciótérfogatra vonatkoztatva) az idő függvényében. Az

„a” esetben a kezdeti koncentrációk az alábbiak voltak: [(COOH)2]0 = 0,025 M, [NaBrO3]0 = 0,030 M,

[H2SO4]0 = 1 M. A „b” esetben az oxálsav, nátrium-bromát és kénsav ugyanilyen kezdeti koncentrációban volt

jelen, de további reagensként malonsav is volt a reakcióelegyben 0,100 M koncentrációban. A nulla időpillanatra

extrapolált CO2-fejlődési sebességek az „a” esetben 2,8 μmol CO2 s-1 dm-3, a „b” esetben 1,99 μmol CO2 s-1dm-3.

A nitrogéngáz áramlási sebessége 40 cm3/min volt.

Az „a” kísérletben a végtermék elemi bróm, amelyet úgy távolítottunk el a

reakcióelegyből, hogy nitrogén gázt buborékoltattunk át rajta. Ebben az esetben a teljes

folyamatot (P1) a következő sztöchiometriával írhatjuk le:

HBrO3 + 2,5 (COOH)2 → 0,5 Br2 + 5 CO2 + 3 H2O (P1)

 Megfigyelhető, hogy a bróm oxidációs számának változása és a keletkezett CO2-molekulák

száma egyenlő. A P1 folyamat sebességmeghatározó lépése az R.V reakció. Ez a

következtetés összhangban volt a számítógépes szimulációkkal, melyek megmutatták, hogy

• egyrészt a brómossav diszproporcionálódási reakciója elhanyagolható, mert

ilyen körülmények között a brómossav elsősorban a bromiddal reagál az R.III-1

reakció szerint,

• másrészt a brómossav és hipobrómossav keletkezése az R.V-1 reakcióban

szintén elhanyagolható a brómossav R.V reakcióban való képződéséhez képest.

Így a CO2-fejlődés sebessége, ICO2 5-ször nagyobb (számítógépes szimulációkban ez a faktor

5,02), mint az R.V reakció sebességi állandója. Az összefüggéseknek megfelelően kV a

következőképp számítható:
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0203

2CO
V ])COOH[(]BrO[5

)0(Ik −=

ahol ICO2(0) a 0 időpillanatra extrapolált kezdeti szén-dioxid-fejlődési sebesség. A fenti

formula az ICO2(0) bilineáris függését feltételezi mind a bromát-, mind az oxálsav-

koncentrációtól, ezt a feltételezést kísérletekkel igazoltuk. Behelyettesítve az összefüggésbe

kV = 7,47 × 10-4 M-1s-1 értéket kaptunk. Ez jól egyezik Ševčik és társai eredményeivel. Az ő

adataikat interpolálva kV = 7,4 × 10-4 M-1s-1 adódott. Az egyetlen különbség az alkalmazott

kísérleti körülményekben az ionerősség volt, ők ugyanis ezt 2 M-ra növelék úgy, hogy az

oldathoz nátrium-szulfátot adagoltak. A mi kísérleteinkben az ionerősség csak 1,60 volt (ez

elsősorban az 1 M kénsavnak tulajdonítható, amelyben a hidrogénion-koncentráció12 1,29 M).

Így tehát kijelenthetjük, hogy az ionerősségnek nincs szignifikáns hatása az R.V reakcióra

ilyen koncentrációtartományban.

4.1.3.5 kIII meghatározása. Az oxálsav-bromát reakció malonsav jelenlétében

Amikor malonsav (MA) is jelen van, a hipobrómossav jelentős része vele reagál

brómmalonsavat (BrMA) képezve:

HOBr + MA → BrMA + H2O (R.b)

Ezért a brómképződés háttérbe szorul. Ha ezt a kismértékű brómkeletkezést

elhanyagoljuk, akkor a teljes sztöchiometria a következő:

H+ + BrO3
- + 2 (COOH)2 + MA → 4 CO2 + 3 H2O + BrMA (P2)

Ez esetben a keletkezett CO2-molekulák száma ismét egyenlő a bróm oxidációs

számának csökkenésével, vagyis 4-gyel. Ha nem vesszük figyelembe az R.d reakciót, a

brómossav diszproporcionálódását, akkor a CO2-fejlődés sebessége, ami az 4.5.b ábrán

látható, 80 %-a lesz az 4.5.a ábrán látható mennyiségnek, miként a sebességmeghatározó R.V

reakció csak 4 CO2-ot tud termelni az 5 helyett. Másrészről, ha a brómossav

diszproporcionálódása jóval gyorsabb, mint az R.III és R.III-1 reakciók, akkor a CO2-fejlődés

sebessége malonsav jelenlétében tovább esik az eredeti mérték 40 %-ára, követve a P3

folyamat sztöchiometriáját

H+ + BrO3
- + (COOH)2 + 0,5 MA → 2 CO2 + 1,5 H2O + 0,5 H+ + 0,5 BrO3

- + 0,5 BrMA
(P3

)

Ez esetben tehát a sebességmeghatározó R.V lépés mindössze 2 CO2-molekulát képes

fejleszteni. Eredményünk  %71100
80,2
99,1

=⋅  e két határérték között van jelezve, hogy a

brómossav diszpropocionálódása lassabb, mint az oxálsavval való reakciója, de nem
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elhanyagolható. Az összemérhető sebességgel futó R.III és R.d reakciók versengése

lehetőséget nyújt arra, hogy kd ismeretében meghatározzuk az ismeretlen kIII sebességi

állandót. A számítógépes szimulációk alapján –melyekbe belevettük az összes lehetséges

reakciót51– kapott kIII = 4,2 M-1s-1 érték összeegyeztethető a mért 71%-kal.

Egy durva becslés úgy is nyerhető (amelyben elhanyagolunk minden reakciót az

oxálsav és a hipobrómossav között, valamint az ezekre épülő bromidtermelő reakciókat is),

hogy stacionárius állapotot feltételezünk:

rV = 2 rd + rIII

ahol rV = kV[BrO3
-][OA], az R.V reakció sebessége; rd = kd[HBrO2]2; és

rIII = kIII[HBrO2][OA]. Továbbá azt is tudjuk, hogy malonsav távollétében ICO2(ref), a CO2-

fejlődés sebessége ebben az összehasonlító vizsgálatban

ICO2(ref) = 5 rV

míg malonsav jelenlétében ICO2 kisebb, nevezetesen

ICO2 = 2 rV + 2 rIII

Ezeket az összefüggéseket alkalmazva, valamint kísérleti adatainkat és az irodalomban

fellelhető sebességi állandókat53 felhasználva kIII értékét az alábbi formulával közelíthetjük:

( ) ( ) ]OA[R2
]BrO[kk21Rk 3Vd

III −
−≈

−

ahol 
)ref(I2

I5R
2CO

2CO= . Behelyettesítve a számértékeket, kIII ≈ 4,6 M-1s-1, ez az eredmény nincs

túl messze attól az értéktől, melyet a precíz, minden reakciót tartalmazó modellel nyertünk.

4.1.3.6 Lehetséges gyökös reakciók az oxálsav-savas bromát reakcióban

Amikor az R.I, R.III és R.V oxigéntranszfer reakciókat modelleztük, nem feltételeztünk

gyökös köztitermékeket. Néhány publikációban16,43 azonban az oxigénatomot átvivő folyamat

első lépéseként gyökös mechanizmust feltételeztek. Például a hipobrómossav-oxálsav

reakcióban az első termékek között brómatomot (Br•) és karboxilgyököt (COOH•)

feltételezhetünk:

HOBr + (COOH)2 → CO2 + H2O + •Br + •COOH (FB1)

Field és Boyd43 rendszere alapján (9. sor az 1. táblázatban). Ha ezek a frissen keletkezett

gyökök egymással reagálnak, akkor az eredmény az R.I reakció lesz. Ebben az esetben az R.I

reakció sebessége egyenlő lesz a sebességmeghatározó első lépés (FB1) sebességével, és a két

rendszer között nem lesz számottevő különbség. Ugyanakkor az igen alacsony gyök-



46

koncentráció miatt a szabadgyök–molekula reakciónak sokkal nagyobb a valószínűsége, mint

a gyök–gyök reakciónak. Ez azt jelenti, hogy a brómatom főleg az oxálsavval fog reagálni

(újabb karboxilgyököket produkálva), míg a karboxilgyök elsősorban a HOBr-molekulával

fog reakcióba lépni (újabb brómatomokat termelve). Ekkor az oxigénatom-transzfer

reakcióban a láncreakció fog dominálni. Noha nem zárhatjuk ki teljesen ezt a lehetőséget,

ezzel a gyökös hipotézissel nehéz volt modellezni a savas bromát–oxálsav reakcióra

vonatkozó kísérleti eredményeket. Ezért azt javasoltuk, hogy még ha az FB1-típusú folyamat

végbe is megy az aktivált komplexen belül, a szabadgyökök egymással tudjanak reagálni,  és

csak molekuláris termékek tudjanak végül megjelenni.

A savas bromát–oxálsav reakció során egy másik lehetséges gyökös láncreakció

kezdőpontja lehet a bróm-dioxid–oxálsav reakció. Field és Boyd43 ezt a reakciót lassúnak

találta, másodrendű sebességi állandója kisebb, mint 150 M-1s-1. A mi modellszámításaink

alapján ez az érték még kisebb: egy 10-20 M-1s-1 sebességi állandót feltételezve már

észlelhető eltérést tapasztalunk a kísérleti eredményekhez képest, és igen nagy lesz ez az

eltérés, ha a sebességi állandó eléri a 100 M-1s-1 értéket. Következésképp ezt a reakciót

elhanyagoljuk a további munka során.

Végezetül levonhatjuk a következtetést, hogy az oxálsav–savas bromát reakcióban nem

játszanak lényeges szerepet a gyökös folyamatok, ha nincsenek jelen cériumionok. Azonban

ha cériumionok vannak a rendszerben, akkor gyökös reakciók, sőt gyökös láncreakciók

mehetnek végbe. Erről szól a következő 4.2 fejezet.
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4.2 Az oxálsav-bróm reakciónak mint láncreakciónak a mérése rátáplálásos

tankreaktorban. A reakció modellezése és a brómatom-oxálsav reakció

sebességi állandójának becslése

4.2.1 Bevezetés

Mint azt már bemutattam, az oxálsav a BZ-rendszer legegyszerűbb szerves

szubsztrátuma54, és egyben a klasszikus BZ-reakció23-24 egyik fontos köztiterméke18.

Ugyanakkor, ha az oxálsav az egyetlen szubsztrátum, akkor az oszcilláció dinamikája

megköveteli, hogy az 1 M-os kénsavas közegben végtermékként jelentkező brómot

folyamatosan eltávolítsuk55. A brómeltávolítás részletes leírását, valamint a fizikai

brómeltávolítás sebességi állandójának meghatározását a 4.1 fejezetben közöltem.  Ugyanitt

szó esett a különféle oxigénatom-transzfer reakciókról, valamint azok sebességi állandóinak

meghatározásáról is. Az ott említett nem gyökös folyamatok a cériumion távollétében

zajlanak. Ugyanakkor, ha cériumiont viszünk a savas bromát–oxálsav rendszerbe, akkor

gyökös folyamatok is megjelennek. Ebben a fejezetben ezeket a gyökös folymatokat

tárgyalom.

A gyökös folyamat a Ce3+-ion Ce4+-ionná való oxidációjával indul, ennek a lépésnek a

mechanizmusa jól ismert2,4,6. A következő lépés a Ce4+–oxálsav reakció

Ce4+ + (COOH)2 → CO2 + H+ + Ce3+ + •CO2H (CR0)

amelyet szintén számos kutató vizsgált már18,56. Amit viszont még nem vizsgáltak, azok a

(CR0) reakcióban keletkező igen reaktív karboxilgyök reakciói. Az oxálsav szubsztrátumú

BZ-reakcióban minden további gyökös folyamatot ez az elsőként keletkező karboxilgyök

indít. A karboxilgyök protonált formája a jól dokumentált szén-dioxid-gyökanionnak57. Mivel

a •CO2H-gyökre pKa = 1,4, az általunk alkalmazott savas közegben ([H+] = 1,29 M) ez a gyök

főként protonált formában van jelen ( 03,0
H]CO[
]CO[

2

-
2 ≈

⋅
⋅ ). Ez azt sugallja, hogy a protonálódás

csak elhanyagolható változást okoz a kinetikában, bár ezt még nem vizsgálták

részletesen57. Mindemellett, főként a szén-dioxid-gyökanion reakcióra vonatkozóan

rendelkezésre állnak kísérleti adatok57, amelyeket itt is használtunk, ezúton figyelmen kívül

hagyva minden olyan eltérést, ami a gyök protonálódásának tulajdonítható. A •CO2
--gyök

erős redukálószer,  redoxpotenciálja a normál hidrogénelektródra vonatkoztatva58 -2,0 V.
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Nagyon gyorsan képes átvinni egy elektront számos szerves és szervetlen vegyületre57. A

•CO2H-gyök, amely a CR0 reakcióban keletkezik, a BZ-reakció számos reagensével és

köztitermékével képes reagálni. Ezek a reakciópartnerek a Ce4+-ion, valamennyi oxibróm

részecske és az elemi bróm. A karboxilgyök és a különböző brómrészecskék közötti

reakciókból csak egy folyamatot tudtunk a többitől elkülönítve vizsgálni: azt, amelyik a

karboxilgyök–elemi bróm reakcióval indult. Úgy találtuk, hogy ez a folyamat láncreakció, az

alábbi láncátadási lépésekkel:

•CO2H + Br2 → CO2 + Br¯ + H+ + •Br (CR1)

•Br + OA  → •CO2H + Br¯ + H+ + CO2 (CR2)

melyeket

•COOH + Ce4+ → CO2 + H+ + Ce3+

vagy

•COOH + •COOH → (COOH)2

lánczáró lépés követ. Míg a CR1, és a lánczáró lépések nagyon gyors, valószínűleg diffúzió-

kontrollált reakciók, addig a CR2 jóval lassabb. Így ésszerűnek látszott, hogy kCR2 értékét

határozzuk meg kísérletekkel, amikor a tapasztalt sztöchiometria adatokkal szolgálhat az

átlagos lánchosszat illetően. Az is nyilvánvaló volt, hogy egy rátáplálásos tankreaktor

(semibatch) előnyösen használható a tervezett kísérletekhez, amelyek állandó karboxilgyök-

forrást igényeltek.

4.2.2 Kísérleti rész

4.2.2.1 Semibatch kísérletek az oxálsav–bróm láncreakció vizsgálatára

A kísérletet a következő kezdeti koncentrációkkal indítottuk: [OA] = 0,2 M,

[Br2] = 0,001 M, [Br¯] = 0,010 M (illetve egy másik kísérletben 0,001 M) és [H2SO4] = 1 M, a

teljes reakciótérfogat 48 ml. Ezek a kezdeti koncentrációk az alábbi oldatok ilyen sorrendben

való elegyítésével alakultak ki: 19,2 ml 0,5 M-os OA-oldat (vízben), 16,8 ml víz, 4 ml

10 M H2SO4, 8 ml bróm-bromid-oldat ([Br¯] = 0,060 M illetve 0,006 M, [Br2] = 0,006 M,

[H2SO4] = 1 M).

Valamennyi kísérletben a folyamatos betáplálás végére 0,48 ml Ce4+-oldatot

([Ce4+] = 0,2 M, [H2SO4] = 1 M, a bemenő áramok μl/min-ben: 12, 24, 48 és 96) juttattunk

perisztaltikus pumpával a reaktorba, és a betáplálás áramlási sebességétől függően a kísérlet

teljes ideje 5, 10, 20 és 40 perc volt. A Ce4+–oxálsav reakcióban keletkező karboxilgyökök a
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reaktorban lévő brómot fokozatosan bromiddá redukálták. A brómkoncentráció csökkenését a

Pt-elektród csökkenő potenciálja mutatta, amely egy titrálási görbét követett. A regisztrált

feszültség–idő függvényen az inflexiós pont jelezte az ekvivalenciapontot, amikor a kezdeti

bróm teljes mennyisége bromiddá redukálódott. Ahhoz, hogy meghatározzuk a kísérleti

lánchosszat, ezt a feszültség–idő görbét feszültség–sztöchiometriai arány 
02

t
4

)Br(n
)Ce(nN

+

=

görbévé transzformáltuk, miként az a 4.6. ábrán látható. n(Ce4+) a t=0 időpillanattól kezdve a

reaktorba pumpált Ce4+ mennyisége (mólokban), n(Br2) pedig a reaktorban lévő kezdeti

brómmennyiség (mólokban). Így az abszcissza egyik görbén sem az idő, hanem a már említett

sztöchiometriai arány. Az egyetlen kivétel ez alól a referenciamérés, ahol elektródpotenciál–

idő görbét ábrázoltunk. Ez a mérés Ce4+ befolyatás nélkül készült, hogy megmérjük a bróm

csökkenésének azt a részét, amely nem kapcsolható a láncreakcióhoz. Ebből az ábrából

látható, hogy a kísérleteink időtartományában a platina elektródpotenciáljának változása

elhanyagolható, ha nincs Ce4+ betáplálás.
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4.6. ábra

A bróm redukálása a Ce4+–oxálsav reakcióban keletkező karboxilgyökökkel.
A platina elektród mért feszültségjele a sztöchiometriai arány függvényében. A görbéken feltüntettem NEP-t (N

értéke az inflexiós pontban). A Ce4+-betáplálás sebessége: 
τΔ

× − M102 3

, ahol Δτ az N=2 sztöchiometriai arány

eléréséhez szükséges idő. Az egyes Δτ értékeket (5, 10, 20 és 40 min) a görbék végénél tüntettem fel. A

referencia függvény (amelynél nem szerepel számadat) egy olyan rendszer feszültség-idő görbéje, amelyben nem

volt jelen Ce4+. Kezdeti koncentrációk: [OA] = 0,2 M, [Br2] = 0,001 M, [H2SO4] = 1 M, (a) [Br¯] = 0,010 M

(magas bromid koncentráció), (b) [Br¯] = 0,001 M (alacsony bromid koncentráció)
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4.2.2.2 Kádreaktor kísérletek Ce4+ betáplálás nélkül

Fontos, hogy Ce4+ betáplálás nélkül a bróm és oxálsav közötti molekuláris reakció lassú

legyen. Ezt úgy érhetjük el, hogy a reaktorban egy kezdeti bromidkoncentrációt alakítunk ki.

Ez azért kell, mert az előbb említett reakció molekuláris mechanizmusában49 az aktív

köztitermék a hipobrómossav, amely a bróm hidrolízise során keletkezik, és ez a hidrolízis

vissza van fojtva, ha bromidionok is jelen vannak. Így a batch kísérletek során nagyon lassú

brómfogyást tapasztalhatunk, amely főleg a HOBr–oxálsav reakciónak tulajdonítható, kis

részben pedig annak, hogy a bróm egy csekély része elillan a rendszerből. Hogy ezt a két

hatást elkülönítsük, blank kísérleteket is végeztünk, oxálsav nélkül.

Amikor nincs jelen oxálsav (a többi komponens koncentrációja ugyanaz, mint a korábbi

kísérletekben: [H2SO4] = 1 M, [Br2] = 0,001 M, [Br¯] = 0,001 vagy 0,010 M), az

elektródpotenciál csökkenése kizárólag a brómnak a kevert rendszerből való elillanása miatt

van. Az elpárolgás sebessége arányos a bróm koncentrációjával, és ennek a foyamatnak a

„sebességi állandója” (kEV) kiszámítható az észlelt elektródpotenciál-csökkenés

meredekségéből (
dt
dε ), miként az a Függelékben olvasható. Méréseink alapján

( )
s

mV103,01,3
dt
d 3−×±−=
ε , így kEV = (2,5 ± 0,25) × 10-4 s-1. Ez az érték független a bromid

koncentrációtól 1-0,010 M tartományban. (A párhuzamos mérések közötti eltérések okai a

hidrodinamikai paraméterek néhány kontrollálatlan változásában keresendők, mint pl. a

platinaelektród relatív helyzete, a sóhíd és a mágneses keverő, melyek mérésről mérésre kis

mértékben eltérhettek. Ezek a kísérleti körülmények befolyásolhatták a bróm eltávozását a

kevert reaktorból a labor légterébe. Ezek a kis bizonytalanságok csak kis mértékben vagy

egyáltalán nem befolyásolták az eredményeinket, mivel az aktuális kEV nem volt szignifikáns

hatással a méréseinkre, amikor egyéb brómfogyasztó folyamatok domináltak.)

Ha a batch kísérletekben immár jelen volt oxálsav is ([(COOH)2]  = 0,2 M, a többi

komponens koncentrációja mint előbb), a brómkoncentráció csökkenése két hatás

kombinációjából eredt: (1) a bróm fizikai elillanása a rendszerből, ahogyan azt az előbb

részleteztem, (2) a bróm és az oxálsav kémiai reakciója.

Ez utóbbival fogok most foglalkozni. A Pt-elektród mért potenciálcsökkenésének

meredeksége tehát 
s

mV104,3
dt
d 3−×−=
ε , ha [Br¯]0 = 0,001 M; és 

s
mV101,3

dt
d 3−×−=
ε , ha

[Br¯]0 = 0,010 M. A 
dt
dε  értékekből kiindulva még a [Br¯]0 = 0,001 M koncentráció esetében
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is a bróm fizikai távozása volt domináns, és a kémiai reakció hozzájárulása éppen csak elérte

a kísérleti hiba határát59.

Fontos megjegyezni, hogy ha bróm és oxálsav is jelen van, szignifikáns láncreakció

indulhat be, ha a rendszert nem védjük meg a megvilágítástól, akár csak a laboratóriumban

lévő szórt fénytől. Például, ha a batch kísérletet 0,001 M bromid koncentrációval

megismételjük, a mért  
dt
dε  érték egy nagyságrenddel nagyobb lesz, ha eltávolítjuk a fényvédő

réteget a reaktorról, még akkor is, ha nem világítjuk meg közvetlenül a reakcióteret.

4.2.3 Eredmények és magyarázatuk

4.2.3.1 A semibatch kísérletek eredményei különböző áramlási sebességeknél:

Sztöchiometriai eredmények, melyek a láncmechanizmust támasztják alá

A semibatch kísérletek közvetlen célja az volt, hogy bizonyítsuk, hogy a Ce4+–oxálsav

reakcióban keletkező karboxilgyökök képesek gyors reakcióban redukálni az elemi brómot

bromiddá. Ezt az eredményt vártuk, mert a karboxilgyök (hasonlóan a szén-dioxid-

gyökionhoz) nagyon erős redukálószer; továbbá egy analóg reakciót már korábban is ismertek

az elemi jód és a szén-dioxid-gyökion között57

•CO2
- + I2 → CO2 + •I2

-

Ennek a reakciónak a sebességi állandója 7 × 109 M-1s-1. A hasonló reakcióban

•CO2H + Br2 → CO2 + H+ + •Br2
- (R33)

képződő •Br2
--gyökionok vagy az R21 reakció alapján rekombinálódnak (4.1. táblázat), vagy

egy újabb karboxilgyökkel reagálva tovább redukálódnak bromiddá egy gyors, gyök-gyök

reakcióban:

•Br2¯ + •CO2H → CO2 + H+ + 2 Br¯ (R37)

 (A reakciók számozása az 4.1. táblázatnak megfelelően alakul.) Mivel egy Ce4+ egy

karboxilgyököt termel, egy olyan sztöchiometriára számítottunk, amelyikben egy

brómmolekula redukálásához legalább kettő Ce4+-ionra van szükség. (Ekkor

2
)Br(n
)Ce(nN

02

EP
4

EP ≥=
+

, ahol NEP az ekvivalenciapontban fennálló sztöchiometriai arány. Azt

vártuk, hogy több mint két Ce4+-ion kell majd, mivel az R34 reakció –amelyben

karboxilgyökök redukálják a Ce4+-ionokat– is fogyaszt Ce4+-iont, valamint az R38 reakció –a

karboxilgyökök diszproporcionálódása– alapján karboxilgyök-veszteségre is számítottunk.)
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Már az első bevezető kísérletek megmutatták, hogy a karboxilgyökök valóban képesek

redukálni a brómot bromiddá, hiszen megkaptuk a „titrálási görbe” jellegű potenciáljelet

(4.6. ábra), melyen az inflexiós pont jelezte a bróm elfogyását. Ugyanakkor a mért NEP nem 2

volt, hanem annál kisebb. Ez a megfigyelés azt sugallta, hogy láncreakcióval van dolgunk,

ahol a •Br-atomok, melyek gyors egyensúlyi reakcióban alakulnak ki dibromid-gyökionból,

vagy maguk a •Br2¯-gyökionok megtámadják az oxálsav molekulákat az R29 és R40 reakció

szerint, ezzel további karboxilgyököket produkálva. Hasonló reakciót feltételezett Field és

Boyd12, és Hlaváčová és Ševčik13 is, de konkrét kísérleti eredmények nélkül.

A következő lépésben, hogy bizonyítsuk a láncreakció elméletét, semibatch kísérleteket

hajtottunk végre különböző áramlási sebességekkel. Láncreakció esetén az várható, hogy a

betáplálás sebességének csökkentésével NEP is kisebb lesz, mivel ez esetben a lánchossznak is

növekednie kell. Ennek magyarázata a következő. Alacsonyabb betáplálási sebességeknél

stacionárius állapotban a Ce4+ koncentrációja, s ezáltal a karboxilgyök, brómatom és

dibromid-gyökion koncentrációja is kisebb lesz. Mivel a lánczáró reakciók sebessége arányos

az előbb említett reakcióképes köztitermékek koncentrációinak páronként vett szorzatával (pl.

[Ce4+][•COOH], vagy [•Br][•COOH], vagy [•Br]2 stb.), a lánczáró lépés sebességének

négyzetes módon csökkennie kell a betáplálás sebességének csökkentésével, és ráadásul

gyorsabban, mint a láncvivő reakciók sebessége. Ez azért van, mert a láncvivő reakciók

molekulák és gyökök között mennek végbe, ezért ezeknek a sebessége lineárisan függ a

gyökök koncentrációjától. Tehát alacsonyabb betáplálási sebességnél a láncvivő reakciók

valószínűsége feltehetően növekedni fog a lánczáró reakciókhoz képest, és ennek

következtében a lánchossznak is növekednie kell. A különböző betáplálási sebességekkel elért

kísérleti eredmények, melyek a 4.6.a ábrán láthatók, igazolják ezeket a feltételezéseket:

alacsonyabb áramlási sebességeknél az NEP sztöchiometriai arány is kisebb lett, bizonyítva,

hogy kevesebb láncindító Ce4+-ionra volt szükség ahhoz, hogy kvantitatíve redukáljuk a

kezdeti bróm mennyiséget. Ezek az eredmények alátámasztják a láncreakció elméletét.

4.2.3.2 A kinetikai lánchossz (ν) becslése kísérletek alapján

n(Ce4+) által fejlesztett bromidionok mennyisége mólokban:

n(Br¯) = (1+2ν)n(Ce4+)

ahol ν a kinetikai lánchossz. Ezt a formulát a következőképpen indokolhatjuk. Kezdetben egy

Ce4+ egy karboxilgyököt generál, amely brómmal reagálva elindítja a láncreakciót. (Itt most

azt feltételezzük, hogy a karboxilgyök csak brómmal lép reakcióba. Ez jó közelítés, ha
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elegendő bróm van a reakcióelegyben.) Ekkor a láncindító lépés egy bromidot termel, és

minden egyes ciklusban a láncvivő reakció 2 további bromidot ad, végeredményként 1+2ν

bromid lesz ν ciklus után. Az ekvivalenciapontban a reakció teljes lefutása alatt termelt

bromidionok mennyisége mólokban pontosan a kétszerese lesz a reaktorban kezdetben lévő

brómmolekulák mólokban mért mennyiségének:

n(Br¯)EP = (1+2ν)·n(Ce4+)EP = 2n(Br2)0

Ebből az összefüggésből a kinetikai lánchossz kifejezhető mint a sztöchiometriai arány

függvénye:

5,0
N

1

EP

−=ν

Így tehát egy kísérletben a lánchossz kifejezhető a láncreakció sztöchiometriája segítségével.

Például, a 4.6.a ábráról ([Br¯] = 0,010 M) a Δτ = 20 min-hez NEP = 0,92, ezért a kinetikai

lánchossz ν = 0,59, ugyanezen az ábrán Δτ = 40 min-hez NEP = 0,62, tehát ν = 1,11 lesz. A

leghosszabb kinetikai lánchosszat a 4.6.b ábrán bemutatott kísérlet során mértük

([Br¯] = 0,001 M), Δτ = 40 min-hez NEP = 0,23, ezért a kinetikai lánchossz ν = 3,85. A

legrövidebb lánchossz (0 körüli érték) a 4.6.a ábrán bemutatott kísérlet során Δτ = 5 min

esetén volt. Valójában a számított ν negatív lenne ebben az esetben a karboxilgyök-veszteség

miatt, amit nem vettünk figyelembe ebben az egyszerű lánchossz-számításban. Mint ez az eset

is mutatja, a fenti értékek csak közelítések. Ez ezért van, mert közvetlenül az

ekvivalenciapont előtt nincs a rendszerben elegendő bróm ahhoz, hogy biztosan

kijelenthessük, hogy a karboxilgyökök kizárólag a brómmal lépnek reakcióba. Elérve az

ekvivalenciapontot a bromidion-termelődés mértéke csökkenni fog, mivel a karboxilgyökök a

Ce4+-ionnal fognak kölcsönhatásba lépni.  Ezért a kísérlet kezdetén várható lánchossz mindig

nagyobb lesz annál, mint amit az NEP-ből számíthatunk. (Vagyis a lánchossz a kísérlet  során

időben változik.) Például numerikus szimulációk alapján a 4.6.a ábrán bemutatott kísérletnél

a Δτ = 20 min esetében az átlagos lánchossz ν = 0,82, ami jelentősen különbözik a számított

ν = 0,59 értéktől.

4.2.3.3 A bromidion-koncentráció hatása

Mint korábban már rámutattam, kétféle brómtartalmú gyök van, amelyek részt vehetnek

a láncreakcióban. Egyrészt a •Br szabad brómatom, mely az R29, és a •Br2¯ dibromid-

gyökion, mely az R40 reakcióban szerepel.

Az volt tehát a következő lépés, hogy megtervezzünk egy kísérletet, amely alapján

válaszolni tudunk arra a kérdésre, hogy melyik gyök játszik domináns szerepet a mi
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kísérleteinkben. Ennek kiderítésére a kezdeti bromidkoncentrációt lecsökkentettük a

4.6.a ábra esetében 0,010 M-ra, a 4.6.b ábra esetében 0,001 M-ra. A dibromid-gyökion

keletkezése gyors, egyensúlyra vezető folyamat:

•Br + Br¯ ↔ •Br2¯

Kísérleteinkben az egyensúlyt a dibromid keletkezés irányába toltuk el, ezt a következő

számítás mutatja. A szabad brómatom relatív mennyisége a dibromid-gyökionéhoz képest

kifejezhető a következő egyensúllyal (az egyensúly jó közelítés, mivel kísérleteink

körülményei között az előre illetve visszafelé haladó reakciók jóval gyorsabban zajlanak, mint

azok a reakciók, melyek megzavarják ezt az egyensúlyt):

]Br[
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]Br[k
k

]Br[
]Br[ 6
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−
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Mint a fenti összefüggés mutatja, még a hígabb bromidoldat esetében is ([Br¯]=0,001 M) a

gyökök 99,44 %-a dibromid-gyökion formában van jelen, és mindössze 0,56 %-uk brómatom.

A töményebb bromidoldatban az egyensúly még jobban el van tolva a dibromid-gyökion

képződése felé. Ha a láncreakcióban a túlsúlyban lévő •Br2¯ reakciói játszottak volna

domináns szerepet a •Br reakcióihoz képest, akkor a bromidion-koncentráció nem hatott volna

számottevően a reakciósebességre, mivel a dibromid-gyökion aránya mindkét oldatban közel

100 % volt. Ha ez lett volna a valóság, akkor mind a 0,010 M-os, mind a 0,001 M-os bromid

oldatban ugyanakkora lett volna a lánchossz. Összehasonlítva a „titrálási” görbéket a 4.6.a és

b ábrán, látható, hogy nem ez az eset áll fenn: a bromidion-koncentráció csökkentésével a

kinetikai lánchossz jelentősen megnőtt. Ez az eredmény azt sugallja, hogy a láncreakció egy

jelentős része az igen reakcióképes brómatomon keresztül megy végbe. Természetesen ezzel a

kvalitatív magyarázattal még nem zárható ki, hogy a dibromid-gyökionnak is valamilyen

kisebb szerepe legyen a láncreakcióban. Erre a kérdésre csak a modellszámítások adhatnak

kvantitatív választ.

4.2.3.4 A láncreakció modellezése. Első lépés: a rendszer méretének csökkentése

A kvantitatív következtetések levonásához numerikus szimulációkat hajtottunk végre a

4.1. táblázatban szereplő sebességi állandók alkalmazásával. kG értéke a fizikai

brómeltávolítás sebességének meghatározására végrehajtott semibatch kísérletek alapján és az

aktuális Ce4+-betáplálási sebességnek megfelelően kG = kEV = 2,5 × 10-4 s-1. (kG és kEV
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meghatározásának leírása a Függelékben olvasható.) A Ce4+ betáplálási sebességét a

következőképpen vettük számításba:

R

4
4

V
)Ce()Ce(

+
+ φ
=σ

ahol σ(Ce4+) a Ce4+ „fizikai” (azaz nem kémiai) forrássűrűsége a reaktorban (M·s-1), )Ce( 4+φ

a Ce4+ fluxusa vagy beáramlása (mol·s-1), és VR a reakciótérfogat (dm3). Mivel a

reakciótérfogat az egész kísérlet alatt csak 1 %-ot változott, a megnövekedett térfogatnak

köszönhető hígítási hatásokat elhanyagoltuk. Ezért a mostani számításokban σ(Ce4+)-re a

következő összefüggést alkalmaztuk:

τΔ
×

=σ
−

+ M102)Ce(
3

4

ahol Δτ a kísérlet hossza, az az idő, amely ahhoz szükséges, hogy a reaktorban a teljes

cériumkoncentrációt ([Ce3+] + [Ce4+]) nulláról 2 × 10-3 M-ra növeljük. Δτ a betáplálási

sebességektől függően 300, 600, 1200 és 2400 s volt. A fizikai forrást a Ce4+

anyagmérlegében a kémiai kinetikai taghoz adtuk, és ezúton megkaptuk ennek a

komponensnek a dinamikai egyenletét a semibatch kísérletekre vonatkozóan. A többi

komponensre a kádreaktorbeli kondíciókat feltételeztük.

A láncreakció modellezésekor természetesen nem volt aktív minden egyes, a

4.1. táblázatban szereplő reakció. Például indításkor nem volt jelen BrO3¯, HBrO2, Br2O4

vagy BrO2•. Mivel ezek a vegyületek a láncreakció során nem is képződnek más

komponensekből, az ezeket tartalmazó reakciók is ki voltak kapcsolva. Más reakciók is

elhanyagolhatók voltak, például a láncreakciós kísérletekben jelen lévő bromidionnak

köszönhetően a brómhidrolízist itt elnyomtuk. Ehhez hasonló megfontolásokkal a

reakciórendszer jelentős mértékben egyszerűsíthető. Numerikus számítások azt bizonyították,

hogy láncreakciós kísérleteknél az RG, R12, -R12, R18, -R18, R21, R26, R29, R33.1, R33.2,

R34 és R40 reakciók alrendszerei a Ce4+-befolyással együtt alkalmasak a teljes rendszer

jellemzőinek hiteles modellezésére. Az RG folyamatnak csak csekély hatása volt a

szimulációs eredményekre, mivel a bróm párolgási vesztesége itt kicsi volt. Ugyanakkor,

mivel kEV értéke a „blank” kísérletekből ismert volt, RG benne szerepelt a

modellszámításokban. Az R2, R12, R-12, R18, R-18, R21 és R26 sebességi állandóit

irodalomból ismertük. R33.1 és R33.2 sebességi állandóit analóg reakciók sebességi állandója

alapján becsültük, mint amilyet a karboxilgyök és a jód között Schwarz és Bielski mért.60

Most már csak három fontos reakció maradt, nevezetesen az R29, R34 és R40,

melyeknek a sebességi állandóit korábban nem mérték. Mivel ezeknek a sebességi
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állandóknak a szimuláció során felhasznált aktuális értékei jelentősen befolyásolták az

eredményeket, lehetségesnek tűnt, hogy a kísérletek és a szimulációk összehasonlításával

határozzuk meg őket.

No. Reaction Rate Constants

Forward Reverse Source

RG Br2 (dissolved) ↔ Br2 (int he gas phase) variable s-1 0 [54]

R1 Br¯  +  HOBr  +  H+ ↔ Br2  +  H2O 8 10+9 M-2 s-1 110 s-1 [18]

R2 Br¯  +  HBrO2  +  H+ ↔ 2 HOBr 2,9 10+6 M-2 s-1 2,0 10-5 M-1 s-1 [18]

R3 Br¯  +  BrO3
-  +  2 H+ ↔ HOBr  +  HBrO2 f(conc,)    a) M-3 s-1 3,2 M-1 s-1 [18]

R4 HBrO2  +  H+ ↔ H2BrO2
+ 2 10+6 M-1 s-1 1,0 10+8 s-1 [18]

R5 HBrO2  +  H2BrO2
+ → HOBr  + BrO3¯  +  2 H+ 1,7 10+5 M-1 s-1 0 [18]

R6 HBrO2  +  BrO3
-  +  H+ ↔ Br2O4  +  H2O 48 M-2 s-1 3,2 10+3 s-1 [18]

R7 Br2O4 ↔ 2 •BrO2 7,5 10+4 s-1 1,4 10+9 M-1 s-1 [18]

R8 Ce3+  +  •BrO2  +  H+ ↔ Ce4+  +  HBrO2 6,0 10+4 M-2 s-1 1,3 10+4 M-1 s-1 [18]

R9 Ce3+  +  •BrO  +  H+ → Ce4+  +  HOBr 10+5 M-2 s-1 0 Th.

R10 Ce3+ + Br• → Ce4+ + Br¯ 1 10+6 M-1 s-1 0 Th.,[61]

R11 2 BrO3¯  +  2 H+ → 2 HBrO2  +  O2 6,0 10-10 M-3 s-1 0 [18]

R12 Br2 + Br- ↔ Br3¯ 1 10+8 M-1 s-1 7,5 10+6 s-1 [50]

R13 2 Br• → Br2 3 10+9 M-1 s-1 0 Th.

R14 Br• + BrO2• + H2O → HOBr + HBrO2 3 10+9 M-1 s-1 0 Th.

R15 Br• + HOBr → BrO• + Br¯ + H+ 4,1 10+9 M-1 s-1 0 [57]

R16 Br• + BrO• + H2O → 2 HOBr 3 10+9 M-1 s-1 0 Th.

R17 Br• + HBrO2 → BrO2• + Br- + H+ 1 10+9 M-1 s-1 0 Th.

R18 Br• + Br¯ ↔ •Br2¯ 9 10+9 M-1 s-1 5 10+4 s-1 [56, 62]

R19 •Br2¯ + Br• → Br3¯ 1,37 10+9 M-1 s-1 0 [56, 63]

R20 •Br2¯ + Ce3+ → 2 Br¯ + Ce4+ 1 10+3 M-1 s-1 0 Th.

R21 2 •Br2¯ → Br3¯ + Br¯ 2,2 10+9 M-1 s-1 0 [56, 64]

R22 2 BrO• + H2O → HOBr + HBrO2 2,8 10+9 M-1 s-1 0 [65]

R23 OA + HBrO3 → 2 CO2 + HBrO2 7,47 10-4 M-1 s-1 0 [54]

R24 OA + HBrO2 → 2 CO2 + HOBr 4,2 M-1 s-1 0 [54]

R25.1 OA + HOBr → 2 CO2 + Br¯ + H+ 17 M-1 s-1 0 [54]

R25.2 OA + 2HOBr → 2 CO2 + Br2  +  H2O 1,2 10+5 M-2 s-1 0 [54]

R26 OA  +  Ce4+ → CO2 + •COOH + Ce3+ +  H+ f(conc) b) M-1 s-1 0 [56]

R27 OA + BrO2• → CO2 + •COOH + HBrO2 0 (max, 10) M-1 s-1 0 [54]

R28 OA + BrO• → CO2 + •COOH + HOBr 100 M-1 s-1 0 Th.

4.1. táblázat

(Folytatás a következő oldalon)
Rövidítések: •COOH = karboxilgyök, OA = oxálsav. Th: elméleti becslés irodalom alapján, Chain: láncreakciós

kísérletek és szimulációk alapján kialakított becslés. Osc est: oszcillációs kísérletek alapján kialakított becslés. b k3 a

következő hatványsorral leírható: 3

3

32

2

2103 M
]Br[c

M
]Br[c

M
]Br[cck

−−−

+++=  ha [Br¯] > 2 × 10-6 M; k3 = 0,3 ha

[Br¯] <  2 × 10-6 M. c0 = 0,48789 M-1s-1, c1 = 0,143911 × 105 M-1s-1, c2 = -0,7076958 × 108 M-1s-1,

c3 = 0,116310 × 1012 M-1s-1.  A BZ-rendszerre jellemző bromidion-koncentráció tartományban

(2 × 10-6 M - 2 × 10-5 M) k3 = 0,6 M-1s-1 értékkel közelíthető.  c k6 a következő hatványsorral leírható:

2
211

0
26 ]OA[cc]OA[c1

c
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++
=  ahol c0 = 28 M-1s-1, c1 = 135 M-1 és c2 = 66 M-1.
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R29 OA + Br• → CO2 + •COOH + Br¯ + H+ 7 10+5 M-1 s-1 0 Chain

R30 •COOH + BrO3¯ + H+ → CO2 + BrO2• 1,0 10+7 M-2 s-1 0 Osc Est

R31 •COOH + HBrO2 → CO2 + BrO• 1 10+8 M-1 s-1 0 Th.

R32 •COOH + HOBr → CO2 + Br• 5,7 10+8 M-1 s-1 0 Th.

R33.1 •COOH + Br2 → CO2 + •Br2¯ + H+ 7 10+9 M-1 s-1 0 Th.

 33.2 •COOH + Br3¯ → CO2 + •Br2¯  + Br¯ + H+ 7 10+9 M-1 s-1 0 Th.

R34 •COOH  +  Ce4+ → CO2 + Ce3+  +  H+ 1,5 10+9 M-1 s-1 0 Chain

R35 •COOH  +  BrO2• → CO2 + HBrO2 5 10+9 M-1 s-1 0 [18, 16]

R36 •COOH + Br• → CO2 + Br¯ + H+ 8 10+9 M-1 s-1 0 Th.

R37 •COOH + •Br2¯ → CO2 + 2 Br¯ + H+ 7 10+9 M-1 s-1 0 Th.

R38 •COOH + BrO• → CO2 +  HOBr 7 10+9 M-1 s-1 0 Th.

R39 2 •COOH → CO2 +  HCOOH 5 10+8 M-1 s-1 0 [66]

R40 (COOH)2 + •Br2¯ → CO2 + •COOH + 2 Br¯ + H+ 0 M-1 s-1 0 Chain

R41 BrO• + HBrO2 → HOBr + BrO2• 4 10+8 M-1 s-1 0 [67]

R42 BrO• + BrO2• → 2 HBrO2 1 10+9 M-1 s-1 0 Th., Osc Est

R43 •Br2¯ +  BrO2• → Br2 + HBrO2 3 10+9 M-1 s-1 0 Th.

R44 •Br2¯ +  BrO• → Br2 + HOBr 3 10+9 M-1 s-1 0 Th.

4.1. táblázat folytatás

4.2.3.5 A láncreakció numerikus szimulációja. A brómatom–oxálsav és a

karboxilgyök–Ce4+ reakciók sebességi állandójának becslése

 A 4.7. ábrán a platinaelektród szimulált elektródpotenciál (ε)–sztöchiometriai arány (N)

görbéi láthatók. Az elektródpotenciált az aktuális bróm-, bromid- és Ce4+-koncentráció

alapján számítottuk. (A módszer leírása a Függelékben olvasható.)
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4.7. ábra
A 4.6.a és b ábrán bemutatott kísérletekhez számított elektródpotenciál (ε)–sztöchiometriai arány (N) görbék. Az

alkalmazott betáplálási sebességeket és az inflexiós pontokat minden görbén feltüntettem.
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A 4.7. ábrán bemutatott szimulációk optimális k29 és k34 sebességi állandókkal

készültek (optimális = legjobban reprodukálja a kísérleti eredményeket), miközben k40 értéke

0 volt. A következőkben bemutatom ezeket az optimális értékeket és néhány indokot, melyek

alátámasztották ezeknek a megválasztását, valamint néhány megjegyzéssel leírom az R29,

R34 és R40 reakciók szerepét.

R29. k29-re az optimális érték 7 × 105 M-1s-1 volt. Mivel R29, a brómatom és az oxálsav

reakciója része a láncreakciónak, a kinetikai lánchosszat főként ez a reakció határozza meg, és

a szimuláció eredményei meglehetősen érzékenyek voltak erre a paraméterre. Az irodalomban

nem találtunk kísérleti adatokat. Korábbi becslések50,16 szerint k29 = 2 × 103 M-1s-1. Bár az

aktuális érték jóval magasabb, mégsem elképzelhetetlen, mivel a többi sebességi állandó,

melyet az irodalomban57 más brómatom reakciókra találtunk, szintén nagyobb.

R34. k34-re az optimális érték 1,5 × 109 M-1s-1 volt. Tehát R34, a karboxilgyök és a Ce4+

reakciója meglehetősen gyors lehet. Ennek ellenére alacsonyabb áramlási sebességeknél a

lánczáró lépés nem jelentős, kivéve a láncreakció végét, amikor a kezdeti bróm jelentős része

elfogy. (Ha elegendő bróm van jelen, akkor csak R21, a dibromid-gyökionok rekombinációja

a meghatározó lánczáró lépés.) Nagyobb áramlási sebességeknél ugyanakkor R34 egyre

fontosabbá válik. Ez ezért van, mert nagyobb betáplálási sebességeknél az egyensúlyi Ce4+- és

karboxilgyök-koncentráció is nagyobb lesz, és ezáltal az R34 relatív súlya nő.

Következésképp minél intenzívebb a lánczáró reakció, a lánchossz annál rövidebb, NEP értéke

annál magasabb lesz. Amikor k34 értéke a szimulációkban elég nagy volt, a titrálási görbe

helyzete és formája összhangban a kísérleti eredményekkel érzékeny lett az alkalmazott

áramlási sebességre. Másrészről, ha kisebb k34 értéket alkalmaztunk a szimuláció során, pl.

106 vagy 107 M-1s-1 értéket, mint azt korábbi munkák16,50 sugallták, akkor a szimulált görbék

túl közel voltak egymáshoz, és meredekebbek is voltak, mint amiket a kísérletek során

rögzítettünk. Az irodalomban semmilyen kísérleti értéket nem találtunk k34-re. Ugyanakkor

analóg reakciókra, melyek a szén-dioxid-gyökanion és különböző Fe3+-komplexek között

mennek végbe, néhányszor 109 M-1s-1 sebességi állandót közöltek. Mivel a Ce4+ erősebb

oxidálószer, mint a Fe3+, úgy gondoljuk, hogy nem irreális k34 értékét hasonló tartományba

helyezni.

R40. A láncreakcióra vonatkozó modellszámítások azt mutatták, hogy ennek a

reakciónak a sebességi állandója minden bizonnyal kevesebb mint 100 M-1s-1. Ha ezt, vagy

ennél magasabb értéket alkalmaztunk, akkor a bromidkoncentrációnak kisebb volt a hatása a

szimuláció során, mint amit a kísérleteknél tapasztaltunk. Ugyanakkor 100 M-1s-1 alatt ennek



59

a paraméternek a hatása nagyon kicsi volt a szimulációs eredményekre. Így ezt a reakciót

elhanyagoltuk.

Mint az látható, a kísérleti és a szimulált titrálási görbék (4.6. és 4.7. ábra) jól egyeznek.

Alacsonyabb áramlási sebességeknél csekély eltérés tapasztalható a görbék alakjában. A

kísérleti görbék lassabban érik el a végső értéket, mint a szimulált görbék. Emiatt a kísérleti

görbék „simábbnak” tűnnek, mint szimulált párjuk. Ez az eltérés valószínűleg amiatt van,

hogy a bróm deszorpciója a Pt-elektródról lassú folyamat. Az ekvivalenciapont után, amikor a

brómkoncentráció az oldat főtömegében gyorsan egy alacsony értékre esik, a felületi

brómkoncentráció, és ezáltal az elektródpotenciál nem tudja azonnal követni, mivel ilyen

alacsony koncentrációnál lassú a deszorpció.

Másik lehetőség, hogy a reaktorban lévő Ce4+ a

Ce4+ + Br¯ → ½ Br2 + Ce3+

igen lassú reakcióban brómot termel, és ezt érzékeli az elektród.

4.3 Az oxálsav szubsztrátumú BZ-reakció modellezése a kísérletekben

mért sebességi állandók felhasználásával

4.3.1 Mechanizmus és sebességi állandók

Az oxálsav szubsztrátumú BZ oszcillációs reakció54 szimulációját a 4.1. táblázatban

bemutatott modell alapján végeztük.

A 4.1. táblázatban megpróbáltunk összegyűjteni minden reakciót, ami szerepet játszhat

az oszcilláló reakcióban. Ezért a BZ-reakció szervetlen alrendszerén (R1-R8) és az előző

fejezetben tárgyalt láncreakció lépésein kívül megkíséreltük figyelembe venni a négyféle

gyök – •CO2H, •Br, •BrO, •BrO2 – minden reakcióját, amely szerepet játszhat a folyamatban.

A 4.1. táblázatban szereplő aktuális sebességi állandók öt forrásból származnak:

1. irodalmi értékek

2. k0, k23, k24, k25.1 és k25.2 értékét a 4.1 fejezetben részletezett kísérletekben mértük

meg54

3. k29, k34 és k40 értékét a láncreakciós kísérletek alapján határoztuk meg

4. egyes állandókat analóg reakciók sebességi állandói alapján becsültünk
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5. k30, az egyetlen paraméter, amely nem volt rögzítve; értékét addig változtattuk, míg

nem kaptunk elfogadható egyezést a szimulációk és a kísérletek között. Egy másik

sebességi állandó, k42 értékét is kismértékben variáltuk, de ennek hatása a teljes

dinamikára csekély volt a k30-éhoz képest.

4.3.2 A sebességi állandók becslésének alapja

R9. A sebességi állandó meghatározása arra a feltételezésre épült, hogy k9

nagyságrendileg k8 és k10 közé esik.

R10. Zhang és Field61 ugyanezt a sebességi állandót ajánlotta az analóg Mn2+–

brómatom reakcióhoz.

R13. A •BrO és •BrO2-gyökök rekombinációjának sebességi állandója 3 × 109 M-1s-1

Neta-Huire-Ross (NHR)2 szerint. Feltételezésünk erre az analógiára épült.

R14, R16. Amikor nem állt rendelkezésre kísérleti adat a bróm- és oxibrómgyökök

rekombinációs és kereszt-rekombinációs reakcióira, akkor a 3 × 109 M-1s-1 értéket használtuk.

R17. Egy analóg reakcióra, mely a dibromid-gyökion és a bromition között zajlik le,

Buxton és Dainton5 talált egy sebességi állandót, melynek értéke 8 × 107 M-1s-1. Mivel a

szabad brómatom reakcióképesebb, k17 értékéről feltételeztük, hogy egy nagyságrenddel

nagyobb.

 R20. A becslés alapja: a diklór-gyökion és Ce3+-ion között zajló analóg reakció

sebességi állandója NHR57 szerint 1  × 104 M-1s-1. Feltételeztük, hogy egy ugyanilyen reakció

dibromid-gyökionnal lassabban megy végbe.

R28. Field és Boyd50, valamint mi is úgy találtuk54, hogy az analóg, oxálsav és BrO2•

között lezajló R27 reakció meglehetősen lassú. Ezért úgy gondoltuk, hogy k28 is hasonlóan

kicsi.

R30. A szén-dioxid-gyökanion és jodátion között lezajló analóg reakció sebességi

állandója Buxton és Sellers szerint69 1,3 × 108 M-1s-1. Mivel a reakció nagyon érzékeny volt

erre a paraméterre, értékét úgy határoztuk meg, hogy a modellszámításokkal minél reálisabb

eredményeket kapjunk. Számításainkban ennek a sebességi állandónak az optimális értéke

1,0 × 107 M-2s-1 volt.

R31. Feltételeztük, hogy k31 nagyságrendileg k30 és k32 között van.

R32. Ismeretes egy analóg reakció, amely a szén-dioxid-gyökion és a hipojódossav

között zajlik le. Ennek a reakciónak NHR57 szerinti sebességi állandóját fogadtuk el k32

becsléseként.
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R36. Feltételeztük, hogy R36 némileg gyorsabb, mint R33 vagy R35.

R37, R38. Feltételeztük, hogy k37 = k38 = k33.

R42, R43 és R44. Ezek mindannyian az egyes brómtartalmú szabadgyökök

rekombinációs reakciói. R14-hez és R16-hos hasonlóan itt is 3 × 109 M-1s-1 értéket

alkalmaztunk. R42 kivétel volt, itt ugyanis 1 × 109 M-1s-1 értéket alkalmaztunk. Ezt azért

tettük, mert k42, eltérően a többi gyök-gyök rekombinációs reakciótól, befolyásolta a

dinamikát, és egy kisebb érték jobb egyezést hozott a kísérletek és a szimulációk között.

4.3.3 A szimulációk és a kísérletek összehasonlítása

A szimulációk során ugyanazokat a kezdeti koncentrációkat és brómeltávolítási

sebességi állandókat használtuk54, mint a 4.1 fejezetben leírt kísérleteknél. Az eredmények

(számított CO2-fejlődési sebesség az idő függvényében különböző kG értékeknél) a 4.8. ábrán

láthatók.

Kísérletek során nem tudunk ilyen jellegű CO2-fejlődési görbéket mérni, mert a

mérőrendszer elsimítja ezeket az éles görbéket, miközben a CO2-ot a nitrogén vivőgáz a

reaktorból a detektorig szállítja. A rendszer időállandóját elsősorban a CO2 folyadékfázisból

gázfázisba való átkerülése határozza meg. Itt nem közölt modellszámítások, melyekhez az

általunk használt rendszer időállandóját (10-30 s) használtuk, megmutatták, hogy egy ilyen

simító hatás megsemmisíti a tűhegyes csúcsokat, de maguk a széles csúcsok érzéketlenek

vagy csak kevésbé reagálnak erre a simításra. Így amikor összehasonlítjuk a kísérleti és a

szimulált eredményeket, akkor a számított csúcsok magasságát a tűhegyek nélkül értjük,

melyeket kísérletileg nem lehet megfigyelni.

Összevetve a kísérleti és 4.8.a és b ábrán bemutatott számított eredményeket, kvalitatív

szinten az egyezés kielégítő: az oszcilláció mindkét esetben egy hosszú indukciós periódus

után jelenik csak meg, és a 4.8.b ábra esetében az indukciós periódus rövidebb, mint a

4.8.a ábra esetében. Mindamellett a szimulált indukciós periódus és az oszcillációs szakasz is

20 %-kal hosszabb, mint a hasonló kísérletek során, és a szimuláció több oszcillációt

eredményezett, mint a kísérletek. Továbbá, a szimulációkban a csúcsok magassága (a

tűhegyek nélkül) 20-40 %-kal kisebb, mint a kísérletek során. Mindez azt mutatja, hogy a

teljes reakció a valós rendszerben gyorsabb, mint a szimulációban.
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4.8. ábra

Az oxálsav szubsztrátumú BZ-reakció szimulált dinamikája különböző kG értékeknél
Kezdeti koncentrációk: [NaBrO3]0 = 0,020 M, [OA]0 = 0,020 M, [Ce(SO4)2] = 5 10-4 M, [H2SO4] = 1 M.

T = 20 oC.

kG értékek: (a) 3,1 × 10-3 s-1, (b) 5,7 × 10-3 s-1, (c) 11,4 × 10-3 s-1, (d*) 18,0 × 10-3 s-1 (folytonos vonal), és

18,2 × 10-3 s-1 (szaggatott vonal). (a), (b) és (c) esetében minden paraméter megfelel a 4.2.a-c ábrán bemutatott

kísérleteknek.

A 4.8.c ábra esetében az egyezés már nem ennyire jó, mert itt az oszcillációs szakasz

hossza, és az oszcillációk száma is nagyjából duplája a kísérletinek, az oszcillációk

amplitúdója pedig hozzávetőleg fele annak. A modellezés során az oszcilláció a kísérletihez

képest alacsonyabb kG értéknél tűnik el. A szimulációban kG = 18,0 s-1 értéknél jórészt kis

amplitúdójú oszcillációt figyelhetünk meg, ami valójában kG = 18,2 s-1 értéknél már el is tűnik

(4.8.d* ábra). A kísérletek során a nagy amplitúdójú oszcillációk egészen kG = 20,8 s-1 értékig

fennállnak, majd szintén eltűnnek egy szuperkritikus Hopf-bifurkációban. Emellett

kG = 20,8 s-1 felett, ahol sem a kísérletek, sem a szimulációk során nem tapasztalunk

oszcillációt, a kísérletileg regisztrált CO2-fejlődés kétszer nagyobb, mint a modellben, és

következésképp a reakcióidő is nagyjából kétszerese a szimuláció reakcióidejének. Ez is azt

mutatja, hogy a szimulációval alábecsültük a teljes reakció sebességét.
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4.3.4 Fontos reakciók az oszcillációs rendszer modellezése során

A 4.1. táblázatban felsorolt 45 reakció közül csak 22 van jelentős hatással az

oszcillációs rendszer modellezésére. Ezek a következők: RG, R1-3, R6-9, R14-15, R18,

R22-23, R25.1, R25.2, R26, R29-30, R33.1, R34, R41 és R42. A szimulációt ezekkel a

reakciókkal és a vonatkozó kG értékekkel megismételve nagyon hasonló eredményeket

kaptunk ahhoz képest, amit a 4.1. táblázatban bemutatott teljes modell felhasználásával

nyertünk. Érdekes megjegyezni, hogy a •BrO-gyök keletkezése (R15), annak

diszproporcionálódása (R22), valamint brómossavval (R41) és •BrO2-vel (R42) való reakciója

is a fontos reakciók között szerepel.
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5. A BZ-reakció perturbációja alkoholokkal és polietilén-glikollal

5.1 A polimerlánc és a végcsoportok hatásának szétválasztása: A BZ-reakció

perturbálása poli-(etilén-glikol)-lal (PEG) és poli-(etilén-glikol)-dimetil-éterrel

(MPEG)

5.1.1 Bevezetés

A kémiai nemlineáris dinamikában az utóbbi időben a makromolekulák egyre nagyobb

szerepet nyernek24-27,70. Az első polimerek, melyeket ezen a területen alkalmaztak50, a

hidrogélek (keresztkötéses polimer hálózat) voltak, melyeket folyamatosan táplált nem kevert

reaktorban (CFURs) használtak ahhoz, hogy egy konvekciómentes inert közeget biztosítsanak

a reakció-diffúzió rendszerhez. A kémiai hullámokat71, majd később a Turing mintázatokat72

tanulmányozták ilyen reaktorokban. (Történelmi szempontból megemlítendő, hogy a géleket

korábban Petri-csészében kialakított kádreaktorokban alkalmazták. Ezek a gélek főként

szervetlen hidrogélek voltak, úgymint szilikagél, melyet Kuhnert73 használt, vagy aerosil

(Cabosil márkanéven), melyet Winfree74 vezetett be. (Ha áttekintést szeretnénk nyerni, hogy a

BZ-reakcióban milyen géleket alkalmaztak, akkor Yamaguchi és munkatársai75 munkáját

érdemes megtekinteni.)

Igen hamar felismerték, hogy számos kísérletben a gél nem volt tökéletesen inert: pl.

képes volt megváltoztatni a terjedő hullám sebességét76-77, vagy hozzá tudott járulni a

„kövület típusú” Turing mintázatok kialakulásához78. Különösen, amikor vízoldható polimert,

mint pl. keményítőt vagy poli-(vinil-alkohol)-t (PVA) használtak a Turing mintázat

indikátoraként79, akkor bebizonyosodott, hogy ezek a makromolekuláris reagensek nem

csupán a Turing mintázat észlelésében segítenek, de részt vesznek annak kialakításában is. Ez

azért van, mert az aktivátor-inhibítor típusú reakciórendszerben a makromolekula és az

aktivátor köztitermék között lezajló szelektív és reverzibilis reakció lelassítja az aktivátornak

az inhibitoréhoz viszonyított látszólagos diffuzivitását, amely a Turing bifurkáció kísérleti

megfigyelésének fontos előfeltétele. Egy másik érdekes példa a polimer reagensek

alkalmazására egy önoszcilláló gél80 kialakítása, amikor egy kémiai oszcillátort párosítottak

ozmotikus duzzadással. A fenti példákat csak azért említettem, hogy megmutassam, a

nemlineáris kémiai rendszerek polimer reagenssel való perturbálása számos új dinamikai
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jelenség felfedezéséhez vezethet, így megéri tanulmányozni a kémiai rendszerek ilyenfajta

perturbálását.

Végül, meg kell említeni, hogy a polimerek nem csupán reagensei, de termékei is

lehetnek a BZ-reakciónak: megfelelő monomer, pl. akril-nitril jelenlétében, a BZ-rendszerben

képződő szabadgyökök (pl. malonil-gyökök) elindíthatják a monomer polimerizálódását81-83.

Amikor a polimerekkel való perturbációt vizsgáljuk, fontos kérdés, hogy vajon csak a

polimer végcsoportjai hatnak a reakcióra, vagy a polimer minősége is számít. Ezekre a

kérdésekre akkor adhatunk választ, ha párhuzamos kísérleteket hajtunk végre a polimerrel és

valamilyen kis molekulatömegű reagenssel, amelynek ugyanolyan végcsoportjai vannak, mint

a polimernek. Korábban Horváth és társai77 tanulmányoztak hasonló problémát, konkrétan a

PVA és a BZ-reakcióelegy kölcsönhatását. A PVA hatását egy kis molekulatömegű szekunder

alkohol, a 2-propanol hatásával vetették össze. (Ennek a kis molekulának a szerkezete nagyon

hasonlít a PVA ismétlődő egységeinek szerkezetéhez.) Kádreaktorban mindkét reagens

növelte az oszcilláció frekvenciáját, és csökkentette annak amplitúdóját, de a 2-propanol

szekunder alkoholos csoportja erősebb perturbensnek bizonyult, mint a PVA hasonló

csoportja. Nem próbáltak kvantitatív modellt állítani az észlelt perturbációs hatásnak, ugyanis

az egyik részreakció –a savas bromát és a PVA reakciója– túl bonyolultnak bizonyult ahhoz,

hogy alapos kinetikai vizsgálatoknak vessék alá77. A másik probléma az volt, hogy a

2-propanol–bromát reakcióban a keletkezett aceton brómozható, amely még nehezebbé teszi a

PVA–2-propanol összehasonlítást. Mindezek miatt célszerűnek látszott egy olyan polimert

keresni vizsgálatainkhoz, amelynél a fent említett promblémák nagy részét ki lehet

küszöbölni.

Korábban Cavasino és munkatársai84 hajtottak végre kísérleteket a BZ-reakció egyik

perturbensével, a vízoldható PEG-gel. Ígéretes eredményeket kaptak: a reakció dinamikája

érzékenyen reagált erre a komponensre, ráadásul olyan módon, melyet kvantitatív módon

lehetett jellemezni. Az is előnyös, hogy a PEG a kereskedelemben többféle molekulatömeggel

is beszerezhető. Ez a poliéter két elsőrendű alkoholos végcsoportot tartalmaz. Abban bíztunk,

hogy a BZ-reakció PEG-gel való perturbációja jobb lehetőséget nyújt majd a polimer–

monomer, illetve a polimer lánc–végcsoport hatások összehasonlítására. Azért gondoltuk így,

mert (a) több információ is rendelkezésre állt az elsőrendű alkoholok lehetséges BZ-

rendszerbeli reakcióiról86-87, (b) az etilén-glikol (EG) a PEG stabil monomere (nem úgy, mint

a PVA monomere, a vinil-alkohol), így a perturbációs kísérleteket a monomerrel is

végrehatjhattuk32, (c) a perturbációs reakciókat különböző molekulatömegű PEG-gel

végrehajtva több információhoz juthattunk, mivel így a reakcióképes végcsoportok és a



66

polimerlánc aránya variálható volt (a PVA esetében minden egyes ismétlődő egység tartalmaz

másodrendű alkoholos csoportot), és végül (d) a PEG metoxi változatai is elérhetők voltak a

kereskedelemben. (Itt arról van szó, hogy a PEG alkoholos végcsoportjai kvantitatíven

metoxi-csoportokra vannak kicserélve.) Ezek a polimerek szintén vízoldhatók, és emellett

nem tartalmaznak alkoholos végcsoportot. Így a polimerlánc BZ-reakcióra gyakorolt hatása

elkülönülten volt tanulmányozható. Kísérleteinkben a 2000 g/mol móltömegű poli-(etilén-

glikol)-dimetil-étert alkalmaztuk ezen összehasonlító kísérletek elvégzéséhez (MPEG).

5.1.2 Kísérleti rész

5.1.2.1 Spektrofotometriás mérések

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kémiai Fizika Tanszékén

végzett CO2-mérésekkel párhuzamosan R. Lombardo és munkatársai a Palermói Egyetem

Kémiai Fizika Tanszékén a Ce4+ koncentrációjának nyomon követésére spektromofotometriás

méréseket hajtottak végre annak érdekében, hogy még több információt nyerjünk a reakció

dinamikájáról. A reakcióelegy összetétele ezeknél a méréseknél azonos volt az általunk

alkalmazottal annyi különbséggel, hogy nátrium-bromát helyett kálium-bromátot használtak.

Bár a spektrofotometriás méréseket az olasz kutatók végezték, úgy érzem, azok eredményei

szorosan kapcsolódnak az én munkámhoz, ugyanis a perturbációs kísérletek szimulációjánál

ez esetben nem a CO2-fejlődést, hanem –a jóval könnyebben kivitelezhető– Ce4+-koncentráció

időbeli változását igyekeztünk modellezni.

R. Lombardo és munkatársai a vizsgálatokat 350 nm hullámhosszon, számítógép-

vezérelt Beckman DU-640 típusú spektrofotométerrel hajtották végre, 20,0 ± 0,1 oC

hőmérsékletre termosztált 1.00 cm-es, mágneses keverővel kevertetett küvettában.

5.1.2.2 CO2-mérések

A CO2-mérésekhez a BZ-reakció komponenseit az alábbi sorrendben adagoltuk a

reaktorba: 0,5 ml 0,4 M malonsavoldat (2 M kénsavban), 0,5 ml 0,12 M NaBrO3-oldat

(vízben), és (a) 0,5 ml víz, amikor a nem perturbált BZ-reakciót vizsgáltuk, vagy (b) 0,5 ml

vizes oldat, amelyik valamely perturbáló komponenst tartalmazta különböző

koncentrációkban. Az elegyet 0,5 percig nitrogén gázzal buborékoltattuk át. Ezután a reakciót

a katalizátor –1,6 × 10-3 M Ce(SO4)2-oldat 2M kénsavban– beinjektálásával indítottuk. Így

keverés után a kezdeti koncentrációk a fő komponensekre nézve a következők voltak:
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[MA]0 = 0,100 M, [BrO3¯]0 = 0,030 M, [Ce4+]0 = 4 × 10-4 M, [H2SO4] 0 = 1M,

1,87 × 10-4 M < [PEG] vagy [MPEG] < 3,75 × 10-2 M, 2 ml térfogatban.

5.1.3 Eredmények és magyarázatuk

Az alkalmazott polimerek rövidítésében a 400-2000 közötti számok az adott polimer

molekulatömegére utalnak.

Az 5.1. ábrán tipikus spektrofotometriás és CO2-fejlődési görbéket láthatunk egy nem-

perturbált, és egy PEG2000-rel perturbált rendszerről. A két eltérő technikával rögzített

kísérleti eredmények jól egyeznek egymással.

A polimerekkel előidézett perturbáció hatása hasonlít a kis molekulatömegű

alkoholokkal végrehajtott kísérletek32 eredményeihez, melyeket a következő fejezetben

mutatok be. Azonban határozott különbség figyelhető meg, ha összehasonlítjuk a monomer és

a polimer hatását. Például az alkoholos perturbáció monoton növeli az indukciós periódus (IP)

hosszát, és csökkenti az oszcilláció periódusidejét (τ) és amplitúdóját (A). A polimerek

esetében azonban a hatás sokkal összetettebb. Az egyes polimerek hatása közötti

különbségeket jól mutatja az 5.2. ábra, amelyen a különböző perturbensek hatására az

indukciós periódusban bekövetkező változások láthatók.

1. PEG400: [PEG400] = 9,37 × 10-3 M koncentrációig IP nagyjából konstans, utána

szignifikánsan növekszik

2. PEG900 és PEG2000: kb. 9,37 × 10-3 M koncentrációig IP csökken, majd drasztikusan

nőni kezd, bár PEG900 esetében ez a növekedés nem annyira erőteljes

3. MPEG2000: a polimer koncentrációjának növelésével IP monoton csökken

4. EG: az etilén-glikol koncentrációjának növelésével IP mindig nő

A polimerek kevésbé hatnak az indukciós periódus hosszára, mint a kis

molekulatömegű alkoholok. Ugyanakkor, valamennyi olyan polimernél, amelyik rendelkezik

alkoholos csoporttal, sikerült elérni egy kritikus koncentrációt, amikor az adott polimer

teljesen kioltja az oszcillációt, hasonlóan a kis molekulatömegű alkoholokhoz.
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5.1. ábra
A Ce(IV) abszorbanciája, illetve a CO2-fejlődés sebessége az idő függvényében

perturbálatlan, és PEG2000-rel perturbált rendszerek esetén
Az „A” és „C”  ábra a perturbálatlan, a „B” és „D” ábra a perturbált BZ-rendszert mutatja be. Kezdeti
koncentrációk: [MA]0 = 0,100 M, [BrO3¯]0 = 0,030 M, [Ce4+]0 = 4×10-4 M, [H2SO4] = 1 M, „B” és „D” esetben
[PEG2000] = 0,015 M

Ha növeljük a polimerek koncentrációját, akkor az egyes perturbensek a

következőképpen hatnak a többi oszcillációs paraméterre:

1. minden általunk alkalmazott polimer esetében az oszcilláció periódusideje csökkent.

(5.3. ábra) Ha figyelmesen szemléljük az ábrát, akkor észrevehetjük, hogy ez a hatás

sokkal erőteljesebb azoknál a polimereknél, amelyek rendelkeznek alkoholos

végcsoporttal.

2. az amplitúdó a különböző molekulatömegű poli-(etilén-glikol)-ok, és az etilén-glikol

esetében is csökken, míg MPEG2000-t alkalmazva nagyjából állandó.
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5.2. ábra

Az indukciós periódus hossza (IP) a perturbensek koncentrációjának és anyagi
minőségének függvényében

Jelölések a perturbensekre vonatkozóan: (  és ) EG, (  és ) PEG400, ( ) PEG900, (  és ) PEG2000,
( és ) MPEG2000. Az „A” és „B”  ábra a spektrofotometriás, a „C” és „D” ábra CO2-méréssel nyert
eredményeket mutatja be.
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5.3. ábra
Az oszcilláció periódusideje (τ) a perturbensek koncentrációjának és anyagi

minőségének függvényében
Jelölések: (  és ) EG, (  és ) PEG400, ( ) PEG900, (  és ) PEG2000, ( és ) MPEG2000. Az „A”
és „B”  ábra a spektrofotometriás, a „C” és „D” ábra CO2-méréssel nyert eredményeket mutatja be.

Ezek az eredmények azt sugallták, hogy a polimereknek olyan reakciókban kell részt

venniük a BZ-rendszerben, melyek a monomerekkel nem mennek végbe. Ekkor ugyanis a

PEG nem csak a reaktív végcsoportjaival, azaz az alkoholos végcsoportokkal van hatással a

BZ-reakcióra, hanem a polimer anyagi minősége is lényeges szerepet játszik.

Így, amikor a kémiai mechanizmusra vonatkozóan javaslatokat teszünk, akkor

elkülönítjük a polimer láncnak és az alkoholos végcsoportoknak tulajdonítható reakciókat és

hatásokat. Látható lesz, hogy a polimer lánccal végbemenő reakciók alacsony

polimerkoncentrációnál igen jelentősek, nagyobb PEG-koncentrációk esetében az alkoholos

végcsoportok reakciói lesznek dominánsak.

5.1.3.1 A polimer lánc reakciói

Az már ismeretes, hogy a Ce4+ reagál a PEG-gel88-89. A reakció szabadgyökök

keletkezéséhez vezet:

Ce4+ + Poly → Poly· + Ce3+ + H+ (P1)
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A gyökképződés a hidroxilcsoportot tartalmazó terminális szénatomon is végbemegy,

nem csak a poliéter láncon. Amikor a Ce4+ nagy feleslegben van jelen, akkor dupla gyökök

képződése is elképzelhető (vagyis amikor egy polimer láncon több gyök keletkezik), de a mi

kísérleteink során nem alakítottunk ki ilyen körülményeket.

Lombardoék bevezető kinetikai kísérletek során a BZ-ben szokásos kondíciók mellett

kipróbálták, hogy a különböző molekulatömegű poli-(etilén-glikolok) különböző

koncentrációkban vajon reagálnak-e a Ce4+-gyel a kísérleteink szokásos időtartamán (néhány

óra) belül. Bármelyik paramétert növelték is, a reakciósebesség minden esetben nőtt. Továbbá

azt találták, hogy az MPEG2000 és a Ce4+ között  futó reakció sokkal lassabb, mint  a

PEG-ekkel, és ha a redukálószer EG, akkor az abszorbanciában napokon át sem történik

változás. Összehasonlításként dioxánt is kipróbáltak, amely szintén nagyon lassan reagált.

Ezek az eredmények azt sugallták, hogy a nagy molekulatömegű PEG-gyökök gyorsabban és

könnyebben képződnek, mint kisebb molekulatömegű társaik.

(P1) analógiájára okunk van feltételezni, hogy a Ce4+ mellett a BrO2• is képes reakcióba

lépni a polimerrel:

BrO2• + Poly → Poly· + HBrO2 (P2)

A fent említett két reakció hozzájárul a Poly•-gyök képződéséhez, amely képes lekötni a

BrO2•-gyököt (P3) alapján:

Poly• + BrO2•  → Poly-BrO2 (P3)

Az így képződött Poly-BrO2 a következő két úton bomolhat el:

22
k

2

k
2

HBrOPBrOPoly

HOBrPBrOPoly
2

1

1

+⎯→⎯−

+⎯→⎯− (P4)

Ez a reakciómechanizmus maga után vonja, hogy a BZ-rendszerben így megjelenik

egy-egy újabb HOBr és HBrO2 forrás. Mivel HBrO2 autokatalitikus intermedier, keletkezése

erősíti a pozitív visszacsatolási kört, amely az indukciós periódus növekedését

eredményezheti. (Ez azért van, mert az indukciós periódus végén a HBrO2 autokatalitikus

fejlődésének a kikapcsolása nehezebbé válik.) Másrészről a HOBr „beáramlása” csökkentheti

IP-t, mivel képes a malonsavat brómozni (R31, a perturbálatlan BZ-rendszer esetében az

MBM mechanizmus jelölésrendszerét követtem)

MA (enol) + HOBr → BrMA + H2O (R31)
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és ezáltal képes növelni a brómmalonsav (BrMA) koncentrációját. A BrMA a negatív

visszacsatolás egyik tagja és a bromidion forrása, amely inhibeálja az autokatalitikus reakciót.

Ahhoz, hogy ki tudják kapcsolni az autokatalitikus reakciót, a bromidionnak és forrásának, a

brómmalonsavnak el kell érnie egy kritikus koncentrációt az indukciós periódus alatt.

Következésképp, mivel a HOBr befolyása meggyorsítja a BrMA akkumulációját az indukciós

periódus alatt, az eredményezett periódus is csökkeni fog.

A kísérleti adatok mutatják, hogy a k1 sebességi állandóval lezajló reakcióút dominál a

k2-höz képest, és az IP csökkenésének mértéke attól függ, hogy az adott PEG-ből milyen

könnyen képezhető gyök. És valóban, a lassan képződő PEG400-gyökök nem erősítik a

negatív visszacsatolást, míg a másik két PEG-gyök szignifikáns hatással bír.

5.1.3.2 A terminális –OH-csoportok reakciói

Magas perturbenskoncentráció esetén a polimerek hatása a következő reakciókkal írható

le:

PEG + H+ + BrO3¯ → P-CHO + HBrO2 + H2O (P5)

HBrO2 + HBrO3 → Br2O4 + H2O (R6)

Br2O4 → 2 BrO2• (R7)

Ezek a reakciók hasonlóak azokhoz, melyek az alifás alkoholokkal és EG-vel mennek

végbe, és amelyek megmagyarázzák az extra BrO2•-gyök termelést. A BrO2• autokatalitikus

intermedier ezen plusz forrása azt fogja kiváltani, hogy a BZ-rendszernek nagyobb

mennyiségű BrMA-t kell akkumulálnia ahhoz, hogy ki tudja kapcsolni az autokatalitikus

reakciót. Ahhoz pedig, hogy a rendszer elérje ezt a magasabb [BrMA]KRIT koncentrációt, több

időre van szükség, következésképp az indukciós periódus hosszabb lesz. Az oszcillációs

tartományban az autokatalitikus intermedier befolyatása meghosszabbítja az autokatalitikus,

és megrövidíti az inhibíciós szakasz hosszát. Mivel az általunk vizsgált BZ-rendszerben, az

inhibíciós szakasz jóval hosszabb, mint az autokatalitikus, ezért az inhibíciós szakasz

rövidülése nagyob súllyal esik a latba mint az autokatalitikus szakasz meghosszabodása és így

végül az oszcilláció periódusideje (τ) csökken.

 Ezt a magyarázatot az is alátámasztja, hogy az alkoholos végcsoporttal rendelkező

polimerrel (PEG) ellentétben MPEG2000 nem reagál a savas bromáttal, és az MPEG2000

koncentráció növelésével IP mindig csökken. Továbbá, a PEG-gel végrehajtott kísérletek

eredményei, illetve azok menete szintén bizonyítják, hogy az alkoholos végcsoportokkal
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lejátszódó reakciók fontos szerepet játszanak a BZ-rendszer perturbációjában mind a

periódusidő, mind az amplitúdó (A) szempontjából. Valójában MPEG2000-nek semmiféle

hatása nincs sem τ-ra, sem A-ra, ellentétben azokkal a polimerekkel, melyek rendelkeznek

alkoholos végcsoportokkal.

Hasonló trendet figyeltek meg nemrég Müller és munkatársai77 is, amikor azt

vizsgálták, milyen hatással bír a poli-(vinil-alkohol) (PVA) a BZ-rendszerre. Ők a PVA és az

izopropil-alkohol (IPA) hatását hasonlították össze (az IPA kis molekulatömegű szekunder

alkohol, amelynek a szerkezete igen hasonlatos a PVA ismétlődő egységeinek szerkezetéhez).

Azt találták, hogy az IPA szekunder alkoholos csoportja erősebb perturbens, mint a PVA

azonos csoportja, bár kvantitatív modellt nem tudtak illeszteni a megfigyelésekre, mert a) a

BZ-rendszerben kialakuló PVA-savas bromát alrendszer túl bonyolultnak bizonyult egy

szisztematikus kinetikai tanulmányozáshoz, b) és a PVA-IPA összehasonlítás is nehéz volt,

mert az IPA-savas bromát reakció terméke aceton volt (amely brómozható).

5.1.3.3 Premixing kísérletek

Annak érdekében, hogy különböző perturbensekkel végrehajtva összehasonlíthassuk a

(P5) reakció sebességét, kvalitatív kísérleteket hajtottunk végre, melyekben egy-egy

perturbenst (9,37 × 10-3 M koncentrációban) 2 órára összekevertünk a klasszikus BZ

komponenseivel, kihagyva a Ce4+-et (premixing). Azt feltételeztük, hogy (P5)-nek

köszönhetően valamennyi BrMA fog akkumulálódni, ha nincs jelen katalizátor, és ez a BrMA

csökkenteni fogja, vagy teljesen eltünteti majd az indukciós periódust. PEG2000 esetében azt

találtuk, hogy 2 órás előkeverés után a cérium katalizátor hozzáadását követően a rendszer

azonnal oszcillálni kezdett. A másik két PEG esetében az IP csökkenését tapasztaltuk, míg

MPEG2000 esetében alig észrevehetően csökkent IP, és EG esetében egyáltalán nem

tapasztaltunk ilyen jellegű hatást.

Egy másik előkeveréses kísérlettel a (P2)-(P4) és (P5) kombinált hatását igyekeztünk

bizonyítani. A Ce4+ kivételével 2 órára az összes BZ-komponenst összekevertük MPEG2000-

rel és EG-vel (mindkét perturbenst 9,37 × 10-3 M koncentrációban alkalmaztuk), és ezután a

rendszerhez adva a cérium katalizátort az oszcilláció azonnal elindult. Feltételezhető, hogy az

előkeverés alatt az EG alkoholos végcsoportja reakcióba tudott lépni a savas bromáttal, ebben

a reakcióban autokatalitikus BrO2•-gyök keletkezett, amely már képes volt tovább reagálni az

MPEG2000 polimer-láncával. Ezek a folyamatok a premix alatt fenntartották a fokozott

brómossav- és hipobrómossav-termelődést. A végeredmény egy megerősített brómmalonsav-
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akkumuláció, amely képes teljesen eliminálni az indukciós periódust. Meg kell említeni, hogy

az előkeverés nem volt szignifikáns hatással az oszcilláció periódusidejére és amplitúdójára.

5.1.3.4 Modellszámítások

Az oszcillációs rendszer polimerekkel való perturbációra adott válaszát a következő

komponensek felhasználásával modelleztük: a) felhasználtuk a legújabb modellt, az MBM

mechanizmust18, b) hozzáadtuk a polimer lánc (P2)-(P4)  és az c) alkoholos végcsoport (P5)

reakcióit.

Ebben a pillanatban még nem állnak rendelkezésre a (P2)-(P5) reakciók egzakt

sebességi állandói, de ezek mérése folyamatban van. Ugyanakkor ezek a szemikvalitatív

számítások, melyekben becsült sebességi állandókat alkalmazunk, bebizonyítják, hogy a

polimerekkel végrehajtott perturbáció feltételezett mechanizmusa kvalitatíve megjósolja

azokat a hatásokat, melyeket a kísérletek során megfigyeltünk. A szimuláció eredményei az

5.4. ábrán láthatók. Az 5.4.A ábrán a Ce4+ koncentrációjának változását modelleztük a

perturbálatlan BZ-rendszerben. Az 5.4.B ábrán a polimerláncnak tulajdonítható perturbációs

hatás látható. Ez a hatás a kísérleti eredményekkel összhangban az indukciós periódus

rövidülésében mutatkozik meg, és a periódusidő alig észrevehető hosszabbodását

tapasztalhatjuk. Az 5.4.C ábrán az alkoholos végcsoportnak köszönhető hatásokat láthatjuk,

melyek a következők: az indukciós periódus növekszik, az oszcilláció periódusideje és

amplitúdója pedig csökken. Az 5.4.D ábrán látható annak az eredménye, ha a két ellentétes

perturbációs hatás párhuzamosan végbemegy a szimulált reakcióelegyben: az indukciós

periódus csökken (a két ellentétes perturbációs hatás eredője), és a periódusidő is csökken (ez

is a két ellentétes perturbáló hatás eredője, de ez esetben ez az alkoholos végcsoport hatása,

amely dominál).
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5.4. ábra

A Ce4+ koncentrációja az idő függvényében az MBM mechanizmussal modellezett BZ-
rendszerben

A) Perturbálatran rendszer Kezdeti koncentrációk: [MA] = 0,100 M, [BrO3¯] = 0,030 M, [Ce4+] = 4 × 10-4 M,
[H2SO4] = 1 M (Összehasonlításképp az 5.1. ábra tekinthető). B) Ugyanaz a rendszer, mint az A) esetben, de
0,015 M koncentrációjú polimerrel perturbálva (pontosabban csak a polimerlánc hatásával). kP2=400 M-1 s-1.
Feltételeztük, hogy a (P3)+(P4) folyamat sebességmeghatározó lépése, amely HOBr-t termel, diffúziókontrollált
gyök-gyök rekombinációs reakció (kP3=109 M-1 s-1). C) Ugyanaz a rendszer, mint az A) esetben, de az alkoholos
végcsoport hatásával perturbálva. A brómossav-betáplálás sebessége 6 × 10-8 M-1s-1, (P5)-re tekintettel az időtől
független érték. D) A B) és C) ábrán bemutatott két perturbációs hatás kombinációja.
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5.2 A polimerlánc és a végcsoportok hatásának szétválasztása: A BZ-reakció

perturbálása metanollal (MeOH) és etilén-glikollal (EG)

5.2.1 Bevezetés

Ahhoz, hogy megértsük az elsőrendű alkoholos végcsoportok BZ-re gyakorolt hatását,

két elsőrendű alkohol, a metanol (MeOH) és az etilén-glikol perturbációs tulajdonságait

vizsgáltuk. A metanolt azért választottuk, mert a BZ-ben futó legfontosabb reakcióit

Försterling és munkatársai86 már kiderítették. Eszerint a metanol egy sebességmeghatározó

első lépésben a savas bromáttal reagál (a reakciók számozásánál a hivatkozott publikáció

számozását követem):

CH3OH + HBrO3 → CH2O + HBrO2 + H2O (R1)

A reakcióban autokatalitikus intermedier (brómossav) és formaldehid képződik. Ezután egy

gyors második lépésben a formaldehid reagál a savas bromáttal egy újabb bromóssav

molekulát  és egy hangyasavat termelve, ez utóbbi a BZ-rendszer inert végterméke:

CH2O + HBrO3 → HCOOH + HBrO2 (R2)

Az R1 és R2 reakciókban termelt autokatalitikus intermedier a BZ-rendszerben vagy az

autokatalitikus körben vesz részt, vagy eltávolítja a bromid inhibitort, attól függően, hogy az

oszcilláló rendszer éppen melyik fázisban van, hiszen az autokatalitikus és az inhibíciós

szakaszok felváltva követik egymást. Egy olyan reakcióban, melyben csak metanol és savas

bromát vesz részt, Försterling és munkatársai86 meg tudták határozni az alábbi teljes bruttó

reakció sebességi állandóját:

CH3OH + HBrO3 → HCOOH + HOBr + H2O (R6)

amely az R1, R2 és R5 (a brómossav diszproporcionálódása)

2 HBrO2 → HOBr + HBrO3 (R5)
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reakció összege.

Mivel R2 és R5 gyors reakciók, a teljes nettó R6 folyamat sebességét R1 határozza meg.

Ezért a BZ-reakcióban a perturbáló metanol okozta HBrO2 keletkezését a következőképpen

határozhatjuk meg:

2k6[CH3OH][HBrO3]

mivel R1 és R2 egy-egy HBrO2 molekulát termel. Försterling és munkatársai86

spektrofotometriával követték nyomon a keletkező HOBr koncentrációját, és meghatároztak

egy pszeudoelsőrendű sebességi állandót k6’-t, ahol

k6’ = k6·[HBrO3]

Méréseik alapján egy oldatban, amelyben a kénsav és a nátrium-bromát koncentrációja is 1M,

20 oC-on k6’ = 3,8 × 10-3 s-1. Mint az majd látható lesz, modellszámításainkban egy másik

sebességi törvényt alkalmaztunk, amely a bromát és a hidrogénion-koncentrációt tartalmazza

direkt változóként a brómsav helyett. Ugyanakkor, mivel a hidrogénion-koncentrációt nem

változtatuk, a két sebességi törvény ekvivalens. Elég valószínűnek tűnt, hogy az etilén-glikol

analóg reakcióban vesz részt, de eddig nem volt információ e reakció sebességi állandójáról.

5.2.2 Kísérleti rész

5.2.2.1 Az indukciós periódus (IP) és az oszcilláció frekvenciájának (τ) mérése

kádreaktorban

Amikor a BZ-reakcióban malonsav (MA) szubsztrátot alkalmazunk, akkor az

oszcilláció megjelenéséhez el kell érnünk egy kritikus brómmalonsav (BrMA) koncentrációt.

(Ez azért kell, mert a BrMA inhibeáló tulajdonságú bromidot termel, ami „kikapcsolja” az

autokatalitikus brómossav-termelődést, és ezzel kezdetét veszi az oszcillációs viselkedés.)

Kádreaktorban végzett kísérletekben a brómmalonsav felhalmozódása az úgynevezett

indukciós periódusban történik meg. Mivel az alkoholos perturbáció extra brómmalonsav-

befolyást eredményez, logikusan azt várjuk, hogy egy erősebb bromidforrás lesz szükséges az

autokatalitikus reakció elnyomásához. Ez magasabb BrMA-koncentrációt igényel, ami pedig

hosszabb indukciós periódust eredményez. Továbbá várható, hogy az oszcillációs

tartományban az autokatalitikus intermedier befolyása csökkenti az oszcilláció periódusidejét,

ugyanis ez a befolyás eltávolítja a bromid inhibitort, és ezúton rövidíti azt az időt, amikor a

rendszer redukált („nagy bromid koncentráció”) kvázistacionárius állapotban tartózkodik. Így

ha az oszcilláció indukciós periódusát és frekvenciáját vizsgáljuk a perturbáló
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alkoholkoncentráció függvényében, akkor jellemző kémiai dinamikai információkat

kaphatunk, melyeket összehasonlíthatunk a modellszámítások eredményeivel.

5.2.2.2 CO2-mérések

A BZ-reakció komponenseit az alábbi sorrendben adagoltuk a reaktorba:

0,5 ml 0,400 M malonsavoldat (2 M kénsavban), 0,5 ml 0,120 M NaBrO3-oldat (vízben), és

(a) 0,5 ml víz, amikor a nem perturbált BZ-reakciót vizsgáltuk, vagy (b) 0,5 ml vizes oldat,

amelyik valamely perturbáló komponenst tartalmazta különböző koncentrációkban. Ez utóbbi

oldatokat 0,150 M-os MeOH vagy 0,150 M-os EG törzsoldatokból készítettük hígítással. Az

elegyet 0,5 percig nitrogén gázzal buborékoltattuk át. Ezután a reakciót a katalizátor –

1,6 × 10-3 M Ce(SO4)2-oldat 2M kénsavban– beinjektálásával indítottuk. Így keverés után a

kezdeti koncentrációk a fő komponensekre nézve a következők voltak: [MA]0 = 0,1 M,

[BrO3¯]0 = 0,030 M, [Ce4+]0 = 4 × 10-4 M, [H2SO4] 0 = 1M, 2 ml térfogatban.

5.2.2.3 Spektrofotometriás mérések

Ezeket a vizsgálatokat 330 nm hullámhosszon (HOBr-re jellemző hullámhossz),

számítógép-vezérelt Beckman DU-640 típusú spektrofotométerrel hajtottuk végre, HAAKE

D8 típusú termosztáttal 20,0 ± 0,1 oC hőmérsékletre temperált 1,00 cm-es, mágneses

keverővel kevertetett kvarc küvettában.

A vizsgálatokhoz közvetlenül a küvettába adagoltuk a komponenseket, az itt leírt

sorrendben: 0,6 ml H2O, 0,6 ml 5 M H2SO4, 1,5 ml 2 M NaBrO3, 0,3 ml 0,1 M MeOH/EG

5.2.3 Eredmények

5.2.3.1 CO2-fejlődés a nem perturbált BZ-ből

A 2.2.3 fejezetben részletesen bemutattam, miként viselkedik a nem perturbált BZ-reakció.
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5.2.3.2 CO2-fejlődés a metanollal és etilén-glikollal perturbált rendszerből

A kísérlet eredményei az 5.5. ábrán láthatók.

5.5. ábra

A metanollal perturbált BZ-rendszer dinamikája
Kezdeti metanol-koncentrációk: [MeOH]0 = (a) 3,75 mM, (b) 9,38 mM, (c) 18,75 mM(d) 28,13 mM. A metanol

koncentrációját úgy választottuk meg, hogy a perturbáció szakaszai megfigyelhetők legyenek. Megfigyeltük,

hogy az itt alkalmazott legmagasabb koncentráció még nem fojtotta el az oszcillációt. Egyéb komponensek

kezdeti koncentrációi: [MA]0 = 0,100 M, [NaBrO3]0 = 0,030 M, [Ce4+]0 = 4 × 10-4 M, [H2SO4]0 = 1 M

A metanolnak négy jellegzetes hatása volt:

a) csökkentette vagy teljesen eliminálta a rövid preindukciós periódust

b) növelte a tényleges indukciós periódus hosszát

c) csökkentette a periódusidőt

d) és csökkentette az oszcilláció amplitúdóját.

Kvantitatív adatokkal  az 5.1. táblázat szolgál.
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Perturbáló

komponens

↓

Koncentráció 

(mM) →

0 (2.7. ábra) 3,75 (a) 9,38 (b) 18,75 (c) 28,13 (d)

IP (s) (140)+1150 (20)+1150 1500 2120 2290

τ (s) 124 55 39 29 27

MeOH

5.5. ábra

A (μmol/s.dm3) 3,1 1,9 1,1 0,7 0,5

IP (s) (140)+1150 1230 1352 1580

τ (s) 124 64 42 20

EG

5.6. ábra

A (μmol/s.dm3) 3,1 2,2 1,2 0,4

Nincs 
oszcilláció

5.1. táblázat

Összehasonlításképpen a kísérleteket újra végrehajtottuk, de metanol helyett etilén-

glikol volt a perturbáló komponens, amelynek koncentrációja megegyezett az előző

kísérletekben alkalmazott metanoléval. Az eredmények az 5.6. ábrán láthatók.
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a b

c d

5.6. ábra

Az etilén-glikollal perturbált rendszer dinamikája
Kezdeti etilén-glikol koncentrációk: [EG]0 = (a) 3,75 mM, (b) 9,38 mM, (c) 18,75 mM, (d) 28,13 mM. Az

alkalmazott EG-koncentrációk ugyanazok voltak, mint a metanol esetében. Itt a legmagasabb EG-koncentráció

már kioltotta az oszcillációt. Egyéb komponensek kezdeti koncentrációi: [MA]0 = 0,100 M,

[NaBrO3]0 = 0,030 M, [Ce4+]0 = 4 × 10-4 M, [H2SO4]0 = 1 M

Az etilén-glikol lényegében ugyanolyan hatással volt a BZ-reakcióra, mint a metanol:

megszüntette a preindukciós periódust és növelte a tényleges indukciós periódus hosszát;

csökkentette az oszcilláció peridusidejét és amplitúdóját. Továbbá az a koncentrációtartomány

is igen hasonló, amelyben a két komponens hatásosnak bizonyult. Ugyanakkor a metanol és

az etilén-glikol hatása között mennyiségi különbség volt, melyet az 5.1. táblázatban lehet

megtekinteni.

Látható, hogy kisebb koncentrációk esetén a metanol sokkal hatásosabban növelte meg

az indukciós periódust, és csökkentette az oszcilláció periódusidejét és amplitúdóját.

Ugyanakkor nagyobb perturbáló alkohol-koncentrációknál a metanol vezető szerepe csak az

indukciós periódus megnövelésénél maradt meg, és az etilén-glikol bizonyult hatásosabbnak a

periódusidő és az amplitúdó csökkentésében. Az 5.1. táblázatban szereplő magasabb
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koncentrációknál az etilén-glikol képes volt megszüntetni az oszcillációt, míg a metanol

ugyanilyen koncentráció esetében nem volt ilyen hatással a rendszerre.

5.2.3.3 A metanol–bromát és etilén-glikol–bromát reakció spektrofotometriás

vizsgálatának eredményei

Amikor a savas bromát reagál a metanollal, az R6 reakciónak megfelelően a fő termék

HOBr. Ha a HOBr és metanol között lejátszódó minden egyéb reakciót elhanyagolunk, és a

bromátkoncentráció relatív változása kicsi, akkor Försterling és munkatársai86 alapján a

sebességi törvény a következő:

]MeOH[k
dt

]HOBr[d '
6=

Ilyen ideális körülmények mellett az R6 bruttó reakció szerint a termelt HOBr

mennyisége végtelen idő elteltével egyenlő lesz a kezdeti metanoltartalommal:

[MeOH]0 = [HOBr]∞
és a következő mérlegegyenlet érvényes:

[MeOH] = [MeOH]0 – [HOBr]

Így, ha a hipobrómossv koncentrációját c-vel jelöljük, a következő differenciálegyenletet

kapjuk:

( )cck
dt
dc '

6 −= ∞

Következésképp A(t)-re, a spektrofotométerrel az idő függvényében mért

abszorbanciára az alábbi összefüggést vezethetjük le:

tk
A

)t(AAln '
6−=

−

∞

∞

és 
∞

∞ −
A

)t(AAln -t az idő függvényében ábrázolva egyenest kapunk, melynek a meredeksége a

'
6k  sebességi állandó. Försterling és munkatársai86 szerint HOBr-re 330 nm-en

ε = 32 M-1 cm-1.
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5.7. ábra
A metanol (a) és az etilén-glikol (b) reakciója savas bromáttal.

 A termelt HOBr abszorbanciája 330 nm-en az idő függvényében. Kezdeti koncentrációk: [H2SO4] = 1M,
[NaBrO3] = 0,300 M, [MeOH] = 0,010 M (a), [EG] = 0,010 M (b). Küvettavastagság: 1,00 cm.

Az 5.7.a ábrán látható görbe 2000 és 3000 s között maximumot ért el. Ez a megfigyelés

azt sugallta, hogy a reakció sokkal összetettebb, mint azt korábban gondoltuk, és a HOBr és

metanol valamely másik reakciója is végbement a kísérlet időtartamán belül. Ezt a reakciót

Försterling és munkatársai86 is megfigyelték, és úgy találták, hogy a HOBr mellett

valamennyi Br2 is megjelent a reakciótermékek között, és az R6 rekció végső hozama csak

86 % volt. Esetükben a kezdeti metanolkoncentráció 10-3 M körül volt. A mi kísérleteinkben a

metanolkoncentráció jóval magasabb volt (mivel az általunk használt küvetta 10-szer

rövidebb volt, kénytelenek voltunk magasabb metanolkoncentrációt alkalmazni),

következésképp a maximális HOBr hozam kisebb volt (60 % körül). Mindezek végül

komplikációkhoz vezettek, amikor a linearizált diagramból '
6k -ot számítottuk.

Hogy elkerüljük ezeket a problémákat, a következő lépéseket tettük:

a) A∞ értékét nem a kísérletekből határoztuk meg, hanem a kezdeti alkohol-koncentráció

és a HOBr moláris abszorpciós koefficiense alapján kalkuláltuk. Így a következő

értéket alkalmaztuk a számításokban: A∞ = (32 M-1cm-1) × (0,01 M) × (1 cm) = 0,32

b) Csak a mérés első 200 s-át használtuk fel ahhoz, hogy meghatározzuk a linearizált

diagram kezdeti meredekségét, amelyből '
6k  értékét számítottuk. Kísérleteink alapján,

melyeket 1 M-os kénsavoldatban, és 1, 0,3 és 0,15 M bromátoldatban hajtottunk

végre, ( ) 1
3

13'
6 s]BrO[M10)6,06,3(MeOHk −−−−×±= . Ez jó egyezésben van a

Försterling és munkatársai1 által 1 M bromátkonentrációra megadott

( ) 13'
6 s10)6,08,3(MeOHk −−×±=  értékkel, így a további számításokban az ő adatukat

használtuk. Valójában többek között azért ismételtük meg ( )MeOHk '
6

meghatározását, hogy ellenőrizzük magát a módszert, amelyet utána a ( )EGk '
6
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meghatározásához is alkalmaztunk. A másik ok az volt, hogy megvizsgáljuk, az

általunk alkalmazott reakciókörülmények között vajon ( )MeOHk '
6  a

bromátkoncentráció függvényében valóban lineáris-e.

A ( )EGk '
6  sebességi állandót a ( )MeOHk '

6 -hoz hasonló módon határozható meg. Az

5.7.b ábrán az etilénglikol – savas bromát reakció futása közben rögzített abszorbancia – idő

diagram látható. Ahhoz, hogy ezt a görbét a metanoléhoz hasonló módon kiértékelhessük,

figyelembe vehetjük az analóg (E1) és (E2) oxidációs lépéseket:

HOCH2CH2OH + HBrO3 → HOCH2CHO + HBrO2 + H2O (E1)

HOCH2CHO + HBrO3 → HOCH2COOH + HBrO2 (E2)

Ez esetben is E1 a sebességmeghatározó lépés, míg E2 jóval gyorsabb, akárcsak R1 és R2

esetében. A bruttó folyamat analóg R6-tal:

HOCH2CH2OH + HBrO3 → HOCH2COOH + HOBr + H2O (E6)

 és ( )EGk '
6  meghatározható az 

∞

∞ −
A

)t(AAln – idő diagram kezdeti meredekségéből. A

kísérleti eredmények alapján ( )EGk '
6  = (2,7 ± 0,3) × 10-3 M-1s-1.

A kezdeti reakciósebességeket tekintve a fenti számítások helyesek, de hosszú távon

újabb probléma merül fel. R6 esetében a végtermék hangyasav, míg E6 esetében glikolsav

(hidroxi-ecetsav). Az ismeretes90, hogy a hangyasav a BZ-reakció inert végterméke, de a

glikolsav nem teljesen inert. Ruoff és munkatársai szerint91 a BZ-reakcióban a glikolsav

lassan reagál, és először glioxilsavat termel, amely gyorsan tovább oxidálódik hangyasavvá:

HOCH2COOH + HBrO3 → OCHCOOH + HBrO2 + H2O (G1)
OCHCOOH + HBrO3 → HCOOH + HBrO2 + CO2 + H2O (G2)

A G1-G2 folyamat mellett arra is bizonyítékot találtak, hogy egy másik reakcióúton a

glioxilsav teljesen szén-dioxiddá oxidálódhat.

Valóban, az 5.7.b ábrát megfigyelve látható, hogy az 5.7.a ábrán látható görbével

ellentétben ez nem ér el maximumot 6000 s alatt, jelezve, hogy egy lassú konszekutív reakció

megy végbe, amely akár ellensúlyozni is képes a HOBr fogyását is, ami máskülönben

abszorbancia-csökkenést okozna.
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5.2.3.4 Modellszámítások: az MBM mechanizmus alkalmazása a nem perturbált

BZ-reakcióra

Az MBM mechanizmus kiválóan alkalmas azon BZ-reakció oszcillációinak

reprodukálására, amelyben a szubsztrátum brómmalonsav. Ugyanakkor, ha a szubsztrátum

malonsav, néhány jellegzetes eltérés tapasztalható a kísérleti és a szimulált eredmények

között, miként azt a 18. referencia is említi, és ugyanezek a problémák az 5.8. ábrán is

észrevehetők.

Ha összehasonlítjuk a 2.7. ábrát és a 5.8. ábrát látható, hogy a CO2-fejlődés mértéke és

az indukciós periódus jól egyezik, de a szimulációban a periódusidő 1,7-szer hosszabb, és

nincsen preindukciós periódus. Nyilvánvalóan az MBM mechanizmus messze áll attól, hogy

tökéletes legyen, ugyanakkor a preindukciós periódus kivételével nagyságrendileg

meglehetősen jó leírást ad a tapasztalt dinamikai jelenségekről.

5.8. ábra

CO2-fejlődési sebesség az idő függvényében az MBM mechanizmussal szimulált nem

perturbált BZ-rendszerben.

IP = 1250 s, τ = 190 s, A = 3,7 
3dms

mol
⋅
μ

5.2.3.5 Modellszámítások: a perturbáció beillesztése az MBM mechanizmusba

Munkánk egyik célja az volt, hogy az MBM18 modellt alkalmazzuk a BZ alkoholos

perturbációjának szimulálására. Ilyen jellegű számítógépes szimulációk egyrészt

megmutathatják az új modell képességeit, valamint segíthetnek ellenőrizni az alkoholos

perturbációk feltételezett mechanizmusát.

Apró probléma, hogy a Försterling és munkatársai86 által közölt sebességi törvényt,

amely a metanol savas bromáttal történő oxidációjára vonatkozik, brómsavval (HBrO3)
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számították, míg az általunk alkalmazott BZ/MBM modellben az egyetlen változó, mely

Br(V)-öt tartalmaz nem a HBrO3, hanem a bromátion. (Ez azért van, mert a Br(V) leginkább

ebben a formában fordul elő.) Natarayan és Venkatasubramanian92 néhány másodrendű

alkohol oxidációját tanulmányozta savas közegben, és az alábbi sebességi törvényt találták:

k4[Br(V)][ROH][H+]2

ahol Br(V) helyettesíti a BrO3¯-iont. Alátámasztották, hogy a protonált brómsav az aktív

komponens, és ez megmagyarázza a folyamat másodrendű függését a hidrogénion-

koncentrációtól. Számításainkban ezt a sebességi törvényt használtuk, de k4-et kROH-ként

tüntettük fel. Mivel a két sebességi törvény ugyanazt a mért reakciósebességet kell, hogy

kiadja, a következő egyenlet érvényes:

kROH[BrO3¯][ROH][H+]2 = '
6k  [ROH]

Így kROH a következőképpen számítható:

313
2

3

2
3

'
6

ROH Ms1028,2
29,1

108,3
]H][BrO[

kk −−−
−

+− ×=
×

==

Ezzel az értékkel a HBrO2 keletkezés sebessége

2kROH[BrO3¯][ROH][H+]2

mivel minden egyes metanolmolekula oxidációja folytán két darab HBrO2 keletkezik. A BZ

szimulációkban a fenti, hidrogénion-koncentrációtól való másodrendű függés nem túl

jelentős, mivel a reakció során a hidrogénion-koncentráció nem változik jelentősen.

5.2.3.6 Modellszámítások: a metanollal perturbált BZ-rendszer szimulációja

Miután a perturbációs reakciót az MBM mechanizmusba illesztettük, négy különböző

metanol-koncentrációval végrehajtottuk a modellezést. Az eredmények az 5.9. ábrán láthatók.

Az 5.5. és 5.9. ábrákat összehasonlítva elég jó kvalitatív egyezést tapasztalunk a

kísérletek és a szimuláció eredményei között. Mind a kísérletekben, min a szimulációban

növekvő mennyiségű metanollal növelhető az indukciós periódus, és csökkenthető az

amplitúdó és az oszcilláció periódusideje. Ugyanakkor kvalitatív szinten eltérés tapasztalható:

a modellszámítás során kialakult perturbáció túl erős. Például a számítások során a 8,7 mM

koncentrációban jelen lévő metanol képes teljesen megszüntetni az oszcillációt, míg a valós

kísérletekben a 40 mM koncentrációban jelen lévő metanolnak sem sikerült. Továbbá a

modellezésnél a perturbált rendszer indukciós periódusa 2-3-szor hosszabb. Másrészről, a

metanollal perturbált rendszer oszcillációjának frekvenciája a szimuláció során kevésbé

csökkent, mint a valós kísérletek során.
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5.9. ábra

Számított CO2-fejlődési görbék eltérő kezdeti metanol-koncentrációkhoz
Számított CO2-fejlődési görbék a következő kezdeti metanol-koncentrációkhoz: (a) 3,75 (b) 6,0 (c) 8,5 és (d)

9,38 mM. A legalacsonyabb (3,75 mM) és a legmagasabb (9,38 mM) értékek azonosak azokkal az értékekkel,

melyeket 5.5. ábrán (a és b) bemutatott perturbációs reakciókban alkalmaztunk. Amikor a szimulációkban

~8,6 mM-nál nagyobb kezdeti metanol-koncentrációt alkalmaztunk, akkor nem tapasztaltunk oszcillációt. A

szimulációk során kapott dinamikai paraméterek: IP (indukciós periódus hossza): (a) 3200, (b) 4000, (c)

~6500 s; τ (oszcilláció periódusideje): (a) 70, (b) 64, (c) 60 s; A (oszcilláció amplitúdója): (a) 3,8, (b) 3,3, (c) 1,7

3dms
mol
⋅
μ .

5.2.3.7 Modellszámítások: az EG-lal perturbált rendszer szimulációja

Az MBM mechanizmusban a következő két nettó reakciót alkalmaztuk perturbáló

reakciókként:

HOCH2CH2OH + 2 HBrO3 → HOCH2COOH + 2 HBrO2 + H2O (E6’)
 és

HOCH2COOH + 2 HBrO3 → HCOOH + 2 HBrO2 + H2O + CO2 (G6’)
Míg )EG(k '

6  = 2,7 × 10-3 M-1s-1 ismeretes volt kísérleteinkből, addig )GA(k '
6 értékéről

semmiféle adat nem állt rendelkezésre (GA itt a glioxilsavat helyettesíti).
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Az 5.7.b ábra alapján feltételezhető, hogy )GA(k '
6 < )EG(k '

6 . Így pusztán azért, hogy

egy ilyen modell kvalitatív jellemzőit láthassuk, illusztratív modellszámításokat hajtottunk

végre )GA(k '
6 =1,9 × 10-3 M-1s-1 értékkel. Ezeknek a számításoknak az volt a célja, hogy

megmutassák, hogy a metanollal ill. etilén-glikollal perturbált kísérleti rendszerek közötti

különbségek kvalitatív módon modellezhetők a két komponensre vonatkozó különböző

perturbációs sémáknak megfelelően. Az eredmények az 5.10. ábrán láthatók.

5.10. ábra

Számított CO2-fejlődési görbék eltérő kezdeti etilén-glikol koncentrációkhoz
Számított CO2-fejlődési görbék a következő kezdeti etilén-glikol koncentrációkhoz: (a) 3,75, (b) 8,5 mM. A

szimulációk során kapott dinamikai paraméterek: IP: (a) 3050, (b) ~6200 s; τ: (a) 70, (b) 25 s; A: (a) 3,9,

(b) 0,2 
3dms

mol
⋅
μ .

Az 5.9. és 5.10. ábrákat összehasonlítva észrevehető, hogy amíg a perturbens

alacsonyabb koncentrációban van jelen (3,75 mM), a metanol erősebb hatással bír, mint az

etilén-glikol, de magasabb etilén-glikol-koncentrációnál ez megfordul. A kísérletek során is

hasonló volt a megfigyelésünk (5.5. és 5.6. ábra)

5.2.4 Összefoglalás

Miként azt bemutattam, a szimulációk kvalitatív szinten eredményesek, de kvantitatív

eltérések tapasztalhatók a kísérleti eredményekhez képest. Ez azt sugallja, hogy a

modellszámítások egyes pontokon nem követik eléggé a valóságot, és ha lehet, ezeket ki kell

javítani. Két lehetőség van: a) az alkoholos perturbáció sebessége és/vagy mechanizmusa eltér

a feltételezettől (és ez esetben az alkohol csak kisebb perturbáló hatással bír a BZ-rendszerre);
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b) illetve a perturbáció nem gyengébb, csak a BZ-oszcillátor robosztusabb és „túléli” az

erősebb perturbációt is. Ez esetben a perturbálatlan rendszer mechanizmusán kell változtatni.

Nézzük először az a) lehetőséget. (Mivel az etilén-glikol oxidációjának mechanizmusa

jóval bonyolultabb, a vizsgálódás elsősorban a metanollal való perturbációra fókuszálódik,

ahol a mechanizmus egyszerűbb és jól ismert.) Két lehetőség van arra, hogy a BZ-rendszerben

az alkohollal való perturbáció gyengüljön: a) A perturbáló reakció (az autokatalitikus

intermedier, a brómossav termelése alkoholból és savas bromátból) sebességét eredetileg

különálló spektrofotometriás kísérletekből határozták meg86 a BZ-rendszerével  azonos

kénsavkoncentrációt alkalmazva, de jóval magasabb (1M) bromátkoncentrációval. Így, ha a

sebességi törvény a bromátkoncentrációra nézve nem lineáris, akkor a perturbációt

túlbecsülhetjük. Ezt a lehetőséget spektrofotometriás mérésekkel ellenőriztük, jóval

alacsonyabb (0,3 és 0,15 M) bromát koncentrációt alkalmazva, és nem tapasztaltunk mérhető

eltérést a lineáris sebességi törvénytől sem a metanol, sem az etilén-glikol esetében. Ez a

megfigyelés megegyezik Natarayan és Venkatasubramanian eredményeivel92, akik úgy

találták, hogy másodrendű alkoholok esetében a sebességi törvény alacsony

bromátkoncentráció esetében lineáris a bromátra nézve. Így ez a fajta nemlinearitás nem

okozhatja a kísérletek során tapasztalt perturbációcsökkenést. b) Az alkoholos perturbáció

akkor is gyengébb lehet a vártnál, ha az alkohol nem csak a brómossav termelésében, de

annak fogyasztásában is részt vesz. Végrehajtottunk további modellszámításokat is a

metanollal (belevéve a formaldehid intermedier minden lehetséges reakcióját), amelyek

megmutatták, hogy csak akkor játszanak szerepet ezek a reakciók, ha sebességi állandójukat

szokatlanul magasra állítjuk be. Amikor ilyen nagy sebességi állandókat használtunk, egyéb

nem valósághű jelenségek tűntek fel, miközben a alkoholos perturbáció jósolt hatása továbbra

is túl nagy maradt.

Így tehát elég valószínű, hogy nem az alkoholos perturbáció mechanizmusával, hanem

magával az MBM mechanizmussal vannak problémák. Az egyik lehetőség, hogy a szerves

szabadgyökök, főként a karboxilgyök18, sokkal jelentősebb szerepet töltenek be a

mechanizmusban. Az MBM mechanizmus ilyen irányú továbbfejlesztése folyamatban van.

5.2.5 Következtetések

1. Az MBM mechanizmus alkalmas a perturbálatlan klasszikus BZ-reakció

modellezésére. Kifejezetten eredményes a CO2-fejlődés mértékének megjóslására: a

számított és a mért értékek között az eltérés 20-30 %. (Ez már fejlődés ahhoz
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képest, hogy korábban ez az eltérés 2 nagyságrendet is kitett.93) Ugyanakkor a

szimulációban a periódusidő (190 s) hosszabb, mint a kísérletekben (124 s).

2. A BZ-reakció szimulációja az alkoholos perturbációval kiegészített MBM

mechanizmussal kvalitatíve jó eredményt hozott: az alkoholos perturbáció növelte

az indukciós periódust, és csökkentette az oszcilláció amplitúdóját és periódusidejét.

Ugyanakkor a számított perturbáció összehasonlítva a kísérletek során elérttel

4-5-ször erősebb.

3. A kísérletekben tapasztalt kis eltérés a metanol és etilén-glikol hatása között

magyarázható a savas bromát és ezen komponensek közötti reakciók sebességi

állandójának különbségével ( )MeOH(k '
6 = 3,8 × 10-3M-1[BrO3¯]s-1,

)EG(k '
6 = 2,7 × 10-3 M-1[BrO3¯]s-1 1 M-os kénsavas közegben).

4. A 2. és 3. pont alátámasztja, hogy az alkoholos perturbáció (az autokatalitikus

intermedier, a brómossav termelése oxigénatom-transzfer reakcióban)

mechanizmusa alapvetően helyes. A kísérleti és számított rendszerben tapasztalt

alkoholos hatás közötti különbség azt sugallja, hogy az MBM mechanizmust néhány

helyen módosítani kell ahhoz, hogy még jobb egyezést érjünk el a kísérletekkel.
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Összefoglalás

Ph.D munkámnak az volt a célja, hogy minél jobban megismerjem a Belouszov-

Zsabotyinszkij (BZ) oszcillációs reakciót. Ennek érdekében kísérleteket hajtottam végre,

melyeknek egy részét a továbbfejlesztett CO2-mérőberendezéssel, más részét

potenciometrikus mérésekkel, kisebb részét pedig spektrofotometriás úton követtem nyomon.

Az eredményeket beillesztettem az MBM-mechanizmusba, és összehasonlítottam a kísérleti

és a szimulációs görbéket, ezzel ellenőrizve a modell helyességét.

A mérőrendszer fejlesztése

A BME Kémiai Fizika Tanszékén évek óta alkalmazzák a CO2-mérésre megtervezett

mérőrendszert. Az újabb és újabb vizsgálatok azonban mindig más kihívásokat támasztanak,

és ennek megfelelően kell továbbfejleszteni a berendezést. Doktori munkám során a

mérőrendszeren számos módosítást hajtottam végre, ezek például a következők:

üvegreaktorok kifejlesztése, amelyben egyszerre lehet alkalmazni a mágneses kevertetést és a

gázbevezetést; megbízható váltócsap tervezése az akkumulációs mérésekhez; fém-mentes

injektor alkalmazása. (2.2 és 2.3 fejezet; [4])

Oxálsav a Belouszov-Zsabotyinszkij reakcióban

A tiobarbitursavas teszt módosításával egyértelműen bizonyítottam az oxálsav jelenlétét

a BZ-reakció indukciós periódusában. (3. fejezet; [1])

A további munka során kiderült, hogy ez a komponens befolyásolja a reakció

dinamikáját. Kísérletekkel meghatároztam a hipobrómossav-oxálsav reakció sebességi

állandóját. (4.1 fejezet; [4]) Erre a reakcióra egy paralel reakcióutat is találtam, amelynek

részrendje a hipobrómossavra nézve 2. (4.1 fejezet; [4]) Ezekben a folyamatokban a hidrogén-

oxalát-ion volt az aktív komponens. Egyúttal az is kiderült, hogy a disszociálatlan oxálsav és

a hipobrómossav között végbemenő reakció sem elhanyagolható, ha az oxálsav

disszociációfoka kicsiny. Kísérletekkel és az azokat kiegészítő modellszámításokkal

meghatároztam továbbá az oxálsav savas bromáttal és brómossavval való másodrendű

reakcióinak sebességi állandóit. (4.1 fejezet; [4]) Ezekben a folyamatokban a karboxilgyök

részvételét elhanyagoltam.

Amennyiben azonban Ce4+-ionok is jelen vannak a reakcióelegyben, jelentős mértékű

lesz a karboxilgyök-termelődés, ami különböző reakciókban vehet részt. Rátáplálásos
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kádreaktor kísérletekkel megállapítottam, hogy Ce4+-ionok jelenlétében a bróm-oxálsav

reakció valójában láncreakció, amelyben aktív komponensként a karboxilgyök mellett a •Br

vesz részt. (4.2 fejezet; [5])

Megvizsgáltam az oxálsav szubsztrátumú BZ-reakciót is. Ehhez kapcsolódóan

potenciometrikus mérésekkel megállapítottam, hogy a fizikai brómeltávolítás felfogható úgy

is, mint egy elsőrendű kémiai reakció. Különböző reakció-térfogatokra és nitrogéngáz

áramlási sebességekre vonatkozóan meghatároztam a fizikai brómeltávolítás sebességi

állandóját, amely az oxálsav szubsztrátumú BZ-reakció dinamikai paramétere. (4.1 fejezet;

[4])

Az irodalomból ismert és az újonnan gyűjtött sebességi állandókat beillesztettem az

MBM-mechanizmusba, és modellszámításokat hajtottam végre. Az eredmények kvalitatív

szinten jól egyeznek a kísérletekkel, de további kutatásokra van szükség, ugyanis a

modellezés során még kissé alulbecsültük a reakció sebességét, tehát nagyon valószínű, hogy

valamilyen reakcióval ki kell egészíteni a modellt. (4.3 fejezet; [5])

A BZ-reakció perturbációja alkoholokkal és különböző polimerizációs fokú polietilén-

glikolokkal

Különböző polimerizációs fokú polietilén-glikolokkal (PEG) perturbáltam a BZ-

reakciót, és ezen kísérleteket modellszámításokkal vetettem össze. Ily módon kimutattam,

hogy a PEG-nek nem csak az alkoholos hidroxil-csoportjai fejtenek ki perturbáló hatást,

hanem valamilyen módon a polimer váz is képes reagálni a BZ-reakció köztitermékeivel,

valószínűleg BrO2• gyökkel, vagy a Ce4+ ionnal. (5.1 fejezet; [2]) Ahhoz, hogy szétválasszam

a polimerlánc és a végcsoportok hatását, a BZ-reakciót metanollal (MeOH) és etilén-glikollal

(EG) perturbáltam, és a perturbáció eredményeit modellszámításokkal hasonlítottam össze.

Így bizonyítani tudtam, hogy ezen reagensek hatása azzal magyarázható, hogy a savas

bromátot brómossavvá redukálják, amely a BZ-reakció autokatalitikus intermedierje. (5.2

fejezet; [3])
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Függelék

A kI és kI
(2) sebességi állandók számítása a HOBr-oxálsav reakció egyesített

sebességi törvényének alkalmazásával

A HOBr-oxálsav reakció differenciális sebességi törvényét és a HOBr kádreaktorban

lévő komponens mérlegét tekintve a következő differenciálegyenletet nyerhetjük:

yxk2xyk2
dt
dx 2)2(

II −−=

ahol x = [HOBr] és y = [OA]. Ezt az egyenletet átírhatjuk így

x)xb)(xa(k
dt
dx )2(

I ++−=

ahol a = 2y0 és )2(
I

I

k
kb = . (Itt a HOBr–OA reakció sztöchiometriáját is figyelembe vettük,

amely alapján x-x0 = 2(y-y0), mivel egy oxálsavmolekula kettő hipobrómossav-molekulát

fogyaszt.) Az utóbbi differenciálegyenletet zárt formában lehet integrálni, amelyet átrendezve

a következő összefüggést kapjuk:
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Ekkor, adott a, kI és kI
(2) értékek esetén t vs  x görbe készíthető. Mivel x a mért

elektródpotenciál-jelből számítható ezzel az egyenlettel

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ε−ε

=
mV2.25

expxx 0
0  (2),

t vs ε diagramot is készíthetünk, amelyet össze lehet hasonlítani a kísérleti t vs ε görbével,

ahogyan az a 4.4. ábrán látható. Ahhoz, hogy megtaláljuk az optimális kI és kI
(2) értékeket,

egy másik technikát alkalmaztunk. Ezt a technikát az tette lehetővé, hogy az (1) kifejezés az

időre explicit. (Tehát egy adott x koncentrációhoz, illetve ε elektródpotenciálhoz könnyen

számítható egy t idő, míg fordítva viszont nem. A kísérletek adott, valóban mért

időintervallumához egy úgynevezett „kalkulált időt” becsültünk a következőképpen: először a

mért potenciálból x értékét számítottuk a (2) egyenlet alapján; azután az x értékekből az időt

kalkuláltuk az (1) egyenlet alapján. A számított időt a mért idő függvényében ábrázoltuk

(6.1. ábra). Az optimális kI és kI
(2) értékeket úgy választottuk meg, hogy az origón átmenő

egységnyi meredekségű egyenest kapjunk. Ahogyan az a 6.1. ábrán látható, ezt a 0-400 s
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intervallumban lehet megvalósítani. (400 s-on túl a HOBr koncentráció annyira kicsi lesz,

hogy az elektródválasz már nem követi a Nernst-összefüggést.)

0 200 400 600
0

200

400

t/s
 (c

al
cu

la
te

d)

t/s (measured)

6.1. ábra
t(számított) vs t (mért) görbe az 4.1.3. ábrán szereplő mérési adatokhoz

kG és kEV kiszámítása

Az első „blank” kísérletekben a brómeltávolítást fizikai folyamatként hajtottuk végre,

mellőzve mindenféle kémiai reakciót. A mért ε feszültség ez esetben így írható fel:

0

2
0 ]Br[

]Br[
lnmV2,25 −⋅+ϕ=ε

ahol φ0 egy konstans feszültségérték, [Br¯]0 pedig a konstans bromidionkoncentráció. ε idő

szerinti deriváltja a következő:

dt
]Br[d

]Br[
1mV6,12

dt
d 2

02

⋅⋅=
ε

Mivel a fizikai brómeltávolítás sebessége arányos a bróm oldatbeli koncentrációjával

]Br[k
dt

]Br[d
2EV

2 −= ,

kEV a következőképpen számítható:

mV6,12
dt
d

k EV

ε
−

=
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Jelen esetben a fizikai brómeltávolítás lényegében elpárolgás; így kEV a párolgás

„sebességi állandója”. Természetesen ez a sebességi állandó függ a reaktor geometriájától, a

keverés sebességétől, de ezeket a paramétereket állandó értéken tartottuk a láncreakció

felkutatását célzó kísérletek során. A brómveszteség ekkor minimális volt, mert nem

buborékoltattunk keresztül gázt az oldaton. Amikor gázátbuborékoltatást is alkalmazunk,

miként a 4.1. fejezetben, a brómeltávolítás mértéke jóval nagyobb lesz. A 4.1. fejezetben ezt a

sebességi állandót kG-vel jelöltük. Nyilvánvaló, hogy mind kEV, mind kG ugyanazt a

folyamatot jellemzi: a bróm fizikai eltávolítását. Az eltérő jelölés oka annak hangsúlyozása

volt, hogy míg kEV kicsi és állandó (gázbuborékoltatás nélkül a felülről nyitott kédreaktorból a

folyadék felszínéről elpárolgó igen kis brómveszteségről van szó), addig kG jóval nagyobb, és

bifurkációs paraméterként alkalmazott sebességi állandó.

A platinaelektród szimulált elektródpotenciáljának (ε) számítása az aktuális

bróm-, bromid- és Ce4+-koncentráció alapján

Amikor bróm és bromid is jelen van, a platinaelektród potenciálját elsősorban a

bróm/bromid redoxpotenciál szabja meg. Ugyanakkor, ha a brómkoncentráció kicsi, akkor a

Ce4+ befolyása is észlelhető lesz, amely a Nicolsky-Eisenman94 féle kifejezéssel írható le,

amelyben az elektródpotenciál képletében a Ce4+-koncentrációt (megszorozva egy

szelektivitási koefficienssel) hozzáadják a brómkoncentrációhoz. Így a mért ε feszültség

20 oC-on a következőképp adható meg:

0

4
2

0 ]Br[
]Ce[002.0]Br[

lnmV2,25 −

++
⋅+ε=ε

ahol ε0 a mi kísérleteinkben 893 mV volt, és [Ce4+] a semibatch reaktorban kialakuló

stacionárius Ce4+ koncentráció. A 0,002 értékű szelektivitási faktor kísérletileg meghatározott

érték. A fenti formula egy lehetséges magyarázata a következő. Az a legvalószínűbb, hogy a

Pt-elektród mindig a brómra ad válaszjelet. Ugyanakkor, ha a brómkoncentráció az oldat

főtömegében nagyon kicsire esik vissza, akkor az elektród felületén adszorbeálódott igen

parányi mennyiségű bróm is jelentőssé válhat. Ha feltételezzük, hogy a platina felszín

katalizálja a bromid Ce4+ által való oxidációját brómmá, akkor ez a felszínen adszorbeálódott

bróm befolyásolhatja a kialakuló elektródpotenciált. Ez az elektródpotenciált befolyásoló

felszíni brómkoncentráció arányos lehet a felszínen lezajló reakció sebességével, amely pedig

arányos az oldat Ce4+-koncentrációjával. Így tehát a felszíni és az oldatbeli brómkoncentráció
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fogja megszabni az elektródpotenciált. Ez azonban csak akkor tapasztalható, ha a

brómkoncentráció nagyon kicsi.
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