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I. Bevezető, előzmények
1.1. Kémiai dinamikai rendszerek
Tekintsünk egy reaktort, amelyben kémiai anyagok reagálnak. Az egyszerűség
kedvéért egy izoterm, zárt, jól kevert (homogén) reaktorról legyen szó. A reakció során
a kiindulási anyagok különféle köztitermékeken keresztül részben vagy egészben
végtermékké alakulnak. Valamennyi, a reakcióban résztvevő kémiai komponens
koncentrációja változik az időben. Ekkor tehát egy többváltozós dinamikai rendszerrel
állunk szemben.
A rendszer állapotát koordinátarendszerben (n komponens esetén n dimenziós
koordinátarendszerben) egy pont fogja megadni. A rendszer állapotának megváltozását a
pont (n dimenzióban egy n dimenziós állapotvektorral jellemezhető) mozgása mutatja, a
pálya amit leír, a dinamikai rendszer egyik trajektóriája.
Ha a rendszer egy későbbi állapota a kiindulási feltételeken kívül csak az időtől
függ, determinisztikus dinamikai rendszerről beszélünk Ha csak az állapot változás
sebessége ismeretes mint a pillanatnyi állapot függvénye - és az állapothatározó idő
szerint deriválható - akkor differenciálható dinamikai rendszerről szokás beszélni. A
kémiai dinamikai rendszerek általában ilyenek.
Több változó esetén n változós differenciálegyenlet-rendszert kapunk, ahol egy
bizonyos komponens koncentráció változási sebessége függhet a sajáton kívül még más
komponens koncentrációjától is. A felírható differenciálegyenlet-rendszer az esetek
nagy többségében nem lesz lineáris. Az ilyen rendszerekben sok olyan érdekes jelenség
figyelhető meg, amelyek a lineáris kémiai rendszerekben nincsenek. Ilyen például az
oszcilláció, ahol a nemlinearitáson kívül egyéb feltételeknek is teljesülnie kell. (Például
úgynevezett nyílt rendszert kell alkalmazni ha az oszcillációt tetszés szerinti ideig fenn
kívánjuk tartani.)
1.2. Oszcilláló kémiai reakció:
Egy igen egyszerű elvi sémán keresztül nézzük meg, mi is történik egy oszcillációs
reakcióban. Tételezzünk fel két reakciót a komponensek között:
A+X→C+Y
B+Y→D+X
Összesítve:

A+B→C +D
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Egy ilyen reakcióban az esetek többségében stabil stacionárius állapot jön létre. A
kémiai instabilitást – a stacionárius pont destabilizálását – egy különleges, ritka ún.
öngyorsuló

reakciónak

kell

biztosítania.

Az

öngyorsuló

reakció

általában

autokatalitikus, de lehet szubsztrát inhibeált is. Előbbiben a termékek gyorsítják,
utóbbiban a kiindulási anyagok lassítják a reakciót. Mindkét esteben a reakció
előrehaladtával a reakció gyorsul. Tegyük fel, hogy a második reakció a sémában ilyen,
és az első reakcióban keletkező Y komponens zömét ugrásszerűen X komponenssé
alakítja át. Ennek szintje meg is maradna, ha az első reakció nem lenne. Azonban az első
reakcióban termelődő másik termék (C) az öngyorsuló reakciót késleltetve bár, de
leállítja azaz inhibeálja (az egyszerűség kedvéért ezek a reakciók nem szerepelnek a
sémában). Az inhibíció következtében a második reakció (X komponenes termelődése)
lassul, majd leáll, az első pedig fogyasztani kezdi az X komponenst. Végül annyira
kevés X komponens lesz, hogy az első reakcióban termelődő kevés inhibítor már nem
tudja megakadályozni az öngyorsuló reakció beindulását, a ciklus újra indul. Így a
reakció előrehaladtával például az X komponenst termelő reakció sebessége időnként
felgyorsul, majd nagyon lelassul, ekkor az X komponenst fogyasztó reakció dominál.
Vagyis a reakciók sebessége ingadozik, ennek következtében az X és Y komponens
mennyisége ciklusonként nő illetve csökken, vagyis létrejön a kémiai oszcilláció.
Természetesen, ha az A és B komponensek folyamatos utánpótlásáról nem
gondoskodunk, akkor előbb-utóbb megszűnik az oszcilláció. Kevert tankreaktorban nyílt
rendszer esetén azonban az oszcillációs állapot tetszés szerinti ideig fenntartható.
1.3. A Belouszov - Zsabotyinszkij reakció
Az elmúlt három évtized során az oszcilláló kémiai rendszerek a figyelem
középpontjába kerültek. A Belouszov - Zsabotyinszkij [1],[2],[3] (BZ) reakció az egyik
legtöbbet vizsgált és legjobban mérhető az oszcilláló kémiai reakciók közül.
Általánosságban a BZ reakció valamilyen szerves szubsztrát (pl. malonsav (MA))
-

párhuzamos brómozása és oxidációja bromát (BrO3 ) által fém ion katalizátor (pl.
4+
cérium(IV) (Ce )) jelenlétében vizes savas közegben [4]. A BZ rendszerben a

különböző oxidációs állapotú (-1-től 5-ig) oxibróm részecskék játszanak szerepet az
autokatalitikus reakciók indításában és gátlásában, így jön létre az oszcilláció. Az
elmúlt 20 év során az oszcilláló BZ reakció iránti folyamatos érdeklődés eredménye,
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hogy sok ismeret gyűlt össze az oxibróm vegyületek (BrO3 , BrO2., HBrO2 és HOBr)

reakcióiról egyrészt egymással, másrészt a cérium katalizátorral. Így az évek során a BZ
reakció „szervetlen alrendszere” nagyjából világossá vált [3],[4],[5],[6].
A klasszikus Belouszov-Zsabotyinszkij (továbbiakban BZ) reakció - a malonsav
3+

kénsavas bromátos oxidációja (Ce / Ce

4+

katalizátor jelenlétében) - a leggyakrabban

vizsgált kémiai oszcillátor és kitűnő példája a nemlineáris dinamikai viselkedésnek
(szimmetria sértés vagy csökkenés, idő- és térbeli szerkezetek, önszerveződés) a
kémiában. Ennek ellenére a reakció szerves alrendszere jóval kevésbé ismert. Ennek
egyik oka, hogy a reakció felfedezésének és kutatásának kezdeti periódusában a modern
analitikai vizsgálati módszerek (pl. HPLC, ESR, NMR) még nem voltak széles körben
elterjedtek.
A Kémiai Fizika tanszéken több évtizede foglalkoznak a BZ oszcillációs reakció
mechanizmusával, köztitermékeinek vizsgálatával. Az elmúlt néhány évben sok új
reakcióutat és intermediert fedeztek fel a BZ reakció mechanizmusában a HPLC
4+

technika segítségével. Ezek a korai vizsgálatok kizárólag a Ce

- szerves szubsztrát

rendszerre irányultak. A disszertációban közölt kísérletek az első vizsgálatok a teljes BZ
rendszeren, illetve annak az indukciós periódusában.
Saját munkám előtt szeretném röviden ismertetni a BZ reakcióra kidolgozott
korábbi modelleket, eredményeket: FKN, Oregonátor; GTF, Radikalátor;.
1.4. Field-Kőrös-Noyes (FKN) mechanizmus, Oregonátor modell, Radikalátor modell
-

A MA - BrO3 - Ce

4+

reakció a legalaposabban vizsgált oszcillációs reakció [3].

Az első magyarázat a megfigyelt oszcillációkra Vavilintől és Zsabotyinszkijtől ered
1969-ből [7],[8]. Ezt fejlesztette tovább, illetve öntötte kémiai mechanizmus formájába a
szervetlen alrendszerre vonatkozóan Noyes, Field és Thompson [9], majd pedig a
szerves alrendszert is bevonva Field, Kőrös, Noyes (FKN) [4].
A kémiai instabilitást általában egy öngyorsuló reakció okozza jellemzően,
amely – így a BZ reakció esetében is – egy autokatalitikus reakció. Ez a pozitív
visszacsatolás azonban önnmagában robbanáshoz vezetne, ezért szükség van egy
késleltetett negatív visszacsatolásra is (inhibíció).
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A pozitív visszacsatolás az autokatalitikus brómossav (HBrO2) és bródioxid

.

gyök (BrO2 ) termelődése a Ce

3+

- Ce

4+

oxidációja során savas bromát jelenlétében.

HBrO3 + HBrO2 → Br2O4 + H2O
Br2O4 → 2 BrO2

.

.

2 BrO2 + 2 Ce3+ + 2H+ → 2 Ce4+ + 2 HBrO2
Ha a fenti egyenleteket összesítjük, akkor az alábbi autokatalitikus reakció emelhető ki
az összesített folyamatból:
HBrO3 + HBrO2 → 2 HBrO2
A + X → 2X
Az első lépés a negatív visszacsatolásban a bromidion képződés, amelyet a Ce

4+

generál a brómmalonsavval (BrMA) történő reakciója során.
Ce4+ + BrMA → f Br- + „más termékek” (Process C)
A bromidion ezután gyorsan reagál a brómossavval, amely a fenti séma
autokatalitikus intermediere. Így a bromidion szinttől függően jön létre redukált vagy
oxidált állapot. Ezért az FKN mechanizmust szokták bromidion szabályozottnak nevezni
(„bromide ion controlled mechanism”). Az FKN mechanizmus fő problémája a szerves
4+

alrendszer, az úgynevezett „Process C”, a bromidion képződés, amelyet a Ce generál a
malonsav – brómmalonsav elegyével történő reakciója során. Jwo és Noyes [10], a
későbbiekben Försterling és Stuk [11] vizsgálták kísérletileg a problémát, de a
mechanizmus és a sztöchiometria tisztázatlan maradt. Egy érdekes vonulata a
folyamatnak, hogy a két szubsztrát (MA, BrMA) oxidációja nem független egymástól,
több bromidion képződik, mint az a két független oxidáció alapján várható lenne.
Az FKN mechanizmus tehát az oszcillációt a fent ismertetett pozitív és késleltetett
negatív visszacsatolás összjátékával magyarázza.
Nem sokkal a mechanizmus publikálása után Field és Noyes megjelentették az
FKN séma matematikailag egyszerűsített modelljét az úgynevezett Oregonátor modellt
[12], amely nagyon hasznos a BZ rendszer különböző típusú dinamikus vis%lkedésének
szimulálására és jóslására [13],[14],[15],[16]. Mind a mai napig – az eredeti
reakciósebességi egyìtthatók felülvizsgálata után – ezt a leírást használják a szervetlen
alrendszerre.

8

Hegedűs László: Oszcillációs BZ reakció MBM modellje és a hozzá kapcsolódó kísérleti kutatások

A kísérletek reprodukálása nem volt elérhető az FKN modell alapján, csak némi
egyszerűsítéssel [13],[17],[18]. Tyson [19],[20] mutatott rá néhány mennyiségi
problémára, és javasolta az FKN mechanizmus sebességi állandóinak a módosítását.
Hansen, Gran és Ruoff [21] munkájukban NMR technika használatával jelezték,
hogy a hangyasav nem végterméke a Ce

4+

katalizált malonsavas BZ reakciónak.

Eredetileg ugyanis feltételezték, hogy a malonsav végül a hangyasavvá
oxidálódik a BZ reakcióban. Ezt arra alapozták, hogy a Ce4+-malonsav reakcióban
egyebek között hangyasav is képződik, amennyiben a Ce4+-et nagy feleslegben
alkalmazzák. Nyilvánvaló azonban, hogy a BZ rendszerben egyrészt a Ce4+ egyáltalán
nincsen feleslegben a malonsavhoz képest, másrészt itt a Ce4+ mellett az oxibróm
részecskék is fontos oxidálószerek, így azután nem meglepő, hogy ebben az esetben nem
képződik hangyasav.
Az utóbbi években sok energiát fektettek az FKN mechanizmus módosítására és
finomítására [11],[22],[23],[24]. Például felülvizsgálták a BZ reakció oxibróm
alrendszerének

reakciósebességi

együtthatóit

[23],

tisztázták

brómmalonsav

oxidációjának sztöchiometriáját és igazolták, hogy a HBrO2 diszproporcionálódása a
protonált

formán

+

(H2BrO2 )

keresztül

megy

[25].

Egy

sor

közleményben

[24],[26],[27],[28],[29],[30] Försterling és munkatársai igazolták, hogy a Ce

4+

által

.
.
oxidált malonsavból keletkező malonil gyökök (MA ) reagálnak a BrO2 gyökökkel
(amelyek

a

HBrO2

autokatalízis

köztitermékei),

mégpedig

megközelítőleg

diffúziókontrollált sebességgel. A bromidion a szabályozó intermedier szerepét játssza,
mivel gyorsan reagál az autokatalitikus HBrO2 intermedierrel. A brómossav mellett a
brómdioxid gyök is része az autokatalitikus ciklusnak, így minden vele reagáló
intermedier szintén szabályozó intermediernek tekintendő. Így egy további negatív
visszacsatolást fedeztek fel a BZ reakcióban. Később Försterling és munkatársai [27]
találtak nem bromidion szabályozott oszcillációkat és egy új modellt javasoltak a
mechanizmusra, az úgynevezett Radikalátor modellt [31], amelyben a malonil gyök
kapta a szabályozó intermedier szerepét. Ugyanezt a modellt alkalmazták sikeresen a BZ
reakcióban előforduló bizonyos keverési hatások magyarázatára. Nyitott probléma
maradt a Radikalátor modell kémiai mechanizmusában, a malonil-bromit további sorsa,
amely rekombinációs terméke a szabályozó reakcióban a malonil- és brómdioxid-
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gyököknek. Ez alapján kézenfekvő volt a malonil-gyököt is, mint egy lehetséges
szabályozó köztiterméket a BZ reakcióban, szintén belevenni a mechanizmusba.
.
.
A Radikalátor modellt később a MA és BrO2 gyökökből keletkező MABrO2
intermedier figyelembevételével módosították.
1.5. A Györgyi, Turányi és Field (GTF) által javasolt mechanizmus
A következő fontos fejlődés a BZ reakció elméletében a Györgyi, Turányi és Field
(GTF) [32],[33] által javasolt mechanizmus 1990-ben illetve 1993-ban. A GTF
mechanizmus egyesítette az összes abban az időben fellelhető kísérleti információt. A
mechanizmus [32] először 80 kémiai reakciót tartalmazott a cérium katalizált BZ
reakció szerves és szervetlen alrendszerére vonatkozóan. Ez a modell mindkét negatív
visszacsatolást tartalmazta, a bromid - szabályozást és a szerves gyök – szabályozást is.
A szabad gyökök szintén fontos szerepet kaptak ebben a mechanizmusban, de a modell
javaslata szerint a szerves szabad gyökök egymással történő reakciójuk során inkább
diszproporcionálódnak, mint rekombinálódnak. Például a malonil gyökök a GTF41
reakció alapján malonsavra (MA) és tartronsavra (ott TTA) bomlanak.
(GTF41)
2 MA • + H2O → MA + TTA
A gyökátadásos reakciók is fontos szerepet kaptak, erősítve a bromidionon keresztüli
.
negatív visszacsatolást. A GTF61 reakció, gyökátadás malonil gyök (MA ) és
brómmalonsav (BrMA) között, egy nagyon fontos reakció a mechanizmusban, nélküle
nincsen oszcilláció.
MA • + BrMA → MA + BrMA •

(GTF61)

Försterling és Stuk [11] ESR (Elektron Spin Rezonancia) mérések alapján azt találták,
hogy ez a reakció talán nem is olyan fontos az oszcillációban. A második közleményben
.
[33] ezért a bromomalonil gyök (BrMA ) hidrolízisét, a GTF84 reakciót, is beépítették a
modellbe, amely így magyarázta az ESR mérések eredményét.
BrMA • + H2O → TTA + Br(GTF84)
Ez a változtatás még mindig nem küszöböli ki a GTF modell nehézségeit a keletkező
bromid mennyiségével kapcsolatban [34]. Egy további bromidion forrás a GTF
modellben a brómmalonsav redukciója a karboxil gyök által, a GTF71 reakció.
BrMA + COOH • → Br- + MA • + CO2

(GTF71)
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Még egy probléma van a modellel, míg a Ce

4+

oszcillációkat nagy pontossággal

reprodukálja malonsav induló szubsztrátumra, addig brómmalonsav induló szubsztrát
esetén nem jósol oszcillációt olyan paraméter tartományokban, ahol pedig kísérletileg
megfigyelték azt.
1.6. HPLC mérések
1.6.a. A Ce4+ - malonsav reakció termékei
ESR mérésekkel bizonyították [24],[35], hogy a Ce

4+

- malonsav reakcióban nagyon

.
gyorsan keletkező nagyon instabil köztitermék az alkil-malonil-gyök (MA ). Először azt
tételezték fel, hogy ezek a gyökök reagálnak egymással és egy diszproporcionálódással
tartronsavat (TA) és malonsavat adnak, ahogy azt a GTF modell is javasolja. Gao és
munkatársai [36] azonban HPLC technika alkalmazásával azt találták, hogy nincsen
4+

tartronsav a Ce

- malonsav reakció első köztitermékei között. Két elsődleges oxidációs

terméket találtak. Az egyik az 1,1,2,2-etántetrakarbonsav (ETA), a másik -amelyet
Sirimungkala és munkatársai [37] azonosítottak, a malonil - malonát (MAMA). Ez
utóbbiról eredetileg azt tételezték fel, hogy a karboxiláto malonil gyök és egy alkil
malonil gyök rekombinációs terméke.

COOH
HC
COOH

alkil-malonilgyök

O

C

O

CH 2
COOH

karboxiláto-malonilgyök
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Az elsődlegesen feltételezett reakciósémák tehát a következők voltak:
1.) ETA képződése gyökrekombinációval:

2) MAMA képződése gyökrekombinációval:
a) alkil malonil és karboxiláto malonil gyökökből
O
COOH
HC
COOH

+

C

O

CH 2
COOH

COOH
O

C

COOH

O

HC

C H2

COOH

illetve
b) alkil malonil és enolizált alkil malonil gyökökből

A GTF mechanizmus az ETA és a MAMA képződésével nem számol. Egy másik
problémája, hogy a tartronsavnak túlzott jelentőséget tulajdonít (a 80 reakció közel
harmadában szerepel a tartronsav), miközben a valóságban tartronsav csak a minimális
mértékben keletkezik a MAMA lassú hidrolízise következtében.

Försterling,

Noszticzius és munkatársainak kísérletei azt valószínűsítették, hogy a szerves gyökök
nem diszproporcionálódnak, hanem rekombinálódnak reakcióik során. (Zárójelben
jegyezzük meg, hogy a gyök-gyök reakció - akár diszproporcionálódásról akár
rekombinációról van szó - nem túl valószínű események, mivel a gyökök koncentrációja
éppen nagy reakciókészségük miatt általában igen kicsi. A kutatásoknak ebben a
stádiumában azonban nem állt rendelkezésre más hipotézis, és a termékek szerkezete azt
sugallta, hogy itt valóban rekombinációról lehet szó. A későbbiekben azonban látni
fogjuk, hogy a gyökrekombinációnál reálisabb séma is javasolható ezen termékek
képződésére.) Von Sonntag és munkatársai [38] a gyökrekombinációs hipotézist
fenntartva rámutattak, hogy a karboxiláto típusú gyök szerepe megkérdőjelezhető, mivel
az ilyen gyök szinte azonnal dekarboxileződne acetil gyök képződése mellett:
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O

C

O

CO2

H2C
COOH

MA

H2C
COOH

Ac

Ezért egy reálisabb reakcióutat tételeztek fel, ahol a malonil gyök enol formáján
keresztül egy olyan mezomer gyökké alakul amely nem dekarboxileződik, és így képes a
szokásos alkil malonil gyökkel reagálni. Az enol formájú termék azután keto formává
alakul, ami nem más mint a malonil-malonát (MAMA) [38], (részletesen a reakciók
ismertetésénél a 3.3.a. fejezetben). A kétféle malonil-gyök gyors reakcióban képes
egymássá átalakulni, amit az is bizonyít, hogy a reakciókörülményektől gyakorlatilag
függetlenül a két oxidációs termék aránya a kísérleti hibahatáron belül állandó [39].
1.6.b. A Ce4+ - brómmalonsav reakció termékei
Amikor bromomalonil gyökök reagálnak egymással a termék bromoeténtrikarbonsav
(BrEETRA) [40]. Fontos megjegyezni, hogy HPLC technika alkalmazásával nem
találtak tartronsavat a Ce

4+

- brómmalonsav reakció első köztitermékei között, így a

GTF84 reakció, a bromomalonil gyök javasolt hidrolízise valószínűleg nem játszik
fontos szerepet a mechanizmusban.
Az elsődlegesen feltételezett séma itt is a gyökrekombináció volt.
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1.7. Munkám tárgya és célja
Munkám tárgya a BZ reakció szerves alrendszerének vizsgálata CO2, spektrofotometriás
és különösen HPLC mérésekkel a reakciótermékek, és köztitermékek meghatározása,
valamint új mechanizmusok felállítása, és a meglévők korszerűsítése céljából a kísérleti
eredmények fényében. Munkám elsődleges célját, amely a további köztitermékek és
végtermékek azonosítása volt, a Ce

4+

- malonsav reakció vizsgálatával kezdtem [70]. A

különféle reakciókat oxigén jelenlétében is vizsgáltam [59], amelyek bizonyították, hogy
a klasszikus BZ reakció szerves alrendszere más aerob és anaerob körülmények között.
Megvizsgáltam a Ce

4+

- brómmalonsav reakciót is [70], ami a brómozott termékek

szempontjából jelentős a BZ reakcióban. Kísérleteket végeztem a ferroin katalizált
malonsavas BZ reakcióval [76], és itt is vizsgáltam az oxigén szerepét a reakció
lefolyásában. Vizsgáltam a ferroin és a Ce4+ katalizált malonsavas és brómmalonsavas
reakciókat az analógia feltárására [97]. Méréseket végeztem az úgynevezett indukciós
periódus termékeinek, köztitermékeinek, mechanizmusának felderítésére [96], majd
vizsgáltam a teljes BZ rendszer viselkedését, oszcillációját, termékeinek mennyiségi és
minőségi változásait [76]. Kinetikai méréseket végeztem néhány részreakció sebességi
állandójának meghatározására. A kísérleti eredményekre támaszkodva tovább
finomítottam a BZ reakció mechanizmusát: amerikai és német munkatársaimmal együtt
kidolgoztuk a BZ reakció új modelljét, amelyet Marburg-Budapest-Missoula (MBM)
mechanizmus néven publikáltunk [76].
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II. Kísérleti technikák

2.1. CO2 fejlődés vizsgálata
A készülék és mérőrendszer felépítése az 1. ábrán látható. Vivőgázként nagytisztaságú
(99.996%) nitrogén gázt alkalmaztunk az anaerob körülmények biztosítására. A reaktort
folyamatos nitrogén árammal buborékoltattuk át a keletkezett széndioxid kihajtására. Az
impulzus méréseknél keletkező nagy mennyiségű széndioxid miatt egy 10 ml-es puffer
edényt iktattunk be, hogy a lángionizációs detektort (Flame Ionization Detector, FID) a
lineáris tartományban tudjuk működtetni.

1. ábra Kísérleti készülék
a. A kísérleti eszközök részei és kapcsolatai
R1-R4: reduktorok a H2 és N2 gázáram szabályozására, FR1-FR4: áramlási
folytások, FM1-FM3: áramlásmérők, MP: membránpumpa a levegő áramlás
szabályozására, V: levegő szabályozó szelep, RR: reagens tároló, PP: perisztaltikus
pumpa, R: reaktor, B: puffer edény, P: permeátor, M: membrán, CM: katalitikus
metanizáló, FID: lángionizációs detektor, A: erősítő, A/D: analóg - digitális
konverter, PC: személyi számítógép.
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b. A reaktor.
A nitrogén gázt egy teflon cső segítségével a reaktortér aljára vezetjük 80±2 ml/perc
áramlási sebességgel. A buborékok keverik a reakcióelegyet és kihajtják a keletkező
széndioxidot a reaktor tetején. Egy másik csövön érkezik a beadagolt reagens mind az
impulzus, mind a rátáplálásos kísérleteknél.
A keletkezett széndioxidból egy meghatározott részt egy vékony szilikon-gumi
membránon [41] keresztül hidrogén gáz áramba juttattunk, ahol nikkel katalizátoron
metánná konvertáltuk. A szilikon-gumi membrán a CO2-ra nézve erősen permeábilis,
míg a permanens gázokra nézve sokkal kevésbé az, mivel ezek – a CO2-tól eltérően alig oldódnak a szilikon-gumiban. A membrán egyrészt megakadályozza, hogy a nikkel
katalizátorra nagy mennyiségű oxigén jusson a nyitott reaktortérből, másrészt a
gázbuborékoltatásból eredő mérési zaj így nem jelentkezik. A hidrogén atmoszféra (40
±2 ml/perc) szükséges a metánná alakításhoz illetve a katalizátor védelmére és
regenerálására a 400°C-os működési hőmérsékletén. A lángionizációs detektorhoz
szükséges levegőt (270 ±10 ml/perc) szűrés után membránpumpával juttattuk a FID-hez.
A FID-ben keletkező áramot egy 109 ohmos ellenálláson keresztül vezettük, majd az
ezen eső feszültségjelet erősítés után vezettük a számítógép analóg/digitális
konverterére. Az így kapott jel arányos a keletkezett széndioxid árammal.
A rátáplálásos kísérleteknél a reagens oldatot egy perisztaltikus pumpával (Ismatec
Mini-S 840) juttattuk a reaktorba kis áramlási sebességgel (60-180 μl/perc).
A detektor kalibrálásához kénsavas közegben oxálsavból elektrokémiailag állítottunk
elő széndioxidot egy változtatható áramú áramgenerátorral. A regisztrált jelet
integráltuk, a generált széndioxid mennyiségét pedig a Faraday törvény alapján
számítottuk, így kaptuk meg a lineáris kalibrációs diagramot.
2.2. HPLC készülék
A HPLC kísérleteket egy Simadzu gyártmányú készülékkel (Pumpa: LC-10AS. Kolonna
fűtő: CTO-10A. UV detektor: SPD-10A, két hullámhosszas, működési paraméterei
220nm, 8nm sávszélesség, 8µl cellatérfogat, 1cm úthossz.), kationcserélő oszloppal [42]
(Merck, Polyspher OA KC kolonna, 30 cm hosszú, átmérője 7,8 mm.) végeztem amely
egy nagy hatékonyságú oszlop a különböző szerves anyagokra, többek között szerves
savakra. Az elválasztás elve az ionkizárás: a H formájú ioncserélő gömböcskékből a H+
ionok kifelé törekednek, ezért a gömböcskék belseje negatív töltésűvé válik. Ennek
következtében a gömböcskék belsejébe negatív töltésű ionok csak kevéssé tudnak
behatolni. Az erősebb szerves savak, melyek anionos formában is jelen vannak, ezért
kevésbé jutnak be az álló fázisba, és így gyorsabban haladnak át a kolonnán. Az oszlop
használata során a szerves savaknál bomlást nem tapasztaltunk [36],[37],[40],[43].
Az eluens minden esetben 0,01 M H2SO4 volt (áramlási sebesség 0,4ml / perc), amit
előzetesen a szilárd szennyeződések eltávolítására egy membránszűrőn szűrtem
(Poraphil, pórusméret 0,2 µm) és vákuummal gázmentesítettem. A kolonna
hőmérséklete 45°C volt. A mintákat egy Rheodyne típusú beadagolóba injektáltam,
amelynek mintabevivő köre 20µl. A mintákat szintén szűrtem a beadagolás előtt egy
membránszűrőn (Sartorius, Minisart NML, pórusméret 0,2µm).
A detektorból kijövő jeleket két Keithley 155-ös mikrovoltmérővel mértem
párhuzamosan. A mikrovoltmérők különböző érzékenységre voltak állítva, így az egyik
csatornát nagy érzékenységgel a kis jelekhez használtam, míg a másikat kis
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érzékenységgel a nagy jelekhez. A mikrovoltmérők kimenő jelét egy 12 bit-es analóg digitális konverteren keresztül egy IBM kompatibilis AT komputerrel rögzítettem.
Az eddigi tapasztalatok alapján interferencia az etántetrakarbonsav (ETA) és az oxálsav
(OA) között van ezen az oszlopon ilyen eluens mellett, de ez is feloldható az ETA
termikus lebontásával - amely kontrollált körülmények között az oxálsavat nem bontja
el- illetve az úgynevezett tiobarbitursavas teszttel (lásd 2.7. pont).
2.3. UV-látható spektrofotometriás (UV-VIS) mérések
Reakciósebességi mérések [44]: Két hullámhosszas készülék a mérésre 400 nm illetve a
referenciára 650 nm-es interferencia szűrő. A reakciósebességi méréseknél a megfelelő
gázzal (nitrogén vagy oxigén) 30 percig buborékoltatott 140 ml szerves savat tartalmazò
oldatba 1 ml Ce4+ reagensoldatot injektáltam egy 10,8 cm optikai úthosszúságú
termosztálható cellába 20±0,05°C-on. A gázbuborékoltatást a mérés teljes ideje alatt
fenntartottam. A fényutat egy forgó „chopper” szaggatta meg. Lock in erősítő
segítségével a jelet egy AD konverteren keresztül számítógéppel rögzítettem. (Mivel a
jel a két hullámhosszon mért abszorbancia különbségéből jön létre a buborékoltatás nem
zavarta a mérést.)
Kinetikai mérések: A BZ reakcióknál az elkészített, megfelelő gázzal buborékoltatott
reakcióelegyhez adtam a megfelelő komponenst 2 cm optikai úthosszúságú kvarc
cellába, majd a kéthullámhosszas készülékkel követtem a Ce4+ abszorbanciáját a reakció
során. A gázbuborékoltatást a mérés teljes ideje alatt fenntartottam.
HOBr koncentráció ellenőrzése: 263 nm-en 1 cm optikai úthossz mellett 200-600 nm-es
készülékkel Xenon lámpával (ε=90 M-1cm-1).
2.4. Potenciometriás mérések
Elektródok: Radiometer típusú bromid-szelektív elektród és Metrohm típusú Ag/AgCl
referencia elektród telített KCl - oldatban, 0,5 M kénsavat tartalmazó sóhíddal
összekapcsolva. A mérést egy Digitalmeter Digi 610 típusú feszültségmérőn, egy
Servogor 320 típusú regisztrálón és egy analóg - digitális konverteren keresztül egy IBM
kompatibilis számítógéppel rögzítettem.
2.5. Rátáplálásos reaktor
A gázbevezetéses reakciókhoz egy 30 ml-es háromnyakú lombikot használtam. A
lombik egyik nyakán a reagenst adagoltam egy perisztaltikus pumpa segítségével, a
második nyak a reaktortérben létrehozandó gázatmoszféra gázának bevezetésre szolgált,
míg a harmadik a gázelvezető volt egy desztillált vizes buborékoltatón keresztül. Ez
utóbbi azért kellett, hogy a levegő komponensei ne tudjanak visszakeveredni a
reaktorba. A reagenst egy külön háromnyakú lombikban előzetesen szintén telítettem a
kívánt atmoszférának megfelelő gázzal. A kísérleteket szobahőmérsékleten 22±2°C-on
végeztem 1 M kénsavas közegben folyamatos gázbuborékoltatás mellett.
A perisztaltikus pumpa segítségével a reagens beadagolási sebességét változtatni
lehetett, így különböző reakcióidők és koncentrációviszonyok mellett lehetett a
reakciókat vizsgálni.
A hozzáadott szerves savakkal végzett kísérleteknél a malonsav oldat tartalmazta a
meghatározott mennyiségű szerves szubsztrátokat.
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2.6. Kevert kádreaktor
A reaktor felépítése hasonló volt a rátáplálásos reaktoréhoz, csak a reagens beadagolás
nem perisztaltikus pumpával történt, hanem impulzusszerűen juttattam az előzőleg
kibuborékoltatott szubsztrát oldathoz. A kísérleteket szintén 22±2°C-on végeztem 1 M
kénsavas közegben az atmoszférának megfelelő gázzal történő buborékoltatás mellett.
2.7. Minták kezelése
A BZ reakciókhoz a komponensek keverékét a Ce4+ kivételével összemértem és a 30 mles reaktortban nitrogén vagy oxigén gázzal 30 percig buborékoltattam. Ezután a Ce4+ oldat beadásával indítottam a reakciót és innen mértem a mintavételi időt is. Az egyes
mintavételi időknél vett mintákat többféleképpen készítettem elő a vizsgálathoz:
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Egyszerű hígítás (legtöbbször ez elegendő)
0,25 ml mintát 25 ml-re hígítottam (25ml-es mérőlombikban kb 24ml kétszer desztillált
víz, minta beadás után összerázva, majd jelre töltve) és ezt szűrés után HPLC-vel
vizsgáltam.
Ammónium-hidroxidos lecsapás (bromátmentesítés, dúsítás)
Centrifugáló kémcsőbe előzetesen bemértem 0,3 ml 25%-os NH4OH oldatot, majd
ehhez a megfelelő időben 1 ml mintát adagoltam, ezután 1 ml 0,1M Ce2(SO4)3 oldatot
adtam, összeráztam, a kivált, főként cérium(III)-hidroxidot és a szerves savak cérium
sóit tartalmazó csapadékot háromszor centrifugáltam, dekantáltam, a dekantálások után
0,005M Ce2(SO4)3 -oldattal mostam.
A tiszta (bromátmentes) csapadékot 25ml-es mérőlombikban 2,5ml 0,1M H2SO4
hozzáadásával feloldottam, majd szűrés után HPLC-vel vizsgáltam.
Redukció Zn porral (termékek azonosítására)
0,25 ml mintát 25 ml-re hígítottam, majd ehhez az oldathoz 0,125 g Zn port adtam,
szobahőmérsékleten 10 percig mágneses keverővel kevertettem, majd szűrés után
HPLC-vel vizsgáltam. A hidrogénezett termékek megjelenéséből illetve az eredeti
csúcsok változásaiból következtettem az eredeti termékekre.
Termikus lebontás (az ETA és OA csúcsok interferenciájának feloldására)
A mintákat 90 °C-on 30 percig melegítettem, majd ezeket az oldatokat is megvizsgáltam
HPLC-vel. Az ETA (és még más szerves savak is) a kezelés során elbomlik, míg az OA
szinte változatlanul marad.
Tiobarbitursavas próba (oxálsav kimutatása) [45], [96]
Ezzel a módszerrel a reakcióelegyből vett mintából az oxálsav már igen kis
mennyiségben is kimutatható. Ez a kimutatás specifikus oxálsavra.
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2.8. Felhasznált vásárolt anyagok
Malonsav (Fluka, puriss.) újrakristályosított [46],
tartronsav (Heraeus, puriss.) ecetsav-etilészter feleslegében kevertetve tisztított.
Ce(SO4)2· 4H2O (Riedel-de Haën, pro analysi),
oxálsav (Merck, pro analysi),
mezoxálsav (Sigma, pro analysi),
glioxilsav (Fluka, puriss.),
dibrómecetsav (Fluka, purum),
PbO2 (Fluka, pro analysi),
ferroin oldat 0,025M (Fluka, pro analysi),
Ce2(SO4)3 (Fluka, purum),
2-tiobarbitursav (Fluka, purum),
orto-foszforsav 85% (Merck, pro analysi),
Zink por (Merck, pro analysi),
NaBr (Merck, suprapur),
NaBrO3 (Fluka, puriss. p. a.),
Br2 (Jannssen, pro analysi),
dietiléter (Fluka, for HPLC),
CCl4 (Fluka, puriss. p.a.),
NaOH (Merck, pro analysi),
1,10-fenantrolin (Sigma, pro analysi),
FeSO4· 7H2O (Merck, pro analysi),
1,1,2,2-tetraetil-etántetrakarbonsav (Fluka, purum),
1,1,2,2-tetraetil-etiléntetrakarbonsav (Aldrich, 99%),
KOH (Merck, pro analysi),
metanol (Fluka, puriss.),
fumársav (Fluka, puriss.),
maleinsav (Fluka, puriss),
KCl (Riedel-de Haën, pro analysi),
NH4OH 25% (J.T. Baker),
H2SO4 (J.T. Baker, 95-97%),
HClO4 (Riedel-de Haën),
NaHCO3 (Reanal, purum)
és a többi vegyszerek további tisztítás nélkül lettek felhasználva. Az összes vizes oldat
kétszer desztillált víz felhasználásával készült.
Nitrogén (Messer, 4.0), Oxigén (Messer 5.0)
Varion KS III. 10-20 µm szemcseméretű 3/16 -os ioncserélő, tisztítása: 0,1 M NaOH
oldattal többször átmossuk, utána desztillált vizzel mossuk, majd 0,2 M kénsavval
regeneráljuk, ezután ismét desztillált vízzel semlegesre mossuk. A regenerált,
vákuumban szárított kationcserélő felhasználható az oldatban lévő ferroin eltávolítására.
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2.9. Előállított anyagok
Brómmalonsav előállítása
[10],[34] szerint:10,16g (0,0976 mol) malonsavat 200 ml dietiléterben oldunk. 5ml Br2 ot (0,0976 mol) 30 ml széntetrakloridban oldunk. Az éteres malonsavoldatot mágneses
keverőre (Ikamag RET), jégfürdőbe tesszük és a brómos oldatot cseppenként adjuk
hozzá (kb. 2 óra alatt). A reakció lejátszódása után az oldószert vákuum segítségével
elpárologtatjuk, miközben a reakcióelegy továbbra is jégfürdőben marad. A sárgás
terméket 10 ml desztillált vízben oldjuk, majd az oldatot szűrjük. A leszűrt oldatot 500
ml etanolban oldott 30 g kálium-acetát oldatából újrakristályosítjuk. Fehér színű
kristályos csapadék (K2BrMA) képződik amit szűréssel megkapunk az oldatból.
További tisztításként 100 ml desztillált vízben oldjuk a terméket, majd 500 ml etanolból
újrakristályosítjuk.
A
csapadékot
szűrés
után
vákuumekszikkátorban
szobahőmérsékleten megszárítjuk. A bromidszennyezés nagy részének eltávolítására ez
utóbbi eljárást minimum háromszor el kell végezni. A termék tisztasága HPLC-vel
ellenőrizhető. Vizes oldatban történő bomlása miatt célszerű a kísérletekhez frissen
előállított BrMA oldatot használni, és a terméket, illetve az oldatokat hűtőben tárolni.
ETA előállítása
[39] szerint: 3,18 g (0,01 M) 1,1,2,2-tetraetil-etántetrakarbonsavat 20 ml metanolban
oldunk 40 °C-on. 5,6 g (0,1 M) KOH -ot 20 ml metanolban oldunk és állandó keverés
mellett cseppenként hozzáadjuk, miközben az oldatot 40 °C -on tartjuk. Az összes KOH
hozzáadása után még 30 percig kevertetjük az elegyet, majd a kivált csapadékot
leszűrjük és 5 ml desztillált vízben oldjuk. Ezt az oldatot tovább hidrolizáljuk 3 g KOH
és 3 ml desztillált víz elegyének hozzáadásával, miközben folyamatosan kevertetjük. A
beadagolás után a terméket 100 ml metanol hozzáadásával kicsapjuk. A kivált
csapadékot (az ETA káliumsója) leszűrjük és 10-10 ml metanollal 3- szor mossuk. A
teljes kitermelés ~90% K4ETA. A terméket átkristályosítjuk, 2 ml desztillált vízben
oldjuk és 20 ml metanol hozzáadásával kicsapjuk. Ez utóbbit a megfelelő tisztaság
eléréséig ismételjük.
EETA előállítása
6,326 g (0,02M) 1,1,2,2-tetraetil-etiléntetrakarbonsavat 60 ml metanolban oldunk és
cseppenként 60 ml 5M KOH - metanolos oldatához adjuk szobahőmérsékleten
folyamatos keverés mellett. 6 óra kevertetés után a kivált fehér csapadékot leszűrjük és
megszárítjuk (7,17 g) majd 40 ml desztillált vízben oldjuk és 40 ml metanollal
kicsapjuk. Szobahőmérsékleten vákuumban szárítjuk (4,91 g). A termék (K4EETA)
tisztasága HPLC-vel ellenőrizhető, szükség esetén az átkristályosítás megismételhető.
Ferroin előállítása
743,25 mg 1,10-fenantrolint és 347,52 mg FeSO4·7H2O-t 50 ml desztillált vízben
oldottam, az így kapott oldat koncentrációja 0,025M ferroin.
Ferriin előállítása
Ferroin oldatból frissen készítendő, mert szobahőmérsékleten nem túl stabil. 7,5 ml
1,66 M H2SO4 oldatot és 0,035 g PbO2 port adunk 5 ml 0,025 M ferroin oldathoz és
jeges fürdőben egy órán át kevertetjük. Ezután szűrjük és azonnal felhasználjuk. Az így
kapott oldat 0,01M ferriin 1M kénsavban.
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Bizonyos esetekben a ferriint Ce4+-gyel készítettem: 2 ml 0,025 M ferroin oldathoz
0,5 ml 0,1M Ce(SO4)2 1M kénsavas oldatát, majd 2,5 ml 1,8 M-os kénsav oldatot adtam.
Az így kapott oldat 0,01M ferriin 1M kénsavban. Ebben az esetben mindig tartalmaz az
oldat cérium ionokat, amelyek zavarók lehetnek a vizsgálatok során (lásd később 4.2.
fejezet)
HOBr előállítása
[47],[48] szerint: 2 M NaBrO3 vizes oldatából 2 ml-t cseppenként folyamatos kevertetés
mellett 3 ml desztillált víz és 5 ml cc. H2SO4 oldatához adunk miközben az elegy
hőmérsékletét -10 °C -on tartjuk. Az elegyet ezután lassan 40 °C -ra melegítjük és
miután az élénk oxigénfejlődés befejeződött 50 ml-re hígítjuk kétszer desztillált vízzel.
Az oldatból a brómot 30 perc élénk nitrogén buborékoltatással eltávolítjuk. Az eredeti
bromátnak kb. a fele alakul át hipobrómossavvá. A koncentráció UV-ban ellenőrizhető
[49]. Több mérés alapján a kész oldat koncentrációja ~ 0,02 M HOBr, amely érték
szobahőmérsékleten 24 óra alatt kb. a felére csökken, így ez az oldat is frissen
készítendő.
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III. Kísérleti rész
4+

4+

3. A Ce – MA és Ce – BrMA reakciók vizsgálata
4+

A BZ reakció szerves alrendszerének megismeréséhez vezető út első lépése a Ce –
4+
MA és Ce – BrMA reakciók tanulmányozása volt. Először is a HPLC technika
alkalmazásával az elsődleges reakciótermékek azonosítása történt meg, ami MA esetén
ETA (etántetrakarbonsav) és MAMA (malonil-malonát) [50], BrMA esetén BrEETRA
(brómeténtrikarbonsav) [51] volt. Ezek a feltételezett rekombinációs termékek
4+
[36],[37],[51], amelyek a Ce -gyel történő reakcióban malonil-, illetve bromomalonilgyökök reakciójából keletkeznek.
Kísérleti tapasztalatok azt mutatták, hogy a rekombináció nem az egyetlen lehetőség
4+
a gyökök számára. Az már korábban is ismert volt, hogy a Ce - MA reakcióban a
hangyasav végtermék lehet. Sőt, sokáig azt hitték, hogy ez az egyetlen végterméke a
reakciónak.
A hangyasav nem rekombinációs úton keletkezik, hanem a malonil-gyökökből indulva
4+
dekarboxilezési lépéseken keresztül. Ilyen dekarboxilezési út lehet a Ce - BrMA
4+
reakcióban is, ahol Ce felesleg esetén a BrMA ~ 60%-a széndioxiddá bomlik [51],
4+
pedig a BrEETRA nem reagál tovább a Ce -el. Ezek a megfigyelések arra engedtek
következtetni, hogy a rekombinációs út nem egyedüli, és akkor van jelentősége, amikor
4+
a szerves gyökök koncentrációja viszonylag nagy, és a Ce koncentráció viszonylag
kicsi. A dekarboxilezési reakciók során valószínűleg nagyon reaktív intermedierek is
keletkeznek, melyeket nem lehet könnyen mérni, azonosítani.
A széndioxid méréseket malonsav, brómmalonsav és oxálsav (kalibráló) szubsztrátokon
végeztük, a táblázatokban az oxálsavhoz viszonyított relatív mennyiségek találhatók és
az egyszerűség kedvéért a MA és BrMA kísérletek egyszerre vannak benne.
4+

3.1. Ce - MA reakció
Kísérleti technikák:
Analitikai módszerek:

- Kevert kádreaktor
- Rátáplálásos reaktor
- Kalibrálás (elektrokémiai OA bontás)
- CO2 mérés lángonizációs detektorral

Lángionizációs mérések során [52],[53],[54] a reakcióban fejlődő széndioxidon (CO2)
keresztül tudtuk vizsgálni ezeket a reakciókat, később HPLC segítségével pedig
azonosítani a stabil köztitermékeket.
Először kevert kádreaktorban impulzus kísérleteket végeztünk a széndioxid fejlődés
meghatározására. (Impulzus kísérletek alatt azt értjük, hogy a reakció létrejöttéhez
szükséges utolsó komponenst rövid idő alatt injektáltuk be a reaktorba.) Nitrogén gázzal
átbuborékoltatott Ce4+ oldatba injektáltunk malonsav-oldatot (mindkét oldat 1 M
kénsavban volt). A keletkezett széndioxidot a FID által adott görbe alatti területből a
kalibráció alapján számítottuk. A dekarboxileződési reakciók vizsgálatát nehezítette,
hogy a fejlődő széndioxid nem minden esetben impulzusszerűen jelent meg, hanem
nagyobb Ce4+ koncentrációk esetén egy második maximum is megjelent, ami már a
rekombinációs termékek további reakciójának tulajdonítható. Impulzus mérésekkel az
alábbi eredményeket kaptuk (1. Táblázat).
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nCe4+

nMA

nCO2

[μmol]

[μmol]

[μmol]

1 : 10

20

1:8

nCO2/nMA

nCO2/nCe4+

46,6

2,33

0,233

25

53,6

2,14

0,268

1:5

40

62,8

1,57

0,314

1:4

50

67,4

1,35

0,337

1:2

100

49,6

0,25

200

36,4

4,9×10-1
1,8×10-1

0,12
0,081

nMA/nCe4+

1:1

200

2:1

400

23,5

5,6×10-2

2.5 : 1

500

16,1

5:1

1000

9,60

3,2×10-2
9,6×10-3

10 : 1

2000

4,97

20 : 1

4000

2,55

2,5×10-3
6,4×10-4

0,18

0,048
0,025
0,013

1. Táblázat Az impulzus méréseknél keletkezett CO2 mennyisége
Egy molekula malonsavból képződő molekulák száma: nCO2/nMA illetve egy Ce4+ ionra
számítva: nCO2/nCe4+. A Ce4+ mennyiség (nCe4+ = 200 μmol) állandó volt a
kísérletekben. 1 ml különböző koncentrációjú MA oldatot gyorsan injektáltunk 2 ml 0,1
M Ce4+ oldatba nitrogén atmoszférában. A fejlődő széndioxid mennyiségét a FID
integrált jele és az oxálsavval végzett kalibrációs mérés alapján számítottuk.
Az 1. Táblázat adatai azt mutatják, hogy nagy Ce4+ koncentráció esetén 1 mol
malonsavból több mint 2 (pontosan 2,33) mol CO2 keletkezik, tehát ilyenkor sem
érvényes az a feltételezés, hogy a malonsav egyedül csak hangyasavvá oxidálódhat.
Ahogyan az várható volt, az egy malonsav molekulára vonatkoztatott keletkezett
széndioxid mennyisége csökkent a malonsav koncentráció növelésével. Viszonylag kis
malonsav koncentrációnál a CO2 / Ce4+-aránynak pedig maximuma van. (Ez a maximum
(0,337) azonban csak harmada annak az aránynak amit oxálsav szubsztrátum esetén
mérhetünk, ott ugyanis minden egyes Ce4+ ion egy CO2 molekulát generál.)
Försterling, Pachl és Schreiber [44] már korábban ismertették, hogy a CO2 / Ce4+arány viszonylag nagy is lehet (0,5-höz közeli), ha a malonsav nagy feleslegben van
jelen és a malonsav- illetve a Ce4+ koncentráció és ebből következően a reakciósebesség
is kicsi.
Ezekből az valószínűsíthető, hogy a dekarboxileződési reakcióban két út is szerepet
játszhat, az egyik nagy, a másik kis Ce4+ koncentráció esetén domináns.
A következő méréssorozatban tehát rátáplálásos tankreaktort alkalmaztunk. Ha
ugyanis a reaktorba malonsav oldatot helyezünk, és Ce4+ oldatot táplálunk be
folyamatosan, akkor a reakciósebességet, és ezzel együtt a reaktorban mérhető
stacionárius Ce4+ koncentrációt is, a betáplálási sebességgel tudjuk szabályozni. További
előnye az ilyen mérésnek az impulzus technikával szemben, hogy gyakorlatilag
stacionárius állapotban mérhetünk.
A kis Ce4+ koncentrációjú reakcióút vizsgálatához malonsav felesleget készítettünk
be a reaktorba és ehhez kis sebességgel adagoltuk a Ce4+ oldatot. Mivel a
sebességmeghatározó lépés így a Ce4+ beadagolás, és a reakciósebesség ezzel kis
értéken tartható, a malonil-gyökök dekarboxileződése játszik inkább szerepet a
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rekombináció helyett. 1 ml 0,1 M malonsav oldathoz 60μl/perc sebességgel különböző
koncentrációjú (5x10-2M, 5x10-3M, 5x10-4M) Ce4+ oldatot adagoltunk. Oxálsavval
végzett relatív kalibrációval a beadagolási sebesség ellenőrizhető volt az egyes
kísérletsorozatok előtt illetve után. (Az oldatok 1 M kénsavban illetve 1 M
perklórsavban (HClO4) készültek, lásd 2. Táblázat).
Szubsztrát és közeg

Ce4+ beadagolás
[nmol/s]

CO2 képződés
[nmol/s]

nCO2 / nCe4+

MA
1M
H2SO4 -ban

125,1
12,51
1,25

2,58
1,70
0,61

0,02
0,14
0,49

MA
1M
HClO4-ban

136,3
13,63
1,36

45,8
5,45
0,84

0,34
0,40
0,62

BrMA
1M
H2SO4 -ban

131,6
13,16
1,32

50,7
6,38
1,44

0,39
0,49
1,09

2. Táblázat A Ce4+ rátáplálásos méréseknél keletkezett CO2 mennyisége
Egy molekula Ce4+ ionra számítva: nCO2/nCe4+. A reaktorba bekészített 1 ml
0,1 M szerves szubsztrát 1 M savas oldatához Ce4+ oldatot adagoltunk perisztaltikus
pumpával 60-180 μl/perc közötti, de az egyes kísérleteken belül állandó sebességgel. A
Ce4+ betáplálás sebességét a különböző koncentrációjú Ce4+ oldatokkal (5×10-2 M,
5×10-3 M és 5×10-4 M) biztosítottuk. A Ce4+ betáplálás sebességét a koncentrációból és
a pumpán beállított oldatbetáplálási sebességből számítottuk. A nCO2/nCe4+ arányt a
szubsztrát és a kalibráló oxálsavnál kialakuló egyensúlyi FID jelek arányából
számítottuk ki.
Az eredmények tehát azt mutatják, hogy míg malonsav esetén 1 CO2 generálásához kb.
2 vagy több Ce4+ szükséges, brómmalonsav esetén ehhez akár 1 Ce4+ is elegendő lehet.
Az oxigén jelenlétét igyekeztünk elkerülni e reakciók során, az ugyanis ismeretes
volt [24], hogy már kis mennyiségű oxigén is képes gyorsan reagálni a keletkezett
gyökökkel. A vivőgázként alkalmazott N2 gáz nyomnyi mennyiségű oxigén tartalma is
képes lehet a kis reakciósebességeknél a gyökökkel reagálni, ennek ellenőrzésére egy
szilikon-gumi csövet illesztettünk a nitrogén gázbevezetésnél a reaktor elé, így a külső
levegő oxigénje ezen átdiffundálva be tudott jutni a reaktorba egy viszonylag állandó
oxigén szennyezést okozva. A szilkongumi csvet egy másik csővel vettük körül, amely
nátronmész granulátumot tartalmazott. Így a külső levegő CO2-ja nem zavarta a
méréseinket. Az eredmények a 3. táblázatban láthatóak. Malonsav esetén nagyon kis
reakciósebességnél már az oldat természetes oxigéntartalma [55] is elegendő, hogy a
gyökökkel reagáljon, így itt ezért nem látszik a csövön bejuttatott oxigén hatása.
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Szubsztrát és közeg

Ce4+ beadagolás

CO2 képződés
[nmol/s]

nCO2 / nCe4+

[nmol/s]

anaerob

aerob

anaerob

aerob

MA
1M
H2SO4-ban

63,0
6,30
0,63

2,28
1,00
0,28

5,13
2,28
0,28

0,04
0,16
0,44

0,08
0,36
0,44

BrMA
1M
H2SO4-ban

99,0
9,90
0,99

44,04
4,95
0,80

45,76
6,51
1,85

0,45
0,50
0,81

0,46
0,66
1,87

BrMA
1M
HClO4-ban

51,04
12,76
1,28

25,31
7,07
1,19

29,07
8,81
1,72

0,50
0,55
0,93

0,57
0,60
1,34

3. Táblázat Az oxigén hatása a Ce4+ rátáplálásos méréseknél keletkezett CO2
mennyiségére
4+
Egy molekula Ce ionra számítva: nCO2/nCe4+. A reaktorba bekészített 1 ml 0,1M
szerves szubsztrát 1M savas oldatához Ce4+ oldatot adagoltunk. A Ce4+ oldatok
koncentrációja 5×10-2 M, 5×10-3 M és 5×10-4 M volt kénsav esetében illetve 2×10-2 M,
2×10-3 M és 2×10-4 M volt perklórsav esetén.
Mindenesetre a nagyon kis betáplálási sebességektől eltekintve azt a következtetést
vonhatjuk le, hogy az oxigén valamilyen módon reagál a Ce4+-MA illetve a Ce4+-BrMA
reakcióban keletkező termékekkel. E reakció következtében pedig – különösen
malonsav szubsztrátum esetén - több CO2 keletkezik aerob körülmények között.
A nagy Ce4+ koncentrációjú reakcióút vizsgálatához viszonylag nagy
koncentrációjú Ce4+ oldatot készítettünk be a reaktorba és ehhez kis sebességgel
adagoltuk a malonsav oldatot. A kis gyökkoncentráció miatt a rekombinációs reakció itt
is el lett nyomva és teret adott a gyökök Ce4+-gyel történő további reakcióinak. 2 ml
0,2 M Ce4+ oldathoz 60μl/perc sebességgel 4x10-3 M koncentrációjú malonsav oldatot
adagoltunk Mivel a kénsavas közegben a Ce4+ - malonil-gyök reakció jóval lassabb, nem
sikerült a stacionárius állapotot elérni, így a kísérletet 0,1M perklórsavban is elvégeztük
(4. Táblázat). Az adatokból az látható, hogy nagy Ce4+ felesleg esetén a lehetséges 3-ból
átlagosan több, mint 2,5 szén molekula oxidálódik széndioxiddá, az impulzus
kísérletekkel összhangban.
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Szubsztrát és közeg

szubsztrát
koncentráció

nCO2 / nszubsztrát

[M]
BrMA 1M H2SO4-ban
BrMA 1M H2SO4-ban
MA 1M HClO4-ban
BrMA 1M HClO4-ban

2×10-2
4×10-3
4×10-3
4×10-3

2,5
2,6
2,6
2,8

4. Táblázat A szerves szubsztrát rátáplálásos méréseknél keletkezett CO2
mennyisége
Egy molekula malonsavból/brómmalonsavból képződő molekulák száma: nCO2/nMA
illetve nCO2/nBrMA. A szerves szubsztrát savas oldatát pumpáltuk a reaktorba
bekészített 2 ml 0,2 M Ce4+ 1 M savas oldatához. A kalibráció során a vizsgált szerves
szubsztráttal megegyező koncentrációjú oxálsav oldatot pumpáltunk a reaktorba.
A széndioxid fejlődést vizsgálva azt állapítottuk meg, hogy a fejlődés sebessége,
4+
illetve a képződő széndioxid relatív mennyisége (a szerves szubsztrátra, vagy a Ce -re
vonatkoztatott) kevert reaktorban erősen függ a kiindulási arányoktól (lásd 1. Táblázat),
illetve folyamatosan táplált reaktor esetén a kiindulási koncentrációtól és a betáplálási
4+
sebességtől (2., 4. Táblázat). Kisebb reakciósebességnél a Ce -re vonatkoztatott
keletkezett széndioxid mennyisége nőtt.
4+
A legkarakteresebb eredményt a rátáplálásos reaktornál kaptuk, Ce beadagoláskor
nagy feleslegű MA-oldatba a betáplálás csökkentésével a betáplált Ce4+-re
vonatkoztatott fejlődő széndioxid mennyisége nőtt. Ez azzal magyarázható, hogy egy
ún. kis Ce4+ koncentrációjú út létezik, amelyet a következőkben próbálunk megadni.
Első lépésként a malonil - gyök képződik, mely bomlásával alkil-acetil-gyök és a
CO2 keletkezik (R1).
(R1)
4+

Egy lehetséges következő lépés a különböző gyökök rekombinációja. Kicsi Ce
betáplálási sebességnél a keletkező gyökök koncentrációja viszonylag kicsi, így még a
kevésbé reaktív reakciópartnereknek is van esélye a reakcióra, mielőtt a gyökök
rekombinálódnának. Mivel a MA nagy feleslegben van jelen, így lehet egy ilyen
reakciópartner. A MA – malonil-gyök reakció nem ad új terméket, de az acetil-gyökkel
reagálva ecetsavat és egy új malonil-gyököt adhat (R2).
(R2)
4+

Ez a láncreakció – a láncindítás után, amely 1 Ce -et igényel - minden egyes
lépésben 1 széndioxidot termel, vagyis a képződő CO2 mennyisége a lánchossztól fog
függeni, amely azonban 1-nél kisebb is lehet. A lánchosszúságot a lánczáró reakciók is
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befolyásolják, amelyekben a gyökök rekombinálódnak ETA-t és MAMA-t adva, de
termelődik emellett etántrikarbonsav (ETRA) és borostyánkősav (SA) is.
A kis Ce4+ koncentrációjú dekarboxileződési út a 2. ábrán látható.

2. ábra A kis Ce4+ koncentrációjú dekarboxileződési reakcióút sémája a Ce4+ malonsav reakcióban.
Ez bizonyíték az acetil-gyökök jelenlétére, ugyanis ezek a kétféle gyök
rekombinációjából keletkezhetnek az alábbi reakciókban:
COOH

COOH
HCH
COOH

Ac
HCH

+

CH
COOH

COOH COOH

ETRA

MA
+ HCH

COOH

COOH

Ac

Ac

C

HC

CH2

H2C

COOH COOH

SA
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Újabb eredményeink (4.4 fejezet) fényében olyan mechanizmus sem zárható ki
azonban, ahol a malonsav enolizált formája reagál a szabad gyökökkel. Ekkor pl. az
acetil gyök reagálna az enol kettős kötésével, majd az így létrejött újabb szabad gyök
ismét egy Ce4+-gyel reagál, és így jönne létre az ETRA. Ezen mechanizmusban 2 Ce4+
1 CO2-ot generálna, amely sztöchiometria összhangban áll a kísérletekkel. Egy ilyen
séma meggyőző igazolására azonban további HPLC mérések lennének szükségesek.
- Nagy Ce4+ koncentráció esetén (MA beadagolás Ce4+ oldatba) sokkal több
széndioxid keletkezett, mint azt az előbbi sémával meg tudnánk magyarázni, ezért itt
egy másik dekarboxileződési út feltételezhető.
4+
A másik séma kiindulópontja a gyökök (malonil- illetve acetil-) reakciója a Ce gyel (R3 és R4).
(R3)
illetve

(R4)

A séma javaslatunknál abból indultunk ki, hogy a lehetséges és logikusan
feltételezhető molekuláris köztitermékek túl stabilak lennének (azaz képződésük után a
4+
Ce -gyel csak lassan reagálnának), így kvázi végtermékként jelennének meg. Ilyen pl. a
tartronsav (TA) vagy pl. a glikolsav, amely pl a következő reakcióban képződhet (R5).

(R5)
Ezért ha ezekkel próbáljuk a sémát felírni, túl kevés széndioxid keletkezne. Emiatt
tételeztünk fel közismerten reaktív karbén típusú intermediert.
A javasolt sémát a nagy Ce4+ koncentrációjú reakcióútra a 3. ábrán mutatjuk be.
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3. ábra A nagy Ce4+ koncentrációjú dekarboxileződési reakcióút sémája a Ce4+ malonsav reakcióban.
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Mivel glikolsav nem mutatható ki az elegyből olyan mennyiségben, mint egy
végtermék, azt feltételezzük, hogy az oxidációnak legalább hangyasavig el kell mennie
ahhoz, hogy a CO2/MA arány a kísérletben mutatottal egyezzen.
Egyben kizártuk azt is, hogy stabil intermedierek keletkezzenek, így ionok, gyökök,
karbének [56] és gyök-ionok jelenlétét feltételeztük, mivel ezek sokkal reaktívabb
4+
részecskék, így Ce -gyel gyorsan reagálhatnak [57].
4+
Mások is végeztek ilyen kísérleteket, pl. Ruoff és munkatársai [58] vizsgálták a Ce
4+
- metil-malonsav (MMA) reakciót nagy kezdeti Ce koncentrációnál és ők is gyors
reakciókat találtak, amely ecetsav végtermékig ment. Ők karbéneket nem, de a szerves
4+
gyökök Ce -gyel való reakcióit feltételezték sémájukban.
A korábban végtermékként megadott hangyasav a mi sémánkban csak melléktermék
(ha végtermék lenne, túl kevés széndioxid termelődne). A séma igazolására HPLC-s
4+
vizsgálatokat végeztem [59] a Ce - MA reakció közti és melléktermékeinek
meghatározására.
4+

3.2. Ce - BrMA reakció
A széndioxid méréseket a malonsavval analóg módon végeztük, az eredmények a
3.1. pont alatt a 2., 3., 4. táblázatban szerepelnek. A malonsavval összehasonlítva a
reakciók lassabban mentek (később érte el az egyensúlyi állapotot), az oxigén hatása
kevésbé volt zavaró nagy reakciósebességeknél, de jelentős volt kis reakciósebességek
4+
esetén. Itt is a kisebb reakciósebességnél a Ce -re vonatkoztatott keletkezett széndioxid
4+
mennyisége nőtt. A BrMA- Ce reakcióra analóg módon alakítottuk ki a sémát, de a kis
és nagy Ce4+ koncentrációjú dekarboxileződési utat egyszerre jelenítettük meg (4. ábra).
A BrMA esetén a széndioxid fejlődés sebessége 1 nagyságrenddel nagyobb, mint
MA esetén, ez alapján a dekarboxileződés gyorsabban megy. Ennek az lehet az oka,
hogy a BrMA esetén nem az alkil-, hanem a karboxiláto- típusú bromomalonil-gyökök
képződnek, melyek rögtön dekarboxileződnek a következő sémát követve:
O

C

O

HCBr
COOH

BrMA

CO2
HCBr
COOH

BrAc
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4. ábra A dekarboxileződési reakcióút sémája a Ce4+ - brómmalonsav reakcióban.
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A karbén intermedier egy kicsit másképp képződik, mint MA esetén. A BrMA-gyök
4+
nem reagál tovább Ce -gyel, hanem széndioxid vesztés után a karbén intermedier
képződik.
4+
A bromo-acetil-gyök, ha nincs sok Ce jelen, akkor valószínűleg a BrMA enol
4+
formájával reagál, a képződő új gyök pedig végül Ce -gyel, ami végülis
brómeténtrikarbonsavat (BrEETRA) ad:
HO

OH

C

COOH

CBr

HCBr

COOH

COOH

BrMA

A bromomalonil-gyök dekarboxileződése
figyelembevételével alkotott séma a következő:
HO

OH
C

HCBr

+

COOH

C Br

Br

OH

Br C

H

Br

OH

Br C

C

C

enol

forma

C

C

OH

- HBr

C

Ce

C

COOH COOH OH

C

O H
C+

COOH COOH OH

C

COOH COOH OH
4+

OH

C

Br C

COOH COOH OH

Br C

BrMA

BrMA (enol)

H

Br C

a

COOH COOH OH

COOH

BrAc

és

3+

Ce

C

Br C

OH
C+

COOH COOH OH
COOH
Br C

C

+ H+

COOH COOH

BrEETRA
4+

Kis Ce4+ koncentráció esetén a gyökök dekarboxileződése a domináns, ha a Ce
nagy feleslegben van, akkor a BrMA-ból több mint 2 CO2 keletkezik.
Kis Ce4+ koncentrációnál elképzelhető az is, hogy a bromoacetil gyök és a BrMA
enol reakciójában keletkező szabad gyök dekarboxileződik, mielőtt egy újabb Ce4+-gyel
reagálna. Ez a hipotézis magyarázná azt a megfigyelést (lásd 2. Táblázat), hogy amikor
rátáplálásos tankreaktor kísérleteknél kis Ce4+ befolyási sebességeket alkalmazunk,
akkor 1 Ce4+ kb. 1 CO2 –ot generál. A köztitermékekről és melléktermékekről HPLC
vizsgálattal igyekeztem további információt nyerni.
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4+

3.3. Ce - MA reakció köztitermékeinek vizsgálata N2 és O2 jelenlétében
Kísérleti technikák:
- Rátáplálásos reaktor
3.3.a. OA, MOA hozzáadása
3.3.b. Sebességi állandók meghatározása
Analitikai módszerek: - HPLC,
3.3.c. oxálsav kimutatás,
3.3.d. kinetikus mérések (UV spektrofotométer)
Az, hogy az oxigén erősen befolyásolja az oszcillációt [60],[61],[62],[63],[64],
illetve a kémiai hullámokat [65],[66],[67] a BZ rendszerekben, régóta felfedezték. Az
oxigén hatásának kémiai háttere kevéssé ismert, csak az első lépés, a peroximalonilgyök képződése volt bizonyított közvetlenül Neumann és munkatársai által [68],[69].
Aerob körülmények között a reakcióban képződő malonil-gyökök nemcsak
egymással reagálhatnak (ETA, MAMA képződés), hanem a jelen lévő oxigénnel is.
Mindkét reakció igen gyors, de kellően nagy oxigén koncentráció esetén a malonilgyökök rekombinációja elhanyagolhatóvá válik az oxigénnel történő reakciójukhoz
képest. Ez utóbbi reakció köztitermékét ESR mérésekkel Neumann és munkatársai
azonosították [68] peroximalonil-gyökként (MAOO•):
MA• + O2 → MAOO•
(N1)
A peroximalonil-gyök diszproporcionálódási termékeire is tettek javaslatot. Először
tartronsavat (TA) és mezoxálsavat (MOA) javasoltak:
2 MAOO• → TA + MOA + O2
(N2)
majd később a mezoxálsav helyett a glioxilsavat (GOA) javasolták sztöchiometriai
megfontolásokból [69]:
2 MAOO• → TA + GOA + CO2 + O2
(N3)
4+
Habár ez a kémiai modell jól szimulálja a Ce fogyás sztöchiometriáját, kísérleti
bizonyítékok nem álltak rendelkezésükre a szerves savak jelenlétéről.
4+

3.3.e. Ce - MA reakció anaerob (N2) vizsgálata rátáplálásos reaktorban
A csúcsok azonosítására a korábbi illetve az általam végzett kalibrációk alapján készített
táblázatot használtam (5. Táblázat). A táblázatban a keletkezett termékek, köztitemékek,
kiindulási anyagok teljes neve és retenciós ideje látható, a kromatogramokon az itt
szereplő rövidítéseket tüntettem fel.
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Retenciós
idő
480 s
480 s
480 s
500 s
500 s
510 s
570 s
600 s
600 s
600 s
605 s
638 s
700 s
723 s
800 s
840 s
863 s
965 s
1049 s
1123 s
1242 s
1295 s
1380 s
1386 s
1511 s
1568 s
1810 s

Jelölés
Inj.
BrBrO3Br2MA
EETA
BrEETRA
MAMA
OA
ETA
u.i.
Br3AcA
MOA
EETRA
BrMA
TA
ETRA
MaleA
GOA
MA
Br2AcA
SA
u. i.
BrSA
FA
AcA
FuA
BrAcA

Komponens
Injekciós csúcs
bromidion
bromát ion
dibrómmalonsav
1,1,2,2,-eténtetrakarbonsav
bromoeténtrikarbonsav
monomalonil malonát
oxálsav
1,1,2,2-etántetrakarbonsav
azonosítatlan köztitermék
tribrómecetsav
mezoxálsav
1,1,2- eténtrikarbonsav
brómomalonsav
tartronsav
1,1,2- etántrikarbonsav
maleinsav
glioxilsav
malonsav
dibrómecetsav
borostyánkősav
azonosítatlan köztitermék
bróm borostyánkősav
hangyasav
ecetsav
fumársav
brómecetsav

5. Táblázat A HPLC kromatogramon a csúcsok azonosításánál használt rövidítések
és a mért retenciós idők.
Először ellenőrzésképpen az anaerob reakciót ismételtem meg [36],[37] rátáplálásos
4+
reaktorban különböző Ce betáplálási sebességeknél (5. ábra):
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A

ETA
602s

a)

0,010

MA
1046s

MAMA
570s

0,005

Inj.
480s

0,000
0

500

1000

Idő / s

A

ETA
602s

b)

0,010

MA
1046s

MAMA
570s

0,005

Injection
peak
480s

0,000
0

500

1000

Idő / s

A

ETA
602s

c)

0,010

MA
1046s

MAMA
570s

0,005

Inj.
480s

0,000
0

500

1000

Idő / s

5. ábra A Ce4+- MA reakció N2 atmoszférában végzett kísérleteinek HPLC
kromatogramjai.
5 ml 0,1 M Ce4+ oldatot adagoltam 5 ml 1 M MA oldathoz különböző betáplálási
sebességgel. Minden oldat 1 M kénsavas közegben volt.
a) N2 atmoszféra, beadagolás 5 ml Ce4+ oldat/1 perc.
A termékek: ETA (1,47 x 10-2 M) és MAMA (6,30 x 10-3 M).
b) N2 atmoszféra, beadagolás 5 ml Ce4+ oldat / 30 perc.
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A termékek: ETA (1,24 x 10-2 M) és MAMA (5,46 x 10-3 M) mennyisége csökkent,
arányuk változatlan.
c) N2 atmoszféra, beadagolás 5 ml Ce4+ oldat / 60 perc.
A termékek: ETA (1,21 x 10-2 M) és MAMA (5,40 x 10-3 M) mennyisége tovább
csökkent, de arányuk továbbra is változatlan.
Azt találtam, hogy a beadagolás sebességétől függetlenül (5ml/1 perc – 5ml/90
perc) szinte csak a malonil-gyök úgynevezett rekombinációs termékei keletkeznek az
etántetrakarbonsav (ETA) és malonil-malonát (MAMA), és arányuk a kísérleti
hibahatáron belül állandó. Emellett kevés FA (hangyasav) is keletkezik.
4+
Első lépésként a Ce - MA reakcióban malonil-gyök képződik. A malonilgyök
kétféle formában létezik alkil- és karboxiláto- típusú, melyek korábbi feltételezéseink
alapján gyors egyensúlyi reakcióban alakulhatnak át egymásba (lásd 1.6.a. pont)
ETA képződik, ha két alkil típusú malonil gyök rekombinálódik, míg MAMA
képződik egy alkil- és egy karboxiláto- gyökből. Mint ahogy a kísérletek is mutatják, az
ETA-MAMA arány állandó, ez alapján feltételezhető a két gyök közötti gyors
átalakulás.
Azonban a karboxiláto- típusú malonil-gyök azonnal dekarboxileződik, mint azt
később C. von Sonntag kimutatta [38]. A fent séma helyett azt javasolta, hogy a malonilgyök tautomer átalakulásban enolizálódhat, és ez a gyök reagál egy másik malonil
gyökkel MAMA-t képezve:
Az sem zárható ki, hogy a malonil-gyök enol formájú malonsavval reagál, majd
4+
ezután a Ce -gyel reagálva képződik az ETA, illetve ha enol formájú malonil-gyökök
reagálnak, akkor dekarboxileződés után a MAMA keletkezik.
A javasolt sémák ezek alapján a következők:
Malonil-gyök enolizációja:
HO
C

COOH
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CH
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COOH
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MAMA képződése:
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Meg kell jegyezni, hogy pl. az 5. a. ábrán látható reakcióban a Ce többsége (~84%)
ETA, illetve MAMA képződésére fordítódik, de nem ez az egyedüli fogyás. A maradék
~16% más reakcióutakban használódik fel [70], amelyek hangyasavhoz és CO2
termékekhez vezetnek a korábban említett karbén intermediereken keresztül.
4+

3.3.b. Ce - MA reakció aerob (O2) vizsgálata rátáplálásos reaktorban
3.3.b.1. Ce

4+

- MA reakció vizsgálata
4+

Ezeknek a kísérleteknek a célja, hogy többet tudjunk meg a Ce - MA reakció aerob
mechanizmusáról a különböző közti- és végtermékek azonosítása által.
4+

A reakciók vizsgálata során különböző Ce betáplálási sebességekkel különböző
4+
stacionárius Ce koncentráció alakul ki a reaktorban. A 6. a. ábra mutatja a viszonylag
4+

nagy Ce koncentráció (betáplálás 5ml/1 perc) után kialakuló reakcióelegyből készült
HPLC kromatogramot.
Két fontos változás figyelhető meg az anaerob reakciókhoz képest, az egyik, hogy
egy új csúcs (termék) jelenik meg tret=804 s-nál, amely tartronsavként (TA) azonosítható
(se MOA se GOA nincsen jelen). A másik fontos különbség, hogy az úgynevezett
ETA:MAMA arány változott az anaerob (5.a. ábra) kísérlethez képest. Mivel ez az arány
a kétféle típusú malonil-gyök gyors egymásba alakulási egyensúlyától függ és az
anaerob kísérleteknél állandó (ezt itt is feltételezhetjük), valószínűleg új termék
megjelenés növelte meg az „ETA” csúcsot. Anaerob kísérleteknél sem TA sem az utóbb
feltételezett termék nem keletkezik, ezért új reakcióutak nyílhatnak meg, amelyek
kezdete a malonil-gyök oxigénnel történő reakciója.
Ezeknek a reakcióutaknak a termékeit próbáltam meg vizsgálni úgy, hogy a
reakciókörülmények változtatásával a malonil-gyök – O2 reakció kerüljön előtérbe a
rekombinációs reakciókkal szemben. Ha elegendő oxigén van jelen a reakcióelegyben,
akkor ez teljesül, a malonil-gyökök a szabad oxigénnel gyors reakcióban peroximalonilgyököt képeznek [71]. Nagy Ce4+ - MA reakciósebességnél a gyors oxigénfogyás miatt
kialakuló kicsi stacionárius oxigén szint, illetve a nagy malonil-gyök koncentráció a
rekombinációs reakcióknak kedvez.
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6. ábra A Ce4+- MA reakció O2 atmoszférában végzett kísérleteinek HPLC
kromatogramjai.
a) O2 atmoszféra, beadagolás 5 ml Ce4+ oldat / 1 perc. Az „ETA” és “MAMA” csúcsok
még detektálhatók, de az arányuk megváltozott. Egy új csúcs jelent meg tret = 804 s-nál,
amely a tartronsavnak (TA) tulajdonítható (3,42 x 10-3 M).
b) O2 atmoszféra, közepes sebességű beadagolás 5 ml Ce4+ oldat / 8 perc. Megfigyelhető
a MAMA és TA (9,64 x 10-4 M) csúcsok csökkenése.
c) O2 atmoszféra, kis sebességű beadagolás 5 ml Ce4+ oldat / 30 perc. A MAMA és TA
csúcsok eltűntek, a fennmaradó csúcs tret = 602 s-nál (az ETA helyén) oxálsavként (OA)
azonosítható (6,20 x 10-3 M).
Ezért a Ce4+ - MA reakciót egyre kisebb Ce4+ beadagolási sebességgel vezettem, így
a reakciósebesség csökkent, és a nem kívánt rekombinációs reakciót sikerült
visszaszorítani.
A 6.b., c. ábrán kisebb reakciósebességeknél keletkezett elegy kromatogramjai
láthatók. A 30 perc feletti (60 perc, 90 perc) beadagolásnál ugyanezeket az
eredményeket kaptam, mint a 30 percesnél, tehát efelett már nem jelentkezett további
hatás. A 8 perces beadagolásnál (6.b. ábra) minden csúcs megjelent, ami az 1 percesnél,
a 30 perces beadagolásnál a TA eltűnt, jelezve, hogy ez a reakcióút már nem dominál itt.
A MAMA csúcs szintén eltűnt, de az „ETA” helyén maradt a csúcs. Ez nem lehet
ETA, hiszen a rekombinációs reakciók visszaszorításával a MAMA eltűnt. Ez egy más
termék lehet, amire az OA volt a legesélyesebb ( az OA és az ETA retenciós ideje közel
megegyező). Az oxálsav jelenlétét a következőképpen bizonyítottam:
Az ETA melegítés hatására (90 °C, 30 perc) gyorsan lebomlik, míg az oxálsav (OA)
stabilan megmarad. A reakcióelegyeket melegítés után újra megvizsgáltam. Ezt minden
mintánál elvégeztem az anaerob és az aerob esetben is.
Anaerob esetben, ahogy várható volt, a MAMA és az igazi ETA csúcs is majdnem
teljesen eltűnik (lásd még az 5. fejezetben), és megjelennek a rájuk jellemző
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bomlástermékek. ETA esetén borostyánkősav (SA, tret ~ 840 s ) és etántrikarbonsav
(ETRA, tret ~ 1240 s).
Aerob mintánál a lassú Ce4+ beadagolások esetén (például a 6.c. ábra) a 602 s-os
csúcs nem változik. Ezek tisztán mutatják, hogy ez a 602 s-os csúcs nem lehet ETA,
hanem egy stabilabb vegyület.
Végső bizonyításképp elvégeztem a tiobarbitursavas tesztet, amely az oxálsavra
specifikus. Ez a teszt negatív volt anaerob mintákra, és pozitív az aerob minták esetén.
Tehát elmondható, hogy a kisebb reakciósebességnél a Ce4+ - MA aerob reakció terméke
főként oxálsav (OA).
3.3.b.2. A Ce4+ - MA reakció eredményei
Ahogy az 5. és 6. ábrákból látható, a reakciók során kialakuló termékek eloszlása
nem csak az atmoszférán múlik (N2, vagy O2), hanem O2 esetén a reakciósebességen is.
4+
Nagy reakciósebességeknél (nagy Ce beadagolási sebességeknél) a keletkező malonilgyökök egy része elreagálhat a jelen lévő oxigénnel, így anaerob körülményeket hoznak
létre a többi malonil-gyök reakciójához. Ebben az esetben a már ismert anaerob
körülmények között aktív rekombinációs reakcióút is szerepet kap, ETA és MAMA
keletkezik.
Oxigén jelenlétében két új reakcióút nyílik meg. Az egyik nagy Ce4+ betáplálási
sebességeknél (nagy egyensúlyi Ce4+ koncentrációknál) aktív, ez tartronsav (TA)
terméket ad. A másik reakcióút folyamatosan aktív, de csak kicsi egyensúlyi Ce4+
koncentrációnál lesz domináns. Ez utóbbi az oxálsav (OA) terméket adja. Erre a két
reakcióútra az alábbi sémákat javasoljuk:
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A nagy Ce4+ koncentrációjú reakcióút
Aerob körülmények között a peroximalonil-gyök Ce4+ reakcióban tartronsavat (TA)
adhat. Részletesen a 7. ábrán látható a séma.

7. ábra A Tartronsav képződés sémája peroximalonil gyökből nagy Ce4+
koncentrációk esetén.
A sémában két konszekutív reakció játszik szerepet, az első (az ábrán nem jelölt 3.3.
pontban szereplő N1 reakció) generálja a peroximalonil-gyököket, a másik adja a TA
terméket. Ez utóbbi csak elég nagy stacionárius Ce4+ koncentráció esetén kerül előtérbe,
ha a peroximalonil-gyök egyéb reakcióit (pl. a dekarboxileződés, vagy gyökátadás
malonsavnak) részben elnyomja a Ce4+- peroximalonil-gyök reakció.
Ezek a reakciók párhuzamosan mennek végbe, de csak kis Ce4+ koncentráció esetén
válnak doninánssá.
Ebben a reakcióútban az oxigén keletkezését Gáspár V. és munkatársai igazolták
[72].
Kis Ce4+ koncentrációjú reakcióút a) és b)
Mint az előbb említettem, kis Ce4+ stacionárius koncentráció esetén a Ce4+peroximalonil-gyök reakció szorul háttérbe. Ilyen körülmények között a lassabb (Ce4+
koncentrációtól független) reakciók, a peroximalonil-gyök lebomlási reakciói egyre
inkább szerepet kapnak. Ahogy a kísérletek mutatták, a 6.c ábra alapján, a kis Ce4+
koncentrációjú reakció terméke oxálsav lehet. Két lehetséges reakcióutat feltételezünk,
amelyek a 8. ábrán láthatóak.
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8. ábra Az oxálsav képződésének két lehetséges sémája peroximalonil gyökből kis
Ce4+ koncentrációk esetén
a) dekarboxileződési reakcióút, b) egy gyökátadással kezdődő reakcióút, amely
mezoxálsav (MOA) köztiterméket termel egy láncreakcióban.
a) esetben a peroximalonil-gyök dekarboxileződése előzi meg a peroxiglikolsavgyök reakcióját a második Ce4+-el. Az utolsó lépésben egy H+ -ion által elősegített
peroxid-kötés átrendeződés vezet az oxálsavhoz.
b) esetben egy gyök átadási reakcióval kezdődik (MA-val reagálva malonil-gyök és
hidroperoxi-malonsav keletkezik), majd egy H+ -ion által katalizált átrendeződés
következik, melyben a hidroperoxi-malonsavból mezoxálsav keletkezik, ez tovább
reagálva Ce4+-gyel oxálsavat ad.
Az első lépésben keletkező malonil-gyök egy új peroximalonil-gyököt tud termelni
oxigénnel történő reakcióban, így a hidroperoxi-malonil-gyök láncreakcióban
termelődik oxigén és MA-ból.
Kísérleteink során nem találtam mezoxálsavat (MOA) a HPLC mérések során, de ez
nem zárja ki a keletkezésének lehetőségét, vagyis a „b” reakcióutat, mivel a Ce4+ a
mezoxálsavval elég gyorsan reagálhat. Ennek ellenőrzésére és annak eldöntésére, hogy
vajon az „a”, vagy a „b” reakcióút a domináns, további kísérleteket végeztem.
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3.3.c. Kísérletek kevert szubsztráttal
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Az oxálsav és mezoxálsav szerepének tisztázására először az eredeti reagens
összetételéhez adtam a feltételezett szubsztrátumot kiegészítésként, így végeztem az
anaerob és aerob kísérleteket, majd HPLC vizsgálattal követtem a termékösszetétel
alakulását. A HPLC-s kromatogramok a 9. ábrán láthatóak. Beadagolások: 5ml/30perc
Ce4+ oldat.
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9. ábra A Ce4+- MA reakció N2 atmoszférában (a)-c) ábrák), illetve O2
atmoszférában (d)-f) ábrák) végzett kísérleteinek HPLC kromatogramjai.
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Beadagolás 5 ml Ce4+ oldat / 30 perc.
A kiindulási 0,1 M malonsav mellett 2 x 10-2 M oxálsavat, a b) és e) kísérletekben, illetve
2 x 10-2 M mezoxálsavat, a c) és f) kísérletekben, alkalmaztam.
Az anaerob esetekben (9. a-c. ábrák) a magyarázat nagyon világos, a reaktívabb
oxálsav (OA), vagy mezoxálsav (MOA) elreagál a sztöchimetrikus mennyiségű Ce4+-el,
OA + 2Ce4+ -> 2CO2 + 2H+ + 2Ce3+
MOA + 4Ce4+ -> 3CO2 + 4H+ + 4Ce3+,
és csak a feleslegből megmaradó Ce4+ képes reagálni a malonsavval. Ez utóbbi reakció a
MAMA-ETA duplacsúcs alapján becsülhető. Csak malonsav (MA) esetén (9. a. ábra) a
Ce4+ koncentráció (kezdeti koncentrációként is vehetjük, bár csak a beadagolás végére
alakulna ki), ami az ETA-MAMA csúcsra fordítódhat 5x10-2 M (a teljes beadagolt Ce4+
alapján). Malonsav+oxálsav esetén (9. b. ábra) a kezdeti oxálsav (10-2 M) miatt ez csak
3x10-2 M Ce4+, illetve malonsav-mezoxálsav esetén (9. c. ábra) a kezdeti mezoxálsav
(10-2 M) miatt csak 10-2 M-ra becsülhető.
Így az ETA-MAMA duplacsúcs arányának 5:3:1-nek kellene a becslés alapján
lennie, ahogyan az OA, illetve a MOA elreagál CO2-re és vízre, majd a maradék Ce4+
reagál a malonsavval.
Valóban, ahogy a 9. a-c ábrákon látható, a feltételezésnek megfelelően kísérletileg is
ezek az arányok alakultak ki. Megjegyzendő, hogy a 9.c ábrán a MAMA-ETA arány egy
kicsit más, valószínűleg oxálsav maradt még nyomokban, ami az „ETA” csúcsot kissé
megnövelte.
Aerob kísérletek az 9.d-f. ábrákon láthatók. Beadagolás: 5 ml/30 perc Ce4+ oldat.
Az eredmények alapján látható, hogy az anaerob kísérletekkel ellentétben itt a fő
termék mindig oxálsav (OA). A hozzáadott oxálsav és mezoxálsav is növeli a végső OA
mennyiségét. Mivel oxigén jelenlétében a Ce4+ nem fogyasztja el a kezdeti oxálsavat,
feltételezhető, hogy az O2 elősegíti a Ce4+-malonsav reakció teljes végbemenetelét, ami
oxálsavat termel. Másik lehetőség az lenne, hogy az O2 valahogy a Ce4+-oxálsav
reakciót lassítaná, de ilyet nem tapasztaltam (lásd sebességi állandók meghatározása).
Mindkét reakcióút „a” és „b” is képes gyorsítani a reakciót, de a „b” esetben erősebb
a hatás.
A kísérletek alapján az is megállapítható, hogy ha a mezoxálsav intermedierként
képződik, azt nem lehet a reakcióelegyből kimutatni, mert gyors reakcióban elreagál a
jelen lévő Ce4+-el. Ezek a kísérletek még nem tisztázzák, hogy melyik reakcióút
domináns. Ehhez reakciósebességi méréseket végeztem az OA-Ce4+ és MOA-Ce4+
reakciókra.
3.3.d. Reakciósebesség mérések
A másodrendű reakciósebességi állandókat határoztam meg malonsav, oxálsav,
mezoxálsav szubsztrátra a Ce4+-gyel történő reakciójukban anaerob és aerob
körülmények között. Az eredmények a 6. táblázatban láthatók. A szerves savak nagy
feleslege miatt pszeudo-elsőrendű sebességi állandót mértem a Ce4+-fogyás alapján. (A
részletek a 2.3.pontban találhatók.)
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Szerves szubsztrát
Malonsav
Oxálsav
Mezoxálsav

Reakciósebesség
k / M-1s-1
N2 atmoszféra O2 atmoszféra
0,24±0,02
0,46±0,02
27±1
27±1
4
~10
~104

6. Táblázat Másodrendű reakciósebességi állandók a Ce4+ - szerves sav reakcióban,
1 M kénsavas közegben 20 oC-on.
A malonsavas kísérletek eredményei a 10. ábrán láthatók. Megfigyelhető, hogy a
logaritmikus ábrázolásban N2 (a görbe) atmoszféra esetén nem egyenest kaptunk. Ez a
nem teljesen anaerob körülményekkel magyarázható.
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10. ábra A Ce4+- MA reakció N2 (a görbe) illetve O2 (b görbe) atmoszférában
végzett kísérleteinek spektrofotometriás követése.
„A” a 400 nm-en mért Ce4+ abszorbancia. Kiindulási koncentrációk: [MA] = 0,05 M,
[Ce4+] = 10-4 M, [H2SO4] = 1 M. a) lineáris, b) logaritmikus ábrázolás.
Az elején kissé nagyobb reakciósebesség mérhető, amíg a keletkező gyökök az
oxigén nyomokkal reagálva teljesen anaerob körülményeket nem biztosítanak.
Aerob (O2) esetben a malonsavból keletkező oxálsav Ce4+-gyel történő reakciója
növeli meg kissé a reakciósebességet.
MA esetén a logaritmikus ábrázolásban a meredekség közel kétszer akkora oxigén
esetén, mint nitrogén esetében, vagyis a reakció 2x gyorsabban megy O2 jelenlétében
[73]. Ez azt mutatja, hogy a Ce4+ fogyás sebessége alapján az „a” reakcióút a domináns,
míg a „b” reakcióút nem játszik jelentős szerepet a kis Ce4+ koncentrációjú út esetén.
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Ez az alábbiakkal indokolható: Ce4+-malonsav reakcióban a sebességmeghatározó
lépés az első lépés, melyben a malonil-gyök keletkezik. N2 esetén ezek a gyökök
rekombinálódnak, MAMA és ETA keletkezik. Így ezek a gyökök nem fogyasztanak
több Ce4+-et. O2 esetén a peroxi-malonil-gyökök még egy Ce4+-et fogyasztanak
dekarboxileződés után az „a” út szerint. Így az „a” reakcióúttal magyarázható a
kétszeres reakciósebesség-növekedés O2 atmoszférában.
A „b” reakcióút szerint, még ha minden malonil-gyök csak egyszer vesz részt
gyökátadási reakcióban, akkor is a keletkező mezoxálsav további reakciójához még két
Ce4+ kell, hogy oxálsav keletkezzen. Így háromszoros gyorsulás várható, többszörös
gyökátadás esetén ez arányosan nagyobb lehet.
A kísérletileg talált kétszeres sebesség-növekedés miatt a „b” út nem játszhat fontos
szerepet.
3.3.e. Az eredmények összefoglalása
Az anaerob vizsgálatoknál azt találtam, hogy a beadagolás sebességétől
függetlenül csak a malonil-gyök rekombinációs termékei keletkeznek az ETA és
MAMA, és arányuk a kísérleti hibahatáron belül állandó.
A valószínűsített karbén intermedierekre kísérleti bizonyíték nem áll
rendelkezésünkre, ehhez további vizsgálatok, kísérletsorozatok elvégzése szükséges.
Oxigén jelenlétében a malonil-gyökök (MA.) a szabad oxigénnel gyors
reakcióban peroximalonil-gyököt (MAOO.) képeznek, melynek diszproporcionálódása
során két új reakcióút nyílik meg. Az egyik nagy Ce4+ betáplálási sebességeknél (nagy
egyensúlyi Ce4+ koncentrációknál) aktív, ez tartronsav (TA) terméket ad. A másik
reakcióút folyamatosan aktív, de csak kicsi egyensúlyi Ce4+ koncentrációnál lesz
domináns. Ez utóbbi az oxálsav (OA) terméket adja. Két lehetséges reakcióban is
keletkezhet az oxálsav. Az egyik a peroximalonil-gyök dekarboxileződése, majd a
peroxid kötés H+ -ion által segített átrendeződése („a” reakcióút) illetve a másik a
malonsavval képződött hidroperoximalonsav (MAOOH) H+ -ion által segített
átrendeződése után képződött mezoxálsavon (MOA) keresztül („b” reakcióút) A 11.
ábrán összefoglaltam a kísérleti eredmények alapján feltételezett sémát az oxigén
jelenlétében végzett cérium ion katalizált malonsav oxidációra (rekombinációs út, nagy
Ce4+ koncentrációjú reakció út, „a” és „b” reakcióutak).

48

Hegedűs László: Oszcillációs BZ reakció MBM modellje és a hozzá kapcsolódó kísérleti kutatások

11. ábra Az oxigén jelenlétében menő Ce4+- MA reakció vázlatos sémája.
A nagy Ce4+ koncentrációjú reakcióút, amely tartronsavhoz vezet, az ábra jobb oldalán
látható. A kis Ce4+ koncentrációjú reakcióutak, melyek oxálsav illetve CO2 termékekhez
vezetnek két párhuzamos reakcióúton a) és b), az ábra bal oldalán láthatók.
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4. Ferriin-BrMA illetve MA reakció köztitermékeinek vizsgálata N2 és
O2 jelenlétében
Kísérleti technikák:
Analitikai módszerek:

- Rátáplálásos reaktor
- OA, MOA hozzáadása
- Sebességi állandók meghatározása
- HPLC,
- oxálsav kimutatás,
- kinetikus mérések (UV spektrofotométer)

A BZ reakciók különböző formái a leggyakrabban vizsgált kémiai oszcillátorok
[60],[74],[75]. A fő folyamat a szerves szubsztrát oxidációja savas bromát által, amely
gyakran katalizátor segítségével megy. A klasszikus, legnépszerűbb BZ reakciókban a
szubsztrát malonsav, míg a katalizátor cérium vagy ferroin lehet.
A BZ reakciók vizsgálata főként a katalizált rendszerekre terjed ki
[4],[12],[24],[27],[32],[76]. Ezekben a vizsgálatokban – sok egyéb más mellett -fontos
szerepet kapott a szerves szubsztrát - cérium katalizátor reakció termékeinek
meghatározása. A Ce4+ - malonsav és a Ce4+ - brómmalonsav reakciók termékeinek
HPLC-s vizsgálata [36],[37],[40] után logikus következő lépésnek tekinthető, hogy a
ferroin katalizált BZ oszcillátor termékeit is megvizsgáljuk ugyanilyen technikával.
Azt már több mint 20 évvel korábban is megfigyelte Smoes [77] , hogy a
cériumos és a ferriines rendszer dinamikai viselkedése nagyban különbözik. Ezért
fontos, hogy a reakciótermékekről is információt szerezzünk. A ferroin vagy
bathoferroin nagy jelentőségű a kémiai hullámok esetében [78], ahol a BZ rendszerek
katalizátoraként alkalmazva Turing szerkezeteket is megfigyeltek [79]. Nagy-Ungvárai
Zs. és munkatársai [80] a ferriin redukciójára sikeresen megállapították a látszólagos
reakciósebességi állandót.
A cérium katalizátorral végzett reakciók analógiáját vizsgálva a reakciók
részleteinek feltárásához további méréseket terveztem, ennek egyik lépése a ferriinbrómmalonsav reakció vizsgálata, melyet először anaerob körülmények között
végeztem.
A ferriin-brómmalonsav (BrMA) rendszert korábban Jwo és munkatársai vizsgálták
[81]. Ők a ferriin redukcióját BrMA felesleg esetén (pszeudo elsőrendű reakciót
közelítve) aerob körülmények között spektrofotometriásan mérték. A ferriin-malonsav
(MA) rendszer kinetikáját is hasonlóan vizsgálták. Azt találták, hogy anaerob
körülmények között a reakció látványosan lassabban megy (a közölt adatok alapján akár
egy nagyságrend különbség is adódhat).
Néhány évvel ezelőtt Treindl és munkatársai [82] újravizsgálták a ferriin - MA
reakciót platina elektród potenciáljának mérésével. Legtöbb kísérletüket anaerob
körülmények közöt végezték, de megerősítették a korábbi megfigyelést az aerob reakció
sebességére vonatkozóan. Azt találták, hogy a potenciál-idő diagram szigmoid alakú,
vagyis a potenciálesés sebessége a reakció vége felé nagyobb, ami autokatalitikus
folyamatra utal.
A HPLC technika alkalmazásával munkám során a reakció termékeit vizsgáltam.
Míg a ferriin-BrMA reakció viszonylag jól magyarázható, addig a ferriin-MA rendszer
sok problémát vet fel. Elsőként ezért a brómmalonsavas rendszeren végzett kísérleteimet
ismerteném.
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2 ml 0,01 M ferriin 1 M H2SO4 –as oldatát adtam 2 ml szerves sav (1 M MA vagy
0,5 M BrMA) 1 M H2SO4 –as oldatához miközben a reakcióelegyet folyamatosan az
atmoszférának megfelelő gázzal (N2 vagy O2) buborékoltattam. A reakcióelegyből
meghatározott időnként (10 másodperc – 240 perc) mintát vettem, amelyet 100-szoros
hígítás után vizsgáltam meg.
4.1. Ferriin-BrMA reakció N2 jelenlétében
Az egyszerűség kedvéért csak a nagyon rövid 10 másodperces illetve a nagyon
hosszú 240 perces reakcióidő kromatogramjain keresztül elemezném a lezajló
folyamatokat. A 12 a.-b. ábrákból látható, hogy a reakciótermékek a Ce4+ - BrMA
reakcióban találtakhoz hasonlóak.
A rekombinációs termék - bromoeténtrikarbonsav (BrEETRA) mellett
dibrómmalonsav (Br2MA) és dibrómecetsav (Br2AcA) is megtalálhatóak. A Br2MA
koncentrációja az idő előrehaladtával fokozatosan csökken, a Br2AcA koncentrációja
pedig nő, ami arra utal, hogy az utóbbi az előbbiből képződik dekarboxileződéssel.
Egyéb vegyületek is megjelennek, de csak igen kis mennyiségben (valószínűleg
BrETRA, OA, MOA, TA, ETRA, GOA, FA, Br3AcA), de ezek biztos azonosítása nem
történt meg, éppen jelentéktelen mennyiségük miatt.
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12. ábra A ferriin-BrMA reació HPLC kromatogramjai.
Kezdeti koncentrációk: [ferriin]0 = 5x10-3 M, [BrMA]0=0,25 M, [H2SO4]0=1M. A
mintavételek a) 10 másodperccel, b) 240 perccel a reakció indítása után.
A két azonosított komponens koncentrációja
a) [BrEETRA]=1,3x10-3 M, [Br2AcA]=4.8x10-4 M,
b) [BrEETRA]=1,3x10-3 M, [Br2AcA]=9.2x10-4 M.
A főbb változások, amelyek a fő komponensekkel történtek a növekvő reakcióidő során,
a következők:
Az első csúcs (injekciós csúcs, tret = 473 s) nagyjából az ötszörösére nőtt a
reagálatlan BrMA oldathoz képest, ami két komponensnek is köszönhető. Az egyik a
bromidionként, a másik dibrómmalonsavként azonosítható a retenciós idők alapján.
Persze mindkét komponens jelen lehet a rendszerben egyszerre is.
A második csúcs (tret = 503 s) a rekombinációs termék brómeténtrikarbonsav
(BrEETRA).
Ezután egy kisebb azonosítatlan csúcs következik (tret = 600 s, ami nem
oxálsav!).
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A reagálatlan BrMA következik (tret = 723 s), majd egy kisebb csúcs, ami a
dibrómecetsavnak köszönhető (Br2AcA, tret = 1123 s). Ez utóbbi lehet terméke a
reakciónak, mivel az eredeti BrMA oldatban a Br2AcA és a Br2MA csak nyomokban
van jelen.
Egy kis csúcs látható még tret = 1316 s-nál, de ez már a BrMA oldatban is jelen
van, mint szennyező.
A reakció néhány másodperc alatt lejátszódik (kalkulálható a reakciósebességi
állandóból és az alkalmazott szubsztrát koncentrációjából), így a reakcióidőnek nincsen
sok szerepe e felett, a termékösszetétel nagyjából egyforma a hosszabb reakcióidők
(8perc – 240 perc) után vett mintákban. Ettől rövidebb reakcióidők esetén azonban
jelentős eltérés észlelhető (lásd 12. ábra). Az alapvető eltérések a 4 perc alatti mintákban
a következők:
- az injekciós csúcs körülbelül kétszer akkora,
- egy kis csúcs jelenik meg a BrEETRA és a BrMA között,
- a Br2AcA csúcs csak feleakkora.
8 perc feletti reakcióidőknél már nincsen változás. Mivel a ferriin-BrMA reakció
már a 10 másodperces mintavételig lejátszódik, ezért e felett már nem beszélhetünk
elsődleges reakcióról. Valószínűsíthető, hogy a további reakcióidők alatt bekövetkező
változások az elsődleges termékek további reakciójából származnak.
BrEETRA képződés mechanizmusa
A ferriin-BrMA reakció feltételezett mechanizmusát az alábbiakban foglaljuk össze.
Az első lépés - a cériumos oxidációhoz hasonlóan - a BrMA enol formájának oxidációja
a ferriin által, amelyet a bromomalonil gyök dekarboxileződése követ savas közegben.
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A két elektronpár párhuzamos elmozdulásának eredményeként dekarboxileződés
játszódik le úgy, hogy az oxigént elhagyva egy hidrogén - ion keletkezik, illetve egy
másik hidrogén - ion kötést alakít ki a szénatommal. A következő lépésben a képződött
bromoacetil-gyök reagál a BrMA enol formájának kettőskötésével:
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Az új gyök – hidratált acilgyök – könnyen tovább oxidálódik ferriinnel dibrómetántrikarbonsavat (Br2ETRA) adva.
3+

H

Br

OH

Br C

C

C

Fe

Br
C

Br C

H
Br C

OH
C+

Br
C

COOH COOH OH

COOH COOH OH

H

2+

Fe

COOH

H

O H
C+

C Br

Br C

+ H+

COOH COOH

COOH COOH OH

Br2ETRA

Hasonló sémátt javasolt Narasaka [83], aki szerves szabad gyökök képződését vizsgálta
Mn3+ és Ce4+ oxidációs folyamatában olefinek jelenlétében. - Az egyik típusnál a Mn3+
szerves savval gyököt képez, amely dekarboxileződik. A dekarboxileződött szabad gyök
reagál ezután egy kettőskötés tartalmú vegyülettel, amelyben az általunk vázolt hidratált
acilgyökhöz hasonló intermedier keletkezik. Végül egy másik Mn3+ ion oxidációja után
kapták a fenti séma alapján a terméket.
Az utolsó lépés a mechanizmusunkban a HBr molekula kilépése, így a
Br2ETRA-ból BrEETRA keletkezik. A kezdeti feriin koncentráció (5×10-3 M)
figyelembevételével a reakció után 2,5×10-3 M BrEETRA koncentráció alakulhat ki
100% konverziót feltételezve. A tapasztalt 1,3×10-3 M BrEETRA koncentráció 52%-os
kitermelést ad. Mivel más termékek is keletkezhetnek a reakció során, így a Br2ETRA
bomlására az alábbi reakciót javasoljuk.
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A Br2ETRA bomlása gyors folyamat lehet, mert a kísérletek során sosem jelenik meg
önálló csúcsként, illetve a BrEETRA csúcs végig állandó volt.
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A sémával kapcsolatos megjegyzések.
Br2AcA képződés
Ismert, hogy a Br2MA szobahőmérsékleten dekarboxileződik [84], és logikus
feltételezni, hogy ez a Br2AcA forrása a reakció során is. Valóban, amikor az első csúcs,
amely egyebek mellett a Br2MA-t is tartalmazza csökken, akkor a Br2AcA csúcs megnő
(12. a-b. ábrák). Ha elfogadjuk ezt a feltételezést, akkor viszont megfelelő magyarázatot
kell találnunk a Br2MA képződésére.
Ennek egyik útja lehet, hogy a ferriin a Br2ETRA bomlásából származó
bromidiont oxidálja és a keletkező bróm brómozza a malonsavat Br2MA-vá. Jwo és
munkatársai mérései [81] szerint a ferriint gyorsabban redukálja a BrMA, mint a
bromidion. Ilyen körülmények között tehát mérhető mennyiségű bróm nem keletkezhet
a rendszerben, mivel a jelen lévő BrMA gyorsan redukálja a ferriint ferroinná.
Másik út lehet, hogy a Br2ETRA bomlása során nem csak HBr, hanem Br2 is lép ki a
molekulából:
Br2ETRA → Br2 + EETRA
és ez a bróm brómozza a malonsavat.
Br2 + BrMA → Br2MA + Br- + H+
Ez az út feltételezi az EETRA keletkezését a Br2MA mellett. Sajnos az erős
BrMA csúcs (tret = 723 s) mellett az EETRA csúcs (tret = 700 s) nem azonosítható a
kromatogramokon.
A kezdeti ferriin koncentráció alapján számítva a képződött Br2MA körülbelül 36 %. Ez
azt is jelenti, hogy a ferriin-BrMA reakció két fő komponense a BrEETRA és a Br2MA
együttesen 88%-át adják a termékeknek. Mint az azonosítatlan csúcs 600 s-nál mutatja
más reakciótermékek is keletkeznek, igaz csak viszonylag kis mennyiségben.
Végül még érdemes megjegyezni, hogy az úgynevezett injekciós csúcs
tartalmazza a bromidion csúcsot is, így nehéz pontosan meghatározni, hogy mennyi
bromidion képződik a ferriin-BrMA reakcióban. Egy durva becslést azért tehetünk a
12.b. ábra alapján a bromid koncentráció (3±1)×10-3 M, ami jól egyezik az elméletileg
számított 2,5×10-3 M értékkel.

4.2. Ferriin-MA reakció N2 jelenlétében
A keletkezett termékeket HPLC segítségével határoztam meg.
A ferriin-MA reakció termékeinek HPLC-s kromatogramjai 10 s és 240 perc után
a 13. ábrán láthatóak. Több reakcióidőnél is készült kromatogram, de ezek a kísérleti
hibahatáron belül azonosak a bemutatottakkal.
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13. ábra A ferriin-MA reació HPLC kromatogramjai.
Kezdeti koncentrációk: [ferriin]0 = 5x10-3 M, [MA]0=0,5 M, [H2SO4]0=1M. A
mintavételek a) 10 másodperccel, b) 240 perccel a reakció indítása után.
Néhány kis mennyiségű komponens koncentrációja
a): [OA]=3,0x10-4 M, [MOA]=5,5x10-4 M.
b): [OA]=8,6x10-5 M, [MOA]=3,4x10-4 M.
Az abszorbancia értékeket tekintve látható, hogy a ferriin-MA reakció esetén az
érzékenység 5-ször nagyobbra lett állítva a kis mennyiségű reakciótermékek
azonosíthatósága érdekében. Ce4+- malonsav reakció esetén két fő terméket lehet
azonosítani [36],[37]: az ETA (tret = 600 s) illetve a MAMA (tret = 570 s), amelyek a
rekombinációs termékek. A ferriin-MA reakcióban azonban még nyomokban sem
találtam ezeket a termékeket. Két kis csúcsot lehet azonosítani, melyek az OA (tret = 600
s) és a MOA (tret = 638 s). Ezek a komponensek is csak akkor jelentek meg, ha a ferriin
oldatot Ce4+-gyel készítettem és az oldatban nyomokban oxigén lehetett jelen.
Amikor a ferriin oldatot PbO2-dal készítettem, ezek a termékek sem jelentek meg.
A minimális mennyiségű OA és MOA jelenlétét bizonyító kromatogramokat
azért mutatjuk, mert csak ezen komponensek koncentrációját lehetett meghatározni.
Ezenfelül még néhány azonosítatlan csúcs látható, de ezek még kisebb koncentrációja
sztöchiometriailag teljesen jelentéktelen.
MOA és OA képződés mechanizmusa
Ha a ferriint Ce4+-gyel készítjük, akkor a reakcióelegy egy kis egyensúlyi
koncentrációban mindig fogja tartalmazni. Korábban vizsgáltam [59] a Ce4+-MA
reakciót oxigén jelenlétében, aminek eredménye, hogy MOA és OA is képződik abban a
reakcióban (lásd 3.3.b. fejezet). Oxigén gáz buborékoltatással ez a reakcióút
dominánsabbá válik.
Amikor Jwo és munkatársai ezt a reakciót vizsgálták [81] spektrofotometriásan,
azt találták, hogy a látszólagos első rendű reakció MA feleslegben, 1 M H2SO4
közegben 410 s alatt lejátszódik. Ezek figyelembevételével a 10 s-os reakcióidő alatt a
kiindulási összetételtől nincsen jelentős eltérés, míg a 240 perces reakcióidő alatt a
legtöbb reakció befejeződik. Így azt feltételeztem, hogy a 13. b. ábrán megjelenő új
csúcsok lehetnek a reakció termékei. De nem volt számottevő változás a kiindulási
elegyhez képest, kivéve egy kis azonosítatlan csúcs tret= 1298 s-nál, az összes többi
csúcs valamivel kisebb lett, mint volt a 10 s-nál vett mintában. A MA fogyást annak
nagy feleslege miatt nem lehetett alapul venni.
Független kísérletben, amikor a ferriin és MA koncentráció is megfelelően kicsi
volt [ferriin]0 = [MA]0 = 5×10-3 M, 20 perc reakcióidő után a malonsavban 18%-os
fogyást figyeltem meg. Vagyis a HPLC-s mérések alapján megállapítható, hogy van
reakció a ferriin és MA között, de a reakció termékeiről nincsen információnk. A MA
oxidációs termékei szerves savak illetve széndioxid lehetnek, így még a CO2 fejlődést
ellenőriztük egy érzékeny mérési technikával [70],[84] (lásd II.fejezet 2.1. pont). Az
eredmény meglepő volt, nem képződött széndioxid 1 M kénsavas közegben. Tehát
kijelenthetjük, hogy a ferriin nem oxidálja a malonsavat.
Mivel valamiféle reakció van a ferriin és a malonsav között, de eközben a MA
nem oxidálódik, logikus feltételezés, hogy valamilyen komplexképződés játszódik le a
ferriin/ferroin és MA között. A ferriin, ferroin és komplexeik megkötődnek a HPLC
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kationcserélő oszlop töltetén, így csak a malonsavnak az a hányada jelenik meg, amelyet
a komplex egyensúly szabadon tart.
A malonsav oxidációja nem szerepel ebben a folyamatban, ezért nem találtam
szerves savakat a reakciótermékek között. Másrészről, egy kémiai reakciót, melyben a
Fe(III) redukálódik, spektrofotometriásan [81] és potenciometriásan [82] is igazoltak. Ez
azt jelenti, hogy a malonsav hiába nem oxidálódik, a ferriin mégis redukálódik. Felmerül
a kérdés, hogy mi is a redukálószer, ha az nem a malonsav. Először azt gondoltuk, hogy
ez a redukálószer a hidroxid - ion. Nord és munkatársai azt találták ugyanis [85], hogy
lúgos közegben a ferriin képes a ligandumot oxidálni 1,10-fenantrolin-N-oxiddá és
kevés oxigén is keletkezik ebben a folyamatban. A feltételezés [85] szerint az első
lépésben a ferriin oxidálja a hidroxid - iont hidroxid-gyökké:
Fe(N-N)33+ + OH– ↔ Fe(N-N)32+ + ·OH
Azonban ez a reakció nem lehet jelentős a kísérleteinkben, mivel az 1 M H2SO4
közegben a hidroxid - ion koncentráció túl kicsi. Ehelyett érdemes feltételezni a
következő sebességmeghatározó lépést,
Fe(N-N)33+ + H2O ↔ Fe(N-N)32+ + H+ + ·OH
Ez utóbbi feltevés is magyarázhatja, hogy a H+ ion miért lassítja a reakciót, ahogyan
Treindl és munkatársai megfigyelték. Ők ugyanis azt találták, hogy a ferriin redukció
sebessége arányos a kénsav koncentráció reciprokával [82]. Ennek a reakciónak a
sebessége változhat a MA koncentráció miatt a komplexképződés által is.
Másik fontos megfigyelésük az oxigén hatása a reakciósebességre [82], amelyet
okozhat az, hogy a redukált Fe(II) komplexet bomlása során a levegő oxigénje részben
komplexálatlan Fe(III)-má tudja oxidálni. Nord és Pizzino [87] igazolták, hogy nátriumhidroxid oldatban a ferroin lebomlásához oxigén szükséges.
A ferriin-hidroxid ion reakciót vizsgálva Nord és Wernberg [86] a Fe(II) termék
visszaoxidálását figyelték meg oxigén elektróddal. Ha azt feltételezzük, hogy a
komplexálatlan Fe(III), a végső terméke ennek a reakciósornak, meggyorsítja a ferriin
víz általi redukcióját, akkor ezzel megmagyarázhatjuk a reakcióban megfigyelt
autokatalitikus viselkedést [82] is.
Végül még érdemes azt is megemlíteni, hogy a ferriin az oxálsavat sem oxidálja.
Ennek bizonyítása egyszerű feladat, mivel termékként csak széndioxid keletkezhet.
Független kísérletben mértük a ferriin-OA reakcióban 1 M kénsavas közegben fejlődő
CO2 mennyiségét [70],[84], de nem volt mérhető mennyiségű termék.
Ez a negatív eredmény is fontos, mert Jwo és munkatársai szerint az oxálsav a
malonsavhoz hasonlóan oxidálódik a ferriin által.
4.3. Ferriin-MA reakció O2 jelenlétében
Kevert reaktorban anaerob (N2) körülmények között, mint a 14. a. ábrán látható, a
reakció valóban sokkal lassabban ment, 20-30 perc után is csak nyomokban volt
található a különböző szerves savakból. Az oldott oxigén miatt csak az elején megy a
reakció amelyben kevés oxálsav (OA) is keletkezik, de a reakció előrehaladtával fogy
(nem termelődik a MOA bomlásából). Oxigén jelenlétében, ahogyan azt várható, a
mezoxálsav (MOA) megjelenik, mint köztitermék, és mennyisége a reakcióidővel nő. A
reakció során, mint a korábbi kísérletsorozatnál, még keletkezett tartronsav (TA),
glioxilsav (GOA) és kevés maleinsav (MaleA), hangyasav (FA), ecetsav (AcA),
fumársav (FuA), de mindezek mennyisége még az OA-hoz és MOA-hoz mérve is
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elhanyagolható. Ezek a reakciók is csak a ferriin készítésénél alkalmazott Ce4+ miatt
mennek végbe (lásd még 4.2. fejezet).
A mezoxálsav (MOA) szerepét tovább vizsgálva kísérleteket végeztem az
oxigénnel buborékoltatott ferriin - malonsav rendszeren. Azt kívántam igazolni, hogy a
A
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reakcióban keletkező malonil-gyökökből keletkezik MOA mint köztitermék. Ebben a
rendszerben a keletkező MOA nem reagál olyan gyorsan tovább a ferriinnel, így
keletkezése esetén a HPLC technikával kimutatható. Mivel a reakció ferriin esetén
sokkal lassabban megy, mint Ce4+ esetén, így a termékek, köztitermékek is csak jóval
hosszabb reakcióidő után jelentek meg illetve mutathatók ki (14. b. ábra).

14. ábra A ferriin (Fe3+)- MA reakció N2 és O2 atmoszférában végzett kísérleteinek
HPLC kromatogramjai.
[ferriin]0= 5x10-3 M, [MA ]0= 0,5 M, [H2SO4 ]0= 1 M.
a) nitrogén atmoszféra (30 perc), b) oxigén atmoszféra (20 perc). A termékek:
a) anaerob: OA (3,10 x 10-4 M), MOA (4,46 x 10-4 M), TA (3,05 x 10-4 M),
GOA (2,80 x 10-3 M)
b) aerob OA (3,75 x 10-4 M), MOA (4,05 x 10-3 M), TA (6,22 x 10-4 M),
GOA (4,64 x 10-3 M).
4.4. A kísérleti eredmények összefoglalása
i) Analógia a ferriin-BrMA és a Ce4+ - BrMA reakciókban
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A kísérletek alapján az alábbi sztöchiometriák kombinációját lehet a reakcióknál
alkalmazni:
2M(N+1)+ + 2BrMA → 2MN+ + 3H+ + Br- + CO2 + BrEETRA
2M(N+1)+ + 3BrMA → 2MN+ + 3H+ + Br- + CO2 + EETRA + Br2MA
M(N+1)+ és MN+ jelenti a katalizátor oxidált illetve redukált állapotát sorban. A
mechanizmus a bromomalonil-gyök gyors dekarboxileződését és a további gyökök
szintén gyors fogyását javasolja. Ez kis szerves gyök koncentrációt jósol. Valóban, amíg
a Ce4+-MA reakcióban a malonil-gyök koncentrációja relatíve nagy, addig a Ce4+-BrMA
reakció esetén a szerves gyökök koncentrációja túl kicsi volt ahhoz, hogy ESR méréssel
kimutatható legyen [88].
ii) Realisztikusabb modell felállítása a korábban javasolt gyök-gyök rekombinációs
reakciók helyett:
A mostani új modellben a következő reakcióban
M(N+1)+ + RH → MN+ + H+ + R•
képződő szerves gyökök (R•) nem rekombinálódnak egy másik gyökkel, hanem egy
kettőskötést tartalmazó vegyülettel (itt a BrMA enol formája) lépnek reakcióba, így egy
új gyököt képezve, amely a katalizátorral ismét reakcióba léphet.
R• + CH(R’)=C(OH)2 → C(R )H(R’)-C•(OH)2
C(R )H(R’)-C•(OH)2 + M(N+1)+ → MN+ + H+ + C(R )H(R’)-COOH .
A részletek mellőzése mellett elmondható, hogy hasonló sémát adunk meg az ETA és
MAMA képződésére is a Ce4+ - MA reakcióra (lásd 3.3.a. fejezet).
iii) Nincsen analógia a ferriin-MA és Ce4+-MA reakciók között:
Mint az ismert, a Ce4+ -MA reakció első lépésében malonil-gyökök keletkeznek
[24], melyek az ETA és MAMA termékeket adják. Sem ETA sem MAMA sem egyéb
oxidációs terméket nem találtam a ferriin-MA reakcióban.
Összefoglalva a ferriin – a Ce4+ -től eltérően – nem oxidálja a malonsavat. Ezt
megerősítik az alábbi negatív eredmények is:
- Neumann [89] malonil-gyököket talált a Ce4+ - MA reakcióban, de nem talált a ferriinMA reakcióelegyben. Tehát a két reakció másképpen viselkedik [90].
- A teljes BZ rendszerek [76] HPLC analízise során ETA-t és MAMA-t csak a Ce4+
katalizált reakciókban találtam, a ferroin katalizáltban nem.
Felmerül a kérdés, hogy a brómmalonsavval ellentétben a malonsav miért nem
oxidálható ferriinnel, csak Ce4+-el? Ennek részben magyarázata lehet, hogy a Ce4+
erősebb oxidálószer, mint a ferriin, a redoxpotenciáljaik sorban 1,44 V és 1,06 V [91].
Az oxidálószer ezen szerves savak enol formáinak π elektronpárjával reagálhat. A
BrMA-ban az indukciós hatás miatt a bróm atomon részleges negatív töltés alakul ki, és
ezt a negatív centrumot támadja a ferriinben lévő Fe3+ pozitív töltése. Így az elektromos
vonzás miatt a π elektronpár közelebb kerül a Fe3+-hoz és redukálja azt Fe2+-vé.
Malonsav esetén a π elektronpár környezete részlegesen pozitív töltésű lesz az oxigén
atom induktív hatása miatt, így a szintén pozitív töltésű oxidálószert taszítani fogja, és
ezért a reakció nem jön létre.
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5. A cérium katalizált klasszikus BZ reakció indukciós periódusának
vizsgálata
Az eddigi HPLC vizsgálatok csak az úgynevezett „szerves alrendszerrel”
foglalkoztak, ahol csak a katalizátor oxidált formája volt az oxidálószer, tehát bromát
ion nem volt jelen. A következőkben tárgyalt kísérleteimben már a teljes BZ reakció
termékeit vizsgáltam, első lépésként az indukciós periódusban. A vizsgálatokat a
klasszikus BZ reakcióval (MA-bromát-cérium katalizátor-kénsavas közeg), végeztem,
az oszcillációk elindulása előtt.
A BZ reakció nemcsak egyszerűen a „szervetlen” és „szerves” alrendszerek
egyszerű összege, számos reakció zajlik a két rendszer köztitermékei között is. A
szerves alrendszer kellő ismerete nélkül az egész rendszer is nehezebben lenne értető.
A szerves alrendszer gyökös reakciói [32],[36],[37],[40],[43],[59] természetesen
részei a teljes BZ rendszernek is. Amikor, éppen az oszcilláció során az autokatalitikus
reakció „kikapcsolt” állapotban van, a Ce4+ - szerves szubsztrát reakciók szinte
zavartalanul mehetnek végbe. Másfelől egészen új reakcióutak nyílhatnak meg, amikor
·
az autokatalitikus reakció „bekapcsol”. Ilyenkor brómdioxid gyökök (BrO2 ) jelennek
meg, melyek a malonil-, illetve egyéb gyökökkel reagálhatnak gyors diffúziókontrollált
[93] reakcióban. Amíg ezek a brómdioxid-gyökök jelen vannak, addig a malonil-gyökök
rekombinációs reakciója visszaszorul.
A szituáció hasonló, mint a Ce4+-malonsav reakció oxigén jelenlétében [59]. Ott
az oxigén gyorsan reagál a malonil gyökökkel, így a reakcióút nem ETA és MAMAhoz, hanem oxálsavhoz (OA) vezet.
Ez a kísérletsorozat volt az első HPLC vizsgálat, amely teljes BZ rendszerrel
foglalkozott. Fő cél volt a malonil-gyök – BrO2-gyök reakció termékeinek azonosítása.
Az már több éve ismert volt [92], hogy a két gyök reagál egymással, és ez az alapja a
második negatív visszacsatolásnak, illetve az úgynevezett gyökkontrollált
oszcillációknak [27],[31] de sem a köztitermékek, sem a termékek nem voltak ismertek
eddig.
Első közelítésben feltételezhető, hogy a két gyök rekombinálódik és malonilbromit köztitermék keletkezik.

Az igazi kérdés ennek az intermediernek a további reakciója, bomlása. Az egyik

lehetőség egy gyors hidrolízis, amelyben tartronsav (TA) és brómossav (HBrO2)
keletkezik (mint egy észter hidrolízise).

(DR1)
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Ez a folyamat hasonló a malonil-malonát (MAMA) hidrolíziséhez, melyben
tartronsav (TA) és malonsav (MA) keletkezik [37].
Ha ez lenne az egyetlen út, akkor a malonil-gyök – brómdioxid-gyök reakció csak

késleltetné az autokatalitikus HBrO2 termelődést, nem pedig meggátolná.
Egy másik bomlási utat javasoltak Sirimungkala és munkatársai [93] melyben

(DR2a)
mezoxálsav (MOA) és hipobrómossav (HOBr) keletkezik.
Ez az út valóban blokkolja az autokatalitikus reakciót (nem termelődik újra HBrO2). Az

is ismert, hogy a mezoxálsav oxálsavvá oxidálódik Ce4+-gyel nagyon gyors reakcióban,
így ez az út kiegészíthető ezzel a reakcióval

(DR2b)

A kísérletsorozatban ezt a hipotézist és a hozzátartozó intermedierek és termékek
jelenlétét kívántam igazolni.
Mivel ezek átmeneti intermedierek, csak nagyon kis mennyiségben lehetnek
jelen, mivel a Ce4+ gyorsan tovább oxidálja őket végső soron széndioxiddá és vízzé. Ha
a DR2a és DR2b a valódi lebomlási út, akkor az autokatalitikus reakció kezdete után
éles CO2 fejlődést kellene tapasztalni.
A feltételezések ellenőrzésére a HPLC mérések mellett CO2 fejlődést is mértünk,
főként az indukciós periódus során.
Ez az oszcilláció előtti periódus a legalkalmasabb, hiszen itt az autokatalitikus
reakció nagyon aktív, így a malonil-bromit és más átmeneti köztitermék koncentrációja
sokkal nagyobb lehet, mint a későbbiek során. Ennek hangsúlyozására a kiindulási
malonsav (0,5M) és cérium ion (5x10-3M) koncentrációit is kellően nagyra választottuk.
Kísérleti technika: - Kevert kádreaktor
Analitikai módszerek - HPLC
- CO2 mérés lángonizációs detektorral
- dúsítás, termikus lebontás, a HPLC mérést megelőzően
5.1. CO2 mérések a BZ indukciós periódusában
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A megemelt Ce4+ és MA koncentrációkkal vizsgáltuk a CO2 fejlődést kevert
reaktorban úgy, hogy a cérium(III) katalizátor és a savas bromát oldatát injektáltuk a
malonsav kénsavas oldatába.
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15. ábra A BZ reakcióban fejlődő CO2 mennyisége az idő függvényében.
Kiindulási koncentrációk: [MA] = 0,5 M, [NaBrO3] = 0,1 M, [Ce4+] = 5×10-3 M,
[H2SO4] = 1 M. Teljes térfogat: 2 ml. A reakciót a Ce4+ oldat és a savas bromát oldat
együttes injektálásával indítottuk. A FID jel regisztrációját hamarabb indítottuk, hogy
az alapvonal látható legyen.
t0: az első maximum ideje, az indukciós periódus kezdete (a rendszer holtideje)
t1: az autokatalitikus reakció kezdete (az “igazi” indukciós periódus kezdete)
t2: az igazi indukciós periódus vége, az oszcillációs tartomány kezdete.
A 15. ábrán látható a CO2 fejlődés – idő diagram. Az injektálás ~50 s-nál történt,
t0 a preindukciós periódus kezdete, t1 az autokatalitikus reakciók kezdete (az „igazi”
indukciós periódus), t2 az indukciós periódus vége, az oszcilláció kezdete. (A rendszer
holtideje az az idő, ami alatt a vivőgáz a széndioxidot a reaktorból a metanizálón
keresztül, metán g¡zként a lángionizációs detektorhoz juttatja.) A preindukciós periódus
és az igazi indukciós periódus hossza (ideje) – független méréssel meghatározva – 25
illetve 90 másodperc. A 20. ábrán a preindukciós periódus nagyjából az első maximum
és az első minimum között eltelt idő, míg az igazi indukciós periódus körülbelül az első
minimum és a második maximum között eltelt idő.
Jellegzetes vonása a diagramnak az „igazi” indukciós periódus előtti kis
maximum megjelenése közvetlenül a Ce4+ katalizátor beinjektálása után. (Hasonló
viselkedést figyeltek meg más kísérletekben Försterling és munkatársai is). Ez a
maximum a Ce4+ - malonsav reakcióból adódik, amely CO2-ot fejleszt a Ce4+
koncentrációval arányos mértékben. Ez maximális rögtön a kezdéskor (injektálás), majd
arányosan csökken a Ce4+ koncentráció csökkenésével. Fontos megjegyezni, hogy az
autokatalitikus reakció ekkor nem kezdődik meg, részben a kis Ce3+ kiindulási
koncentráció miatt, de főként a Ce4+ – malonsav reakcióban keletkező malonil-gyök
inhibeáló hatása miatt. Amint a Ce4+ koncentráció és az inhibitor malonil-gyök
koncentráció egy bizonyos kritikus érték alá csökken, az autokatalitikus reakció elindul.
Ez a CO2 fejlődésben hirtelen növekedésben jelentkezik, amely jóval nagyobb, mint a
kezdeti maximum.
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Nyilvánvaló, hogy a Ce4+ - MA reakció egymaga nem képes ennyi CO2-t
termelni. Logikusan feltételezhető, hogy a malonil-bromit lebomlása és a lebomlás során
keletkező köztitermékek (OA, MOA) oxidációja Ce4+-gyel lehet a fölös CO2 fejlődés
oka. További lehetőség lehet a Ce4+-BrMA reakció, amely több CO2-t fejleszt, mint a
Ce4+-MA. Ez akkor lehet jelentős, ha az indukciós periódus során gyorsan BrMA
keletkezik.
5.2. HPLC mérések a hígítással megszakított BZ reakció mintákból
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A feltételezett intermedierek azonosítására HPLC méréseket terveztem a BZ
reakcióelegyből vett mintákkal. A mintavételi időt a reakció különböző periódusaihoz
igazodva állapítottam meg a következőkben:
1 perces minta
– kicsivel az autokatalitikus reakció beindulása után
2 perces minta
– az indukciós periódus végéhez közel [54]
5 másodperces minta – a nagyjából reagálatlan elegyből vett minta.
A BZ reakciót az elegy hirtelen 100-szorosra hígításával (lásd Kísérleti technikák
fejezet, 2.7. pont) állítottam le.

2000
2000

BrAcA

AcA

u.i.
FA, BrSA

MA
Br2 AcA

BrMA
TA

0,004

GOA

0,008

MAMA
OA, ETA

c)

Inj., Br-, BrO3- , Br2 MA

A
0,012

0,000
0

500

1000

1500

2000

Idő / s

16. ábra A 100-szoros hígítással megszakított BZ minták HPLC kromatogramjai.
Mintavételek: a) 5 s, b) 1 perc, c) 2 perc a reakció indítása után
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A nagy bromát tartalom miatt az első csúcs (BrO3- és egyebek) sokáig elhúzódik,
de ez a csúcsok azonosítását nem zavarta, viszont a mennyiségi analízist kissé
nehezítette.
Leginkább az OA és MOA megjelenését vártuk (ezek a malonil-bromit
feltételezett bomlástermékei). Mezoxálsavat még nyomokban sem találtam, viszont az
oxálsav retenciós idejének megfelelő helyen (~600 s) megjelent egy csúcs. Mint már
korábban említettem, ez az ETA csúcs retenciós ideje is, így átfedés lehet a kétféle
szerves sav között. ETA képződhet a rövid preindukciós periódus során a Ce4+-MA
reakcióban, ahol még az autokatalitikus reakció nem aktív. Az ETA megjelenése a
MAMA megjelenésével párosul (ezek a Ce4+ – MA reakció rekombinációs termékei).
Mivel az ETA-MAMA csúcsok aránya nagyjából állandó (1:1,6 [37]), itt
feltételezhetően az oxálsav (OA) is jelen lehet a reakcióelegyben.
Az 16. b. és c. ábrákat összehasonlítva látható, hogy az „OA-ETA” csúcs
nagyobb az indukciós periódus végén, mint a kezdetén. A tartronsav (TA) és
dibrómecetsav (Br2AcA) csúcsok is nőttek ezalatt. A TA legvalószínűbb forrása a
malonil-bromit hidrolízise (DR1 reakció), míg a Br2AcA a dibrómmalonsav
dekarboxileződése során keletkezhet. Mivel itt csak a nagyérzékenységű mérést
ábrázoltam, nem látható, de a bróm- és a dibrómmalonsav mennyisége is nő az
indukciós periódus során.
Az ETA termikus lebomlása során borostyánkősav (SA) és etántrikarbonsav
(ETRA) keletkezik, így az „OA-ETA” csúcsról ez alapján eldönthető, hogy tartalmaz-e
oxálsavat [59].
A leállított reakcióelegy-mintákkal is elvégeztem ezt a kezelést, a
kromatogramok a kezelés után a 17. ábrán láthatók. Így a 600 s-os csúcs már csak
oxálsav (OA).
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17. ábra A 100-szoros hígítással megszakított BZ minták termikus lebontás utáni
HPLC kromatogramjai:
a) 5 s, b) 1 perc, c) 2 perc a reakcióidő
A két ábrasort (16. és 17. ábrák) összehasonlítva megfigyelhető, hogy az 1 perces
mintában még sok ETA volt (nagyot csökkent) az oxálsavhoz képest, míg a 2 perces
mintában kevesebb ETA miatt kevésbé csökkent a csúcs. Az ETA relatív mennyisége az
„OA-ETA” csúcsban nagyobb volt az indukciós periódus elején, mint a végén.
Más változások is megfigyelhetők:
- a BrMA dekarboxileződése miatt a csúcs csökkent, míg a terméké (a BrAcA-é) nőtt
- a MA dekarboxileződését jelzi a megnőtt AcA csúcs
- az ETA bomlástermékei SA és ETRA megjelentek.
Az oxálsav (OA) csúcs alapján látható, hogy jelen van a rendszerben, de nem teljesen
megbízhatóan, mivel csak nagyon kis mennyiség és a BrO3- elhúzódó „lába” miatt
erősen eldeformálódik. Kívánatos volt, hogy olyan mintát tudjunk előállítani, amelyben
a bromát „láb” nem jelenik meg, és az OA mennyisége is nagyobb. Itt Pelle Krisztina
szerzőtársam módszerét alkalmaztam, amelyet ő eredetileg a tiobarbitursavas teszthez
fejleztett ki. E módszert követve a 2 perces BZ minta oxálsav tartalmát lecsaptam Ce3+ oxalát formájában (lásd 2.7. pont), centrifugálás és mosás után így bromát- és más
oldható komponensektől mentes lett a csapadék. Újraoldás után bromátmentes HPLC
minta keletkezett, melyben az oxálsav (OA) koncentráció nagyobb az eredetinél. A
minta kromatogramja a 18. ábrán látható.
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18. ábra Az oxálsavra és többértékű savakra nézve „dúsított” minta HPLC
kromatogramja.
A reakció NH4OH-dal lett megszakítva 2 perc reakcióidő után.
Összehasonlítva a hígított mintával (17. c. ábra) látható, hogy csapadék-képzéses
módszer megváltoztatja a különböző komponensek mennyiségét. Ebben a módszerben a
Ce3+-sók oldhatósága miatt a szerves savak más-más mennyiségben jelennek meg az
úgynevezett „dúsított” mintában. A bromát- és a brómozott termékek eltűntek, illetve
jelentősen csökkentek (ezek, illeteve sóik jól oldhatók). A több karboxil-csoportot
tartalmazó savak dúsultak, így itt is várható volt az „OA-ETA” csúcsban az átfedés.
A termikus lebontást alkalmazva (19. ábra) látható, hogy sikerült bromátmentes,
oxálsavra nézve nagyobb koncentrációjú mintát előállítani.
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19. ábra A „dúsított” minta termikus lebontás utáni HPLC kromatogramja.
Ezen felül még egy változás figyelhető meg:
A „dúsított mintában 500 s-nál lévő csúcs az eténtetrakarbonsav (EETA) lehet, amit a
termikus lebontás során keletkező eténtrikarbonsav (EETRA), maleinsav (MaleA) és
fumársav (FuA) megjelenése igazol. Eddig ez a csúcs a bromát „láb” miatt nem volt
azonosítható. Mivel a Br2AcA nem nőtt, így a dúsított mintában nem volt Br2MA,
amely szintén 500 s-os retenciós idővel rendelkezik.
Ezek alapján az EETA az ETA oxidációs termékeként valószínűsíthető,
képződésére az alábbi sémát javasoljuk:
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Az EETA kis mennyiségű komponens, de a „dúsítás” során a Ce3+-só kis oldhatósága
miatt jelentősen szaporodott. Mivel nagy az UV abszorpciója, nagy EETA csúcs látható
a „dúsított” mintában.
A ~800s-nál lévő csúcs nem lehet tartronsav (TA), mert az ellenáll a termikus
lebontásnak. Valószínűleg egy kis mennyiségű multivalens sav lehet, amely feldúsult a
mintában. A tiobarbitursavas tesztet [96] alkalmzva pozitív eredményt kaptam, vagyis a
„dúsított” mintában oxálsav is jelen volt.
5.3.A BZ rendszeren végzett vizsgálatok eredményei
Az oxálsav azonosítása, mint a BZ reakció köztiterméke, segíthet tisztázni néhány
nyitott problémát a reakció mechanizmusával kapcsolatban (lásd I. fejezet 1.3. pont). Az
akkori ismereteink alapján a mechanizmus egy pozitív és két negatív visszacsatolást
tartalmazott. A pozitív visszacsatolás mechanizmusa jól ismert az FKN [4]
mechanizmusból, amely a Ce3+-savas bromát oxidációja brómossav (HBrO2) és
·
brómdioxid-gyök (BrO2 ) autokatalitikus intermedierekkel.
A problémák a negatív visszacsatolásokkal kapcsolatosak.
Az első negatív visszacsatolás, a bromidionon (Br-) keresztül, szintén ismert a
kezdetektől [4],[94]. A bromidion egy úgynevezett szabályozó intermedier, mivel
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gyorsan reagál a brómossavval, az első autokatalitikus intermedierrel. Így a bromidion
felszaporodása képes szabályozni, sőt megszakítani is az autokatalitikus ciklust. Míg a
szabályozás maga ismert, nem tiszta a bromidion forrása. Egyik forrás a Ce4+-BrMA
reakció, melynek mechanizmusa és termékei csak nemrég tisztázódtak [40]. Kőrös és
munkatársai [95] jelezték, hogy néhány más bromidion forrás is lehet a klasszikus BZ
rendszerben.
Mint már korábban is említettem, a második negatív visszacsatolást csak később,
kb. 15 éve fedezték fel [93]. Itt a szerves gyökök a szabályozók, melyek reagálnak a
·
bróm-dioxid gyökkel (BrO2 ), a második autokatalitikus intermedierrel. Ebben a körben
mind a szerves, mind a szervetlen gyökök forrása ismert, de nem voltak információk
ezeknek a gyökös reakcióknak a termékeiről.
A mostani eredmények tisztázhatnak néhány dolgot a negatív
visszacsatolásokkal kapcsolatban.
A legfontosabb eredmények a BZ reakcióval kapcsolatban a következők:
− Az oxálsav (OA) köztiterméke a reakciónak
− Az OA mennyisége nő az indukciós periódus során (ahol az
autokatalitikus reakció aktív) annak ellenére, hogy ekkor a Ce4+ és HOBr
koncentráció is nagy és ezek gyorsan reagálnak az oxálsavval.
− A szén-dioxid (CO2) fejlődés a preindukciós periódusban kicsi, és
gyorsan nő, ahogy az autokatalitikus reakció elindul.
Ezek az eredmények arra engednek következtetni, hogy az OA és a CO2 is a
·
gyökös reakciók (szerves gyök - BrO2 ) termékei. Mivel az indukciós periódus kezdetén

a szerves gyökök nagy része malonil-gyök, így a CO2 és OA a malonil-bromit lebomlási
út termékei lehetnek. A feltételezett reakció a (DR2a)

(DR2a)
melyben az első lépésben mezoxálsav és hipobrómossav (HOBr) keletkezik.
A mezoxálsav mint karakterisztikus első intermedier nem mutatható ki a
reakcióelegyből, mert a Ce4+ nagyon gyors reakcióban oxidálja [59] (OA termék lesz).

Másik lehetőségként egy komplex átrendeződés lehet, melyben OA, CO2 és Brkeletkezik rögtön (DR3). Ez utóbbit sem lehet teljesen kizárni,

(DR3)
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de nem lehet jelentős a reakcióútban, mert ez kizárná az úgynevezett „nem bromidion
kontrollált” oszcillációkat [27]. Emellett ennek a reakciónak szerepe lehet egy további
bromidion forrásként. Az indukciós periódus későbbi fázisaiban a szituáció sokkal

összetettebb, ahogy a bróm- és dibrómmalonsavból keletkező gyökök megjelennek a
reakcióelegyben. A DR2-hoz hasonló reakcióút ekkor nem lehetséges, így a hidrolízis
főszerepet kap a lebomlásban. A bromomalonil-bromit első lépésben brómtartronsavat
és brómossavat ad, majd a következő lépésben a brómtartronsav gyorsan hidrolizál
mezoxálsavvá és bromidionná [95],[36].
Látható, hogy a brómmalonsav megjelenésével a bromid- és gyökkontrollált
visszacsatolások keverednek: a gyökös reakciók bromidiont termelnek, ezen keresztül
kapcsolódnak a visszacsatolási körök. Továbbá az is érdekes, hogy az oxálsav maga is
szubsztrát a BZ reakcióban [53] és a hipobrómossav – oxálsav további bromidion
forrásként jelentkezik. Valószínűleg a mezoxálsav is hasonló szerepet játszik a
reakcióban.
Ezek alapján összefoglalva: az oxálsav (OA) és mezoxálsav (MOA) fontos
köztitermékei lehetnek mind a bromidion termelő folyamatokban, mind a
gyökkontrollált visszacsatolási körökben.
A „dúsítással” és a termikus lebontással sikerült a reakcióelegyből kimutatni az
ETA feltételezett oxidációs termékét, az eténtetrakarbonsavat (EETA) és
bomlástermékeit (EETRA, MaleA, FuA) is.

68

Hegedűs László: Oszcillációs BZ reakció MBM modellje és a hozzá kapcsolódó kísérleti kutatások

6. A teljes BZ reakció vizsgálata
Kísérleti technika: - Kevert kádreaktor
Analitikai módszerek:- HPLC
- Potenciometriás mérések
- Spektrofotometriás mérések
Eddigi vizsgálataink a BZ reakció részrendszereire illetve a reakció indukciós
periódusára korlátozódtak. A következőkben a cérium és ferroin katalizált BZ
rendszerek oszcillációs periódusában végzett méréseimet ismertetem. A reakció
kád/kevert („batch”) reaktorban zajlott. Azért választottam a kád/kevert reaktort, mert
így a köztitermékek dúsulását, fogyását is lehetett figyelni. Mivel az oxigén ezekben a
rendszerekben fontos szerepet játszik [61] a szerves gyökökkel való gyors reakciója
miatt [59],[68] a kísérleteket anaerob körülmények között nitrogén atmoszférában
végeztem. A szokásosnál nagyobb katalizátor koncentrációt alkalmaztam egyrészt, hogy
a keletkező intermedierek nagyobb koncentrációban legyenek jelen, illetve, hogy a
szerves szubsztrátumok fogyása gyorsabb legyen. Így az oszcillációs viselkedés
időtartama és ebből következően a kísérletek is rövidebbek lettek.
6.1. A teljes BZ reakció cérium katalizátorral anaerob (N2) körülmények között
A reakció leírása
A BZ reakciót anaerob körülmények között vezettem szobahőmérsékleten
(22±2°C) kád reaktorban. A katalizátor kivételével összemért reakciókomponensek
keverékét
2 percig nitrogénnel buborékoltattam, az oldott oxigén eltávolítása
érdekében. (Ezt kisebb katalizátor koncentrációk alkalmazásánál 15 percig végeztem, de
itt a nagy cérium koncentráció miatt amúgy is az oxigén gyors elfogyásával lehetett
számolni továbbá a buborékoltatás alatt is zajlik a nemkatalizált malonsav - bromát
reakció, amelynek a hatását csökkenteni lehetett a rövidebb idővel.) A reakciót a
katalizátor oldat injektálásával indítottam. A kialakuló kezdeti koncentrációk a
következők voltak: [MA]0=0,1 M, [BrO3-]0=0,1 M, [Ce4+]0= 5x10-3 M és [H2SO4]=1 M.
Folyamatos nitrogén buborékoltatással (~20 ml/perc) biztosítottam az anaerob
körülményeket és kevertem a reakcióelegyet. Az elegy összetételének vizsgálatához
0,25 ml-es mintákat vettem, amelyekben desztillált vízzel történő 100-szoros hígítással
(lásd korábban) állítottam le a reakciót és állítottam be a HPLC vizsgálathoz szükséges
eluens koncentrációnak megfelelő 0,01 M kénsav koncentrációt.
Potenciometriás mérések
Először a rendszer oszcillációs viselkedését regisztráltam bromid-szelektív
elektród segítségével (lásd kísérleti technikák). A bromid-szelektív elektród jelét kissé
nehézkes mennyiségi meghatározásra alkalmazni, mivel a bromidionon kívül a
hipobrómossavra is jelet ad [47]. Másrészről viszont előnye, hogy mind a cériumos,
mind a ferroinos rendszerben alkalmazható az oszcillációs jelenség megfigyelésére. A
cériumos rendszerben nagyjából a 200 mV-os feszültség a „vízválasztó”, ez alatt a
bromidiont e felett pedig hipobrómossavat mér az elektród. Így a 100 mV-os potenciál
körülbelül 5x10-5 M Br- -ion koncentrációnak, a 250 mV pedig körülbelül 7x10-6 M
HOBr koncentrációnak felel meg.
A 20. ábrán látható a cérium katalizátoros teljes rendszerben megfigyelhető oszcillációs
tartomány illetve külön ábrán a potenciál minimumok, maximumok és az oszcilláció
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periódusideje. Ahogy az ábrán látható, az oszcilláció véges amplitúdóval jelenik meg és
tűnik el.
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20. ábra A cérium-katalizált BZ oszcilláció lefutása kevert reaktorban.
Kiindulási koncentrációk: [MA]0 = 0,1 M, [NaBrO3]0 = 0,1 M, [Ce4+]0 = 5×10-3 M,
[H2SO4] = 1 M.
a) Potenciál oszcilláció bromid-szelektív elektróddal mérve. A nyilak jelzik a
mintavételek idejét (S1 és S2) a HPLC vizsgálathoz. A kromatogramok a 21. ábrán (S1)
és a 22. ábrán (S2) láthatók.
b) A bromid elektród potenciál minimumok és maximumok illetve az oszcillációk
periódusidejének lefutása.
HPLC mérések
A 21. és 22. ábrákon láthatók az S1 (16 perc) és S2 (2 óra) időpontokban vett
minták kromatogramjai kis illetve nagy érzékenységgel párhuzamosan mérve.
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21. ábra A cérium-katalizált BZ rendszer S1 időpontban vett minta HPLC
kromatogramja
a) kis- és b) nagy érzékenységgel mérve
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22. ábra A cérium-katalizált BZ rendszer S2 időpontban vett minta HPLC
kromatogramja
a) kis- és b) nagy érzékenységgel mérve
A 21. ábrákon az oszcillációs tartomány elején vett mintából készült kromatogramok
láthatók. Az első csúcs a 21.a. ábrán 480 másodpercnél az injekciós csúcs. A
kísérletekben ez a csúcs rendelhető a bromáthoz (BrO3-). Más szervetlen komponensek,
mint például a bromidion, hozzájárulása az injekciós csúcshoz elhanyagolható mértékű.
A bromát csúcs elhúzódása elrejt néhány fontos csúcsot például a dibrómmalonsavét
(Br2MA) vagy az eténtetrakarbonsavét (EETA) amelyeknek a retenciós ideje 500 s.
Ezek tulajdonképpen csak nagyon kismennyiségű komponensek. A dibrómmalonsav
azért nincs jelen nagyobb mennyiségben, mert legnagyobb része már a HPLC vizsgálat
alatt elbomlik dibrómecetsavvá (Br2AcA). A másik komponensről (EETA) független
kísérletekben [96] bebizonyosodott, hogy szintén kismennyiségű komponens. A
következő csúcs (ami még mindig a bromát csúcs végén „ül”) a
brómeténtrikarbonsavnak (BrEETRA) tulajdonítható 510 s-nál.
A következő interferencia nélküli három csúcs főkomponensektől származik,
melyek a brómmalonsav (BrMA tret=723 s), malonsav (MA tret=1049 s) és
dibrómecetsav (Br2AcA tret=1123 s).
Nagyobb érzékenységgel mérve (21.b. ábra) további komponensek is
felfedezhetővé válnak: malonil-malonát (MAMA tret=570 s), oxálsav (OA tret=600 s),
etántetrakarbonsav (ETA tret=600 s), tartronsav (TA tret=800 s) és brómecetsav (BrAcA
tret=1810 s). Még tovább növelve az érzékenységet ezek az „apró” csúcsok jól
elkülönülő éles csúcsokká válnak, melyek alapján már a mennyiségi meghatározás is
elvégezhető. A fentebb említett interferenciáról az OA és ETA csúcsok között már
korábban beszéltem, ennek feloldása független kísérletekkel megtörtént, így az ETA
csúcs hozzájárulása a 600 s-os csúcshoz a MAMA csúcs alapján jó közelítéssel
számítható (lásd 5. fejezet).
A 22. ábrák hasonló kromatogramokat mutatnak az oszcillációs tartomány vége
felé vett mintából. A különböző komponensek mennyiségének időbeli alakulása látható,
ha összehasonlítjuk a 21. és 22. ábrákat. Például a bromát, BrMA és MA csúcsok
csökkentek, míg a BrEETRA és Br2AcA csúcsok növekedtek a két mintavétel között
eltelt idő alatt. Egy további komplikációt okoz a Br3AcA csúcs megjelenése 605 s-nál a
reakció közben, mert ez közel esik a már említett egyébként is problémát jelentő OAETA 600 s-os csúcshoz. Szerencsére a reakció elején ez a csúcs még nagyon kicsi,
elhanyagolható mértékű, a reakció végén ugyanez elmondható az OA-ra és ETA-ra is,
így csak egy viszonylag szűk időintervallumban zavarják a koncentráció meghatározást,
amikor nagyjából összemérhetően vannak jelen a rendszerben.
Kémiai koncentrációk meghatározása HPLC mérések alapján
A 23. ábrán láthatók a különböző komponensek koncentrációi a reakcióidő
függvényében. A koncentrációkat a minták kromatogramjai alapján kalibrációs mérések
segítségével határoztam meg. A 23.a. ábrán a fő komponensenket jelenítettem meg:
bromát, MA, BrMA. A brómmalonsav koncentrációnak 2000 s-nál van egy maximuma
(~0,02 M) és ezután lassan csökken. A malonsav koncentráció gyorsan csökken, majd
8000 s reakcióidő után a MA és BrMA koncentrációk tovább csökkenve egymáshoz
közeli értékeket mutatnak. Mivel a bromátot feleslegben alkalmaztam a kezdeti nagy
csökkenés után egy határértékhez tartva csökkent folyamatosan.
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23. ábra A bromát és különböző szerves komponensek koncentráció lefutása a cériumkatalizált BZ reakcióban.
a) Fő komponensek: savas bromát (BrO3-), malonsav (MA), brómmalonsav (BrMA).
b) Gyökrekombinációs termékek: brometéntrikarbonsav (BrEETRA, jobb skála), malonilmalonát (MAMA, bal skála), etántetrakarbonsav (ETA, bal skála).
c) Oxidált köztitermékek: oxálsav (OA) és tartronsav (TA).
d) Brómozott termékek: dibrómecetsav (Br2AcA, jobb skála) és tribrómecetsav (Br3AcA, bal
skála).
A 23.b. ábrán a gyök-gyök reakciók termékeinek koncentrációját tüntettem fel:
ETA, MAMA és BrEETRA. A malonil- és bromomalonil-gyökök főként két
autokatalitikus periódus között a rendszer redukált állapotában reagálnak egymással.
Amikor az autokatalitikus reakció nem aktív a brómdioxid-gyök koncentrációja kicsi és
ekkor a szerves szabad gyökök rekombinációja zavartalanul mehet. Az ismert [40], hogy
a BrEETRA inert végterméke a reakciónak, így a mennyisége folyamatosan nő a reakció
előrehaladtával. Koncentrációja ~0,013 M-t éri el 20000 s reakcióidő után. A másik két
rekombinációs termék ETA és MAMA, tovább képes oxidálódni, így egy éles
növekedés után (preindukciós periódus) a koncentrációjuk csökkenő tendenciát mutat,
fogyásukkal jelezve, hogy a reakcióban tovább oxidálódnak. Ezután egy kvázi
egyensúlyi koncentrációt érnek el, ahol egy kisebb koncentráció szint stabilizálódik,
majd a reakció vége felé ez a kisebb koncentráció is tovább csökken illetve az
oszcillációs tartomány végének elérésére nullára esnek.
A 23.c. ábrán az oxidált köztitermékek, OA és TA, koncentrációját tüntettem fel
a reakcióidő függvényében. A tartronsav érdekes, mivel ez egy lehetséges
bomlásterméke a malonil-bromitnak. Ez igaz az oxálsavra is, amely egy lehetséges
bomlásterméke a malonil-bromitnak és a bromomalonil-bromitnak is. Ezeknek az
oxidált köztitermékeknek a maximális koncentrációja (~3x10-4 M OA illetve ~6x10-4 M
TA) az indukciós periódus végére tehető. Kicsivel ezután az OA koncentráció egy
kisebb értékre esik, amely jelzi a korrekt értéket, amely itt már nem interferál a Br3AcAval (lásd korábban). A TA koncentráció sokkal gyorsabban csökken és egy jól mérhető
szinten állapodik meg az oszcillációs tartomány ideje alatt. Fontos megjegyezni, hogy
egy másik feltételezett köztitermék a mezoxálsav koncentrációja a HPLC-s
kimutathatósági határ alatt maradt, amely 2x10-5 M MOA.
A brómozott termékek mennyisége, Br2AcA és Br3AcA, monoton növekszik,
ahogyan az a 23.d. ábrán látható. A Br2AcA egy viszonylag nagy koncentrációt ér el
(~0,02 M közelében), míg a Br3AcA koncentráció csak sokkal kisebb értéket
(~8x10-4 M) ér el 20000 s reakcióidő után. BrAcA csak nyomokban volt mérhető
(kevesebb, mint 10-5 M).
6.2.A teljes BZ reakció ferroin katalizátorral anaerob (N2) körülmények között
A reakció leírása
A ferroin katalizált BZ rendszerben az elegy előkészítés, buborékoltatás, indítás
módja ugyanaz volt, mint a cériumos rendszernél. A ferroin katalizátor koncentrációja is
ugyanaz volt (5x10-3 M), de a bromát és malonsav koncentrációt 50%-al nagyobbra
választottam (mindkettő 0,15 M), mint a cériumos rendszerben. A kénsav koncentráció
0,5 M volt. Így következő kezdeti koncentrációk alakultak ki: [MA]0=0,15 M,
[BrO3-]0=0,15 M, [ferroin]0=5x10-3 M és [H2SO4]=0,5 M. Itt is folyamatos nitrogén
buborékoltatással biztosítottam az anaerob körülményeket és kevertem a reakcióelegyet.
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Az elegy összetételének vizsgálatához 0,25 ml-es mintákat vettem amelyben desztillált
vízzel történt 50-szeres hígítással állítottam le a reakciót és állítottam be a HPLC
vizsgálathoz szükséges eluens koncentrációnak megfelelő 0,01 M kénsav koncentrációt.
A HPLC vizsgálat előtt a ferroin eltávolítása érdekében Varion KS III kationcserélő
gyantát adtam, kevertettem, majd 10 perc után G4 üvegszűrőn keresztül kiszűrtem. A
szennyezések elkerülésére a kiszűrt gyantát felhasználás után és a következő
felhasználás előtt is frissen az eluenssel mostam.
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24. ábra A bromid elektród potenciál minimumok és maximumok illetve az
oszcillációk periódusidejének lefutása ferroin–katalizált BZ reakció esetén kevert
reaktorban.
Kiindulási koncentrációk: [MA]0 = 0,15 M, [NaBrO3]0 = 0,15 M,
[ferroin]0 = 5×10-3 M, [H2SO4] = 0,5 M.
Kémiai koncentrációk meghatározása HPLC mérések alapján
A 25. ábrán a fő komponensenket jelenítettem meg: bromát, MA, BrMA
koncentrációi a reakcióidő függvényében ferroin katalizált oszcillációs reakcióban.
Néhány szempontból a koncentrációprofilok hasonlóak a cériumos rendszeréhez
(lásd 23. ábrák), de alapvető különbségek is láthatók. Mindkét esetben a MA és BrMA
koncentrációk közel vannak egymáshoz az oszcillációs tartomány közepétől, de itt a
brómmalonsav koncentráció maximuma (5x10-2 M ) 2,5-szer nagyobb, mint cériumos
esetben. Ez részben a 1,5-szer nagyobb kiindulási koncentrációnak köszönhető amely
növeli a brómmalonsav képződést. A bromát görbe is hasonló, de 10000 s felett a
szerves szubsztrátok (MA, BrMA) már nem redukálják (fogyasztják), mint a cériumos
esetben ahol ebben a tartományban a MA és BrMA koncentráció is folyamatosan
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csökken. Ferroin katalizátornál 10000 s után a malonsav koncentráció gyakorlatilag
nulla, míg a brómmalonsav koncentráció közel állandó. Így itt ezek a komponensek nem
okozhatják a bromát fogyást. A 25.c. ábrát tekintve látható, hogy az OA és MOA
lehetnek, melyek ekkor fogyasztják a bromátot.

25. ábra A bromát és különböző szerves komponensek koncentráció lefutása a
ferroin-katalizált BZ reakcióban.
a) Fő komponensek: savas bromát (BrO3-, bal skála), malonsav (MA, bal skála),
brómmalonsav (BrMA, jobb skála).
b) Gyökrekombinációs termék: brometéntrikarbonsav (BrEETRA).
c) Oxidált köztitermékek: oxálsav (OA, bal skála), mezoxálsav (MOA, bal skála) és
tartronsav (TA, jobb skála).
d) Brómozott termékek: dibrómecetsav (Br2AcA) és tribrómecetsav (Br3AcA).
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A 25.b. ábrán, ahol a szerves rekombinációs termékek koncentrációit ábrázoltam,
két dologra kell felhívni a figyelmet. Az első, hogy a BrEETRA koncentráció több, mint
3-szoros a cériumos rendszerhez képest. Ez részben a nagyobb kiindulási
koncentrációknak köszönhető. A másik sokkal fontosabb dolog, hogy ebben a
rendszerben az ETA és MAMA hiányzik, vagyis a malonil-gyök képződés itt nem
történik. Független kísérletek [97] (lásd III. fejezet 4. pont) azt mutatták, hogy a ferriiin
– malonsav reakció nagyon lassú vagy elhanyagolható, míg a ferriin – brómmalonsav
reakció gyors és ennek fő terméke a BrEETRA.
A 25.c. ábrán az oxidált köztitermékek (OA, MOA és TA) koncentrációit
ábrázoltam a reakcióidő függvényében. A legfontosabb különbség a cériumos
rendszerrel szemben, hogy egy relatíve nagy (a maximum ~6x10-3 M) mezoxálsav
koncentráció jelenik meg. A maximum oxálsav koncentráció ~8x10-3 M, amely egy
nagyságrenddel nagyobb, mint a cériumos rendszer esetén. Mind az OA, mind a MOA
esetében az oszcillációs tartományban nő a koncentráció, majd csak utána csökken
folyamatosan. Ez a különbség a kétféle katalizátoros rendszer között azzal
magyarázható, hogy amíg a cériumos rendszerben a Ce4+ gyorsan reagál az oxálsavval
és a mezoxálsavval, addig a ferriin nem képes oxidálni ezeket a szubsztrátokat. A
ferroinos rendszerben az OA és MOA közvetlen a savas bromát által oxidálódik. Az
átlagos TA koncentráció is körülbelül kétszer akkora a ferroinos rendszerben és a
maximuma az oszcillációs tartomány végére esik.
A 25.d. ábrán a brómozott termékek koncentrációit ábrázoltam. A Br2AcA
koncentráció a cériumos rendszerével megegyező, a Br3AcA koncentráció viszont 4-szer
nagyobb a ferroinos rendszerben.

6.3. Eredmények összefoglalása
Ezek az eredmények azt mutatják, hogy sok különbség van a mechanizmusokban
és a reakciókban a kétféle katalizátoros rendszerben. Az is egyértelmű, hogy sok
ismeretlen rész van még a ferroinos rendszer tekintetében, ezért ennek a rendszernek a
leírásához még minden bizonnyal további vizsgálatok szükségesek.
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7. Modellszámítások a cérium katalizált BZ reakcióra
7.1. A BZ reakció MBM modellje
A modell felépítésénél háromlépéses eljárást alkalmaztunk. Először a szervetlen
alrendszert vizsgáltuk, második lépésként összegyűjtöttük azokat a reakciókat, amelyek
a tiszta brómmalonsav szubsztráttal indított BZ reakcióhoz szükségesek. Ebben az
esteben az oszcilláció azonnal a katalizátor beadása után indukciós periódus nélkül teljes
amplitúdóval indul. Harmadik lépésként kiegészítettük a modellt azokkal a reakciókkal,
amelyek a tiszta malonsavval illetve malonsav – brómmalonsav szubsztráttal indított BZ
reakcióhoz szükségesek. Ez utóbbi esetben úgynevezett indukciós periódus látható,
amely jelzi, hogy az oszcilláció elindulásához még szerves intermedierek jelenléte
szükséges. Végül összehasonlítottuk a modellszámításokat a kísérleti eredményekkel
néhány kiválasztott kezdeti feltétel esetére. A modellszámításokhoz korábban kimért
sebességi állandókat illetve újonnan meghatározott értékeket használtunk.
7.2. Szervetlen reakciók
A szervetlen alrendszer reakciói gyakorlatilag megegyeznek a Field és
Försterling [23] által közöltekkel. Módosítások az R4, R5 reakciókban történtek, a
brómossav diszproporcionálódási mechanizmusában [25]. Az R10 reakció a BrO2
nemrégiben felfedezett új lebomlási útja [98]. Az R9 reakció termékei, a bromát
lebomlása savas közegben, inkább HBrO2 és oxigén [99], mint a korábban feltételezett
HBrO2 és perbromát.
Az R1-R9 reakciók legfrissebb [25],[49],[99] reakciósebességi állandóit
használtuk, egy kis korrekcióval a k2 értéken [98].
Lényegi változtatást a k3 értéken hajtottunk végre, ez a bromid reakciója bromát
feleslegben. Sokáig azt hitték direkt mérésekből, hogy a k3 = 1,2 M-1s-1 20 °C-on [100].
Ezeket a méréseket olyan nagy kezdeti bromid koncentrációkkal végezték, amely sokkal
nagyobb, mint a BZ reakcióban megszokott tartomány. Yan és munkatársai [98]
újravizsgálták ezt a reakciót csökkentve a kezdeti koncentrációt 2 × 10-6 M-ig. Meglepve
tapasztalták, hogy a k3 értéke függ a kiindulási bromid koncentrációtól (c0), lecsökken k3
= 1,4 M-1s-1 –ról c0 = 2 × 10-4 M-nál k3 = 0,5 M-1s-1-re c0 = 2 × 10-6 M-nál. Nyilvánvalóan
ez azt jelenti, hogy az R3 reakció nem elemi reakció, hanem komplex kinetikát követve
játszódik le. Ennek mechanizmusát eddig még nem sikerült tisztázni. Ezért a BZ reakció
modellezésénél ezt a k3 értéket egy az aktuális bromid koncentrációtól függő
paraméterként kezeltük. Egyébként a k3 értéke átlagosan kb. 0,6 M-1s-1 a BZ reakcióban
szokványos bromid koncentrációk mellett. Ezt a kisebb reakciósebességi állandót
alkalmazva két fontos ellentmondást sikerült feloldani, amelyeket a korábbi kinetikában
találtunk. Az első, hogy a kis k3 értékkel jobban számítható az indukciós idő a bromid
inhibeált autokatalitikus cérium – bromát reakció esetén (a nagy k3 értékkel túl kicsi,
körülbelül feleakkora, értéket kaptunk). A másik az, hogy a kis k3 értékkel a savas
bromát jelenlétében a brómfogyás jobban számítható (a nagy k3 értékkel túl gyorsnak, a
valóságost körülbelül kétszeresen meghaladónak mutatkozott).
7.3. Brómmalonsvas reakciók
Az R11-R19 reakciók már régóta ismeretesek [91],[100]. Az R20-R21 reakciók
sebességi állandóit újra meghatároztuk a modell felépítése során. Az R22-R26 reakciók
a karboxil-gyök további reakcióit írják le. Egy kulcsreakció a modellben az R24 reakció,
a malonil-gyökök és bromid képződése a karboxil-gyök és brómmalonsav reakciójából.
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Ezt a reakciót sikerült meghatározni szakaszos reaktorban oxálsav és brómmalonsav
elegyét oxidálva Ce4+-gyel, a reakció termékeit HPLC-vel detektálva [98].
7.4. Reakciók a malonsavas alrendszerben
Az R27-R34 reakciók is már korábbról ismertek [36],[37]. Az R35 reakciót az
R24 reakció követéséhez hasonló kísérlettel sikerült meghatározni [98]. Az R35 reakció
fontossága abban rejlik, hogy ésszerű magyarázatot ad a Jwo and Noyes [9] által
elsőként megfigyelt úgynevezett “extra bromidion” eredetére, mikor Ce4+ reagál
malonsav és brómmalonsav keverékével. Így az R35 reakció képes helyettesíteni a
GTF61 és/vagy GTF84 reakciókat.
Az R36 reakció, a malonil-gyök karboxil-gyök általi redukciója malonsavvá,
analóg az R25 reakcióval. Egy kísérleti bizonyíték az R24-R36 reakciósorra, hogy a
malonsavat azonosították [98], amikor oxálsav és brómmalonsav keverékét oxidálták
Ce4+-gyel. Az R37-R41 reakciók már régóta ismeretesek [44],[91]. Az R42-R46
reakciókat a malonsav – brómmalonsav analógia alapján választottuk.
Az R47 reakciót a BrO2 intermedier követése alapján azonosítottuk [98].
Az R48 reakciót ESR spektroszkópiával [24] határoztuk meg, ahol felső határként
800 M-1s-1 reakciósebességet kaptunk, a modell felépítése során ennél kisebb
(160 M-1s-1) értéket használtunk.
Nagy cérium koncentrációjú BZ rendszerben az R47 és R48 reakciók segítenek az
autokatalitikus reakció elindításában.
7.5. A modell tesztelése
A modellt két tipikus esetre teszteltük:
i)
tisztán brómmalonsavval induló BZ rendszerre (26. ábra) és
ii)
tisztán malonsavval induló BZ rendszerre (27. ábra).

26. ábra Kísérleti és számított Ce4+ oszcillációk a BZ rendszerben tiszta
brómmalonsavból indulva.
Kiindulási koncentrációk: [BrMA]0 = 0,05 M, [BrO3-]0 = 0,15 M,
[Ce4+]0 = 3,56 × 10-4 M, [H2SO4] = 1 M, hőmérséklet 20°C.
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27. ábra Kísérleti és számított Ce4+ oszcillációk a BZ rendszerben tiszta
malonsavból indulva.
Kiindulási koncentrációk: [MA]0 = 0,05 M, [BrO3-]0 = 0,15 M,
[Ce4+]0 = 3,56 × 10-4 M, [H2SO4] = 1 M, hőmérséklet 20°C.
A 26. és 27. ábrákat megfigyelve az látható, hogy a brómmalonsav szubsztrátra az
egyezés kitűnő, míg malonsav szubsztrátnál az oszcillációk periódusideje eltérő, a
modellben valamivel nagyobb, mint a kísérletekben. A Ce4+ oszcillációk amplitúdója jó
egyezést mutat mindkét esetben.
7.6. Értékelés
7.6.a. A kísérleti és a számított koncentráció-idő diagramok összehasonlítása
A tesztelés után a szimulációt a HPLC méréseknél használt kezdeti
koncentrációkkal vizsgáltuk. Mivel ez a sok komponens miatt rengeteg diagramot jelent,
itt mindet nem közözljük, de az interneten megtalálhatók [101]. Itt csak az egyezéseket,
eltéréseket értékeljük az elméleti és a kísérleti görbék eredményei között csak a görbék
lefutása alapján. A szimulációkat részben a KINAL [102] programcsomag segítségével
részben a DIFFGL programmal készítettük. Mindkét esetben a differenciálegyenletrendszer numerikus megoldását az LSODE (Livermore Solver for Ordinary Differential
Equations) integráló módszerrel állítottuk elő.
7.6.b. Ce4+ oszcillációk
Ahogyan az a 26. és 27. ábrákon látható, kis Ce4+ koncentráció esetén
(3,56 × 10-4 M) elég jó egyezést kaptunk. A HPLC-s vizsgálatokhoz nagyobb Ce4+
koncentrációt (5 × 10-3 M) alkalmaztam, a termékek és köztitermékek könnyebb
azonosítása érdekében. Ekkor ezeknek a köztitermékeknek eddig ismeretlen reakciói is
lejátszódhatnak, ami miatt kevésbé jó egyezés várható. Valóban, a számított indukciós
idő (380 s) körülbelül másfélszer akkora és például a számított periódusidő (300 s) is
hatszorosa a kísérletileg talált értéknek. A számított Ce4+ koncentrációk túl kicsik és a
modellezett rendszer túl sok időt tölt mind az oxidált, mind a redukált állapotban. A
hosszabb ideig tartó oxidált állapot eltorzítja az oszcillációk formáját. A gyakori oxigén
atom átadási reakciók beépítése (lásd később) csökkentheti ezeket a problémákat.
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A modell által számított oszcillációs tartomány hossza elég közel áll a kísérletileg
megfigyelthez, az utolsó oszcilláció 18000 s a modellben, míg 17500 s körüli a
kísérletben.
7.6.c. Bromid és hipobrómossav oszcillációk
A bromid oszcilláció számított amplitúdója valamivel nagyobb (0,8-1,2×10-4 M),
mint a megfigyelt. Végső soron az egyik ok a bromid-szelektív elektród viszonylag lassú
válasza, mivel a számított csúcsok elég élesek, ezt az elektród csak késéssel érzékeli,
jelzi. Ugyanez igaz a hipobrómossav oszcillációkra is, melynek csúcsai igen hegyesek és
a számított csúcsok közel egy nagyságrenddel nagyobbak, mint a kísérletileg találtak.
7.6.d. Fő komponensek: BrO3-, MA és BrMA
Mind a bromát, mind a malonsav lassan fogy a szimulált reakcióban (körülbelül fele
sebességet ad a szimuláció a valósághoz képest). Emellett a brómmalonsav képződése is
lassabb a szimulált reakcióban és a számított maximális brómmalonsav mennyiség csak
a fele a kísérletileg találtnak. A maximum helye nagyjából ugyanott található a
kísérletben és a szimulációban is.
7.6.e. Rekombinációs termékek: ETA+MAMA és BrEETRA
Az ETA és MAMA koncentráció folyamatosan, monoton növekszik a modell
számításban (ahol csak az összegük jelenik meg, az egyedi koncentrációkat ebből az
értékből lehetne meghatározni). A kísérletekben az ETA és MAMA koncentrációja
maximumot ér el közvetlen az indukciós periódus után és ezután lassan csökken. Ez az
eltérés abból adódik, hogy a BZ kísérletekben az ETA és MAMA nem stabil végtermék,
tovább képesek oxidálódni a reakció során. Ezek az oxidációs folyamatok ismertek, de a
modell nem tartalmazza őket. Ennek ellenére az ETA+MAMA mennyisége jó egyezést
mutat, rögtön az indukciós periódus után nagyságrendileg megegyező (~10-3 M)
számított a kísérletileg találttal. Másrészről komoly eltérés mutatkozik a BrEETRA
esetén. A kísérletileg meghatározott koncentráció közel két nagyságrenddel nagyobb,
mint a számított érték. Kell legyen olyan reakció amely termeli a BrEETRA-t, vagy
prekurzorát a bromomalonil-gyököt. Például a következő reakció lehet az, amelyben
dibrómmalonsav reagál karboxil-gyökkel,
Br2MA + COOH • → Br- + H+ + BrMA • + CO2

(NR1)

először bromomalonil-gyököt , majd BrEETRA-t képezve. Ez a folyamat képes
csökkenteni a végső Br2AcA mennyiségét, amely egyébként a dibrómmalonsav egyetlen
lebomlási terméke lehet. Fontos megjegyezni, hogy analóg reakciót (R24 a Táblázatban)
már kísérletileg is megfigyeltek [98].
7.6.f. Oxidált köztitermékek: OA, MOA és TA
Az oxálsav mennyisége a legnagyobb közvetlenül az indukciós periódus után
mind a modell számítások alapján, mind a kísérletben. Mellesleg a modell túlbecsüli az
átlagos OA mennyiséget körülbelül kétszeresére. (A számítások által mutatott OA
oszcillációt kísérletileg nem sikerült HPLC-vel detektálni a berendezés korlátozott
időfelbontása miatt.)
A modell által becsült mezoxálsav koncentráció maximum 10-6 M, amely 20-szor
kisebb, mint azt kísérletileg a HPLC-n detektálni lehetne. Így egyetértésben a
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számítással MOA-t nem találtam a HPLC-s vizsgálattal a cérium katalizált BZ
rendszerben.
Éles kontraszt, hogy jelentős mennyiségű MOA-t (több, mint 4x10-3 M, közel 200szorosa a detektálási határnak) találtam a ferroin katalizált BZ rendszerben. Ez
összhangban van azzal a közelítéssel, hogy mindkét rendszerben keletkezik MOA, de a
cériumos rendszerben szinte azonnal és teljesen tovább reagál a cériummal (R20 reakció
a 7. Táblázatban).
A tartronsav (TA) jelentős szerepet játszott a legutóbbi BZ modellekben. Például a
GTF mechanizmus 21 reakciója a teljes 80 közül olyan reakció, melyben a tartronsav
vagy tartronil-gyök termék vagy reaktáns. Körülbelül ugyanez az arány ebben az MBM
modellben is, ahol 12 reakció a teljes 48-ból hasonló típusú. Ennek ellenére úgy tűnik,
hogy a kísérletekben a TA kevésbé fontos szerepet játszik. A HPLC vizsgálatok azt
mutatják, hogy a TA koncentráció két nagyságrenddel kisebb, mint ahogyan az MBM
modell alapján számítható. A GTF modellben a TA-nak két forrása van:
i) malonil-gyökök diszproporcionálódása
ii) malonil-bromit hidrolízise (R34).
Ahogyan már említettük, a malonil-gyökök inkább rekombinálódnak, mint
diszproporcionálódnak. Így az MBM modellben csak a második TA forrást tartottuk
meg, de ez is túl sok TA-at becsült a kísérlettel összehasonlítva. (Bár egy kevés TA-at
találtunk a kísérletekben, annak forrása más, a MAMA hidrolízise [37], amely reakciót a
modellbe viszont nem építettünk be.)
Így az R34-es reakció nem lehet olyan fontos, mint ahogyan azt korábban
feltételezték. A megoldás nem könnyű. Ha ugyanis elhagyjuk a modellből az R34
reakciót, akkor az indukciós periódus zöme, vagy akár a teljes indukciós periódus is
eltűnik, amely ellentétben állna a kísérletekkel. Így más reakcióút kell, amely engedi az
autokatalitikus HBrO2 termelést, mint az R34-es reakció, de a TA termeléstől mentes.
Ha a malonil-gyök - BrO2 gyök reakció egyetlen terméke a MABrO2, mint az R32
reakcióban, akkor a lehetőségek néhány lebomlási útra csökkennek, olyanokra, mint az
R33 reakció. Ezek a reakcióutak megszakítanák az autokatalitikus ciklust, így nem
tudják a szükséges indukciós periódust szolgáltatni. Egy lehetséges megoldás, ha a
rekombináció mellett egy lebomlási utat is feltételezünk a malonil-gyök - BrO2 gyök
reakcióban
MA • + BrO2 • → HBrO2 + :C(COOH)2

(NR2)

Ahol a szerves termék karbén. Mivel a karbének nagyon reaktív köztitermékek [70],
ezért a BZ reakcióban gyorsan reagálnak Ce4+ -gyel vagy savas bromáttal. Ez utóbbi
reakcióban az első lépés a már említett oxigén atom átadási reakció.
:C(COOH)2 + H+ + BrO3- → HBrO2 + MOA

(NR3)

Ha csak egy része a gyök-gyök reakciónak ezen az úton megy az éppen elegendő arra,
hogy biztosítsa a kellő indukciós periódust tartronsav termelés nélkül.
7.6.g. Brómozott termékek: Br2AcA és Br3AcA
A dibrómecetsav szinte teljesen a dibrómmalonsav lebomlásából származik.
Br2MA → Br2AcA + CO2

(NR4)
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Ha összehasonlítjuk a kísérletileg mért Br2AcA illetve a számított Br2MA
mennyiségét (a Br2MA dekarboxileződését a modell nem tartalmazza), azt találjuk, hogy
a mért koncentráció csak a fele a számítotténak. Valószínűleg a Br2MA olyan más
lebomlási reakcióban is részt vesz, mint például az NR1 reakció. Az NR1 reakció
párhuzamosan csökkenti a Br2AcA és növeli a BrEETRA mennyiségét.
A tribrómecetsav jelenléte a reakcióelegyben meglepő, mivel sem ez, sem a
korábbi modellek nem foglalkoztak ezzel a termékkel. Ebben a modellben most még túl
korai foglalkozni a lehetséges keletkezési forrásokkal.
7.7. További reakciók az MBM modell tökéletesítésére
Az NR1-NR4 reakciók mellett még számos olyan reakció lehet, melyek igazolhatják a
modell feltevéseit. Ezek mellett azoknak a reakcióknak van nagy jelentősége az
oszcilláció dinamikájában, melyek a negatív visszacsatolásban vesznek részt.
Emiatt lenne fontos többet tudni a malonil-bromit és bromomalonil-bromit lebomlási
reakcióiról. Itt most két lehetséges lebomlási reakcióutat vizsgáltunk meg a MABrO2
esetére. Azt javasoltuk, hogy az oxigén átadási reakció [103] legyen az egyik. Redox
reakciókban az oxigén átadás igen gyakori, például az R2 és R3 reakciók is ilyenek.)
Először a következő reakciót feltételeztük:
MABrO2 → OA + CO2 + Br- + H+

(NR5)

Ahol a molekulán belüli oxigén atom átadás feltételezett mechanizmusa a következő:

Az NR5 reakciót beépítve a modellbe 1 s-1 reakciósebességi állandóval sokkal jobb
egyezést kaptunk a kísérletileg mért Ce4+ és bromid oszcillációkra [101].
Másik lehetséges oxigén atom átadási reakció lehet a brómossav és mezoxálsav
(szintén a MABrO2 lebomlási terméke) között:
HBrO2 + MOA → HOBr + OA + CO2

(NR6)

Az NR6 reakciót beépítve a modellbe 105 vagy 106 s-1 reakciósebességi állandóval
szintén sokkal jobb egyezést kaptunk a kísérletekkel [101].
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7.8. Eredmények összefoglalása
7.8.1. HPLC vizsgálatok
A HPLC vizsgálatok eredményei alapján elmondható, hogy a BZ oszcillációs reakciók
stabil komponenseit lehet mérni ezzel a technikával, de még mindig vannak ismeretlen
folyamatok a komplex kémiai rendszerek mechanizmusában. Ez amiatt van, hogy sok
gyök játszik szerepet ezekben a folyamatokban, de csak a gyökök viszonylag stabil
rekombinációs termékeit lehet HPLC-vel detektálni.
i)
A szerves szabad gyökök közötti reakciók nagyjából tisztázottak. Ezek főként
rekombinációs reakciók a malonil- és bromomalonil-gyökök esetén, de
diszproporcionálódás is előfordul a karboxil-gyököt tartalmazó reakciók között, mivel
ez erős redukáló tulajdonsággal rendelkezik.
ii)
A reakciók a malonil- gyök vagy bromomalonil-gyök illetve BrO2 gyök között
kevéssé ismertek. Általánosan feltételezett, hogy első lépésben malonil-bromit vagy
bromomalonil-bromit képződik, amely gyorsan lebomlik. Sajnos csak a lehetséges
lebomlási utak ismertek, az arányaik a lebomlási folyamatokban nem.
iii)
A HPLC vizsgálatok fontos különbségeket mutattak a cérium és ferroin katalizált
rendszerek között. A ferroinos rendszerben nem találtam rekombinációs termékeket, ami
azt mutatja, hogy nincsen, vagy elhanyagolható mértékű reakció játszódik le a malonsav
és a ferriin között. Emiatt a ferroin katalizált oszcilláció azonnal elkezdődik (indukciós
periódus nélkül) ha a szubsztrát csak malonsav. A cérium katalizált rendszerben
azonban indukciós periódus után indul az oszcilláció. A ferroinos rendszerben sokkal
több oxálsavat és mezoxálsavat találtam, mint a cérium katalizáltban.
7.8.2. Modell számítások
A cériumos és ferroinos rendszerek különbsége miatt az MBM modellben csak a cérium
katalizált BZ oszcillátorral foglalkoztunk.
i)
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ii)
A modell alapján koncentráció-idő diagramokat készítettünk több komponensre,
melyeket összehasonlítottunk a nagyobb katalizátor koncentrációval végzett kísérletek
HPLC vizsgálata alapján számított mennyiségekkel. Míg a legtöbb komponensnél a
reakció lefutására jó egyezést kaptunk, a modell komolyan túlbecsülte a tartronsav (TA)
mennyiségét és alábecsülte a BrEETRA mennyiségét.
iii)
Hat új reakciót feltételeztünk a modell későbbi tökéletesítésére. Reméljük, hogy
az MBM modell már a jelenlegi formájában is képes realisztikus leírást adni cérium
katalizált BZ rendszerekre.
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7. Táblázat Az MBM mechanizmus reakciói és sebességi állandói a cérium-katalizált BZ reakcióban.
No. Reakció

Rekciósebesség
Hivatkozás
Vissza

Előre

R1
R2
R3

Szervetlen reakciók
Br- + HOBr + H+
Br- + HBrO2 + H+
Br- + BrO3- + 2 H+

↔ Br2 + H2O
↔ 2 HOBr
↔ HOBr + HBrO2

R4
R5
R6
R7
R8

HBrO2 + H+
HBrO2 + H2BrO2+
HBrO2 + BrO3- + H+
Br2O4
Ce3+ + • BrO2 + H+

↔
Æ
↔
↔
↔

R9 2 BrO3- + 2 H+
R10 • BrO2

R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17

Reakciók a BrMA alrendszerben
BrMA + Ce4+
2 BrMA •
BrMA
BrMA(enol) + Br2
BrMA(enol) + HOBr
BrMA • + • BrO2
BrMABrO2

H2BrO2+
HOBr + BrO3- + 2 H+
Br2O4 + H2O
2 • BrO2
Ce4+ + HBrO2

Æ 2 HBrO2 + O2
Æ 1 Br2 + O2
2

↔
Æ
↔
Æ
Æ
Æ
Æ

8 × 10+9
2,9 × 10+6
f(konc.)
a)
2 × 10+6
1,7 × 10+5
48
7,5 × 10+4
6,0 × 10+4

M-2 s-1
M-2 s-1
M-3 s-1

23,99
23,99
23,98

230
s-1
2,0 × 10-5 M-1 s-1
3,2
M-1 s-1

23,99
23,99
23,98

M-1 s-1
M-1 s-1
M-2 s-1
s-1
M-2 s-1

23,99
23,99
23,99
23,99
23,25,49

1,0 × 10+8
s-1
0
3,2 × 10+3
s-1
1,4 × 10+9 M-1 s-1
1,3 × 10+4 M-1 s-1
b)
0
0

23,99

6,0 × 10-10 M-3 s-1
0,06
s-1

BrMA • + Ce3+ + H+
0,1
+
1 × 10+9
BrEETRA + Br + CO2 + H
BrMA(enol)
1,2 × 10-2
3,5 × 10+6
Br2MA + Br- + H+
Br2MA + H2O
1,1 × 10+6
BrMABrO2
2 × 10+9
+
OA + HOBr + Br + CO2 + H
0

Hivatkozás

M-1 s-1
M-1 s-1
s-1
M-1 s-1
M-1 s-1
M-1 s-1
s-1

99
98

40,98
40,100
91
91
91
98,100
98,100

400
0
800
0
0
0
0

23,99
23,99
25

M-2 s-1

98

s-1

91
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No. Reakció
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26

BrMABrO2
BrTA
MOA + Ce4+ + H2O
OA + Ce4+
2 COOH •
COOH • + Ce4+
COOH • + BrMA
COOH • + BrMA •
COOH • + • BrO2

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

BrTA + HBrO2
Br- + MOA + H+
OA + Ce3+ + COOH • + H+
COOH • + Ce3+ + CO2 + H+
OA
Ce3+ + CO2 + H+
MA • + Br- + CO2 + H+
BrMA + CO2
HBrO2 + CO2

Előre
0,46
1,5
7,0 × 10+3
28
5 × 10+9
1 × 10+7
1 × 10+7
3 × 10+9
5 × 10+9

R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40

Reakciók a MA alrendszerben
MA + Ce4+
2 MA •
MA
MA(enol) + Br2
MA(enol) + HOBr
MA • + • BrO2
MABrO2
MABrO2
MA • + BrMA •
MA • + COOH •
TA + Ce4+
2 TA •
TA
TA(enol) + Br2

↔
Æ
↔
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
↔
Æ
↔
Æ

MA • + Ce3+ + H+
ETA
MA(enol)
BrMA + Br- + H+
BrMA + H2O
MABrO2
MOA + HOBr
TA + HBrO2
Br- + EETA
MA + CO2
TA • + Ce3+ + H+
CO2 + EEHTRA + H2O
TA(enol)
BrTA + Br- + H+

0,23
3,2 × 10+9
2,6 × 10-3
2,0 × 10+6
6,7 × 10+5
5 × 10+9
0,55
1,0
2 × 10+9
4 × 10+9
0,66
1 × 10+9
2,3 × 10-5
3 × 10+5

s
s-1
M-1 s-1
M-1 s-1
M-1 s-1
M-1 s-1
M-1 s-1
M-1 s-1
M-1 s-1

Rekciósebesség
Vissza
98,100
0
100
0
98
0
98
0
32,98
0
32
0
32,98
0
32,98
0
32
0

M-1 s-1
M-1 s-1
s-1
M-1 s-1
M-1 s-1
M-1 s-1
s-1
s-1
M-1 s-1
M-1 s-1
M-1 s-1
M-1 s-1
s-1
M-1 s-1

44
36,37
91
91
91
24
30
30
32,98
32,98
54
98
91
91

Hivatkozás
-1

2,2 × 10+4 M-2 s-1
0
180
s-1
0
0
0
0
0
0
0
1,7 × 10+4 M-2 s-1
0
1,5
s-1
0

Hivatkozás

44
91

54
91
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No. Reakció
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48

TA(enol) + HOBr
TA • + MA •
TA • + BrMA •
TA • + COOH •
TA • + • BrO2
TABrO2
TA + BrO3MA • + BrO3- + H+

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

BrTA + H2O
EETA + H2O
CO2 + BrEETRA + H2O
TA + CO2
TABrO2
MOA + HBrO2
HBrO2 + MOA
• BrO2 + TA

Előre
2 × 10+5
1 × 10+9
1 × 10+9
3 × 10+9
2 × 10+9
0,1
5 × 10-5
160

Rekciósebesség
Vissza
91
0
32
0
32
0
32
0
32
0
98
0
98
0
24
0

Hivatkozás
-1 -1

M s
M-1 s-1
M-1 s-1
M-1 s-1
M-1 s-1
s-1
M-1 s-1
M-1 s-1

Hivatkozás

Rövidítések:
BrMA = brómmalonsav, BrEETRA = bromoeténtrikarbonsav, BrMA • = bromomalonil gyök, BrTA = brómotartronsav, COOH • = karboxil
gyök, EEHTRA = eténhidroxytrikarbonsav, EETA = eténtetrakarbonsav, ETA = etántetrakarbonsav, MA = malonsav, MA • = malonil gyök,
MOA = mezoxálsav, OA = oxálsav, TA = tartronsav, TA • = tartronil gyök
a) k3 az alábbi sorozattal határozható meg:
k3 = c0 + c1 × [Br-/M] + c2 × [Br-/M]2 + c3 × [Br-/M]3 [Br-]>2 × 10-6 M-ra; k3 = 0,3 [Br-]<2 × 10-6 M -ra
(c0 = 0,48789 M-1s-1, c1 = 0,143923 × 10+5 M-1s-1, c2 = -0,7076958 × 10+8 M-1s-1, c3 = 0,244310 × 10+12 M-1s-1)
A BZ rendszerekre jellemző bromid koncentrációkra (2 × 10-6 M - 2 × 10-5 M) k3 a következő értékkel közelíthető:
k3 = 0,6 M-1s-1
b) k-8 függ az oldat ionerősségétől (μ):
k-8 = c0 + c1 × (μ /M) + c2 × (μ /M)]2 + c3 × (μ /M)3
(c0 = -1,74743 × 10+4 M-1s-1, c1 = 6,75949 × 10+4 M-1s-1, c2 = -4,30066 × 10+4 M-1s-1, c3 = 0,797993 × 10+4 M-1s-1)
Egy tipikus BZ rendszerben, ahol a kiindulási koncentrációk 0,1 M bromát és 1 M kénsav, az ionerősség: μ=1,6 M-1s-1,
és így k-8 = 1,3 × 10+4 M-1s-1
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IV. Összefoglalás
Az elmúlt három évtizedben az oszcilláló kémiai reakciók, reakció rendszerek a
tudományos figyelem középpontjába kerültek. Ilyen reakció a BelouszovZsabotyinszkij (BZ) reakció is, amely az egyik legtöbbet vizsgált és legjobban mérhető
oszcillációs reakció. A klasszikus BZ-reakció – a malonsav (MA) kénsavas, bromátos
oxidációja cérium katalizátor jelenlétében – kitűnő példája a nemlineáris dinamikai
viselkedésnek a kémiában (szimmetria sértés és csökkenés, idő- és térbeli
önszerveződés).
Ennek ellenére a reakció szerves alrendszere kevésbé ismert. Ennek egyik oka
lehet, hogy a reakció felfedezésének és kutatásának kezdeti periódusában a modern
analitikai vizsgálati módszerek (pl. HPLC, ESR, NMR) még nem voltak széles körben
elterjedtek.
Marburgban 1994-ben szisztematikus mérési sorozatba kezdtek, amelynek során
elsősorban HPLC vizsgálatokkal igyekeztek a BZ reakció szerves alrendszerét
felderíteni. Ezekbe a vizsgálatokba kapcsolódtam be a 90-es évek végén. Ezzel
párhuzamosan Budapesten a reakcióban fejlődő széndioxid mérésével igyekeztünk
minél több információt gyűjteni a reakció kinetikájáról és sztöchiomeriájáról.
Vizsgálatainkat pedig a klasszikus cérium mellett a BZ reakció másik fontos
katalizátorára a ferroinra is kiterjesztettük.
Elsőként részrendszerek vizsgálatát végeztem széndioxid méréssel (3.1. fejezet)
[70]. Nagy Ce4+ felesleg estén - az irodalommal ellentétben - azt találtam, hogy az
oxidáció végterméke főként széndioxid, és nem hangyasav. Ce4+ - MA esetén a
korábban feltételezett gyökrekombinációs reakcióút mellett kétféle dekarboxileződési
reakcióút sémáját alkottuk meg. A valószínűsített karbén intermedierekre közvetlen
kísérleti bizonyíték nem áll rendelkezésünkre, ehhez további vizsgálatok,
kísérletsorozatok tervezését, elvégzését tartom szükségesnek.
A Ce4+ - brómmalonsav (BrMA) reakciót hasonló módon vizsgáltam (3.2.
fejezet) [70]. Ebben az esetben is, a gyökrekombinációs reakcióút mellett, a
dekarboxileződési reakciók is szerepet játszanak, melyek szöchiometriája függ a Ce4+
koncentrációtól. Létezik úgynevezett kis- illetve nagy Ce4+ koncentrációjú
dekarboxileződési reakcióút, előbbiben brómecetsav (BrAcA), utóbbiban pedig CO2 a
végtermék. A Ce4+ - MA és Ce4+ - BrMA reakciók termékeit HPLC mérésekkel
azonosítottam.
A Ce4+ - MA reakcióban az oxigén hatását is tanulmányoztam (3.3.b.2. fejezet)
[59]. Azt találtam, hogy a Ce4+ koncentrációtól függően itt is kétféle dekarboxileződési
reakcióút létezik. Az egyik nagy Ce4+ koncentrációnál aktív, ez tartronsav termékhez
vezet. A másik reakcióút folyamatosan aktív, de csak kis Ce4+ koncentrációk esetén
domináns, ez oxálsavat ad. Ez utóbbira két mechaizmus is feltételezthető. Kísérletekkel
támasztottam alá, hogy melyik a valószínűbb kis Ce4+ koncentrációk esetén.
A ferriin – BrMA reakciót (4.1. fejezet) [97] tekintve elmondható, hogy a Ce4+ BrMA reakcióhoz hasonlóan bromoeténtrikarbonsav (BrEETRA) lesz az úgynevezett
rekombinációs termék. Mechanizmust javasoltam a kísérletileg talált dibrómecetsav
(Br2AcA) képződésére is. Realisztikusabb reakciósémát javasoltam a BrEETRA
képződésére is, ahol a korábban feltételezett gyökrekombináció helyett a gyökök első
lépésben a BrMA enol formájával reagálnak, majd az így képződött gyök a katalizátor
oxidált formájával lép reakcióba. A kísérletileg talált termékek keletkezése így is
magyarázható, és nem kell feltételezni a kis valószínűségű gyök-gyök reakciókat.
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A ferriin – MA reakciót vizsgálva (4.2. fejezet) [97] azt találtam, hogy az
irodalmi feltételezésekkel ellentétben a malonsav nem oxidálódik, a ferrint valószínűleg
a víz redukálja és a malonsav valószínűleg csak katalizálja ezt a folyamatot.
A részrendszerek vizsgálata után, teljes BZ rendszerek HPLC-s vizsgálatával
folytattam a kísérleteimet.
Elsőként a cérium katalizált BZ reakciónak az oszcillációt megelőző indukciós
periódusában végeztem méréseket (5. fejezet) [96], ahol az autokatalitikus reakció igen
aktív, és ezért várható volt, hogy a BrO2 és a malonil gyökök reakciójában képződő
malonil-bromit bomlástermékeit is azonosítani lehet.. Azt találtam, hogy ebben a
szakaszban a brómmalonsav mellett jelentős az oxálsav képződése, amely feltehetőleg a
malonil-bromit bomlásterméke. A bomlási mechanizmus alapján valószínűsíthető, hogy
az oxálsav és a mezoxálsav is fontos köztitermékei mind a bromidion-, mind a
gyökkontrollált visszacsatolási köröknek.
Eljárást dolgoztam ki szerves savak dúsítására a reakcióelegyből vett mintákból
(5.2. fejezet) [96]. Így sikerült kimutatni analitikai teszt segítségével az oxálsavat,
illetve azonosítani az etántetrakarbonsav oxidációs termékét az eténtetrakarbonsavat és
bomlástermékeit (eténtrikarbonsavat, maleinsavat és fumársavat).
Cérium katalizált teljes BZ rendszer vizsgálata (6.1. fejezet) [76] során a HPLC
technika alkalmazásával nyomon követtem az oszcillációs periódus során a főbb
kiindulási anyagok, köztitermékek, termékek koncentrációinak alakulását.
Ferroin katalizált teljes BZ rendszeren is az előzőhöz hasonló méréseket
végeztem (6.2. fejezet) [76] az oszcillációs periódusban.
A kísérleti eredmények figyelembevételével a cériumos BZ reakciókra
vonatkozó GTF modellt módosítottuk és a reakciósebességi együtthatók egy részének
újra meghatározásával, pontosításával német és amerikai kollégáimmal együtt
megalkottuk az úgynevezett Marburg-Budapest-Missoula (MBM) modellt (7. fejezet)
[76], amely (bizonyos esetek kivételével) jó egyezést adott a kísérletileg mért
koncentráció-lefutásokkal és oszcillációkkal.
Javaslatot tettünk még néhány reakcióra (7.7. fejezet) [76], melyekkel jobb
egyezést kapunk a brómmalonsavat is tartalmazó rendszerekben is. Reméljük, hogy az
MBM modell már a jelenlegi formájában is képes realisztikus leírást adni a cérium
katalizált BZ rendszerre.
A tökéletes leírástól még messze vagyunk, de az elvégzett kísérletek, feltárt
mechanizmusok sok segítséget nyújthatnak a későbbi kutatásokban, kísérletek
tervezésében.
Kívánatos lenne ferroinos BZ rendszerre is modellt felépíteni, de az általunk
végzett kutatások jelen szakaszában ez még túl korai lenne.
Az értekezés témájában megjelent közlemények
[59] L. Hegedűs, H. D. Försterling, M. Wittmann and Z. Noszticzius, J. Phys. Chem. A.
2000, 104, 9914.
[70] Sz. Nagygyőry, M. Wittmann, Sz.Pintér, A. Visegrády, A. Dancsó, N. B. Thuy, Z.
Noszticzius, L. Hegedűs and H. D. Försterling, J. Phys. Chem. A. 1999, 103, 4885.
[76] L. Hegedűs; M. Wittmann; Z. Noszticzius; S. Yan; A. Sirimungkala; H.D.
Försterling; R.J. Field, Faraday Discussions 2001, 120, 21.
[96] L. Hegedűs, H. D. Försterling, E. Kókai, K. Pelle, G. Taba, M. Wittmann, and Z.
Noszticzius, Phys. Chem. Chem. Phys., 2000, 2, 4023.
[97] L. Hegedűs, H. D. Försterling, L. Onel, M. Wittmann, and Z. Noszticzius,
Contribution to the chemistry of the Belousov-Zhabotinsky reaction. Products of
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