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1.4.3. Célkitűzések IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2. Kísérleti rész 13
2.1. Az Ag/AgI elektród . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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„A siker az, amikor egyik hibát a másik
után követjük el, töretlen lelkesedéssel.”

— Sir Winston Churchill

Rövidítések és jelölések

Hivatkozások
Hivatkozások, képletek jelölése. A cikkekre vonatkozó hivatkozásokat szögle-
tes zárójelbe tettem – pl.: [1] –, a „saját” cikkek hivatkozásai elé „S” betűt tettem,
ha az olyan cikkünkre vonatkozik, mely a disszertáció alapját képezte – pl.: [S1]
–, illetve „E” betűt helyeztem a hivatkozás elejére, ha az olyan „egyéb” cikkünk-
re vonatkozik, mely nem kapcsolódik szorosan a disszertációhoz – pl.: [E1]. A
hivatkozásokat a Science folyóirat stílusának megfelelően rendeztem el.

A képletek számozásánál megkülönböztettem a matematikai, illetve a kémiai

Egyenletek
egyenleteket. Mindkét esetben a számozást a fejezet sorszámával kezdtem, utána
pedig megadtam, hányadik képletre hivatkoztam az adott fejezetben. A „kémiai”
egyenletek számozásánál a fejezet sorszáma – illetve a függelék esetében betűjele
– elé a „K” betűt helyeztem – pl.: (K B.1). A képletek hivatkozásait gömbölyű
zárójelbe tettem.

Az értekezés felépítése. A bevezetést római, a disszertáció további részeit pe-

A disszertáció
szerkezete

dig arab számokkal számoztam. A fejlécben feltüntettem a fejezetek rövid címét;
a disszertáció pdf verzióját pedig – a gyorsabb keresés érdekében – linkekkel lát-
tam el. A széljegyzetekben röviden összefoglaltam, kiemeltem az adott szövegrész
legfontosabb mondanivalóját. A lábjegyzet hivatkozásait római számokkal jelöl-
tem, hogy a hatványoktól könnyen elkülöníthetők legyenek.

Jelölések, rövidítések

[X], cX az „X anyag” koncentrációja
[X]0, c0

x az „X anyag” kezdeti koncentrációja
[X]S az „X anyag” felületi koncentrációja
[X]B az „X anyag” tömbfázisbeli koncentrációja
c∗ folyadékfázis feletti egyensúlyi koncentráció
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res rezorcin
HOCl hipoklórossav
HOBr hipobrómossav
DCM diklórmetán
MA malonsav
DMSO dimetil-szulfoxid
EDTA etilén-diamin-tetraecetsav

I(+1) a jódot egyes oxidációs állapotban
tartalmazó oxijódvegyületek

I(+3) a jódot hármas oxidációs állapotban
tartalmazó oxijódvegyületek

HOI hipojódossav
HOIO jódossav
I2O dijódmonoxid
I(+1)-K tömény kénsavas I(+1) törzsoldat
I(+1)-DCM DCM-os I(+1) törzsoldat
I(+3)-C tömény I(+3) törzsoldat
I(+3)-D hígított I(+3) törzsoldat

HLP hidrolízis határpotenciál
„hydrolysis limit potential”

SLP oldhatósági határpotenciál
„solubility limit potential”

EMFAg az Ag/AgI elektród elektromotoros ereje
Ag/AgCl referenciaelektródhoz képest

EMFPt a Pt elektród elektromotoros ereje
Ag/AgCl referenciaelektródhoz képest

EMFEXT extrapolált elektromotoros erő
NHE normál hidrogénelektród
MM multiméter
SM feszültségforrás

„source meter”
FID láng ionizációs detektor

„flame ionization detector”
BR Briggs–Rauscher reakció
BZ Belousov–Zhabotinsky reakció
BL Bray–Liebhafsky reakció
GN általánosított Nicolsky-típusú egyenlet

„generalized Nicolsky-type equation”
CSTR folyamatosan táplált kevert tankreaktor



viii RÖVIDÍTÉSEK ÉS JELÖLÉSEK

„continuously fed stirred-tank reactor”

KS az ezüst-jodid oldhatósági szorzata
KH a jódhidrolízis állandója
KI−3

a trijodid egyensúlyi állandó
U feszültség
I áramerősség, csereáramerősség
j áramsűrűség, csereáramsűrűség
η túlfeszültség
tR reakcióidő
γ aktivitási együttható
a aktivitás, (az 1.1.2. fejezetben

a korróziós potenciál számításának paramétere)
σ kitöltési tényező: a különböző pH állapotokban

eltöltött idők arányára
H Henry együttható
J anyagáram
ε0 standard elektródpotenciál

NMR mágneses magrezonancia spektroszkópia
„Nuclear Magnetic Resonance”

MS tömegspektrometria
„Mass Spectrometry”

MSMS tandem tömegspektrometria
Q1MS normál MS egy kvadrupol analizátorral
APCI légköri nyomású kémiai ionizáció

„Atmospheric Pressure Chemical Ionization”
AU önkényes egység

„arbitrary unit”



„Nem ígérek semmit, de azt betartom!”

— Bajnóczy Gábor

Bevezetés

Előszó a kémiai dinamikai rendszerekről

JELEN PhD disszertáció az ún. nemlineáris kémia vagy más szóval kémiai
dinamikai rendszerek területén elért, vagy ehhez kapcsolódó eredményeket

ismertet. A dolgozat három fő részből épül fel. Az első a Briggs–Rauscher (BR)

Nemlineáris ké-
miai dinamika

reakció mérésével foglalkozik, a második a jódkémia egy problémáját tárgyalja,
a harmadik pedig csatolt kémiai oszcillátorokat vizsgál. E területeket, mint látni
fogjuk, nemlineáris kémiai dinamika köti össze. Ezért ebben az előszóban szeret-
nénk erről a területről egy rövid célzott ismertetést adni.

Bár a dinamikai rendszerek elméletének alapjait Poincaré már a 19. század
végén elkezdte lerakni, ezen rendszerek részletes vizsgálata csak a számítógé-
pek megjelenésével vált igazán lehetővé a 20. század utolsó harmadában, mivel a
legérdekesebb dinamikai jelenségeket a nemlineáris rendszerek mutatják, model-

Determinisztikus
dinamikai rend-
szerek

lezéséhez az esetek többségében a számítógép elengedhetetlen. Determinisztikus
dinamikai rendszeren – a dolgozatban csak ilyeneket fogunk vizsgálni – egy olyan
rendszert értünk, melynek jelen állapota bármilyen későbbi állapotát meghatároz-
za.

A jelen dolgozat tárgyát képező kémiai dinamikai rendszerek homogének, az-
az egy jól kevert reaktorban valósíthatók meg, ahol térbeli inhomogenitások nin-
csenek. Az ilyen rendszerek időbeli fejlődését közönséges differenciálegyenletek-
kel lehet leírni. Ezekben az egyenletekben a változók a – reakciókban résztvevő
– kémiai anyagok koncentrációi. Ha ezek a kémiai komponensek nem csak egy-

Kémiai oszcilláci-
ók megjelenése

szerűen bomlanak, hanem egymással is reagálnak, akkor a dinamikai rendszert le-
író differenciálegyenletek óhatatlanul nemlineárisak lesznek. Ilyen esetekben sok
más egyéb feltétel teljesülése esetén kémiai oszcillációk is felléphetnek.

Ezek az oszcillációk egy zárt rendszerben csillapodóak lesznek, egy nyitott re-
aktorban – mint amilyen a folyamatosan táplált kevert tankreaktor (CSTR) – pedig
állandósult oszcillációk is felléphetnek. Ez esetben a reaktor végső aszimptotikus
állapota úgynevezett határciklusos oszcilláció. A homogén kémiai oszcillációk
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létét sokáig megkérdőjelezték. Bár a Bray–Liebhafsky (BL) oszcillációs reakciót
már a 20. század elején felfedezték, ezt a tudományos közvélemény sokáig még
nem fogadta el. Az első elfogadott kémiai oszcillátort Belouszov fedezte fel 1958-
ban, ez a nevezetes Belouszov–Zhabotinsky (BZ) reakció [2]. Ez indította meg
az oszcillációs reakciók kísérleti kutatását, melynek során igyekeztek minél több
oszcillációs reakciót találni. Az egyik ilyen reakció a Briggs–Rauscher reakció,
melynek mechanizmusát sokan kutatták.

A mi laboratóriumunkban 1977 óta foglalkoznak oszcillációs reakciók vizsgá-
latával. Kezdetben a Belouszov–Zhabotinsky reakciót vizsgálták Noszticzius Zol-

Kutatások a
BME-n

tán és munkatársai hazai és nemzetközi kooperációban, majd 2005-ben elkezdték
vizsgálni a Briggs–Rauscher reakciót is.

Az oszcillációs reakciók vizsgálatának megközelítési lehetőségei

A reakciómechanizmus vizsgálata. Az oszcillációs reakciókat általában két

A reakciómecha-
nizmus

szempontból szokták vizsgálni. Az egyik szempont, amikor a cél a reakció mecha-
nizmusának feltárása. Ilyenkor nagyon fontos, hogy megfelelő mérési módszerek
álljanak rendelkezésünkre, és tisztában legyünk azzal, milyen köztitermékek ját-
szanak szerepet. A Briggs–Rauscher reakció vizsgálatára leggyakrabban spektro-
fotometriai és elektrokémiai módszereket alkalmaztak. Az értekezés azt vizsgál-
ja, hogy az elektrokémiai mérésekben gyakran alkalmazott Ag/AgI és Pt elektród
mely köztitermékek koncentrációjára érzékeny, és ezzel kapcsolatos eredménye-
ket közöl.

A reakciómechanizmus felépítésének fontos lépése a köztitermékek azonosí-
tása. A jódoszcillátorok mechanizmusaiban gyakran feltételezik a dijódmonoxid

A köztitermékek
szerepe

– mint intermedier – szerepét, viszont ezt a vegyületet kísérletileg még senki sem
állította elő, ezért foglalkozunk ezen köztitermék előállításával és tulajdonságai-
val.

A dinamikai vi-
selkedés

A dinamikai viselkedés vizsgálata. A kémiai oszcillátoroknál a reakció mecha-
nizmusának kutatásán túl a dinamikai viselkedés tanulmányozása és befolyásolása
is gyakori célkitűzés. Ilyenkor nem a reakció mechanizmusára koncentrál a kuta-
tás, hanem arra, milyen különleges és új dinamikai viselkedéseket tudunk megfi-
gyelni. Gyakran rendkívül összetett rendszereket, például élő, biológiai rendsze-
reket is vizsgálnak a dinamikai viselkedés szempontjából.

A dolgozat bemutatja, hogy kevert tankreaktorok csatolásával olyan kémiai di-
namikai rendszereket lehet létrehozni, melyekben újfajta dinamikus viselkedések
figyelhetők meg. Ezzel foglalkozik a dolgozat befejező része.
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Az értekezés tárgya

Dinamikai rendszerek tanulmányozása a reakciómechanizmus
szempontjából

A Briggs–Rauscher reakció az egyik legrégebben ismert és legtöbbet vizsgált
oszcillációs reakció, melyet máig elterjedten használnak ezen egzotikus kinetikai
viselkedés – a kémiai oszcillációs reakciók – bemutatására. A reakció vizsgá-
latában elterjedten használnak potenciometrikus módszereket, ugyanis mind az
ezüst-jodid alapú jodid-szelektív, mind pedig a platinaelektród potenciálja peri-
odikus viselkedést mutat a reakció előrehaladása során. Ezeket az elektródokat
ugyanakkor csak kvalitatív módon alkalmazták, mivel nem tudták, a reakció mely
komponensei határozzák meg a mért elektromotoros erőt.

Kutatócsoportunk korábban megállapította, hogy az ezüst/ezüst-jodid elektród

HOI mérése az
Ag/AgI elektród-
dal

a hipojódossavra (HOI) a Nernst-egyenletnek megfelelő válaszjelet ad, így alkal-
masnak tűnt a Briggs–Rauscher reakció vizsgálatára, mivel abban az egyik fontos
köztitermék a hipojódossav. (A jodid-szelektív elektród érzékenysége a hipojó-
dossavra azzal magyarázható, hogy a HOI az ezüst-jodiddal reagálva ezüstionokat
termel, és ezek koncentrációja arányos a korrozív HOI koncentrációval.)

Ugyanakkor a jód több oxidációs állapotban is megtalálható ebben a reakció-
ban, illetve – a szakirodalom szerint – a jódossav gyorsabban reagál a jodidionok-
kal mint a hipojódossav, így azt várhatnák, hogy a jódossav is képes jelentősen
befolyásolni az elektródpotenciált. Megállapítottuk, hogy hipojódossav jelenlé-
tében a jódossav potenciálra gyakorolt hatása elhanyagolható. Mivel a jódossav
autokatalitikus bomlása során hipojódossav keletkezik, így az oszcillációs reakci-
óban jódossav jelenléte esetén számottevő a hipojódossav-koncentráció. A jodát
elektródpotenciálra gyakorolt hatását szintén elhanyagolhatónak találtuk, így az
ezüst/ezüst-jodid elektródpotenciálját – kis jodidkoncentráció esetén – elsősorban
a hipojódossav mennyisége határozza meg. Az oszcillációs reakciókban a kvanti-
tatív meghatározást ugyanakkor nehezíti, hogy az elektródon kialakuló ún. korró-
ziós potenciált – kis mértékben – a jód is befolyásolja [S1].

A jódoszcillátorok vizsgálatában elterjedten használják a platinaelektródot is,

HOI mérése a Pt
elektróddal

ugyanakkor ebben az esetben sem volt pontosan ismert, mely komponensek ha-
tározzák meg a mért potenciált. Közismert, hogy a platinaelektród igen érzéke-
nyen reagál a jód-jodid redoxpárra. Ha egy jód-jodid rendszerhez hipojódossavat
adunk, akkor – a jodidkoncentráció csökkenése révén – a csereáram csökkené-
sét várnánk, így az elektród egy adott jodidkoncentráció – a kimutatási határ –
alatt nem adna nernsti választ. Ezzel szemben azt tapasztaltuk, hogy miután a
hipojódossav-koncentráció meghaladja a jodidkoncentrációt, a csereáram ismét
növekedni kezd, az elektródpotenciál pedig a Nernst-egyenletnek megfelelően re-
agál a hipojódossav-jód redoxpárra. A kalibrációs görbék segítségével a jódhid-
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rolízis állandója (KH) elektrokémiai mérésekkel is meghatározható. Az általunk

Meghatározha-
tó a jódhidrolízis
állandója

kapott érték – a mérési hibán belül – egyezik a korábbi irodalmi értékkel.
A platinaelektród esetében is megvizsgáltuk a jódossav és a jodát potenci-

álbefolyásoló szerepét, és hatásukat elhanyagolhatónak találtuk. Az oszcillációs
reakciókban a platinaelektród potenciálja alapján történő koncentrációmeghatáro-
zást nehezíti, hogy más redoxpárok is találhatóak a rendszerben, és a hidrogén-
peroxid hatását nem lehet elhanyagolni, így az elektródon egy keverékpotenciál
mérhető [S2].

A hipojódossav a jódoszcillátorokon kívül más rendszerekben is fontos sze-
repet játszik. Például a fehérvérsejtek a hipoklórossav (HOCl) és a hipobrómos-
sav (HOBr) mellett HOI segítségével pusztítják el a bekebelezett baktériumokat,
továbbá az atomreaktorokból és óceánokból is a jód számottevő része távozik
+1-es oxidációs állapotban, így a környezetvédelemben, valamint a globális jód
körforgás megértésében is segítséget jelenthet ezen elektródok használata [S3].
Azt találtuk, hogy a platinaelektród nagyobb jódkoncentráció mellett ad pontos
kvantitatív eredményt – mivel ekkor nagyobb a csereáram az elektródon –, míg
az ezüst-ezüstjodid elektród kis – vagy állandó – jódkoncentrációk esetén adhat
megbízhatóbb eredményt – mivel a jód oldódása az AgI elektródban kismértékben
megváltoztatja az elektródpotenciálját.

Egy fontos köztitermék: a dijódmonoxid

Az elektródok hipojódossavra adott válaszának vizsgálatához a hipojódossa-
vat egy tömény kénsavas oldatban állítottuk elő. Megállapítottuk, hogy egy illé-
kony oxijódvegyület távozik ebből az oldatból, mely jodidionokkal képes elrea-
gálni – mivel pozitív oxidációs fokkal rendelkezik – és diklórmetánnal (DCM)
extrahálható a kénsavas közegből. A gázfázisból folyékony nitrogénnel hűtött hi-
deg felületen barnás anyag vált ki, mely az anyag szobahőmérsékletre melegíté-
sekor elbomlott. Mivel az I2O-val analóg halogén vegyületek már ismertek, így
joggal feltételezhetjük, hogy az előállított anyag a dijódmonoxid. Az I2O jelen-

Az I2O előállítása
létét a kénsavas fázisban tömegspektrometriai vizsgálatokkal igazoltuk. Megálla-
pítottuk továbbá, hogy kis mennyiségű víz hozzáadása az I2O képződés irányába
tolja el az egyensúlyokat [S3]. A tömegspektrometriai mérések ezt a megfigyelést
megerősítették, kis mértékű víz hozzáadására növekedett a minta I2O tartalma.

A dijódmonoxid előállítása azon kívül, hogy egy új egyszerű oxijódvegyületet
sikerült előállítani, azért jelentős, mivel a jódoszcillátorok mechanizmusában is
feltételeztek egy hasonló komponenst, így ezek a kinetikai modellek is megerősí-
tést nyerhetnek. Továbbá elképzelhető, hogy a globális jód körforgásban is fontos
szerepet játszik ez a vegyület.
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Dinamikai rendszerek tanulmányozása a dinamikai viselkedés
szempontjából

A BR-oszcillátor mechanizmusának vizsgálatát elősegítő kutatások mellett
pH-oszcillátorokat a dinamikai viselkedés szempontjából tanulmányoztunk. Nyílt

pH-oszcillátorok
reaktorban egy rendszer tartósan távol tartható termodinamikai egyensúlyi állapo-
tától, így az időben periodikus állapot fenntartható. Erre a célra leggyakrabban fo-
lyamatosan táplált kevert tankreaktorokat használnak. Munkánk során ilyen nyílt
reaktorokban pH-oszcillátorokat csatoltunk egymással. Ez a csatolás történhet egy
reaktor felhasználásával, ha az oszcilláló komponensek egy közegben helyezked-
nek el, illetve több reaktor összekötésével, ahol az oszcillátorokat térben is elkü-
lönítjük.

A csatolt oszcillátorok között – jelen esetben a közös anyagfajták (amelyek
mindkét rendszernek a részei) révén – valamilyen kölcsönhatás lép fel. Ha az
egyik oszcillátor hatása lényegesen nagyobb a másik oszcillátorénál, akkor egy
mester–szolga („master–slave”) kapcsolat jön létre. Ha a két oszcillátor hatása
összemérhető, akkor egyenrangú csatolásról („peer–to–peer coupling”) beszélhe-
tünk. Egy reaktoron belül homogén közegben tökéletes mester–szolga csatolás
nem valósítható meg, hiszen a közös anyagfajta vagy a kémiai környezet megvál-
toztatása révén az alárendelt rendszernek is lesz hatása a vezérlő rendszerre.

Homogén csatolt pH-oszcillátorokban a csatoló anyagfajta („coupling speci-

Egyenrangú csa-
tolás homogén
oszcillátorokban

es”) – mely a mester és a szolga rendszernek is része – jellemzően a hidrogénion.
Ennek segítségével elérhető, hogy a vizsgált anyagfajta – cél anyagfajta („target
species”) – is oszcillációs viselkedést mutasson, mely nem része az eredeti oszcil-
lációs reakciónak. A szabályozó anyagfajta („control species”) koncentrációjának
változtatásával vizsgálható a két rendszer közötti kölcsönhatás.

Savas pH-oszcillátorokban egy autokatalitikus reakció hidrogénionokat ter-
mel, illetve egy protonelvonó reakció csökkenti a hidrogénionok koncentráci-
óját. A homogén közegben történő csatolás bemutatásánál a pH-oszcillátorhoz
egy újabb protonelvonó anyagot – hidrogénkarbonátot (szabályozó anyagfajta) –
adtunk. Azt tapasztaltuk, hogy kis hidrogénkarbonát-koncentráció esetén a pH-
oszcillátor tulajdonságai nem változtak, míg nagy koncentráció esetén a vezérlő
rendszer tulajdonságai is jelentősen módosultak, tehát a szolga rendszer egyen-
rangú rendszerré vált [S4].

Több reaktor felhasználásával egy ideális mester-szolga kapcsolat is megva-

Az ideális
mester–szolga
kapcsolat

lósítható kémiai rendszerek között. A vezérelt rendszer visszahatása úgy zárható
ki, hogy a folyamatosan táplált mester pH-oszcillátorból távozó anyaggal hozzuk
kölcsönhatásba a szolga rendszert. Ekkor az alárendelt oszcillátor külső környe-
zete időben változik, így az oszcillátor tulajdonságai is periodikusan változnak.

Az ideális mester–szolga csatolás bemutatására egy nagy amplitúdójú nagy
periódusidejű pH-oszcillátort csatoltunk egy kis periódusidejű kis amplitúdójú
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pH-oszcillátorral. A csatoló anyagfajta ebben az esetben a szén-dioxid volt, mi-
vel ezt az anyagfaját juttattuk át egy szilikongumi-membránon keresztül a vezérlő
rendszerből elvezetett anyagból a szolga rendszerbe. A paraméterek változtatá-
sával elérhető, hogy a mesteroszcillátor állapotától függően a szolgaoszcillátor
váltogassa a reguláris-irreguláris oszcillációs állapotokat – a vezérlő rendszer tu-
lajdonságainak módosulása nélkül.



„Realista vagyok. Mindig csodákra szá-
mítok.”

— Wayne Dyer

1. fejezet

Irodalmi áttekintés és célkitűzések

1.1. Az Ag/AgI elektród hipojódossavra adott vála-
sza

1.1.1. A hipojódossav előfordulása, jelentősége

AJÓD vegyületek élővizekben történő tanulmányozása jelentős feladat a glo-
bális jód körforgás, az atmoszferikus szennyezés, illetve az emberi jódfo-

gyasztás szempontjából is. A jód jelen van a tengerekben, az esővízben, illetve
a városi vizekben jodid, jodát, valamint szerves jódvegyületek formájában. Elemi
jód is keletkezik a jodid oxidációjával, továbbá a jodát redukciójával hipojódossav
is keletkezik a jódhidrolízisével:

I2 + H2O −−⇀↽−− HOI + I− + H+. (K 1.1)

A hipojódossav fontos köztiterméke a szerves jódvegyületek képződésének és

A HOI jelentősé-
ge

a tengerekből is számottevő mennyiségű jód kerül az atmoszférába hipojódossav
formájában [1, 3, 4] továbbá az atomreaktorokból is távozik hipojódossav [5].
Másrészről a hipojódossav központi eleme olyan komplex rendszereknek, mint
például a Bray–Liebhafsky [6–15] (BL), illetve a Briggs–Rauscher[16–33] (BR)
oszcillációs reakció. Ezen rendszerek kinetikai tanulmányozását nagyban előmoz-
dítaná, ha jobban megértenénk, mely vegyületekre érzékenyek a gyakorlatban
sokszor használt elektródok, mint az ezüst/ezüst-jodid, illetve a platinaelektród.

1



2 1. FEJEZET. IRODALMI ÁTTEKINTÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK

1.1.2. A korróziós potenciál
Kutatócsoportunk korábban azt találta, hogy az Ag/AgI elektród a hipojódos-

savra a Nernst-egyenletnek megfelelő választ ad [32]. Az ezüst-jodid olvadékba
mártott ezüstszálat tartalmazó elektród – a hagyományos AgI pasztillát tartalma-
zó ionszelektív elektródhoz hasonlóan – nemcsak az ezüst és a jodidionokra ér-
zékeny, hanem az úgynevezett oldhatósági határpotenciál (SLP) felett a hipojó-

Az oldhatósági
határpotenciál
(SLP)

dossavra is. Az oldhatósági határpotenciál az a potenciál, melyet akkor mérünk
az elektródon, ha a felületi jodid [I– ]s

SLP és ezüstionok [Ag+]s
SLP koncentrációja

azonos:

[I−]SLP
s = [Ag+]SLP

s =
√
Ks, (1.1)

ahol Ks az ezüst-jodid oldhatósági szorzata.
Az elektród nernsti válaszát a korróziós potenciál elmélet segítségével ma-

A nernsti válasz
kvalitatív magya-
rázata

gyarázták [34, 35]. Az elmélet értelmében a hipojódossav reagál az ezüst-jodid
bevonattal és a (K 1.2) korróziós reakcióban ezüstionok keletkeznek:

AgI + HOI + H+ −−⇀↽−− Ag+ + I2 + H2O. (K 1.2)

Az elektród valójában nem a tömbfázisbeli hipojódossav-koncentrációt méri,
hanem a felületi ezüstion-koncentrációt, mely több komponens reakciója és diffú-
ziója révén jön létre. A nernsti válasz oka, hogy a felületi ezüstion-koncentráció
arányos a tömbfázisbeli hipojódossav-koncentrációval.

SLP alatt a jodid
a potenciálmeg-
határozó kompo-
nens

Az Ag/AgI elektród felületi ezüstion-koncentrációjának és potenciáljának szá-
mítása. Ha a jodidion-koncentráció elég magas a tömbfázisban – nagyobb, mint√
Ks – akkor az elektród korróziója elhanyagolható, a felületi és a tömbfázisbeli

jodidkoncentráció gyakorlatilag megegyezik, és az elektródpotenciálját a jodid-
koncentráció határozza meg.

SLP felett [Ag+]s

a potenciálmeg-
határozó kompo-
nens

A helyzet azonban megváltozik, ha jelentős mennyiségű HOI jelenik meg a
tömbfázisban, mint ahogy az a BR reakcióban periodikusan megtörténik. Amikor
ez bekövetkezik, az elektródpotenciálja az SLP fölé megy, és a felületi ezüstio-
nok [Ag+]s határozzák meg a potenciált. Ezek az ezüstionok a (K 1.2) reakcióban
keletkeznek. Ebben az esetben nincs egyensúly a felület és a tömbfázis között,
hanem egy stacionárius állapot alakul ki.

Stacionárius álla-
potot feltételezve
a felületi koncent-
rációk kiszámít-
hatók

[Ag+]s kiszámítható,ha stacionárius állapot tételezünk fel, tehát a HOI fluxusa
az elektród felülete felé megegyezik a ezüstionok tömbfázis felé irányuló fluxu-
sával. Az ezüstionok stacionárius felületi koncentrációja az alábi képlettel adható
meg [32]:

[Ag+]s =
[HOI]B

a+ b · [I2]B
, (1.2)
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ahol [HOI]B, illetve [I2]B a tömbfázisbeli koncentrációja a hipojódossavnak és

a jódnak, az ai és b paraméterek pedig: a ≈ 4,5, b =
KH

Ks · [H+]
, ahol KH a

jódhidrolízis állandója.
Megmutatható, hogy ebben az esetben a jodidion felületi és tömbfázisbeli kon-

centrációja is lényegesen eltérő. A felületi jodidkoncentráció [I– ]s kiszámítható,
ha az elektród felületén beáll az ezüst-jodid oldhatósági egyensúlya:

Ks = [I−]s · [Ag+]s, (1.3)

ez alapján pedig:

[I−]s =
Ks · (a+ b · [I2]B)

[HOI]B
=

Ks · a
[HOI]B

+
Ks · b · [I2]B

[HOI]B
=

=
Ks · a
[HOI]B

+
KH · b · [I2]B
[H+][HOI]B

.

(1.4)

A tömbfázisbeli jodidkoncentráció [I– ]B meghatározható a gyors jódhidrolízis
egyensúly alapján:

[I−]B =
KH [I2]B

[H+][HOI]B
. (1.5)

A felületi jodidkoncentráció pedig:

[I−]s =
Ks · a
[HOI]B

+ b[I−]B. (1.6)

Ahogy látható, [I– ]s és [I– ]B különbözőek, és az eltérés jelentős lehet. Ez be-

HOI jelenlétében
[I– ]s elhanyagol-
ható

mutatható a következő numerikus példával [32] adataival: Ks = 8,36·10 – 17 M2 és
KH = 5,4·10 – 13 M2, 25 mM-os kénsavban, 25 °C-on [H+] = 31,8 mM, 10 µM-os
[HOI]B és 1 µM-os [I2]B koncentrációkkal számolva a jodidionok tömbfázisbe-
li koncentrációja [I– ]B = 1,7 pM, felületi koncentrációja pedig [I– ]s = 39,3 pM,
miközben [Ag+]s = 2,1 µM.

Így HOI jelenlétében az elektródpotenciálját nem a tömbfázisbeli jodidkon-
centráció határozza meg, hanem a felületi ezüstion-koncentráció, ami – az (1.2) e-

A nernsti válasz
kvantitatív ma-
gyarázata

gyenlet szerint – lineáris függvénye a tömbfázisbeli HOI koncentrációnak, állan-
dó tömbfázisbeli jódkoncentráció esetén. Ennek következménye, hogy az elektród
nernsti választ ad a tömbfázisbeli hipojódossav-koncentrációraii:

εAgI = ε0∗
AgI + 59,16 mV · lg [HOI]B, (1.7)

ia-val az értekezésben – az 1.1.2. fejezettől eltekintve – az aktivitást jelöltük, itt meghagytuk
[32] eredeti jelöléseit.

iiA Nernst-egyenlet egyensúlyi egyenlet. Azt feltételezzük, hogy az elektronátadás egyensúlya
gyorsan beáll az elektród felületén, de az ott jelenlevő anyagok koncentrációja nem egyensúlyi,
azokat a korróziós folyamatban kialakuló stacionárius állapot határozza meg.



4 1. FEJEZET. IRODALMI ÁTTEKINTÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK

Θ = 25 °C-on (T = 298,15 K), az
RT

zF
ln 10 = 59,16 mV helyettesítésseliii, illetve

ε0∗
AgI :

ε0∗
AgI = ε0

AgI − 59,16 mV · lg (a+ b · [I2]B). (1.8)

A lehetséges kor-
rozív oxijódve-
gyületek

Az elektród szelektivitása. Az Ag/AgI elektród használata során felmerül a
kérdés, hogy az elektród szelektív-e hipojódossavra. Ha az elektródpotenciálja
meghaladja az SLP-t, akkor a felületi ezüstion-koncentráció nagyobb az oldha-
tósági szorzat gyökénél: [Ag+]s >

√
Ks. Ha a tömbfázisban nincsenek ezüstio-

nok, akkor a felületen mért ionok csak az elektródból származhatnak – valamilyen
korróziós folyamat révén. Savas közegben – számottevő mennyiségben – az oxi-
jódvegyületek három oxidációs formában fordulhatnak elő, és ezek mindegyike
reagálhat az ezüst-jodiddal, és korróziót okozhat:

• I(+1),

• I(+3),

• I(+5),

illetve fontos szerepet játszhatnak ezek protonált vagy deprotonált formáiiv. Ko-
rábbi tanulmányok [14, 34] megmutatták, hogy a I(+5)-nek tulajdonítható korró-

A jodát szerepe
elhanyagolható

ziós potenciál elhanyagolható, mivel – homogén fázisban – a jodát–jodid reakció
lényegesen lassabb, mint a hipojódossav–jodid reakció, és a heterogén korróziós
reakció feltehetően még lassabb. (Valamennyi korróziós folyamat magában foglal
egy heterogén lépést is, mivel az ezüst-jodid szilárd, ugyanakkor a reakcióparterek
a folyékony tömbfázisból származnak.)

A HOIO szerepe
lényeges lehet

A HOI-nál a I(+3) által okozott korróziós potenciál még lényegesebb is le-
het, mivel homogén fázisban a jodid gyorsabban reagál a jódossavval mint a hi-
pojódossavval [14], így nem zárható ki, hogy a (K 1.3) heterogén reakció ele-
gendően gyors egy lényeges korróziós potenciál – számottevő felületi ezüstion-
koncentráció – kialakításához.

AgI + HOIO + H+ −−⇀↽−− Ag+ + 2 HOI (K 1.3)

A HOI erősebb
jelet ad mint a
HOIO

A (K 1.3) egyenletben látható továbbá, hogy a reakcióban még két HOI is ke-
letkezik, így pedig a HOIO akár a hipojódossavnál erősebb korrozív jelet is adhat.
Ugyanakkor Noszticzius Zoltán egy korábbi munkájában [35] azt találta, hogy a

iiiAz értekezés során igen gyakran használjuk ezt a helyettesítést.
ivA I(n+) az „n”-es oxidációs állapotban levő oxijódvegyületek összefoglaló jelölése, tehát a

protonált és deprotonált állapotokat is tartalmazza.
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HOIO diszproporcionálódása során – melyben két HOIO reakciójában csupán egy
HOI keletkezik – a jodid-szelektív elektródon mért korróziós potenciál nő:

2 HOIO −−→ H+ + HOI + IO3
−, (K 1.4)

ami azt jelzi, hogy a HOI erősebb korróziós jelet ad, mint a HOIO. Ebben a mun-
kában a HOIO oldatok HOI tartalma megakadályozta a HOIO jelének elkülöníté-
sét, melyet – első közelítésben – így elhanyagoltak.

1.1.3. Az Ag/AgI elektróddal kapcsolatos célkitűzések

A jódoszcillátorokban a jód az SLP fölött négyféle oxidációs formában for-
dul elő jelentős mennyiségben: 0, 1, 3, 5. Korábban már vizsgálták a jód, illetve
a HOI hatását a korróziós potenciálra [32], valamint a jodát hatását is, amelyet
elhanyagolhatónak találtak [14, 34]. Ugyanakkor a HOIO számottevő mennyiség-

Cél: a HOIO ha-
tásának vizsgálata

ben van jelen a jód oszcillátorokban, és hatása – az eddigi tanulmányok alapján
[35] – nem zárható ki. Így az ezüst/ezüst-jodid elektróddal kapcsolatban azt vizs-
gáljuk, milyen korróziós jelet ad a HOIO. Megvizsgáljuk továbbá, hogy a HOIO
hatását HOI jelenlétében figyelembe kell-e vennünk. A (K 1.3) korróziós reakció
felerősítése érdekében nem az oszcillációs reakciókban megszokott híg kénsavas
közeget, hanem 1 M-os kénsavat használunk.

1.2. A platinaelektród használata jódoszcillátorokban

1.2.1. A potenciálmeghatározó redox pár

A klasszikus Briggs–Rauscher-oszcillátor H2O2, malonsav és jodát Mn(II)-
katalizált reakciója savas közegben [16]. A platina és az ezüst/ezüst-jodid elekt-
ródot gyakran használták oszcillációs reakciók követésére már a kezdetektől [18].
Ugyanakkor ezen elektródok potenciál–idő görbéit legtöbbször csak kvalitatíven
értelmezték. Például a Pt elektródon mért potenciál oszcillációkat általában nem
vették figyelembe, ha a BR-oszcillátort analitikai célokra használták [36]. Ebben
az esetben csak a reakció periódusidejét és az oszcillációk számát határozták meg
a Pt elektród potenciáljeléből.

A szakirodalomban nincs egyetértés abban, mi a potenciálmeghatározó redox

Mit mér a Pt a
BR, illetve a BL
reakciókban?

pár a BL, illetve a BR reakciókban. Néhányan azt feltételezték, hogy a platina-
elektród potenciálját a BR-oszcillátorban a HO2

•/H2O2 redox pár határozza meg
[37], míg mások azt javasolták, hogy a BL-oszcillátorban a potenciálmeghatározó
redox pár a I2/I– [38].
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1.2.2. A Pt elektród potenciálválasza jódvegyületekre
A BL és a BR-oszcillátorok nagy mennyiségben tartalmaznak jódot, illetve –

a reakció bizonyos szakaszában – jodidionokat. Régóta ismert, hogy a Pt elektród
igen érzékenyen képes mérni a jód–jodid redox párt. 25 °C-on a platinaelektród
potenciálja, εPt az alábbi formában írható [39, 40]:

εPt = ε0
Pt + 59,16 mV lg

√
[I2]

[I−]
, (1.9)

ahol ε0
Pt a standard elektródpotenciál. Mivel ennek a reakciónak jelentős a csere-

árama az elektródon, így ennek a redox párnak minden bizonnyal lényeges szere-
pe van a platinaelektród potenciáljának beállításában az oszcillátorok nagy jód és
jodidkoncentrációjú szakaszaiban. Ugyanakkor azokban a tartományokban, me-

A I2 / I– redox
pár nem elég a Pt
potenciál értelme-
zéséhez

lyekben a HOI koncentrációja jelentőssé válik, a (K 1.1) jódhidrolízis miatt a jo-
didkoncentráció kicsi, így a jód–jodid redox pár csereárama is kicsi lesz. A kis
csereáram ellenére viszont jól meghatározott, stabil potenciál mérhető az elektró-
don, ami arra utal, hogy a nagy hipojódossav-koncentrációjú szakaszokban vala-
milyen más redox pár határozza meg az elektródpotenciálját.

A keverékpotenciál

A BR-ben több
redox pár van
jelen, így egy
keverékpotenciál
megjelenésével
kell számolni

A keverékpoten-
ciál kialakulásá-
nak lehetőségei

A BR rendszerben a jód öt oxidációs állapotban fordul elő: I(-1), I(0), I(+1),
I(+3) és I(+5), de ezeken kívül az O2/H2O2 redox pár is képes erősen befolyá-
solni a Pt elektródpotenciálját [41]. Az O2/H2O2 redox pár hatásának vizsgálatára
az oxijód vegyületeket tartalmazó oldatot és a H2O2-ot tartalmazó oldatot térben
elválasztottuk egymástól, és azonos elektródokat tettünk az egyes oldatokba. Az
elektródokat elektronikusan, az oldatokat pedig sóhíddal kötöttük össze a 2.7. ábra
(27. oldal) szerint. Így egy közös keverékpotenciált mérhettünk az elektródokon.

Több redox pár
egy oldatban

A keverékpotenciál akkor lép fel, ha több mint egy redoxpár határozza meg
az elektródpotenciálját [42]. A klasszikus elrendezésben egy elektród merül kü-
lönböző redoxpárok oldatába. Az így kapott potenciál nem egyensúlyi, hanem
valahol az egyedi potenciálok között helyezkedik el egyfajta súlyozott átlagként.
Ebben a esetben nem folyik áram az elektródon, tehát nem polarizáljuk azt.

Több összekö-
tött elektród egy
oldatban

Egy hasonló – de némileg eltérő – helyzet, ha két különböző elektród merül
ugyanabba az oldatba, és ezeket elektronikusan összekötjük [43]. Összeköttetés
nélkül mindkét elektród egy egyensúlyi egyéni elektródpotenciált mérne. Ha vi-
szont összekötjük őket, akkor egy közös, nem egyensúlyi potenciált mérhetünk
rajtuk – mely az előbbihez hasonlóan az egyedi elektródpotenciálok között helyez-
kedik el. Ebben az esetben makroszkopikus áram folyik át az elektródokon, így
az elektródok polarizáltak. Ezt az analóg helyzetet is keverékpotenciálnak szokták
nevezni [43].
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A mi esetünkben az előbbi két eset kombinációja valósul meg: a klasszikus el-

Ugyanolyan
elektródok össze-
kötése különböző
oldatokban

rendezés nem teszi lehetővé, hogy keverékpotenciált mérjünk, ha a komponensek
reagálnak egymással, így szeparáltuk az oldatokat, és megdupláztuk az elektródok
számát – két azonos elektródot tettünk különböző redoxpárok oldatába. Ebben az
esetben is makroszkopikus áram folyik át az elektródokon, tehát az elektródok po-
larizáltak. Az ezen elrendezésben mért potenciált is keverékpotenciálnak nevez-
zük a továbbiakban, mivel – a korábbi példákhoz hasonlóan – ebben az esetben is
az egyedi potenciálok között mérhető közös potenciált kapunk.

1.2.3. A Pt elektróddal kapcsolatos célkitűzések
A (K 1.1) jódhidrolízis egyensúlyi állandója KH :

KH =
[I−][H+][HOI]

[I2]
. (1.10)

Ha ebből a jodid egyensúlyi koncentrációját behelyettesítjük az (1.9) egyenletbe,
akkor azt látjuk, hogy – termodinamikai szempontból – a platinaelektróddal a
jodidionokhoz hasonlóan lehet mérni a hipojódossav-koncentrációt is:

εPt = ε0
Pt + 59,16 mV lg

[H+]

KH

+ 59,16 mV lg
[HOI]√

[I2]
=

= ε0∗
Pt + 59,16 mV lg

[HOI]√
[I2]

.

(1.11)

Ehhez hasonlóan valamennyi oxijódvegyületre felírható a Nernst-egyenlet.

Termodinamikai
megfontolások

Célunk annak megállapítása, hogy a jódoszcillátorok oxijódvegyületei közül me-
lyek határozzák meg a Pt elektród potenciálját, azaz mely folyamatok játszódnak
le elég gyorsan a platina felületén, és adnak elegendően nagy csereáramot ahhoz,
hogy a hatásukat figyelembe kelljen venni.

Az oxijódvegyületek hatására kis jodidkoncentráció esetén, a hidrolízis határ-

Analóg viselke-
dés az Ag/AgI
elektróddal?

potenciál (HLP) felett számíthatunk. A HLP az Ag/AgI elektródnál látott oldha-
tósági határpotenciállal (SLP) analóg módon az ekvivalenciapont alapján határoz-
ható meg:

[HOI]HLP = [I−]HLP =

√
KH

[H+]
[I2]HLP, (1.12)

ahol a „HLP” index a hidrolízis határpotenciálnál mérhető értékeket jelöli. A hid-
rolízis határpotenciál, εHLPPt ez alapján:

εHLPPt = ε0
Pt + 59,16 mV lg

√
[H+]

KH

. (1.13)
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1.3. Jodát és jód reakciója tömény kénsavban, a di-
jódmonoxid előállítása

1.3.1. A jód és jodát reakciói tömény kénsavas közegben
A I(+1), illetve a I(+3) fontos köztiterméke számos reakciónak, többek között

A I(+1) és I(+3)
vegyületek jelen-
tősége

a Bray–Liebhafsky [44–47] és a Briggs–Rauscher oszcillációs reakcióknak [48–
52]. A I(+1) fontos szereppel rendelkezik az óceánok és az atmoszféra közötti jód
körforgásban is [53–56]. Nukleáris balesetek során 131I kerülhet a légkörbe és egy
fontos feladat a források, illetve a szóródás modellezése [57–59]. Ezen rendszerek
tanulmányozását nagyban előmozdítaná a I(+3) és I(+1) oldatok előállításának
pontosabb megismerése.

Arotsky [60] és Gillespie [61–65] tanulmányozták a jód és jódsav reakcióját

I2 + HIO3 reak-
ciója 100%-os
kénsavban

tiszta 100%-os kénsavban, illetve óleumban. Gillespie vizsgálatai megmutatták,
hogy a fő reakciók 100%-os kénsavban a (K 1.5), illetve a (K 1.6) reakció. A I3

+

kation keletkezését Arotsky mérései is megerősítették [60].

3 HIO3 + I2 + 9 H2SO4 −−⇀↽−− 5 (IO)HSO4 + 4 HSO4
− + 4 H3O+ (K 1.5)

HIO3 + 7 I2 + 8 H2SO4 −−⇀↽−− 5 I3
+ + 8 HSO4

− + 3 H3O+ (K 1.6)

Arotsky továbbá javasolta a (K 1.7) reakció alapján a I5
+ kation keletkezését, me-

lyet Garett is megerősített [62].

I2 + I3
+ −−⇀↽−− I5

+ (K 1.7)

Ezek a következtetések tiszta kénsavban elvégzett kísérletek alapján szület-

96%-os kénsav-
ban keletkezhet
I2O

tek, ahol a H3O+ és a kénsav autoprotolíziséből származó [HSO4
– ] „igen kicsi”v.

Ugyanakkor Noszticzius Zoltán a I(+3) és I(+1) oldatokat 96%-os kénsavban ál-
lította elő [67, 68], ahol a [H3O+] és a [HSO4

– ] lényegesen nagyobb ([H3O+] =
[HSO4

– ] = 4,05 M) [69]. Ebben a közegben egy új vegyület, az I2O keletkezhet
a (K 1.8) reakciónak megfelelően. 100%-os kénsavban a (K 1.8) reakció balra to-
lódik, ami megmagyarázza, miért nem észlelték korábban ennek képződését tiszta
kénsavas közegben [60–65].

(IO)HSO4 + I3
+ + 2 HSO4

− + H3O+ −−⇀↽−− 2 I2O + 3 H2SO4 (K 1.8)

HIO3 egyaránt jelöli itt a HIO3 és a H2IO3
+ vegyületeket, mivel állandó [H3O+]

mellett nem tudunk ezek között különbséget tenni. Hasonlóan HSO4I3, illetve

v2 H2SO4 −−⇀↽−− HSO4
– + H3SO4

+, [HSO4
– ][H3SO4

+] = 2,4 · 10 – 4 M2 [66].



1.3. A DIJÓDMONOXID ELŐÁLLÍTÁSA 9

HSO4I5 is képződhet, de mi megtartottuk a korábbi munkákban – a tiszta kén-
savas mérések során – használt I3

+ valamint I5
+ jelöléseket.

Gillespie [61] felvetette az IO+ képződését is tiszta (100%-os) kénsavas kö-
zegben:

(IO)HSO4

KIO+−−−⇀↽−−− IO+ + HSO4
−, (K 1.9)

ahol KIO+ ≈ 0,03 M. 96%-os kénsavban [HSO4
– ] = 4,05 M és ezért ez a reakció

I+, 96%-os kén-
savban: IO+

teljesen balra van tolva, így az IO+ képződése elhanyagolható. Gillespie megmu-
tatta továbbá, hogy I+ nem képződik tiszta kénsavban [63, 64]. A kék oldatok
– melyek 640 nm-nél egy elnyelési sávval rendelkeztek – jód óleummal történő
oxidálása során keletkeztek és I2

+-t tartalmaztak. Ha I+ keletkezett is, az gyorsan
diszproporcionálódott I3

+-ra és I(+3)-ra.

1.3.2. Halogén oxidok
Diklórmonoxid

A diklórmonoxidot 1834-ben fedezte fel Antoine Jérôme Balard [70]. Kezdet-
ben higany(II) oxid és klór reakciójával állították elő [71–73]:

2 Cl2 + HgO −−→ HgCl2 + Cl2O. (K 1.10)

A diklórmonoxid jól oldódik szén-tetrakloridban [71], forráspontja 2 °C, szo-

A Cl2O tulajdon-
ságai

bahőmérsékleten sárgás színű gáz [74]. Fotokémiai bomlása, illetve 100 °C felett
termikus bomlása során klór, oxigén, illetve kis mennyiségben ClO2 keletkezik
[75]. A diklórmonoxidot szerves kémiában klórozási reakciókban használják [74].
Nem régen figyeltek fel rá, hogy vizes közegben is jelentős klórozó hatással ren-
delkezhet annak ellenére, hogy a (K 1.11) egyensúlyi reakció jelentősen balra van
eltolva (KHOCl = 8,74 · 10−3 M−1), így a [Cl2O] vizes közegben kicsi[76].

2 HOCl
KHOCl−−−−⇀↽−−−− Cl2O + H2O (K 1.11)

Dibrómmonoxid

A dibrómmonoxidot először brómdioxid hevítésével[77], később pedig bróm

A Br2O tulajdon-
ságai

hevített higanyoxidon történő átvezetésével állították elő [78]. A kitermelés nö-
velhető volt, ha szén-tetrakloridot adtak a rendszerhez [79]:

2 Br2 + HgO −−→ HgBr2 + Br2O. (K 1.12)

A Br2O csak alacsony hőmérsékleten stabil. Ekkor egy barna színű szilárd
anyag formájában jelenik meg. -40 °C felett bomlani kezd brómra és oxigénre,
majd olvadáspontjánál, -17,5 °C-nál, a bomlás élénkebbé válik, így a kezdetben
sötétbarna folyadék – a keletkező bróm miatt – pirosas barna színűvé válik [80].
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Dijódmonoxid

A I2O-t eddig nem állították elő, ugyanakkor híg savas oldatokban fontos köz-

A I2O szerepe a
reakciókinetiká-
ban

titermékként tartják számon. A I2O vizes oldatban a

2 HOI −−⇀↽−− I2O + H2O (K 1.13)

reakcióban keletkezhet, de ez az egyensúly jelentős mértékben balra van eltolva.
A BL-oszcillátor mechanizmusának egy alap feltételezése, hogy a HOI oxidációja
hidrogén-peroxiddal másodrendű a hipojódossavra nézve [81]. Ez a másodrendű
kinetika megmagyarázható, ha a

2 HOI −−⇀↽−− I2O + H2O (K 1.14)

reakciót az

I2O + H2O2 −−→ HOI + HOIO (K 1.15)

reakció követi. Ezt a mechanizmust kinetikai tanulmányok támasztották alá, me-
lyekben jódot oxidáltak hidrogén-peroxiddal [82, 83].

A HOI diszproporcionálódása szintén másodrendű kinetikát követ HOI-ra
nézve [44, 46, 84]. A nagy számú kinetikai tanulmány ellenére a pontos mecha-
nizmus nem ismert. Az I2O közvetlen megfigyelése alátámaszthatja ezekben a
mechanizmusokban betöltött alapvető szerepét.

Az óceánokból származó jódvegyületek eljutnak a felső troposzféra és az alsó
sztratoszféra határára, ahol az ózonnal reagálnak [85, 86]. Az I2O-t megemlítették,

I2O a légkörben
mint az atmoszferikus reakciók lehetséges köztitermékét [87, 88], de a troposzféra
újabb modelljeiben nem szerepelt [85, 89]. I2O keletkezhet az

IO• + I• + M −−→ IOI + M (K 1.16)

reakcióban, illetve a sztratoszféra és troposzféra határán megjelenő nagy koncent-
rációjú kénsav cseppekben. „Time–of–flight” tömegspektrometriai kísérletekben
kimutatták, hogy az I2O az egyik oxijódvegyület, mely jód és ózon reakciója során
keletkezik [90].

1.3.3. Cél: A dijódmonoxid előállítása
A Cl2O, illetve a Br2O tulajdonságai alapján következtetéseket vonhatunk le

Az I2O várható
tulajdonságai

egy eddig még elő nem állított, de modellekben gyakran feltételezett vegyület-
ről. Ahogy az analóg halogén vegyületeknél nő a moláris tömeg, úgy lesz egyre
sötétebb az anyag színe, csökken a stabilitása és az olvadáspontja. Valamennyi
X2O vegyület jól oldódott szén-tetrakloridban. Ezek alapján azt várhatjuk, hogy
az I2O szilárd, sötétbarna vagy fekete bomlékony vegyület lehet, mely szén-
tetrakloridban jól oldódik.
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1.4. pH-oszcillátorok csatolása

1.4.1. Mester–szolga rendszerek, vezérlés
Reverzibilis kémiai rendszerek autonóm módon – jelen esetben pH-

oszcillátorokkal – történő szabályozása és vezérlése alapvető jelentőséggel bír
[91]. Ezen vizsgálatok hozzájárulnak intelligens anyagok [92], gyógyszer ható-

A csatolt pH-
oszcillátorok je-
lentősége

anyag leadó alkalmazások [93, 94], illetve új önrendeződő, önszerveződő techno-
lógiák kifejlesztéséhez [95, 96]. Az utóbbi években egy új megközelítést használ-
tak kémiai egyensúlyok – például komplex-, illetve csapadékképződés – irányí-
tására, melyben autonóm módon, oszcillációs reakciók felhasználásával hajtották
végre az irányítást [91, 97–103].

A hagyományos megközelítés. A megközelítés alapja, hogy a pH-oszcillátorok
olyan anyagfajták koncentrációjában okoznak oszcillációkat, melyek részt vesz-
nek valamilyen egyensúlyi – komplex vagy csapadékképződési – reakcióban és
egyébként koncentrációjuk nem mutatna időben periodikus változásokat. Ilyen

A csatolás feltéte-
lei

oszcillációkat hoztak létre különböző nem redox kémiai anyagfajták, mint a pél-
dául a kalcium, alumínium vagy a fluoridionok [91, 99, 100] koncentrációjában.
Ezen tanulmányok alapján bizonyos irányelveket határoztak meg kémiai hálóza-
tok előállítására és csatolására. A sikeres csatolás érdekében a következő feltéte-
leknek kell teljesülniük [99]: közepes egyensúlyi állandó, nagy pH változás, az
oszcillátort ne zavarja az egyensúlyi rendszer.

Ez a megközelítés egy klasszikus mester–szolga kapcsolatot ír le, mely megad-
ja a lehetőségét egy alrendszer vezérlésének. A fő jellegzetessége ennek a mester–
szolga csatolásnak, hogy a mester rendszer – a pH-oszcillátor – irányítja a jelen-

Az alrendszer
vezérlése

séget, és a szolga rendszer – az egyensúlyi reakció – nem zavarja vagy változtatja
meg a mester rendszer tulajdonságait. Ezt a típusú kölcsönhatást – melyben nin-
csen visszacsatolás – nevezzük vezérlésnek.

Ezen alap elképzelést követve számos szolga rendszert hoztak létre és csa-
toltak pH-oszcillátorokhoz [104–109]. Csatoltak például kémiai oszcillátorokat –

Példák vezérlésre
melyek molekuláris skálán működnek – pH érzékeny nanorészecskékhez [104,
106, 107] – melyek nanoszkopikus kiterjedésűek. Az oszcillációs reakció által
okozott periodikus pH változás a pH érzékeny ligandumok (karboxil fejcsopor-
tok) periodikus protonálódását/deprotonálódását okozta. Mivel ezek a ligandu-
mok felelősek a fém nanorészecskék stabilitásáért, így az elektrosztatikus taszítás
és a van der Waals vonzás érzékeny egyensúlya megbomlott, a rendszer perio-
dikusan aggregálódott/dezaggregálódott. Egy folyamatosan táplált tank reaktor-
ban (CSTR) ezek a változások a nanorészecskék periodikus aggregációjában/dez-
aggregációjában nyilvánultak meg, ami egyszerűen nyomon követhető az oldat
színváltozásán keresztül [104]. Ehhez hasonlóan, autonóm módon, egy nyílt rend-
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szerben pH-oszcillátorok segítségével vezérelték egy rendszer vezikula–micella
átalakulását [105], illetve pH érzékeny hidrogélek térfogatváltozását [110, 111].

1.4.2. Egyenrangú csatolás, szabályozás
Ha a szolga rendszer képes befolyásolni a mester rendszert, akkor az egy-

értelmű alárendeltség megszűnik. Amennyiben visszacsatolás jelenik meg a pH-
oszcillátor felé, akkor már szabályozásról beszélhetünk. Ez a visszacsatolás jól

Az alrendszer
szabályozása

megfigyelhető a mester rendszer tulajdonságainak változásán keresztül. Ha a
visszacsatolás jelentősen befolyásolja a mester rendszer tulajdonságait, akkor egy-
értelmű alárendeltség helyett egyenrangú csatolásról beszélhetünk.

A szolga rendszer visszahatását a vezérlő rendszerre ritkán említik. Az etilén-
diamin-tetraecetsav (EDTA) puffer hatása a bromát–szulfit–ferrocianid és kalci-
um csatolt oszcillációs rendszerre tekinthető az első ilyen megfigyelésnek [97]. A

Példák szabályo-
zásra

szerzők úgy találták, hogy a pH oszcillációk nagy EDTA koncentrációnál csök-
kenthetők vagy megszüntethetők. Nabika és munkatársai úgy találták, hogy a mer-
kaptododekánsavval funkcionalizált arany nanorészecskék jelentősen csökkentik
a bromát–szulfit pH-oszcillátor amplitúdóját és periódusidejét [106]. Ebben a ta-
nulmányban a szerzők ezt a jelenséget az arany nanorészecskék katalitikus ha-
tásának nyilvánították. Egy másik tanulmányban Dolnik és munkatársai megál-
lapították, hogy egy kémiai puffer képes befolyásolni a ferrocianid–jodát–szulfit
oszcillációs reakció periódusidejét és amplitúdóját [112].

1.4.3. A pH-oszcillátorok csatolásával kapcsolatos célkitűzések
A mester–szolga, illetve egyenrangú rendszereket egy új megközelítésben, a

A csatolás hatása
csatolás erősségének és típusának szempontjából szeretnénk megvizsgálni. Cé-
lunk megmutatni, hogy a rendszer tulajdonságainak fokozatos változtatásával a
rendszer mester–szolga rendszerből egyenrangú rendszerré alakítható. Elképzelé-
sünk szerint a pH érzékeny anyagfajták egy pH-függő egyensúlyon keresztül re-
verzibilisen megváltoztathatják a mester rendszer periódusidejét és amplitúdóját
a szolga rendszer visszahatása révén.

Ha a mester és a szolga rendszer is ugyanabban a reaktorban helyezkedik el,

Az ideális
mester–szolga
rendszer

akkor valamilyen mértékű visszahatás mindenképpen lesz a szolga rendszer ré-
széről. Sok esetben ez a visszacsatolás elhanyagolható; ugyanakkor szeretnénk
bemutatni egy olyan megoldást, melyben a mester–szolga rendszer ideális formá-
ban valósul meg. Ennek érdekében a két rendszert térben elkülönítjük egymástól.



„Raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft
ist er nicht.”

— Albert Einstein

2. fejezet

Kísérleti rész

2.1. Az ezüst/ezüst-jodid elektród vizsgálata

Felhasznált anyagok
KIO3 (Sigma-Aldrich, ACS reagens, 99.5%), KI (Riedel-deHaën, puriss. p.a.),

rezorcin (Fluka purum >98%), H2SO4 (96%, Thomasker, p.a.), AgNO3 (Reanal,
p.a.), I2(Reanal, p.a.)

2.1.1. A „I(+3)-C” és „I(+3)-D” oldatok előállítása 96%-os kén-
savban

AJÓDOSSAV előállítása jódból és jodátból a (K 2.1) sztöchiometriai egyenle-

A I(+3) előállítá-
sa

ten alapul [113]. Az általunk használt I(+3) előállítási módszer egy korábbi
recept módosításával [35] jött létre.

I2(0) + 3 I(+ 5) −−→ 5 I(+ 3) (K 2.1)

Az egyik különbség – a korábbi recepthez képest –, hogy valamivel nagyobb
I(+5)/I2 arányt használtunk (8,3-at és néha még többet 8 helyett), illetve a jódot
diklórmetánban oldottuk fel a jód oldódásának elősegítése érdekében.

A I(+3)-C oldat előállítása. A „C” jelölés a koncentrált oldatra utal. Az oldat

I(+3)-C: koncent-
rált I(+3)

készítése során 43 mg (∼200 µmol) jodátot oldottunk fel 2,5 mL 96%-os kénsav-
ban egy kémcsőben. Ezután 6 mg (∼24 µmol) jódot oldottunk 1 ml diklórmetán-
ban, és ezt a lila jódoldatot rétegeztük a nagyobb sűrűségű kénsavas jodát oldat
fölé. Egy kis mágneses keverővel gyengén kevertük 5-10 percig, amíg a jód színe

13
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eltűnt a szerves fázisból. Az oldatot további hígítás nélkül használtuk, ha nagyobb
I(+3) koncentrációra volt szükség.

A (K 2.1) egyenletnek megfelelően 100%-os kitermelést feltételezve
120 µmol I(+3)-nak kellene keletkeznie, és ekkor a I(+3)-C oldat 48 mM-os lenne
I(+3)-ra. Ugyanakkor a DCM fázisban oldódhat a I(+1) és a I(+3) egy része. A
kísérletileg meghatározott kitermelés a kénsavas fázisban 84% volt.

A I(+3)-D oldat előállítása. A „D” jelölés a hígított – „diluted” – oldatra utal.

I(+3)-D: hígított
I(+3)

A I(+3)-D oldatot azokban a kísérletekben alkalmaztuk, melyekben kisebb I(+3)
koncentrációra volt szükség. Ezt az oldatot a I(+3)-C oldatból állítottuk elő 96%-
os kénsavval 10-szeres hígítással. Ez a hígítás kétszer nagyobb a korábbinál [35].
Így – méréseink szerint – a I(+3)-D oldat I(+3) koncentrációja állandó marad fél
évig -15 °C-on tárolva.

Az oldatok koncentrációja. A I(+3)-C oldat készítésénél a kis mennyiségű jód
nem mérhető be elég pontosan, illetve a jód egy része – illékonysága révén – tá-
vozik az előállítás során, valamint a DCM fázisban is maradhat elreagálatlan jód.

A I(+3) oldatok
használata

Néhány esetben kevesebb jódot használtunk a I(+1) képződés csökkentése, illetve
a túl nagy I(+3) koncentráció elkerülése érdekében. A I(+1) ugyanis egy mellék-
termék, a túl magas I(+3) koncentráció esetén pedig a I(+3) diszproporcionálódá-
sa gyorsabb az 1 M-os kénsavba történő befecskendezéskor. A I(+3) törzsoldatok
koncentrációját így mindig megmértük a kísérletek előtt.

A I(+3) koncentráció abban a I(+3)-D törzsoldatban, melyet a 2.1. ábrán látha-
tó mérések során használtunk, 4,03 M volt, mely (4,03 / 4,80) x 100% = 84%-os
kitermelésnek felel meg. A törzsoldat I(+3) koncentrációját a titrálási eredmények
alapján számoltuk. A kezdeti HOIO koncentráció a reaktorban 21,9 µM volt miu-
tán 300 µl I(3+)-D oldatot adtunk a reaktor 55,2 mL-es térfogatához.

I(+1) oldat előállítása diklórmetánban. Ezt az oldatot a egy korábbi eljárásnak

HOI
megfelelően állítottuk elő [32].

2.1.2. Elektródok és a mérő rendszer
Kereskedelmi forgalomban kapható jodid-szelektív elektród helyett egy házi

készítésű Ag/AgI indikátor elektródot használtunk. Ezt egy nagy tisztaságú ezüst

Az elektródok
drót olvadt ezüst-jodiddal történő bevonásával állítottuk elő. Az előállítás részle-
tei egy korábbi publikációban találhatóak [32]. Az Ag/AgCl referenciaelektródot
0,1 M-os KCl-al töltöttük 1 M-os kénsavas közegben. A sóhíd – a reaktorhoz és
a referencia elektródhoz hasonlóan – szintén 1 M-os kénsavat tartalmazott (KCl
nélkül) a koncentrációkülönbség okozta potenciálugrás csökkentése érdekében.
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2.1. ábra. Kísérletek egy [HOIO] mérési módszer kifejlesztésére. A görbék az
Ag/AgI elektródpotenciálját mutatják egy 1 mM-os jodid oldattal történő titrálás
során. [H2SO4] = 1 M, Θ = 25 °C valamennyi kísérletben. t= 0 s-ban 300 µl I(+3)-
D oldatot adtunk különböző (I-V.) koncentrációjú jodid oldatokhoz. Az injektálást
egy adott reacióidő tr követte, mielőtt a titrálást megkezdtük. Az 1 mM-os KI
oldatot 0,77 µl/s térfogatárammal juttattuk be az 55,2 ml térfogatú reaktorba. A
további technikai részletek a 2.1.2. fejezetben találhatók.

A galváncella elektromotoros erejét (EMFAg) egy Keithley 2000 multiméter-
rel mértük fél másodpercenként.

„A titrálást” egy ISMATEC REGLO DIGITAL perisztaltikus pumpával haj-
tottuk végre egy 0,19 mm belső átmérőjű csővel.

A I(+3) tartalom meghatározása jodiddal történő titrálással

A 2.1. ábra mutatja a I(+3)-D oldattal végzett titrálási görbéket. A kísérletek-
ben a reaktort 50 ml 1 M-os kénsavval töltöttük fel, az oldatot mágneses keve-
rővel kevertettük, 25 °C-on termosztáltuk és egy Ag/AgI indikátor, valamint egy
Ag/AgCl referenciaelektródot helyeztünk bele.

5 perc várakozás után adott térfogatú 1 mM-os KI-ot és desztillált vizet pi-
pettáztunk a reaktorba. A KI oldat VI és a desztillált víz VW térfogatának össze-
ge minden kísérletben 5 ml volt. Ezután elkezdtük rögzíteni a mért elektromoto-

VI + VW = 5 mL
ros erőt, és 300 µl I(+3)-D oldatot fecskendeztünk be, így az oldat össztérfogata
55,2 ml lett. Ezzel az eljárással a kénsav-koncentráció az 5 ml vizes oldat és a
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300 µl tömény kénsavas oldat hozzáadása után∼1 M-os maradt, pontosabban ke-
vesebb mint 1%-ot nőtt. A kénsav-koncentráció állandóan tartásával a sóhídon eső

[H2SO4] ≈ áll
diffúziós potenciál változását is minimalizáltuk.

Az I-es kísérletben kezdetben nem volt jodid a reaktorban (VI = 0 mL, VW
= 5 mL). Az I-es görbe tehát az Ag/AgI elektród potenciálválaszát mutatja a nö-
vekvő HOI koncentrációra, mely a HOIO lassú diszproporcionálódása során ke-
letkezett. tR = 3700 s reakcióidő eltelte után az így keletkezett hipojódossavat 1
mM-os KI-al titráltuk meg 0,77 µl/s térfogatárammal.

A II-V-ös kísérletekben adott mennyiségű kezdeti jodidhoz adtuk a HOIO ol-
datot és ezt titráltuk jodiddal tR = 750 s eltelte után. Az egyes kísérletekben a

A bemérések
következő beméréseket alkalmaztuk:

I. VI = 0,0 mL, VW = 5,0 mL

II. VI = 1,2 mL, VW = 3,8 mL

III. VI = 3,0 mL, VW = 2,0 mL

IV. VI = 3,6 mL, VW = 1,4 mL

V. VI = 4,2 mL, VW = 0,8 mL

Az utolsó kísérletben nem titráltuk az oldatot a kezdeti jodid felesleg miatt. A
[I(+3)]-t ezen kísérletek alapján határoztuk meg.

2.1.3. Kalibráció
Az Ag/AgI elektród kalibrációja Ag+, illetve I– ionokra

50 ml 1 M-os kénsavat töltöttünk a reaktorba, és mértük az elektromotoros
erőt az Ag/AgI indikátor, illetve az Ag/AgCl referenciaelektród között. Ezután
AgNO3, illetve KI oldatot adtunk a reaktorba növekvő mennyiségben. A kez-

Kalibráció növek-
vő [Ag+] és [I– ]
mellett

deti ∼2 µM-os koncentrációt minden lépésben megdupláztuk – így a Nernst-
egyenletnek megfelelő logaritmikus skálán a potenciál lineárisan változott. Elő-
ször 1 mM-os oldatokat adtunk (100, 100, 200, 400 és 800 µL), majd 10 mM-os
oldatokat (200,400 és 800 µL), így a koncentráció rendre 2,0, 4,0, 7,9, 15,7, 31,0,
69,5, 146 és 294 µM lett mind az AgNO3, mind a KI esetében (3.1. ábra).

Az Ag/AgI elektród kalibrációja HOI-ra

Kis [HOI]0 a
bomlás ellen

Először 50 ml 1 M-os kénsavat töltöttünk az Ag/AgI, illetve az Ag/AgCl elekt-
ródokkal felszerelt reaktorba. Ezután 100 µl I(+1) DCM-os oldatot injektáltunk a
folyamatosan kevertetett reaktorba. Kis kezdeti HOI koncentrációt használtunk
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a diszproporcionálódásból eredő veszteségek csökkentése érdekében. Az oldatot
ezután 0,01 M-os KI oldattal titráltuk, és az inflexiós pont helyéből meghatároz-
tuk a kezdeti HOI koncentrációt. Ezután a kezdeti HOI koncentráció és a titrálás
során hozzáadott KI oldat térfogatának ismeretében meghatároztuk a HOI kon-
centrációt a titrálás alatt. Erre azért volt lehetőség, mert a HOI pillanatszerűen

A titrálás alapján
[HOI](t) kiszá-
mítható

elreagál a hozzáadott jodiddal (HOI + I– + H+ −−→ I2 + H2O), tehát a (K 1.1) jód-
hidrolízis reakció – a nagy HOI koncentráció révén – a jód képződés irányában
van eltolva. Az ismert HOI koncentrációk és a titrálás során mért EMFAg alapján
meghatározhattuk a kalibrációs görbét (3.1. ábra).

1 µM-os HOI koncentráció alatt a kalibrációs görbe kis mértékben eltért az
egyenestől. (Valamivel az egyenes alatti EMFAg értékeket mértünk ebben a tar-

1 µM-ig egye-
nes a kalibrációs
görbe

tományban.) Lehetséges, hogy az eltérést a HOI oldat kis HOIO tartalma okozta.
A HOIO ugyanis – ahogy ezt később megmutatjuk – HOI jelenlétében nem befo-
lyásolja az elektródpotenciált, ugyanakkor hozzájárul a KI elfogyasztásához, így
pedig túlbecsüljük a HOI koncentrációt. Egy másik lehetőség, hogy az eltérést az
elektród válaszideje okozta, mely a HOI koncentráció csökkenésével nő.

Az Ag/AgI elektród kalibrációja HOIO-ra

50 ml 1 M-os kénsavat töltöttünk az Ag/AgI, illetve az Ag/AgCl elektródokkal
felszerelt reaktorba. Ezt követően különböző (V1) térfogatú I(+3)-D, illetve I(+3)-
C oldatot adtunk egy lombikba, mely 17 ml vizet és adott V2 térfogatú 96%-os
kénsavat tartalmazott. Ezekben a kísérletekben a I(+3)-D oldat I(+3) koncentrá-
ciója 2,76 mM, a I(+3)-C oldaté pedig 18,6 mM volt. V1 és V2 összege minden

V1 + V2 = 1 mL,
[H2SO4] ≈ 1 M

esetben 1,0 ml volt, így a végső kénsav-koncentráció kb. 1,02 M lett.
5-10 s intenzív keverés után az így keletkező – kb. 17,7 ml térfogatú –

HOIO oldatot a mágneses keverővel kevertetett reaktorba öntöttük, így a kénsav-

HOIO beadagolás

koncentrációváltozása 5% alatt maradt. Az eljárás célja a kénsav-koncentráció
állandó értéken tartásán kívül egy gyorsabb és jobban reprodukálható keverés el-
érése volt, mely a reakció kezdeti szakaszán lényeges lehet. Ha a tömény kénsavas
HOIO oldatot közvetlenül a reaktorba juttatjuk, akkor az elkeveredés lassabb lett
volna, illetve a keveredés közben fellépő melegedést is nehezebb lett volna kont-
rollálni.

Ezt az eljárást alkalmaztuk a 3.2., a 3.3. és a 3.4. ábra méréseinél is (44., 45. és

A I(+3) vizes for-
mája a HOIO

A HOIO oldat
HOI-val szennye-
zett

48. oldal). Azokban a kísérletekben a I(+3) vizes oldatait adtuk a reaktorba, ahol a
I(+3) HOIO formában volt jelen. Ezzel szemben a 2.1. ábrán látható kísérletekben
a I(+3)-at 96%-os közegben juttattuk a rektorba. Ezt a különbséget az ábrákon is
feltüntettük. A „I(+3) hozzáadása” a 96%-os kénsavban történő bejuttatásra, míg
a „HOIO hozzáadása” felirat a I(+3) vizes közegből történő bejuttatására utal. Egy
további különbség, hogy a vizes közegből történő bejuttatás során a HOIO oldat
– a rázás ideje alatt történő diszproporcionálódása révén – mindig tartalmaz egy
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kicsi – de nem elhanyagolható – mennyiségű HOI-t is.
A 3.1. ábra I-V. idő–EMF görbéinél a hozzáadott I(+3) oldatok V1 térfogata

100, 200, 500 és 1000 µL I(+3)-D, illetve 200 µL I(+3)-C volt.

Kísérleti részletek
A 3.3.a ábrán látható kísérletben V1 = 500 µL I(+3)-C oldatot használtunk, és

tR = 17 s-al a diszproporcionálódás kezdete után 120 µL 0,01 M rezorcint injektál-
tunk a reaktorba. A 3.3.b ábra kísérleteiben 0,01 M rezorcint adtunk különböző VR
térfogatban az 50 mL-es 1 M-os kénsavat tartalmazó reaktorba a 17,7 ml térfogatú
HOIO oldat bejuttatása előtt. Az egyes kísérletekhez tartozó bemérési térfogatok
a következők (VR: rezorcin, V1: I(+3)-C térfogata):

I. VR = 50 µL, V1 = 150 µL

II. VR = 100 µL, V1 = 300 µL

III. VR = 200 µL, V1 = 600 µL

2.2. A platinaelektród

Felhasznált anyagok

KIO3 (Sigma-Aldrich, ACS reagens, 99.5%), KI (Riedel-deHaën, puriss.
p.a.), H2SO4 (96%, Thomasker, p.a.), AgNO3 (Reanal, p.a.), I2 (Reanal,
p.a.), MnSO4 · 4 H2O (Reanal, p.a.), malonsav (Fluka, puriss), dimetil-szulfoxid
(Sigma-Aldrich), diklórmetán (Sigma-Aldrich)

2.2.1. A kísérletekben használt oldatok előállítása

I(+1) oldatok előállítása tömény kénsavas közegben és diklórmetánban

A I(+1) a I(0) és I(+5) közötti szinproporcionálódási reakcióban keletkezik I2

és KIO3 feloldásakor 96%-os kénsavban. Ezeket az oldatokat extraháltuk DCM-
nal, hogy I(+1) oldatot kapjunk szerves oldószerben. Az oldatok előállításának
receptje az irodalom alapján ismert [32]. A I(+1) oldatok 5 °C-on hetekig eltart-
hatók, és ezeket az oldatokat használtuk a HOI oldatok friss előállítására.

HOI oldatok előállítása 25 mM-os és 1 M-os kénsavban

Híg vizes HOI oldatok előállítására 50–200 µL DCM-os I(+1) törzsoldatot
adtunk 50 ml 25 mM-os vagy 1 M-os kénsavba intenzív keverés mellett. A HOI
koncentrációt titrálással határoztuk meg.
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HOIO oldatok előállítása

I(+3) oldatok előállítása tömény kénsavban szintén szinproporcionálódási re-
akcióval történt, de a kénsavban oldott jodát mennyisége nagyobb volt a hozzá-
adott jód mennyiségénél. A pontos receptet a I(+3)-C oldat készítésénél adtuk meg
a 2.1.1. fejezetben.

Híg jódoldatok előállítása

A jódoldatok előállításánál figyelembe kell venni a jodid szennyezés jelenlé-

A jódoldatok jo-
diddal szennye-
zettek!

tét. Ez a jodidtartalom származhat a jódkristályok mellett jelenlevő jodid szennye-
zésből, a jódoldat lassú – jodidra és jodátra történő – diszproporcionálódásából,
vagy a I(+1) illékonyságából. Esetünkben ez a kis jodidkoncentráció nem elha-
nyagolható, és lényeges hatása lehet a Pt elektród kalibrációs görbéjére. A jodid
tartalom csökkentése érdekében AgNO3-ot adtunk az oldathoz a 2.2.4. fejezetben
leírtaknak megfelelően.

0,1 M-os jód törzsoldat dimetil-szulfoxidban (DMSO). A megfelelő mennyi-
ségű (256,8 mg) porított jódkristályt adtunk 10 ml DMSO-ba és 5–10 percig ke-
vertettük az oldatot. Ezen jódoldat jodidkoncentrációja ∼2 mM. Ezt az értéket a
Pt elektród – a 2.4. ábrán látható – kalibrációs görbéje alapján határoztuk meg.

500 µM-os jódoldat előállítása 25 mM-os kénsavban. Adott mennyiségű
(63,5 mg) porított jódkristályt adtunk 500 ml 25 mM-os kénsavhoz, és egy na-
pig kevertettük az oldatot mágneses keverővel. Ezután az oldatot – felhasználásig
– elzárva tartottuk.

2.2.2. A felhasznált eszközök és a mérőrendszer

A készülék

A kísérleti eszköz a 2.2. ábrán látható. A reaktor egy 80 ml térfogatú dupla-falú
üvegedény volt, melyet 25 °C-ra termosztáltunk minden kísérletben. A reaktort
általában 50 mL-es oldat térfogattal használtuk.

Az elektródok

Az Ag/AgI elektród. Az Ag/AgI elektródnak ebben az esetben is egy házi ké-
szítésű olvadék elektródot használtunk, melynek előállítási részletei az irodalom-
ban megtalálhatóak [32].
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2.2. ábra. A potenciometrikus és csereárammérésekben használt készülék vázla-
tos rajza. A multimétert (MM) és a feszültségforrást (SM) számítógéphez (PC)
csatoltuk. A potenciometrikus mérések esetében a feszültségforrásnak és a Pt se-
gédelektródnak nem volt szerepe. A multiméter felváltva mérte a potenciált a Pt,
illetve az Ag/AgI elektród és az Ag/AgCl referenciaelektród között. A csereáram-
mérések során a polarizáló áram a Pt munka- és a Pt segédelektródok között folyt,
és az η túlfeszültséget a Pt munka- és a Pt referenciaelektródok között mértük.

Pt elektródok. A kalibrációs mérésekhez egy Pt tűelektródot használtunk. A
csereárammérésekhez további két Pt elektródra volt szükség: egy másik Pt tű
elektródra, melyet referenciaelektródként használtunk a túlfeszültség meghatáro-
zásánál, illetve egy platinázott Pt elektródra a polarizációs áram létrehozásához.
Az egyik Pt elektród egy kereskedelmi forgalomban kapható RADELKIS Pt elekt-
ród volt, míg a másik Pt tűelektródnak egy házi készítésű elektródot használtunk.
A házi készítésű Pt elektród „házát” az Ag/AgI elektród „házához” hasonlóan ál-
lítottuk elő [32], de ez egy 0,5 mm átmérőjű Pt drótot tartalmazott. A platinázott
Pt elektródot egy konduktométerből vettük ki.
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Az Ag/AgCl referenciaelektród. Az Ag/AgCl referenciaelektród szintén egy
házi készítésű olvadék típusú elektród volt [32]. Az elektród 0,1 M-os KCl ol-
datba merült, illetve AgCl csapadékkal vettük körbe a jodid szennyezéstől való
védelem érdekében. Ez a belső oldat 25 mM-os vagy 1 M-os kénsavat tartalma-
zott a reaktorban használt kénsav-koncentrációjával megegyezően.

A sóhíd, mely a referenciaelektród belső elektrolitját a reaktorral köti össze – a
reaktorban található oldatnak megfelelően – 25 mM-os vagy 1 M-os kénsavat tar-
talmazott. Az azonos kénsav-koncentráció használatával csökkenthető a diffúziós
potenciál. A sóhidat időnként friss kénsav oldattal mostuk a korábbi kísérletekben
esetlegesen felhalmozódó szennyeződések eltávolítása érdekében.

2.2.3. A mérőrendszer

Az elektródok potenciálját 0,5 s-onként mértük az Ag/AgCl referenciaelekt-
ródhoz képest egy Keithley 2000 multiméter (MM) segítségével, melyet egy 2000-
es scanner kártyával szereltünk fel.

A polarizációs méréseket egy Keithley 2410 feszültségforrással (SM) hajtot-
tuk végre. A feszültséggenerátorhoz használt referenciaelektród egy nem polari-
zált Pt elektród volt. Az áramot – mely a polarizált Pt tű (munkaelektród), illetve
a platinázott Pt elektród (segédelektród) között folyt – 0,5 s-onként mértük a SM
segítségével.

A titrálásokat egy Ismatec Reglo digital perisztaltikus pumpával hajtottuk vég-
re a titráláshoz használt anyagok konstans betáplálásának létrehozása érdekében.
A titrálás térfogatáramát a titrálási idő alatt – egy kis főzőpohárból – eltávolított
anyag tömegének mérésével határoztuk meg. (A 0,01 M-os KI oldat sűrűségét
szobahőmérsékleten jó közelítéssel 1,00 g/cm3-nak vettük.)

Valamennyi eszközt számítógépről vezéreltük.

2.2.4. A mérések kivitelezése

Hipojódossav titrálása jodiddal

HOI + I– reak-
ció követése Pt és
Ag/AgI elektród-
dal

Az első kísérletekben a Pt és az Ag/AgI elektród potenciálválaszát egyidejű-
leg mértük, miközben HOI oldatot titráltuk jodiddal. A kísérlet fő célja a Pt elekt-
ród potenciálválaszának tesztelése volt változó – itt csökkenő – HOI koncentráció
mellett. Az Ag/AgI elektródot használatának célja a mérésben, hogy a Pt elektród
potenciálválaszát egy ismert a viselkedésű elektród potenciálválaszával hasonlít-
hassuk össze.

[I2] ≈ áll
A reaktor kezdetben 50 ml 500 µM jódoldatot tartalmazott 25 mM-os kén-

savban. A nagy jódkoncentráció következtében a [I2]-növekedés a titrálás végére
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viszonylag kicsi maradt – 10% alatti –, és az elektródpotenciálok változását első-
sorban a [HOI] és [I– ] nagyságrendi változása okozta.

Titrálás előtt 100 µL DCM-es I(+1) oldatot adtunk a reaktorba, és ezt az ol-
datot titráltuk egy állandó 10,0 mM-os KI betáplálással 0,102 µL/s áramlási se-
bességgel. A titrálást a I(+1) oldat befecskendezése után 167 s-mal kezdtük el. A
kezdeti HOI koncentráció [HOI]0 = 45,6 µM volt az ekvivalenciapontig betáplált
KI mennyiség alapján. A titrálási görbék a 2.3. ábrán láthatók. (A valós kezdeti
koncentráció kicsit nagyobb lehetett, mivel a számolásban nem vettük figyelembe
a HOI bomlását.)
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2.3. ábra. A HOI jodiddal történő titrálásának követése Ag/AgI, illetve Pt elektród-
dal. [HOI]0 = 45,6 µM. A titrálás részleteit a kísérleti részben a 2.2.4. fejezetben
ismertetjük. A diagramokon látható kezdeti potenciálugrás 100 µL I(+1) DCM-
os oldatnak 500 µM jód tartalmú 25 mM-os kénsavba történő beadását jelzi. Az
EMF–idő görbéknek megfelelően az inflexiós pont az Ag/AgI elektród esetében
tAginfl = 2393,6 s-nál, míg a Pt elektród esetében tPtinfl = 2393,9 s-nál történt, ami –
a 0,5 s-os mintavételezés mellett – azonosnak tekinthető. Továbbá érdemes meg-
jegyezni, hogy a két görbe gyakorlatilag azonos, csak az ordináta skálája eltérő.

A Pt elektród kalibrációja a I– /I2 és a HOI/I2 redox párokra

Cél: a potenciál-
válasz kvantitatív
elemzése

Az első kísérletben bemutattuk az Ag/AgI és a Pt elektród HOI jodiddal tör-
ténő titrálása alatt mért – kvalitatíve – hasonló potenciálválaszát (2.3. ábra). A Pt
elektród potenciálválaszának kvantitatív elemzéséhez az EMFPtii értékeket ábrá-

iMegjegyzés: mivel nyílt rendszert alkalmaztunk és a jód illékony vegyület, így a [I2] növeke-
dés a becsültnél is még kisebb – valóban elhanyagolható – lehetett.

iiAz elektródpotenciálokat az Ag/AgCl referenciaelektródhoz képest mértük. A Pt elektród és
az Ag/AgCl referenciaelektród által alkotott galváncella elektromotoros ereje: EMFPt.



2.2. A PT ELEKTRÓD 23

zoltuk a [I– ]/
√

[I2], illetve [HOI]/
√

[I2] logaritmusának függvényében.
A I– /I2 kalibrációs görbe meghatározásánál KI oldatot, míg a HOI/I2 kalibrá-

ciós görbe mérésekor AgNO3 oldatot adtunk jódoldathoz. A kis koncentrációk tar-

AgNO3 ada-
golása, hogy
[I– ]0 ≈ 0 M le-
gyen

tományában a jódoldat kezdeti jodidtartalma nem elhanyagolható, így a kalibráció
kezdete előtt a kezdeti jodidtartalmat AgNO3 oldat hozzáadásával csökkentettük.
Addig adagoltuk kis részletekben az AgNO3 oldatot – a jodid és a HOI tartomány
esetén is –, amíg a potenciál közel került a hidrolízis limitpotenciálhoz. A kezdeti
I– és Ag+ koncentrációkat ezután az illesztett kalibrációs egyenesek alapján úgy
határoztuk meg, hogy az egyenesek meredeksége a nernsti értékkel, 59,16 mV-tal
egyezzeniii. A kalibrációs egyenesek a 2.4. ábrán láthatók.
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2.4. ábra. Mért EMFPt–lg (x) kalibrációs egyenesek a Pt elektródra. x =
[I– ]/

√
[I2] a hidrolízis határpotenciál alatt és x = [HOI]/

√
[I2] a határ fölött. Az

ábrán feltüntetett egyenletek az illesztett kísérleti egyenesekre vonatkoznak. A két
egyenes metszéspontja a hidrolízis limit potenciál (HLP), ahol [I– ]HLP = [HOI]HLP.
A HLP-t elmetsző két oszcillációs görbe a BR reakcióban (a 3.9. ábra) rögzített
EMFPt értékeket jelöli. Az oszcillációk azt demonstrálják, hogy EMFPt elmetszi
a hidrolízis határpotenciált a BR reakcióban.

A I– /I2 kalibráció esetében a reaktor 50 ml 500 µM jódoldatot tartalmazott

A I– /I2 kalibráció
részletei

25 mM kénsavban. Ehhez kétszer 50 µL 1 mM-os AgNO3 oldatot adtunk a kalib-
ráció kezdete előtt, így a potenciál közel került a hidrolízis határpotenciálhoz a I–

iiiAz AgNO3 hozzáadásával a [I– ]0 kis – de nem zérus – értékre csökkenthető. Ennek a kis
maradék [I– ]0-nak a meghatározása történt az illesztéssel az elektród ideális – Nernst-egyenletnek
megfelelő – viselkedését feltételezve.
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oldalon. Az illesztett kezdeti jodidkoncentráció [I– ]0 = 0,053 µM volt az AgNO3

hozzáadása után. Ezután az 1 mM-os KI-ot a következő részletekben adtuk a re-
aktorba: 10, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560 µL.

A HOI/I2 kalibráció esetében a reaktor 50 ml 500 µM jódoldatot tartalmazott

A HOI/I2 kalibrá-
ció részletei

25 mM kénsavban. Ehhez háromszor 50 µL 1 mM-os AgNO3 oldatot adtunk a
kalibráció kezdete előtt, így a potenciál közel került a hidrolízis határpotenciálhoz
a HOI oldalon. Az illesztett kezdeti Ag+ koncentráció [Ag+]0 = 0,409 µM volt.
Ezután az 1 mM-os AgNO3-ot a következő részletekben adtuk a reaktorba: 10,
10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560 µL.

A Pt elektród potenciálválasza jódra a HLP fölött

A Pt elektród potenciálválaszát rögzítettük, miközben jódot adtunk lépésen-
ként jodid (piros görbe a 2.5. ábrán), illetve HOI oldatba (fekete görbe a 2.5. áb-
rán). A jodid oldat esetében (piros görbe) 150 µL KI-ot adtunk 50 ml 25 mM-os

I2 hozzáadás I–

oldathoz

kénsavba, és így egy [I– ]0 = 29,9 µM-os jodid oldatot kaptunk. Ezután ehhez
0,1 M-os DMSO jódoldatot adtunk – mely 2 mM jodidot is tartalmazott – a kö-
vetkező kis részletekben: először 10 µL-t adtunk, de ez a hozzáadás nem látható
a 2.5. ábrán, mert a potenciálugrás túl nagy volt, hogy ezt is megmutathassuk ezen
az ábrán. Ezt a lépést követően a jodidkoncentráció 30,4 µM volt. A következő öt
hozzáadott térfogat: 10, 20, 40, 80 és 160 µL volt.

A HOI oldat esetében (fekete görbe) 50 ml 31,5 µM HOI oldat volt jelen

I2 hozzáadás HOI
oldatba

kezdetben a reaktorban (50µL 31,5 mM HOI oldatot adtunk 50 ml 25 mM-os
kénsavba). Ezután az 0,1 M-os DMSO jódoldatból adtuk a reaktorhoz az előzővel
megegyező mennyiségeket (10, 10, 20, 40, 80, 160 µL).

A Pt elektród csereáramának meghatározása HOI oldat jodiddal történő tit-
rálása közben

A 2.3. ábrán látható titrálást megismételtük úgy, hogy közben mértük a cse-

Az elektródok
polarizációja

reáramot is. A Pt munkaelektród túlfeszültségét a nem polarizált – referencia –
Pt elektródhoz képest (2.2. ábra) 4 mV/s-os átlagos polarizációs sebességgel vál-
toztattuk. A potenciálkülönbséget lépésenként 0,5 s-onként változtattuk -10-től
+10 mV-ra és vissza (2.6a). A Pt munka- és a platinázott Pt segédelektródok kö-
zött folyó áramot szabályoztuk, hogy beállítsuk az előírt potenciálkülönbséget.
Ezt az I áramot 0,5 s-onként mértük és a túlfeszültség η függvényében ábrázoltuk
– ahogy az a 2.6b. ábrán látható.

A csereáram meg-
határozása

Az I0 csereáramot egy adott t időpontban a környező 10 I–η adatpontra illesz-
tett egyenes meredekségéből határoztuk meg. Kis túlfeszültségek esetén használ-
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2.5. ábra. Változások az EMFPt értékben a jód hozzáadás hatására. A nyilak jel-
zik a jód hozzáadását jodidhoz (piros görbe) és HOI-hoz (fekete görbe). Minden
lépésben körülbelül megdupláztuk a jódkoncentrációt. A mérés részletei a kísérle-
ti részben a 2.2.4. fejezetben láthatóak. Zöld görbe: számolt feszültségugrás, amit
a jód törzsoldat jodidtartalma okozna.

ható a következő közelítő egyenlet [114]:

I = I0
zF

RT
η. (2.1)

A számolt I0 csereáramot ezután az idő függvényében ábrázoltuk a titrálás
alatt a 3.6. ábrán látható módon.

A Pt elektród HOI/HOIO szelektivitása

A 3.7. ábrán látható kísérletben EMFPt-t mértük, miközben HOIO-t adtunk

A Pt elektród vá-
lasza, ha HOIO-t
adunk HOI oldat-
ba

egy HOI oldathoz. Kezdetben a reaktor 50 ml 12,6 µM HOI oldatot tartalmazott
1 M-os kénsavban. (Az Ag/AgCl elektródot szintén 1 M-os kénsavval töltöttük fel
ebben a kísérletben.) A 3.7a. ábrán látható kísérletben a nyíllal jelölt időpontban
320 µL 96% kénsavas I(+3)-C oldatot adtunk. A HOIO koncentráció a hozzá-
adás után [HOIO]0 = 356,4 µM volt. Ehhez a 3.7b. ábrán bemutatott kísérletben
ugyanekkora térfogatú tiszta kénsavat – 320 µL 96%-os kénsavat – adtunk a re-
aktorba I(+3) nélkül. (A kísérlet analóg a 3.1.4. fejezetben az Ag/AgI elektróddal
kapcsolatban bemutatott kísérlettel.)



26 2. FEJEZET. KÍSÉRLETI RÉSZ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-10

-5

0

5

10

a)
 / 

m
V

 / s

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

-0,8

-0,4

0,0

0,4

0,8
b)

 1000 s, meredekség: 0.02205 A/mV
 2390 s, meredekség: 0.00162 A/mV
 3500 s, meredekség: 0.03477 A/mV
 4500 s, meredekség: 0.08032 A/mV

I /
 

A

 / mV

2.6. ábra. a) η polarizációs feszültség–idő τ diagram a csereáram méréshez. Az
η túlfeszültség a Pt munka- és a Pt referenciaelektródok potenciálja közötti po-
tenciálkülönbség. η-t állandóan tartottuk 0,5 s-ig, aztán 2 mV-tal növeltük értékét.
(Az üres körök jelölik az ugrás kezdő, a teli körök pedig az ugrás végpontját.)
b) Pt munka és a platinázott Pt segédelektródok között folyó I áram függvényé-
ben az η túlfeszültség görbék négy különböző időpontban a 2.3. ábrán bemutatott
titrálás alatt. A csereáramot ezen egyenesek meredeksége alapján számoltuk, és
a 3.6. ábrán mutatjuk be a csereáram időfüggését.

Keverékpotenciál mérése jód-/oxijódvegyületek és az O2/H2O2 redox pár
együttes jelenléte esetén

Ebben a mérésben két reaktort használtunk (2.7. ábra): az egyik reaktort oxi-

A keverékpoten-
ciál mérés kísérle-
ti elrendezése

jódvegyületekkel, míg a másikat H2O2 oldattal töltöttük. Az A reaktorban HOI
oldatot jodiddal titráltunk a 2.3. ábrán látható módon. Itt a kezdeti HOI koncent-
ráció kicsit különbözött, [HOI]0 = 48,7 µM volt. A B reaktorban 0,66 M H2O2

oldat volt 25 mM kénsavban. A két reaktort egy 25 mM-os kénsavval töltött só-
híddal kötöttük össze. Két azonos Pt és Ag/AgI elektródot tettünk az A és a B
reaktorba, és ezek potenciálját ugyanazon referenciaelektródhoz képest mértük.

Ez az eljárás elkülönítette az elektrolitokat, így a jód/oxijódvegyületek és az

Az elektrolitokat
térben szeparáltuk

O2/H2O2 rendszer reakciója nélkül mérhettük az elektródpotenciált. A mérés so-
rán külön-külön követtük az elektródok potenciálját, miközben az A reaktorban
(ahol a tesztelektród volt) a titrálás közben változott az oxijódvegyületek koncent-
rációja, a perturbálóelektród pedig állandó koncentrációjú H2O2 oldatba merült a
B reaktorban.Ezután néhány időintervallumban a Pt(teszt) és a Pt(pert.), illetve

Rövidzár
az AgI(teszt) és AgI(pert.) jelölésű elektródokat elektromosan összekötöttük, és a
kialakuló keverékpotenciált mértük a közös referenciaelektródhoz képest.

Fontos hangsúlyozni, hogy ebben az esetben áram folyik a teszt- és a perturbá-
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lóelektródokon – míg a referenciaelektródon nem folyik áram. Ennek megfelelően

Nem egyensúlyi
potenciálok!

a keverékpotenciál – a többi mért elektródpotenciállal szemben – nem egyensúlyi
potenciál. A keverékpotenciál valahol a teszt- és a perturbálóelektródok potenci-
álja között helyezkedik el, ahhoz az elektródhoz közelebb, mely nagyobb csere-
árammal rendelkezik [43]. A potenciál–idő görbéket a 3.8. ábra mutatja.

2.7. ábra. A keverékpotenciál mérésére szolgáló berendezés vázlatos rajza. Az
AgI(teszt), Pt(teszt), AgI(pert.) és Pt(pert.) vezetékek, kötik össze a multimétert
(MM) a megfelelő elektródokkal. Az S1 és az S2 kapcsolók tudják összekötni
vagy szétválasztani a teszt- és a perturbálóelektródot.

2.3. I(+1) vegyületek előállítása, vizsgálata

Felhasznált anyagok

KIO3 (Sigma-Aldrich, ACS reagens, 99,5%), KI (Riedel-deHaën, puriss. p.a.),
H2SO4 (96%, Thomasker, p.a.),
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2.3.1. A „I(+1)-K” és a „I(+1)-DCM” oldatok előállítása
Az „I(+1)-K” oldat előállítása. Az I2O vizsgálatának céljából előállított tö-
mény kénsavas I(+1) oldatok abban különböztek a korábban használt oldatoktól,
hogy nem használtunk az előállítás során DCM-t a jód oldódásának segítésére. Azt
tapasztaltuk ugyanis, hogy a porított jód a tömény kénsavas jodát oldatban kever-
tetve néhány óra alatt feloldódik. A DCM nélküli előállítás előnye, hogy a minta
nem tartalmaz klór atomokat, így a tömegspektrometriai mérések során kevesebb
ICl keletkezik. Az I(+1)-K oldat előállítása során egy sötétbarna üvegbe mértünk

„I(+1)-K”
128,4 mg kálium-jodátot, illetve 30 ml 96%-os kénsavat, majd 309,4 mg porí-
tott jódkristályt. A mintát egy napig folyamatosan kevertettük. A bemért kálium-
jodát–jód arány a I(+5) + 4 I(0) −−→ 5 I(+1) sztöchiometriának megfelelő.

„I(+1)-DCM”
Az „I(+1)-DCM” oldat előállítása. 15 ml „I(+1)-K” oldatra rétegeztünk 15 ml
diklór-metánt, majd az oldatot egy napon keresztül kevertettük. Az ekkor kapott
DCM-os I2O oldatot nevezzük „I(+1)-DCM” oldatnak.

Elektródok és a mérő rendszer

Az I2O illékonyságával kapcsolatos mérésekben (2.8/a. ábra) is saját készí-
tésű Ag/AgI indikátor elektródot használtunkiv [32], a referenciaelektród pedig
itt is 0,1 M-os KCl-dal töltött Ag/AgCl referenciaelektród volt. A feszültséget –
a mérés hosszától függően 0,5–2,0 másodpercenként mértük egy Keithley 2000
multiméterrel.

A titrálásokat egy ISMATEC REGLO DIGITAL perisztaltikus pumpával haj-
tottuk végre. A titrálások során a Pt elektród és az Ag/AgI elektród jelét egy

Titrálás
3,5 M-os KCl oldattal töltött, kereskedelmi forgalomban kapható (VWR) referen-
ciaelektródhoz képest mértük, illetve egy UV/VIS UV–1600PC spektrofotométer-
rel követtük az oldat elnyelését 460 nm-en. A titrálások során 25 °C-ra termosz-
táltuk és kevertettük az oldatokat. PVDF kupakkalv zárt rendszert alakítottunk ki
egy 5x5 cm-es kvarc küvettából, mely az ismeretlen koncentrációjú I(+1) olda-
tot tartalmazta. A három elektród – az Ag/AgI, a Pt és a referenciaelektród – a
PVDF kupakon keresztül ért az oldatba, így a titrálások során az ekvivalenciapon-
tot meghatározhattuk az EMFAg az EMFPt és az abszorbancia értékek alapján is.

I2O illékonyságá-
nak mérése

A 2.8.a ábrán látható az I2O illékonyságának mérésére szolgáló eszköz. Az
I2O tartalmú oldatot a jobb oldali reaktorba helyeztük, és ezt egy csővel kötöttük

ivEzekben a mérésekben is használhattunk volna Pt elektródot, de ott a jódkoncentráció válto-
zása miatt nehezebb lett volna a mérések kiértékelése.

vA PVDF (polivinilidén flurorid) egy kémiailag igen ellenálló jól megmunkálható műanyag,
melyben a gázok diffúziója igen lassú, ezért esett erre a műanyagra a választásunk.
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2.8. ábra. Készülékrajzok: a) Az I2O illékonyságának vizsgálata. A jobb oldali
reaktor 1 ml tömény kénsavas vagy DCM-os I2O oldatot: I(+1)-K vagy I(+1)-
DCM oldatot tartalmazott. A bal oldali reaktor 25 mM-os kénsavas jodid oldatot
tartalmazott, melynek koncentrációját egy Ag/AgI elektróddal mértük a – többi
mérésben is használt – 0,1 M-os KCl oldatba merülő Ag/AgCl elektródhoz ké-
pest. A sóhíd és a referenciaelektród is 25 mM-os kénsavat tartalmazott. Mindkét
reaktort Θ = 25 °C-ra termosztáltuk és légterüket – az ábrán látható módon –
összekötöttük, így a két reaktorból álló rendszer együtt egy zárt rendszert alkotott.
b) Az I2O előállítására szolgáló „hideg ujj” vázlata. Az I2O tartalmú oldat fölé egy
folyékony nitrogénnel hűtött hideg ujj nyúlik, melyen az illékony komponensek
kiválhatnak.

össze a jodid tartalmú oldat légterével. Az I2O anyagáramát az ábrán szürke nyi-
lakkal jelöltük. (Ezzel ellentétes irányú anyagáram is előfordulhat a rendszerben:
például tömény kénsavas I2O méréseknél a vízgőz a jelölttel ellenkező irányban
diffundált.)

Mindkét reaktort intenzíven kevertettük egy 1 cm-es kereszt alakú teflon ke-
verővel 600 rpm fordulatszámon, és a reaktorokat 25 °C-ra termosztáltuk. A jodid
tartalmú reaktorban a jodidszelektív elektród jelét pár órás mérésekben 0,5 má-
sodpercenként, az egy napot meghaladó mérésekben pedig 2 másodpercenként
mértük.

A 2.8.b ábrán az I2O előállítására szolgáló „hideg ujj” látható. Az edény alján

A „hideg ujj”
15 ml I(+1)-K tömény kénsavas I2O oldatot kevertettünk egy teflon keverővel. A
gőztérbe nyúló üveg ujjat folyékony nitrogénnel hűtöttük. A lombik üvegcsiszo-
lattal csatlakozott a nitrogén tartályhoz, így vízgőz nem juthatott a rendszerbe. Az
ábrán szürke színnel jelölt búra a készüléket körbevevő szigetelést jelöli.

A szigetelés feladata egyrészt a hőszigetelés, másrészt a sötétítés. A jódve-
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gyületek ugyanis gyakran fényérzékenyek, így a fény kizárásával hajthattuk végre
az I2O előállítását. Ezen kívül a búra csökkentette a jégkiválást az üvegkészülék
külső felületén, ami megkönnyítette a kiváló anyag organoleptikus vizsgálatát. A

Szigetelés
forrásban keletkező nitrogén gáz a búra alsó végénél távozott, így a vízgőzt tartal-
mazó légköri levegő kisebb mennyiségben okozhatott jegesedést.

2.3.2. Tömegspektrumok felvétele

A tömegspektrometriai méréseket egy Sciex API2000 tandem tömegspekt-
rométeren végeztük fűtött ionporlasztó forrással negatív ion detektálási mód-
ban. A mintát az ionforrásba egy beépített fecskendőpumpa segítségével juttat-

Az MS mérés
technikai részletei

tuk be 100 µL/perc térfogatárammal. A tömegspektrométert normál Q1MS, illet-
ve anyaion-analízis módban használtuk. A betáplálás körülményei: függöny gáz:
35 AUvi, forrás hőmérséklet 100 °C, porlasztógáz: 15 AU, szárítógáz: 10 AU, a
tűre kapcsolt áramerősség: -4 µA. A pásztázási tartomány mind a Q1MS, mind az
anyaion-analízis módban: 50–500 Da 1 másodperces pásztázási idővel. A 127 Da
tömegű iont – a jodidiont – választottuk leányionnak az anyaion-analízisben.

2.4. pH-oszcillátorok csatolása

Felhasznált anyagok

NaBrO3 (Sigma-Aldrich, 99,5%), Na2SO3 (Sigma-Aldrich, ACS reagens,
98,0%), H2SO4 (96%, Thomasker, p.a.), MnSO4 ·H2O (Sigma-Aldrich, 99,0%),
NaHCO3 (Sigma-Aldrich, ACS reagens, 99,7%), H2O2 (Sigma-Aldrich, stabilizá-
tor mentes, 30%),

2.4.1. Csatolás egy reaktoron belül

A szulfit–bromát pH-oszcillátor csatolása a karbonát–szén-dioxid egyensú-
lyi reakcióhoz egy reaktoron belül homogén közegben. Reakciók csatolása
megvalósítható úgy, hogy a komponensek egy közegben helyezkednek el, illetve
úgy is, hogy ezeket térben elkülönítjük. A térbeli elkülönítés esetét elektrokémiai

Reakciók csato-
lása egy CSTR
reaktorban

rendszerekben gyakran használják – ahogy a 2.2.4. fejezetben mi is megtettük – és
így galvánelemeket, üzemanyag cellákat hoznak létre. Az elkülönítés révén egy-
mással reagáló közegek között is létesíthetünk kapcsolatot. Homogén közegben
azonban a csatolt rendszerek között mindig lesz valamilyen mértékű kölcsönha-
tás.

viÖnkényes egység, „arbitrary unit”.
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A homogén közegben történő csatolást a szulfit–bromát pH-oszcillátor és a
karbonát–szén-dioxid egyensúly kölcsönhatásán keresztül mutatjuk be. A kísér-
leti elrendezés a 2.9. ábrán látható. A pH oszcillációkat egy folyamatosan táplált
kevert tankreaktorban (CSTR) vizsgáltuk. A reaktor térfogata 7,6 ml volt és 45
±2 °C-ra termosztáltuk. A NaBrO3, Na2SO3, H2SO4, MnSO4 és NaHCO3 vizes
oldatait frissen késztettük a kísérletek előtt, hogy elkerüljük az anyagok bomlását,
illetve a szulfit oxidációját.

A CSTR reaktort három csatornán folyamatosan tápláltuk állandó
0,265 mL/perc-es térfogatárammal egy Ismatec perisztaltikus pumpa segít-
ségével. A reaktorba betáplált anyag összetételevii:

Kísérleti
részletek

i. savas bromát oldat, [H2SO4]0 = 8,5 mM, [BrO3
– ]0 = 290 mM

ii. szulfit és mangán(II) oldata, [SO3
2 – ]0 = 160 mM, [Mn2+]0 = 4 mM

iii. hidrogén-karbonát oldata, [HCO3
– ]0 = 0–9 mM

2.9. ábra. A kísérleti elrendezés. Az oldatot egy duplafalú reaktorban 45 °C-ra
termosztáltuk, és folyamatosan kevertettük. Azonos térfogatárammal történt a be-
táplálás és az elvétel, így az oldat térfogatát állandóan tartottuk. Hevített nikkel
katalizátort használtunk. FID: láng ionizációs detektor, MM: multiméter, PC: szá-
mítógép. Az alkalmazott szilikongumi-membrán segítségével mértük a keletkező
szén-dioxid mennyiségét – a mérés elvét lásd a szövegben.

viiAz egyes csatornákon betáplált komponensek koncentrációját adtuk meg. Az itt megadott
koncentrációk a reaktorba történő betáplálás utáni kezdeti, tökéletesen kevert állapotban harmad
ekkorák lesznek. Az ábrákon a hidrogén-karbonát-koncentráció már a reaktorra vonatkozik.
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Az első két csatornán betáplált anyag alkotja a szulfit–bromát pH-oszcillátort;
ezek koncentrációját rögzítettük a kísérletek során. A harmadik csatornán betáp-
lált anyag – a hidrogén-karbonát – koncentrációját is rögzítettük egy-egy kísérle-
ten belül, de a kísérletek között a koncentrációját változtattuk: 0 ≤ [HCO3

– ]0 ≤

[HCO3
– ]0-at vál-

toztattuk

3 mM a reaktorban. A pH-változásokat egy számítógéphez kötött Mettler Toledo
pH mikroelektróddal rögzítettük.

A szén-dioxid-koncentráció mérése. A reakció, a csatolási erősség és a vissza-
csatolás követéséhez egy lángionizációs detektorral (FID) mértük a keletkező
szén-dioxid mennyiségét. A 2.9. ábrán látható a kísérleti elrendezés. A keletke-

A szén-dioxid
mérése

ző szén-dioxidot egy hidrogén–nitrogén áramban elvezettük, és egy hevített nik-
kel katalizátoron metánná alakítottuk. Az így keletkező metánt ezután közvetlenül
mértük egy lángionizációs detektorral (FID) [25, 115, 116].

A szén-dioxid hidrogénáramba juttatásának egyik lehetősége, ha a vivőgázt –
melyet a FID detektorba vezetünk – átbuborékoltatjuk az oldaton, így a buborékok
által kialakított nagy folyadék–levegő határfelületen történik az anyagátadás, és a
gázok nagy diffúziós együtthatója, illetve az áramoltatás révén gyorsan ki tudjuk
hajtani a szén-dioxidot az oldatból. Az eljárás hátránya, hogy a jel mértékével

Szilikongumi-
membrán alkal-
mazása

együtt – a buborékoltatásból eredően – a zaj mértéke is nő. Ezért mi membránt
alkalmaztunk, melynek előnyei:

• A buborékoltatás kiküszöbölésével a detektorba jutó anyag térfogatárama
egyenletes, így a zaj lényegesen csökkenthető – az elektronikából származó
zaj mértékére.

• Buborékoltatás nélkül a reaktorban jelenlevő mérőrendszerek – esetünkben
a pH elektród – zaja is csökkenthető. Egy spektrofotometriai mérésnél is
nagy zajt okozna, ha az oldaton mérés közben gázt buborékoltatnák át.

• Mivel a FID detektorba jutó vivőgázok egy zárt rendszerben – egy szilikon
csövön – haladnak keresztül, így továbbra is alkalmazhatunk légkörre nyi-
tott reaktort, ami a betáplálást, illetve az elektródok csatlakoztatását meg-
könnyíti

• A szilikon cső paramétereivel – hossz, falvastagság – a mért FID jelerős-
ség, időállandó hangolható. Ha a vizsgált reakció érzékeny a gázelvételre –
esetleg a rendszer gáz átbuborékoltatása mellett nem is oszcillál –, akkor a
cső paramétereinek helyes megválasztásával végrehajthatunk olyan mérést,
mely nem befolyásolja jelentősen a reakciót.

Lassú folyamatok
vizsgálatára ideá-
lis a mérőrendszer

A szilikongumi a szén-dioxid számára könnyen átjárható, így a lényeges zaj-
szint csökkenés mellett a mért jel alig csökken, így a jel–zaj viszony jelentős ja-
vulását érhetjük el. A módszer hátránya, hogy a membrán nem lehet akármilyen
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vékony a mechanikai stabilitás megtartása érdekébenviii, így gyors – ∼10 s-nál
gyorsabb – folyamatok követése nem célszerű ezzel a módszerrel. Ugyanakkor az
általunk vizsgált szulfit–bromát pH-oszcillátor periódusideje 1000 s nagyságrend-
jébe esik, így a mérőrendszerünk alkalmas ezen folyamatok követésére.

Kis pH-nál a karbonát–hidrogén-karbonát–szénsav egyensúly a szénsavkép-
ződés irányába tolódik el, és beáll a szén-dioxid–szénsav egyensúly:

H2CO3 −−⇀↽−− CO2(aq) + H2O, (K 2.2)

ahol CO2(aq) a vízben oldott szén-dioxid. A szilikoncsövön belül áramló vi-
vőgázban a szén-dioxid-koncentráció elhanyagolható, és a reakcióban a kon-
centrációváltozás – a reakció autokatalitikus megszaladásaitól eltekintve – elég
lassú ahhoz, hogy a szilikoncső falában kialakuljon a stacionárius állapot: a

Lineáris CO2 jelet
mérünk

szén-dioxid-koncentráció lineárisan csökken az oldatban mérhető szén-dioxid-
koncentrációrólix a vivőgázban mérhető szén-dioxid-koncentrációra, ∼0-ra. Ez
alapján a szén-dioxid fluxusa a membránon keresztül arányos a reakcióelegyben
oldott [CO2]aq-vel, ami pedig a (K 2.2) reakció alapján – az egyensúly beálltát
követően – arányos a szénsav-koncentrációjával is. Mivel a metánná történő át-
alakítás után a FID detektor áram jele is lineárisx, így a mért jel arányos a reak-
cióelegyben mért szén-dioxid-koncentrációval:

UFID ∼ [CO2]aq, (2.2)

ahol UFID a FID detektor feszültség jele, [CO2]aq az oldott szén-dioxid-
koncentráció. Az arányossági tényező kalibrálás során meghatározható. Ehhez
elegendő ismert összetételű savas karbonát oldatok szén-dioxid-koncentrációját
mérni.

2.4.2. Csatolt pH-oszcillátorok térbeli elkülönítése
A pH-oszcillátorok és az azokat tartalmazó reaktorok térbeli elkülönítése

A tökéletes
mester–szolga
kapcsolat

a 2.10. ábrán látható. A három CSTR reaktor közvetlen kapcsolatban áll egymás-
sal, de a perisztaltikus pumpák által létrehozott áramlás következtében visszaha-
tás nem jöhet létre, így megvalósíthatjuk a tökéletes mester–szolga kapcsolatot.
Az anyagátadást a mester és a szolga reaktor között egy membrán biztosítja.

viiiNem célszerű nagyon lecsökkenteni a falvastagságot, mivel egy adott falvastagság alatt már a
tapadó folyadék réteg akadályozná a szén-dioxid membránon történő átjutását, így további időál-
landó csökkenést már nem tudnánk elérni.

ixPontosabban: a szilikon membrán oldat felőli falában a koncentráció a reaktorban mérhető
szén-dioxid-koncentráció szorozva a szén-dioxid megoszlási hányadosával.

xA gyakorlati megvalósítás során nem közvetlenül az áramot, hanem a FID detektor áramának
hatására egy ellenálláson eső – erősített – feszültséget mértünk, de az Ohm törvény linearitása
miatt a jel is lineáris marad.
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Anyagátadó membránnak – a mester és a szolga reaktorxi között – ugyanazt
a szilikongumi csövet használtuk, amit a szén-dioxid mérés során. A szén-dioxid

A csatolás meg-
valósítása szilikon
membránnal

könnyen áthatol a szilikongumin, így a mester reaktorból kivezetett csövön ke-
resztül szén-dioxid juthat – a membránon át – a szolga rendszerbexii.

A szilikoncső után a mester rendszerből távozó anyagot egy újabb kis reaktor-
ba vezettük, melyben szintén mértük a pH-t. Ezt a reaktort nem termosztáltuk, és
– a mester, illetve a szolga reaktorral ellentétben – nem is kevertettük mágneses
keverővel, a keverést ugyanis gázbuborékok biztosították. A gyakorlatban a folya-

Keverés gáz bu-
borékokkal

dékelvételt úgy oldottuk meg, hogy egy csövet adott magasságban rögzítettünk, és
nagyobb térfogatárammal távolítottuk el az anyagot, mint amennyivel a reaktort
tápláltuk, így a reaktor szintje állandó maradtxiii. A megoldás eredménye, hogy
a mester reaktorból nemcsak folyadékot, hanem a légtérből gázt is juttattunk az
elvezető csőbe. Ezek a gázbuborékok – a csőben áramló folyadék keverése révén
– segítik az anyagátadást a szolga reaktor felé, valamint lehetővé teszik a har-
madik reaktor keverését is. A harmadik reaktor térfogata ∼1 ml volt, melyben a
pH-t – a szolga reaktorhoz hasonlóan – Mettler Toledo pH mikroelektróddal mér-
tük. A mester reaktorban a pH-t egy Radelkis pH elektróddal követtük nyomon
(2.10. ábra).

Az első reaktor tartalmazza a mester rendszert, a – korábban már bemutatott –
bromát-szulfit pH-oszcillátort. Ezt a reaktort 45 °C-ra termosztáltuk. A 19,5 mL-

A mester rendszer
es reaktorban 504 s volt az átlagos tartózkodási idő. A három csövön táplált reak-
torban a kezdeti koncentrációkxiv:

1. [BrO3
– ]0 = 0,1 M, [H2SO4]0 = 2,83 mM

2. [Na2SO3]0 = 0,0529 M

3. [NaHCO3]0 = 2 mM

Látható, hogy ebben az esetben nem adtunk mangánionokat a rendszerbe, így
a teljes protonelvonást a hidrogén-karbonát biztosította. Ezt a megoldást azért vá-

xiGyakran használjuk a szolga reaktor és a mester reaktor elnevezéseket is. A mester reaktor
az a reaktor, amely a mester rendszert tartalmazza. A szolga reaktor pedig a szolga rendszert
tartalmazza. . .

xiiA fordított irányú anyagáram – amikor a szolga rendszerből szén-dioxid távozik a membránon
át a csőben található anyag felé – elhanyagolható, mivel a szolga rendszernél – fél periódusban –
jóval savasabb a mester rendszer; karbonátra a mester rendszer egy nagyságrenddel töményebb,
valamint valamennyi reaktor légkörre nyitott.

xiiiEnnek a megoldásnak technikai előnye, hogy a – szint állandóan tartásához – nem kell biz-
tosítanunk, hogy a betáplált és elvett anyag térfogatárama azonos legyen, így egy hosszú mérés
során sem mászhat el a szint.

xivItt valamennyi megadott koncentráció a tökéletes elkeveredés után értendő, tehát az egyes
csöveken háromszor ekkora koncentrációban tápláltuk a reaktort – azonos térfogatárammal. A
számozás azt jelzi, melyik csövön melyik anyagfajtákat adagoltuk a reaktorba.
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2.10. ábra. A csatolt pH-oszcillátorok térbeli elválasztásának vázlatos rajza. Az
ábrán három CSTR reaktor szerepel, és mindhárom reaktorban mérjük az oldat
pH-ját. Az első reaktorban – a mester reaktorban – van a bromát–szulfit pH-
oszcillátor, mely a szolga reaktorban levő peroxidos oszcillátort vezérli. Az össze-
köttetést a mester reaktor kivezetésén keresztül valósítottuk meg. A mester reak-
torból elvezetett anyagból a szén-dioxid egy szilikongumi csövön keresztül jutott
a szolga reaktorba. A harmadik reaktorban a mester reaktorból kivezetett anyag
pH-ját mértük a szolga reaktorral történő anyagátadást követően a mester és a
szolga reaktor között fellépő fáziskülönbség értelmezése érdekében. MM: multi-
méter, PC: személyi számítógép. Az első reaktort 45 °C-ra, a másodikat 20 °C-ra
termosztáltuk, míg a harmadikt reaktor szobahőmérsékleten, ∼18 °C-on használ-
tuk. A további kísérleti részletek a szövegben találhatók.

lasztottuk, mert így nagyobb hatása lehet a csatolásnak, mivel nagyobb a mester

Protonelvétel
Mn2+ nélkül

rendszer szén-dioxid tartalma, és – ennek megfelelően – több szén-dioxid juthat
át a szilikon membránon.

A szolga reaktor a hidrogén-peroxidos pH-oszcillátort tartalmazza, 20 °C-ra

Szolga reaktor

termosztáltuk, és két csövön tápláltuk. A reaktor térfogata 10,0 mL, az átlagos
tartózkodási idő pedig 164 s volt. A reaktorban a kezdeti koncentrációk (a számok
itt is azt jelzik, melyik csövön mely anyagfajtákat adagoltuk be):

1. [H2O2] = 0,0196 M

2. [Na2SO3]0 = 3,0 mM, [NaHCO3]0 = 3,1·10 – 4 M, [H2SO4]0 = 1,0·10 – 4 M

pH mérés. A 2.9. és a 2.10. ábrákon látható „erősítő” egy analóg kimenettel
rendelkező, nagy belső ellenállású Mettler Toledo pH mérő készüléket jelöl. A pH
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mérő készülékek által kiadott – már terhelhető – feszültségjeleket mértük mindkét
esetben több csatornán a Keithley multiméterrel (MM). Az Ismatec perisztaltikus
pumpák által keltett zajt a készülékek burkolatának elektronikus összekötésével
csökkentettük.



„Volna még a Déli-sark – mondta Róbert
Gida –, aztán. . . izé. . . még a Keleti-sarok
meg a Nyugati-sarok; bár az utóbbi ket-
tőről az emberek, megfigyelésem szerint,
nem szívesen beszélnek.”

— A. A. Milne: Micimackó,
Karinthy Frigyes fordítása

3. fejezet

Eredmények és értékelésük

3.1. Az Ag/AgI elektród HOI/HOIO szelektivitása

AZ Ag/AgI elektród HOI/HOIO szelektivitását a HOIO diszproporcionáló-
dásának követésével teszteltük. 1 M-os kénsavban az r = [HOI]/[HOIO]

arány folyamatosan nőtt r � 1-ről r > 1-re a reakció alatt. A reakció indításakor
I(+3) törzsoldatot injektáltunk 1 M-os kénsavba. A I(+3)-C és a I(+3)-D oldatok
96%-os kénsavas közegben történő előállítása a 2.1.1. fejezetben található.

A I(+3) mellett a törzsoldatok tartalmaztak egy kis mennyiségű I(+5)-öt, il-
letve kis mennyiségben I(+1)-et is. Ezen jódvegyületek különféle oxidok – vagy

Oxijódvegyületek
vizes közegben

anhidridek – formájában vannak jelen a 96 %-os kénsavban, ugyanakkor a vizes
közegbe történő bejuttatás után a I(+5), I(+3), illetve a I(+1) javarészt IO3

– , HOIO
és HOI, illetve ezek protonált és deprotonált formájában vannak jelen, és a HOIO
diszproporcionlódása azonnal elkezdődik.

Elméletileg az Ag/AgI elektródpotenciálját mindhárom jódvegyület befolyá-

Cél: HOIO kalib-
rációs görbe

solhatja. Ugyanakkor ismert [32], hogy savas közegben a jodátnak még mM-
os koncentrációban sincs hatása, a mi oldataink pedig µM-os koncentrációtarto-
mányban tartalmaznak jodátot, így a jodát hatása elhanyagolható. Korábbi megfi-

[HOIO] = ?

gyelések alapján [32, 34] ismert, hogy az Ag/AgI elektród nernsti potenciálválaszt
ad a HOI-ra a mikromólos és annál nagyobb koncentrációtartományban. Ugyan-
akkor nem ismert a HOIO-ra adott potenciálválasz. Így első kísérleti célunk a
HOIO kalibrációs görbéjének felvétele volt. Ennek első lépéseként egy megbíz-

37
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ható eljárást alakítottunk ki a HOIO koncentráció mérésére jodid oldattal történő
titrálás segítségével.

3.1.1. A I(+3) koncentráció meghatározása titrálással
A következő redox sztöchiometrián alapul a HOIO, illetve az abból keletkező

HOI titrálása és reakciója jodiddal 1 M kénsavas közegben:

I(+ 3) + 3 I(−1) −−→ 2 I2(0), (K 3.1)

I(+ 1) + I(−1) −−→ I2(0) . (K 3.2)

I(+3) oldatot adtunk 1 M kénsavas közegbe, mely kezdetben – különböző kon-
centrációban – egy kevés jodidot is tartalmazott, majd jodid oldattal titráltuk.

[HOIO] mérése
A 2.1. ábrán láthatóak ilyen Ag/AgI elektród segítségével rögzített idő–EMFAg
görbék. A kísérlet részletei a 2.1.2. fejezetben találhatóak. A kísérletekben a kez-
deti jodidkoncentrációk [I– ]0, a reakcióidő tR, illetve a jodiddal történő titrálásból
számolt maradéki hipojódossav koncentrációk [I(+1)]v:

I. [I– ]0 = 0,0 µM, tR = 3700 s, [I( + 1) ]R = 11,1 µM,

II. [I– ]0 = 21,7 µM, tR = 750 s, [I( + 1) ]R = 18,6 µM,

III. [I– ]0 = 54,3 µM, tR = 750 s, [I( + 1) ]R = 5,1 µM,

IV. [I– ]0 = 65,2 µM, tR = 750 s, [I( + 1) ]R = 0,6 µM,

V. [I– ]0 = 76,1 µM, itt nem maradt megtitrálható I(+1).

A. HOIO meghatározási módszer

A I(+3)-at kétféleképpen titrálhatjuk. Az egyik lehetőség, hogy nem adunk

(I) HOIO titrálás
bomlás után

jodidot a reaktorba kezdetben, és addig várunk a titrálás előtt, amíg a HOIO szinte
teljes mértékben diszproporcionálódik az alábbi sztöchiometriának megfelelően:

2 I(+ 3) −−→ I(+ 1) + I(+ 5) . (K 3.3)

Ezután a keletkező I(+1)-et titráljuk meg. Ha feltételezzük, hogy a HOIO disz-
proporcionálódása teljes mértékben végbement, és elhanyagoljuk a keletkező HOI

iMaradék hipojódossav-koncentráció: [I(+1)]R. Feltételezzük, hogy a I(+3)–I(-1) reakció után
csak I(+1) van jelen a reaktorban melynek koncentrációját a mérés végén elvégzett titrálás alapján
számítottuk ki.
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bomlását, akkor a I(+3) oldat koncentrációja, [I(+3)]0 a következőképpen számít-
ható:

[I( + 3 )]0 = 2 [I( + 1 )]∞, (3.1)

ahol [I(+1)]∞ a mért HOI koncentráció a HOIO diszproporcionálódása után.
A (3.1) anyagmérlegben elhanyagoltuk továbbá a kezdeti HOI koncentrációt,

Feltételezések:
HOIO teljesen
elbomlott
HOI nem bomlik
[HOI]0 = 0 M

mivel ez lényegesen kisebb a jódossav kezdeti koncentrációjánál: [I(+1)]0 �
[I(+3)]0.

Az I-es kísérletben követtük ezt az eljárást. 3700 s után a HOI koncentrációt a
titrálás alapján 11,1 µM-nak találtuk, így a kezdeti HOIO koncentrációt 22,2 µM-
nak becsültük.

B. HOIO meghatározási módszer

Egy másik lehetőség a HOIO – és a reakcióban keletkező HOI – titrálására,
hogy a titrálást olyan gyorsan hajtsuk végre, hogy ez idő alatt a HOIO és a HOI
bomlása elhanyagolható legyen. Ez elérhető úgy, hogy a reaktor már kezdetben

(II) HOIO titrálás
jodid oldatba való
adagolás után

– a I(+3) hozzáadása előtt – tartalmaz jodidot, így a viszonylag lassú diszpropor-
cionálódás nem képes versenyezni a gyors I(+3)-I(-1) és I(+1)–I(-1) reakciókkal.
Ebben az ideális esetben a sztöchiometriai egyenlet az ekvivalenciapontban a kö-
vetkező lenne:

I(+ 3) + 3 I(−1) −−→ 2 I2(0) . (K 3.4)

A HOIO mennyiség tehát a jodid fogyás harmada alapján számítható. Egy
rendkívül gyors titrálás során ugyanakkor az ekvivalenciapont meghatározása len-
ne pontatlan. Ennek megfelelően egy kétlépéses titrálást alkalmaztunk, ahol a tit-

Kis maradék HOI
esetén a bomlás
elhanyagolható

ráláshoz szükséges jodid nagy része már eredetileg a reaktorban volt, amikor az
I(+3)-at beadtuk, és csak egy kis mennyiségű – a gyors I(+3)–I(-1) és I(+1)–I(-1)
reakciók után visszamaradó – HOI-t titráltunk normál sebességgel. Minél kisebb
mennyiségű HOI marad a reaktorban – a kezdeti jodiddal való reakció után –,
annál pontosabb a mérés, mivel a HOI másodrendű kinetikával bomlik, így kis
koncentráció esetén a bomlása valóban elhanyagolhatóan lassúvá válik.ii

Ennek megfelelően a II–V kísérletekben a reaktorban az 1 M-os kénsav adott
mennyiségű jodidot tartalmazott a I(+3) oldat hozzáadása előtt. A továbbiakban
feltételezzük, hogy a I(+3) oldat nem tartalmaz I(+1)-et, ami – ahogy azt később
megmutatjuk – a 2.1. ábra kísérleteinél jó közelítés.

iiMegjegyzés: A I(+3) és a I(+1) reakciója I(-1)-dal nagyságrendekkel gyorsabb, mint a I(+5)
reakciója. Így ameddig I(+3) vagy I(+1) jelen van az oldatban, a jodát jodiddal való reakcióját elha-
nyagolhatjuk. Ha még nagyobb mennyiségű jodidot adnánk kezdetben, és a felesleges mennyiséget
visszaméréses titrálással határoznánk meg, akkor a jodát reakcióját már nem hanyagolhatnánk el.
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A II–IV kísérletekben a kezdetben hozzáadott jodid mennyisége a sztöchio-
metriai mennyiségnél kevesebb volt, így a reakcióegyenlet a következő formában
írható:

I(+ 3) + (3− ε) I(−1) −−→ εI(+ 1) + (2− ε)I2(0), (K 3.5)

ami akkor jó közelítése a valós sztöchiometriának, ha ε� 1, különben nem reagál

Cél: minél jobban
megközelíteni
a bemért I– -dal
[HOIO]0-at

el az összes HOIO a kezdeti HOIO–I– reakcióban, és a keletkező HOI mennyisége
nagyobb lesz. Ha pedig nagyobb HOI és HOIO koncentrációk maradnak, akkor
ezek bomlása nem hanyagolható el a titrálás alatt. Ha ε kicsi, akkor a kezdeti I(+3)
koncentráció a következő képlettel számítható:

[I( + 3 )]0 =
[I(−1)]0 + [I(+1)]R

3
, (3.2)

ahol [I( – 1) ]0 a kezdeti jodidkoncentráció a reaktorban, [I(+1)]R pedig a
I(+3)–I( – 1) reakció után a titrálás alapján meghatározott I(+1) koncentráció. Mi-
vel a IV-es kísérletben a legkisebb az ε érték, így itt tudjuk a legpontosabban
kiszámítani a kezdeti HOIO koncentrációt:

[HOIO]0 =
65,2 µM + 0,6 µM

3
= 21, 9 µM ·

Ez az érték a legmegbízhatóbb, mivel a számolás során használt feltételezések
– pl. a kis koncentrációjú HOI oldat bomlásának elhanyagolása – jó közelítéssel
teljesülnek.

A két módszerrel meghatározott [HOIO]0 koncentráció elég közeli érték:
22,2 µM, illetve 21,9 µM. Ugyanakkor az első módszer valószínűleg csak azért
adott ilyen jó értéket, mert az elkövetett hibák kiegyenlítették egymást: a HOIO
nem tökéletes diszproporcionálódásának és a HOI részleges bomlásának hatása
ellentétes hibát okoz. Mivel a második módszer megbízhatóbb, így a HOIO kon-

A HOIO koncent-
rációt a (II)-es
módszerrel hatá-
roztuk meg

centráció meghatározására mindig ezt a – IV-es kísérletben is látható – módszert
használtuk: annyi jodidot adtunk kezdetben a reaktorba, hogy sz összes HOIO,
illetve a HOIO–I– reakcióban keletkező HOI nagy része is elreagáljon, és a ma-
radék kis mennyiségű HOI-t titráltuk meg. (A kezdeti jodidkoncentráció megha-
tározása ugyanakkor egy előzetes – közelítő – titrálást igényel.)

Ha még több jodidot adunk (ε < 0), akkor nem marad I(+1) a titráláshoz. Ebben
az esetben a jodid felesleg lassan reagál a jodáttal, ahogy az a 2.1. ábra V-ös
görbéjén is látható.

A HOIO kezde-
ti HOI tartalma
elhanyagolható

Megjegyzés. A számolásokban feltételeztük, hogy a I(+3) törzsoldat I(+1) tar-
talma elhanyagolható. Jó lenne valamilyen becslést adnunk erre a HOI tartalomra,
hogy tudjuk, mekkora hibát követtünk el ezzel a közelítéssel. Figyelembe véve
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az I-es kísérlet kezdeti potenciálugrását és felhasználva a 3.1. ábra HOI mentes
HOIO kalibrációs görbéjét, a kezdeti potenciálugrás – a kísérleti hibán belül –
csupán az oldat HOIO tartalmával megmagyarázható.

A függelék A.11 egyenlete alapján felső becslést adhatunk a kezdeti HOI
koncentrációra. Az (A.11) egyenlet alapján 0,6 µM HOI tartalom a ∼22 µM-os
HOIO oldatban 10 mV potenciálnövekedést okozna, melyet könnyen észlelnénk.
Ez alapján azt mondhatjuk, hogy a I(+3) törzsoldat kezdeti I(+1) koncentrációja
3% alatt van.

3.1.2. Az Ag/AgI elektród Ag+-, I– - és HOI-kalibrációja
Az Ag+, I– és HOI kalibráció kísérleti részletei a 2.1.3. fejezetben találhatóak.

A kalibrációs egyeneseket a 3.1. ábra tartalmazza.
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3.1. ábra. Féllogaritmikus kalibrációs egyenesek egy Ag/AgI elektródra. Egyen-
súlyi EMF értékek az Ag+, illetve az I– kalibrációs görbéknél, stacionárius EMF
értékek a HOI esetében, illetve extrapolált EMFEXT a HOIO kalibrációs görbe
esetében 1 M-os kénsavban. Az ábrán két különböző HOIO görbe szerepel. A fel-
ső HOIO kalibrációs görbe a 3.2. ábrán látható kísérlethez hasonló mérésekből
származik (ld. a 3.1.3. fejezetben). A 3.2. ábrából származó öt adatpontot nagy
négyzettel jelöltük. Az alsó HOIO kalibrációs görbéknél rezorcin is jelen volt.
Ezek az adatok a 3.3.b ábrán látható kísérletekhez hasonló mérésekből származ-
nak. A 3.3.b ábrából származó három adatot nagy négyzettel jelöltük.
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A kalibrációs egyenesekhez tartozó meredekség és tengelymetszet értékeket
a 3.1. táblázat tartalmazza.

3.1. táblázat. Meredekség s és tengelymetszet EMF 0 értékek a különböző kalib-
rációs görbékhez.

X s / mV EMF 0 / mV, [X] = 1 M

I– -62,9 -459
Ag+ -62,6 490
HOI 62,1 479
HOI tartalmú HOIO 48,1 379
HOI mentes HOIO 23,7 223

A meredekség értékek reprodukálhatósága±1 mV-on belül volt, de a tengely-
metszetek értékei ±5 mV-ot is változhattak egyik napról a másikra az elektród
azonosítatlan memóriaeffektusa miatt. A jobb hosszú távú reprodukálhatóság el-

Egy kísérleti so-
rozaton belül jól
reprodukálhatóak
a mérések

érése érdekében az elektródot valamilyen néhány órás előkezelésnek lehetett vol-
na alávetni a mérések előtt. Ugyanakkor egy ilyen hosszadalmas eljárás itt nem
volt szükséges, mivel az EMF 0 értékek egy kísérleti sorozaton belül 1 mV-nál
kevesebbet változtak.

A 3.1. ábrán láthatóhoz hasonló kalibrációs görbéket mértek korábban [32]
25 mM-os kénsavban az Ag+, I– és a HOI esetében is. Itt a kénsav-koncentrációt
1 M-ra növeltük, mivel azt reméltük, hogy a HOIO korróziós potenciálja nö-
vekszik a hidrogénion-koncentráció növekedésével. A kénsav-koncentrációjának
negyvenszeresére növelése azonban hatással volt a kalibrációs egyenesek mere-
dekségére és tengelymetszetére is – különösen 30 µM alatt.

A 3.1. táblázatban látható, hogy 1 M-os kénsavban a mért Ag+, I– és HOI me-
redekségek∼3 mV-tal nagyobbak az elméleti∼59 mV-os értéknél, míg 25 mM-os

Az 1 M-os kénsav
hatása a kalibráci-
ós egyenesekre

kénsavban az elméletinél ∼2 mV-tal kisebb értékeket mértek [32]. A leglényege-
sebb változásnak azonban az Ag+ kalibrációs egyenes lefele mászását találtuk:
például a 10 µM-os Ag+ oldat mért EMF értéke 35 ±5 mV-tal a 25 mM-os kén-
savban mért érték alatt volt. A I– kalibrációs egyenes szintén lefele mozdult, de
csak 9 ±5 mV-tal. Ennek megfelelően az oldhatósági határpotenciál 18 mV-ra
csökkent – a 25 mM-os kénsavban mért – 36 mV-ról, így a számított AgI oldha-
tósági szorzatiii Ks = 7,45 · 10 – 17 M2-ről Ks = 7,59 · 10 – 16 M2-re nőtt 1 M-os
kénsavban.

iiiAz oldhatósági szorzat az Ag+ és a I– kalibrációs egyenesek metszéspontja alapján számítható
[32].
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Úgy gondoljuk, hogy ez a kalkuláció túlbecsüli az oldhatósági szorzatot. En-
nek oka, hogy ebben a kis koncentrációjú tartományban a 62 mV-os meredekség
ugyan valós, de a mért potenciálok nem felelnek meg a termodinamikai egyen-

A KS meghatáro-
zás problémája

súlynak, különben a meredekség ∼59 mV lenne. Így egy egyensúlyi paraméter –
mint az oldhatósági szorzat – nem határozható meg ezekből az adatokból ponto-
san.

Az Ag+ kalibrációs egyenes lefele mászásának oka lehet egyrészt a γ aktivitási

A mászás oka
együttható csökkenése 1 M-os kénsavban, másrészt valamilyen komplexképződés
az Ag+ és a szulfátionok között [117].

A I– kalibrációs görbe kis mértékű felfele tolódásának oka nem ismert. Mivel
az elektrolit a referenciaelektródban is 1 M-os kénsav, így a I– és a Cl– ionok ak-
tivitási együtthatójában hasonló változásokat várnánk, és ez esetben nem tapasz-
talhatnánk eltolódást a jodid kalibrációs egyenesben. (Ugyanakkor az eltolódás és
a becsült hiba azonos nagyságrendűek.)

Megjegyezzük, hogy az Ag+ kalibrációs görbe eltolódásának egy másik ér-
dekes következménye, hogy az Ag+ és HOI kalibrációs egyenesek sokkal köze-

A HOI és az Ag+

kalibrációs görbe
közelebb kerül sa-
vasabb közegben

lebb kerülnek egymáshoz 1 M-os kénsavban. Itt [X] = 10 µM-os koncentráció-
nál a két egyenes távolsága 9±5 mV, míg 25 mM-os kénsavban ez a távolság
37±5 mV volt. A korróziós potenciál elmélet alapján jósolt távolság 1 M-os kén-
savban 12±5 mV [32]. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a növekvő
ionerősség valószínűleg jobban csökkenti az ezüstionok aktivitási együtthatóját,
mint a hipojódossavét, mivel a hipojódossavnak csak a protonált hányada rendel-
kezik töltéssel.

3.1.3. Az Ag/AgI elektród HOIO-kalibrációja
A kezdeti [HOIO]0 koncentrációt különböző mennyiségű I(+3) törzsoldatok

befecskendezésével állítottuk elő, melyekben a I(+3) tartalmat a 2.1.2. fejezetben

A HOIO kalibrá-
ció során használt
feltételezések

leírtak szerint állapítottuk meg. Célunk egy közelítő kalibrációs diagram megha-
tározása volt, melyben a kezdeti EMF értékeket ábrázoltuk a lg([HOIO]0) értékek
függvényében. Ez az eljárás a következő feltételezéseken alapult:

I. a befecskendezést követő első percben a jódossav-koncentráció relatív vál-
tozása kicsi, mivel a bomlás sebessége 1 M-os kénsavban viszonylag lassú:
[HOIO](t < 1 perc) ≈ [HOIO]0,

II. az elektród válaszideje elég rövid, nem befolyásolja jelentősen az EMF–idő
diagramokat az első néhány másodperctől eltekintve, melyben az elkeverés
miatt gyors koncentráció-változás következik be,

III. az EMFEXT iv értékét a 30 s < t≤ 60 s közötti EMF értékek t = 0 s-ra történő
ivEMFEXT a 0 s-ra extrapolált EMF érték.
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lineáris extrapolációjával kapjuk,

IV. a I(+3) oldat [I(+1)] tartalma viszonylag kicsi, [HOIO]0� [HOI]0,

V. egy keverékben, ahol a HOIO a fő- és a HOI egy mellékkomponens, a kor-
róziós potenciált elsősorban a [HOIO] határozza meg, vagy legalább egy
bizonyos mértékben befolyásolja.

A kísérleti EMF–idő görbéket a 3.2. ábra tartalmazza.
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3.2. ábra. Az Ag/AgI elektród potenciálválasza jódossav 1 M-os kénsavba történő
injektálását követően. I. [HOIO]0 = 4,1 µM; II. [HOIO]0 = 8,2 µM, III. [HOIO]0

= 20 µM, IV. [HOIO]0 = 41 µM és V. [HOIO]0 = 55 µM.

A 2.1. ábra adatai alapján számolt [HOIO]0] értékek felhasználásával az
EMFEXT–lg([HOIO]0) kalibrációs görbét a 3.1. ábrán tüntettük fel és „HOI tar-
talmú HOIO” felirattal jelöltük. Már az elnevezés is arra utal, hogy a kalibrációs

Problémák
egyenes valószínűleg nem a tiszta HOIO kalibrációs egyenese. Két komoly prob-
léma merül fel:

Először, ha a HOIO a HOI-hoz hasonlóan egy gyors korrozív ágens, akkor

(I) Túl kicsi a
HOIO kalibrációs
görbe meredeksé-
ge

a kalibrációs egyenes meredekségének – közelítőleg – 59 mV körül kellene len-
nie. Ez a meredekség ugyanakkor a 3.1. táblázat szerint csupán 48,1 mV. Ennek a
HOIO kalibrációs egyenesnek a tengelymetszete szintén kisebb a HOI-nál tapasz-
talt értéknél, de ez még elfogadható lenne, ha feltételezzük, hogy a HOIO egy
gyors, de a HOI-nál valamivel lassabb korrozív ágens.
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Másodszor, a mért pontok a kalibrációs diagramon jelentősen szórnak, ami
rossz reprodukálhatóságra utal. Mivel a minta I(+3) tartalma jól meghatározott,
így ez a bizonytalanság valószínűleg valamilyen mellékterméknek – mint pl. a
HOI – tulajdonítható, melynek koncentrációja kevésbé reprodukálható a kísérle-
tekben. Ezek alapján viszont az V. feltevés – mely szerint az EMFEXT értéket

(II) A rossz repro-
dukálhatóság oka:
a HOI erős hatása

elsősorban a [HOIO]0 határozza meg – valószínűleg hibás, és egy kis mennyiségű
[HOI]0 nagy hatással lehet a kialakult EMFEXT -re. Ez a feltevés mindkét prob-
lémát megmagyarázná. A HOIO oldat pedig mindig tartalmaz egy kis – rosszul
reprodukálható – mennyiségű HOI-t, mely a vizes közegben történő elkeverés so-
rán keletkezik (ld. 2.1.3. fejezet).
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3.3. ábra. Az Ag/AgI elektród potenciálválasza HOIO-ra rezorcin jelenlétében. (a)
Rezorcin befecskendezése egy diszproporcionálódó HOIO oldatba. t = 0 s-nál a
I(+3) törzsoldatot injektáltuk be a reaktorba, mely [HOIO]0 = 137 µM-os kezdeti
jódossav-koncentrációt hozott létre. Ezután tR = 17 s után 120 µL 0,01 M-os
rezorcint adtunk a reaktorba, mely 18 µM-os – pillanatnyi – kezdeti rezorcin-
koncentrációt eredményezett. (b) A HOIO diszproporcionálódása, ha a rezorcin
(res) már a HOIO beadagolása előtt jelen van a reaktorban. I. [HOIO]0 = 41 µM,
[res]0 = 7,4 µM; II. [HOIO]0 = 82 µM, [res]0 = 15 µM és III. [HOIO]0 = 165 µM,
[res]0 = 30 µM.

A HOI szennyezés HOIO kalibrációs görbéjére gyakorolt hatásának alátá-
masztása

A kis mennyiségű I(+1) szennyezés I(+3) kalibrációs görbére gyakorolt hatá-
sának tesztelésére kis mennyiségű rezorcint adtunk egy HOIO oldatba a diszpro-
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porcionálódás kezdete után, ahogy az a 3.3a. ábrán látható. A rezorcin rendkívül
gyorsan reagál a HOI-val. (A rezorcin – itt nem bemutatott, független spektrofo-
tometriai mérések alapján – a HOI-nál lassabban, de reagál a HOIO-val is.)

A 3.3a. ábra alátámasztja az elképzelést, mely szerint valamennyi HOI már
a kezdetektől jelen van. A rezorcin bejuttatása után a potenciál hirtelen mintegy

HOI eltávolítása
rezorcinnal

20 mV-ot esik, mivel a rezorcin pillanatszerűen elreagál a reakcióelegyben le-
vő korrozív ágenssel, a hipojódossavval. A maradék 130 mV szintén korróziós
potenciálnak tulajdonítható, mivel ez még jóval az SLP fölött van, és ezt már a
HOIO-hoz rendelhetjük, mivel a HOI eltávolítása után nem marad több korrozív
ágens az oldatban.

A következő 100 s-ban a potenciál 130 mV körül maradt, majd ismét emel-
kedni kezdett. A potenciál újbóli emelkedése annak köszönhető, hogy a HOI gyors

A HOI termelő-
déssel az EMF
újra nő!

eltávolítására képes szerves anyagok – a rezorcin, annak jódozott és oxidált szár-
mazékai – elfogytak, és a jódossav autokatalitikus bomlása, a HOI termelődése
folytatódhatott.

A 3.3a. ábra alapján a HOIO valós kalibrációs görbéjét a HOI tartalom teljes
eltávolításával meg lehet mérni. Ennek megfelelően a kísérleteket megismételtük

HOI mentes
HOIO kalibráció
rezorcinnal

úgy, hogy a reaktorba már a I(+3) beadagolása előtt rezorcint is adtunk. Ezek a
mérések a 3.3b. ábrán láthatóak. A [HOIO]0/[res]0 arány ∼5,6 volt a kísérletek-
ben. A HOIO felesleg – a rezorcinnal szemben – fontos, mivel a HOIO is képes
reagálni a rezorcinnal. A I(+3) befecskendezését követő egyenes szakasz EMF
értékeit 0 s-ra lineárisan extrapolálva kaptuk az új EMFEXT értékeket. Ez az új
kalibrációs görbe a 3.1. ábrán „HOI mentes HOIO” felirattal látható.

3.1.4. A HOIO diszproporcionálódási kísérletek szimulációja

3.2. táblázat. A szimulációkban használt kinetikai modell és a sebességi együttha-
tók.

N a reakció sebességi egyenlet sebességi együtthatób [118]

R1 2 HOIO −−→ IO3
– + HOI + H+ r1 = k1 [HOIO]2 k1 = 0,05

R2 HOI + HOIO −−→ IO3
– + I– + 2 H+ r2 = k2 [HOI][HOIO] k2 = 160

R3 HOIO + I– + H+ −−⇀↽−− 2 HOI r3 = k3 [HOIO][I– ][H+]k3 = 4 · 10 9

r−3 = k−3[HOI]2 k−3 = 2
R4 HOI + I– + H+ −−⇀↽−− I2 + H2O r4 = k4[HOI][I– ] k4 = 1,8 · 10 – 9

r−4 = k−4[I2]/[H+] k−4 = 1,7 · 10 – 3

a N a reakció sorszáma.
b A koncentráció egység: M, az idő egység: s.

Ahogy az a kalibrációs görbéken is látható (3.1. ábra), SLP fölötti EMF érté-
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keket okozhatnak Ag+ ionok, HOI, illetve HOIO is. Az oszcillációs reakciókban
azonban általában az oxijódvegyületek keveréke okozza a korróziós potenciált.
A 3.1. ábrán látható kalibrációs görbe csak tiszta HOI, illetve HOIO oldatok eseté-
ben használható. Milyen potenciált mérünk, ha mindkét korrozív ágens egyszerre

Mit mér az elekt-
ród egy HOI–
HOIO keverék-
ben?

van jelen? Ez fontos kérdés, ha a BL- vagy BR-oszcillátorokkal foglalkozunk, de
egyszerűbb esetekben, például a HOIO diszproporcionálódásánál is hasznos lenne
ismerni az Ag/AgI elektród viselkedését.

Ahogy azt az A.függelékben megmutatjuk, egy HOI–HOIO keverék EMF
értéke kiszámítható a korrozív ágensek koncentrációjából az egyedi kalibrációs

Az általánosított
Nicolsky-típusú
egyenlet

görbék segítségével az általánosított Nicolsky-típusú egyenlet (GN) alapján. A
GN-egyenlet azon a feltevésen alapul, hogy a HOI és HOIO korróziós folyamata
egymástól függetlenül megy végbe az Ag/AgI elektród felületén.

Mivel a HOIO autokatalitikus bomlási kinetikája elég jól ismert [35, 119],

A HOIO bomlás
kinetikai modellje

ezért úgy döntöttünk, hogy ezt használjuk a GN-egyenlet érvényességének tesz-
telésére. A szimulációkban használt modell – mely a 3.2. táblázatban látható –
társszerőink, Guy Schmitz és Stanley Furrow korábbi publikációján alapul [118].

Először kiszámítottuk az EMF–idő görbéket a 3.2. modell alapján számolt
HOI, illetve HOIO koncentrációk, valamint a függelék A.11. GN-egyenlete se-

EMF szimuláció
a GN-egyenlettel

gítségével. A kezdeti I(+3) koncentrációkat a titrálási adatok alapján határoztuk
meg. Az egyes görbéknél két paramétert, az EMF 0

HOI és [HOI]0 értékeket változ-
tattuk a mért és számított görbék legjobb illeszkedése érdekében. Az eredmények
a 3.4a. ábrán láthatók.

Ezután megnéztük, hogy a GN-egyenlet valóban jobb egyezést ad-e a mért
adatokkal, mintha egyszerűen elhanyagoljuk a HOIO korróziós hatását a potenci-
ál számításakor. Ebben az esetben a függelék A.11. egyenlete a HOI kalibrációs
egyenes alakját ölti:

EMF = EMF 0
HOI + 62,1 mV lg ([HOI]B), (3.3)

ami Nernst-típusú egyenlet. Itt [HOI]B a hipojódossav-koncentrációja a tömbfá-

A Nernst-
egyenlet HOIO
nélkül jól illeszt-
hető!

zisban. A (3.3) egyenlettel történő illesztés eredménye a 3.4b. ábrán látható. Egy
váratlan eredményt kaptunk: az egyszerű Nernst-egyenlet valamivel jobb illesz-
tést adott, mint a GN-egyenlet. A 3.3. táblázat mutatja a 3.4b. ábra rögzített és
illesztett paramétereit.

A 3.4. táblázat mutatja a hipojódossav és jódossav-koncentrációt abban a τ

[HOI]� [HOIO]
esetén is számol-
ható a potenciál
[HOI] alapján!

időpontban, ahol a 3.4b. ábra számolt és a mért EMF görbéinek eltérése kisebbé
válik 1 mV-nál. Érdemes megjegyezni, hogy a jódossav-koncentrációja ebben az
időpontban még 5–7-szer nagyobb, mint a hipojódossav-koncentrációja. Ennek
ellenére a mért EMF értéket nem befolyásolja jelentősen ez a nagy HOIO kon-
centráció, még a GN-egyenlet által jósolt kis korrekció sem látható kísérletileg.



48 3. FEJEZET. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

0 200 400 600 800 1000
100

125

150

175

200
a)

II.

I.

EM
F Ag

 / 
m

V

t / s

III.

0 200 400 600 800 1000
100

125

150

175

200

I.

II.

III.

EM
F Ag

 / 
m

V

t / s

b)

3.4. ábra. Mért (fekete) és számolt (piros) EMFAg–idő diagramok a HOIO disz-
proporcionálódás alatt három különböző kezdeti HOIO koncentráció esetén: I.
[HOIO]0 = 7,4 µM; II. [HOIO]0 = 13 µM, III. [HOIO]0 = 26 µM. Az első 80 s
adatait nem használtuk az illesztéshez, mivel ezeket az adatokat befolyásolhatta az
elektród válaszideje. (a) Szimuláció az általánosított Nicolsky-típusú egyenlettel.
(b) Szimuláció a Nernst-egyenlettel.

3.3. táblázat. EMF 0
HOI , kezdeti hipojódossav és kezdeti jódossav-koncentrációk a

mérési adatokra illesztett görbék alapján.

[HOIO]v /µMa EMFHOI
0 / mV [HOI]0 /µM [HOIO]0 /µM

10,0 485,0 1,29 7,42
16,6 484,8 1,87 12,86
33,2 481,3 3,74 25,72

a [HOIO]v: kezdeti – virtuális – jódossav-koncentráció, melyet akkor kapunk, ha
a mért [HOIO]0-at korrigáljuk [HOI]0]-lal, de elhanyagoljuk a I(+3) oldat vízzel
történő keverése alatt bekövetkező diszproporcionálódást: [HOIO]0 = [HOIO]v –
2 [HOI]0.

Egy direkt teszt az Ag/AgI elektród HOI/HOIO szelektivitásának igazolására

Az előző fejezet fő következtetése szerint a HOIO nem tudja befolyásolni
az elektródpotenciált még olyan esetekben sem, ahol a GN-egyenlet ezt jósolná.
A 3.5. ábra egy közvetlenebb kísérleti eredményt mutat ennek a következtetésnek
az alátámasztására.

Először egy alacsony, 12,5 µM-os HOI koncentrációt hoztunk létre a reaktor-
ban, majd a stacionárius elektródpotenciál elérése után I(+3) oldatot injektáltunk
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3.4. táblázat. A τ időpont, mely után a mért és számolt potenciál eltérése 1 mV-nál
kisebb, illetve a hipojódossav és jódossav-koncentrációk ezekben az időpontok-
ban.

kísérlet τ / s [HOI]τ /µM [HOIO]τ /µM

I 53,5 1,36 7,26
II 28,0 1,97 12,6
III 22,5 4,04 25,0
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3.5. ábra. Egy Ag/AgI elektród potenciálválasza. (a) t = 168 s-nál 320 µL I(+3)-C
96% kénsavas oldatot adtunk a reaktorba, mely 50 ml 12,5 µM HOI-t tartalmazott
1 M kénsavas közegben. A HOIO koncentráció az injektálás után 356,4 µM volt.
(b) 320 µM 96%-os kénsav injektálása – I(+3) nélkül – 50 ml 12,5 µM HOI-t
tartalmazó 1M-os kénsavba. A I(+3) nélküli befecskendezés közelítőleg ugyanak-
kora potenciál esést okozott.

a reaktorba, mellyel a HOIO koncentráció egy lépésben 356,4 µM-ra nőtt. Így a
HOIO koncentráció ebben a pillanatban ∼30-szorosa lett a HOI koncentrációjá-
nak. (A kísérlet analóg a 2.2.4. fejezetben a Pt elektróddal kapcsolatban bemuta-

A hirtelen
[HOIO] növeke-
dés nem okozott
potenciálnöveke-
dést

tott kísérlettel.)
A potenciálválasz a 3.5a. ábrán látható. A GN-egyenlet szerint a hozzáadott

HOIO 7,5 mV-tal növelné a potenciált. A HOIO hozzáadás után azonban – ahogy
látható – nem hirtelen potenciálemelkedést, hanem éles csökkenést tapasztaltunk.
A csökkenés oka a diffúziós potenciál változása, melyet a kénsav-koncentráció
növekedése okozott (a HOIO oldat 96%-os kénsavban volt, míg a reaktorba 1 M-
os kénsavat tettünk). Egy párhuzamos kísérlet, melyben ugyanakkora mennyiségű
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kénsavat adtunk a reaktorba I(+3) nélkül – gyakorlatilag – ugyanazt a potenciál-
esést mutatta (3.5b. ábra).

A 3.5a. ábrán a potenciál esés után egy folyamatos EMF növekedés látható,
ami – a korábbi kísérletekhez hasonlóan – a HOIO bomlásakor keletkező HOI-nak
tulajdonítható.

A GN-egyenlettel való ellentmondás érthető, ha feltételezzük, hogy a HOI

A GN-egyenlet
is növekedést
jósolna

képes reagálni a szilárd ezüst-jodiddal, míg a HOIO–I– reakció csak a folyadék-
fázisban mehet végbe. Ebben az esetben a heterogén AgI–HOI reakcióban ke-
letkező Ag+ ionok olyan alacsony szintre csökkentik a jodidion-koncentrációt a
folyadékfázisban az elektród felületénél, hogy a I– –HOIO reakció sebessége el-

Elhanyagolható
lehet a HOIO–
AgI reakció

hanyagolható lesz az AgI–HOI reakció sebességéhez képest. Más szavakkal, a
GN-egyenlet előfeltétele – mely szerint a korróziós ágensek reakciója független –
nem teljesül.

Természetesen elég nagy HOIO és elég alacsony HOI koncentrációk esetén a
független korróziós folyamatok elképzelése jó közelítés lehet. De a tipikus vizes

A gyakorlatban
[HOI] > [HOIO],
így EMFAg =
f([HOI],[HOIO])

oxijód reakciórendszerekben – mint a BL- vagy BR-oszcillátorban és ezek alrend-
szereiben – a HOI koncentráció lényegesen nagyobb a HOIO koncentrációnál, és
ebben az esetben még a GN-egyenlet jóslata szerint se reagál az elektród a HOIO
koncentráció változására.

Az A. függelékben megmutatjuk továbbá, hogy a (K 1.2) és a (K 1.3) korróziós
folyamatok ezüst-jodid csapadék jelenlétében olyan mértékben játszódhatnak le,
hogy képesek a tömbfázisbeli koncentrációk megváltoztatására. Ezek a kísérletek
alátámasztják a korróziós potenciál elmélet használhatóságát.

3.2. A Pt mint hipojódossav/jód redox elektród

3.2.1. HOI jodiddal történő titrálásának követése Pt és Ag/AgI
elektróddal

Meg akartuk vizsgálni, hogy a Pt elektród milyen választ ad a HOI koncentrá-
ció változására. Mivel az Ag/AgI elektród potenciálválaszát már ismerjük, ezért a
Pt elektródot azzal hasonlítottuk össze egy titrálási kísérletben.

A 2.3. ábrán látható kísérletben a I– titrálószer állandó térfogatárammal

[HOI] szigorúan
monoton csökken
a mérés alatt

áramlott a HOI tartalmú reaktorba és a HOI-val gyors reakcióban jódot termelt
a (K 1.1) reakció visszafele irányának megfelelően. Egy másik reakció, a HOI
diszproporcionálódása is hozzájárul a HOI fogyásáhozv. Ugyanakkor a kísérlet
célja szempontjából nem lényeges, hogy mely reakció vagy milyen folyamatok

vEgyéb csökkentő hatások is elképzelhetőek, például a HOI – illékonysága révén – kis mennyi-
ségben a légkör felé is távozhatott egy ilyen a nyílt rendszerben.
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felelősek a HOI fogyásáért, mivel az Ag/AgI és a Pt elektród is ugyanabba az ol-
datba merült, így azonos kémiai környezetet érzékeltek. A jodid betáplálás és a
diszproporcionálódás hatására folyamatosan csökkent a HOI koncentráció a reak-
torban, míg egy idő után elértük az ekvivalenciapontot, ahol [HOI]HLP = [I– ]HLP

vi.
A 2.3. ábrán látható EMF–idő diagram klasszikus szigmoid titrálási görbe

mindkét elektródra, ahol a változás a HOI koncentráció logaritmusában – követ-
kezésképpen az elektródpotenciálokban is – a szigmoid görbe inflexiós pontjának
közelében levő ekvivalenciapont közelében a leggyorsabbvii. Ahogy a görbéken

Az Ag/AgI és a
Pt elektród azono-
san viselkedett a
titrálás alatt

látható, a két elektród – a kísérleti hibán belül – ugyanott érte el inflexiós pontját:
az Ag/AgI elektród 2393,6 s-nál, a Pt elektród pedig 2393,9 s-nál.

Megjegyzés: a két elektród válaszjelének alakja a 2.3a és a 2.3b ábrákon – a kí-
sérleti hibán belül – azonosnak tekinthető. Ezen egyezés eléréséhez arra is szükség
van, hogy az Ag/AgI elektród közel ideális nernsti választ adjon. A most tapasz-
talt közel ideális viselkedés oka a magas – 500 µM-os – jódkoncentráció lehet.
A B. függelékben ennek megfelelően megvizsgáljuk az elektródok viselkedését
telített jódoldatban is.

Az Ag/AgI elekt-
ród viselkedése
ismert

Korábban megmutatták [32], hogy az Ag/AgI elektród használható indikátor
elektródnak egy ilyen potenciometrikus titrálásban, de a Pt elektród hasonló vi-
selkedése új megfigyelés, így érdemes részletesebben megismerni a jelenség okát.

[I– ] < 2 · 10 – 10 M

Ha a jodidkoncentráció magas, akkor a Pt potenciált a I2/I– redox pár határoz-
za meg, és a HOI koncentráció – mely a jódhidrolízis és a trijodid egyensúly alap-

Kis [I– ] mellett is
stabil EMFPt

ján számítható – nem játszik szerepet. A titrálás kezdetén azonban hatalmas HOI
felesleg van a jodiddal szemben, ahogy azt az Ag/AgI elektród is jelzi. Figyelem-
be véve a kezdeti HOI, I2 és H+ koncentrációt, a jódhidrolízis egyensúly alapján
a jodidkoncentrációnak 2 · 10 – 10 M alatt kell lennie. A I– ilyen kis koncentráci-
óban nem képes kialakítani stabil elektródpotenciált, ugyanakkor a Pt potenciálja
kifejezetten stabilnak bizonyult már a titrálás kezdetétől.

3.2.2. A Pt elektród kalibrálása I– /I2 és HOI/I2 redox párokra

A Pt kalibrációs
görbe analóg az
Ag/AgI kalibráci-
ós görbével

A 2.4. ábra analóg a [32] „Figure 3” ábrájával, ahol az Ag/AgI elektród –
az általunk is használt referenciaelektródhoz képest mért – elektromotoros erejét
ábrázolták lg [I−], illetve lg [Ag+] függvényében.

A kalibrációs eljárás részleteit a 2.2.4. fejezetben ismertettük. I2–I– keverék
előállításához egyszerűen I– -ot adtunk I2 oldathoz lépésenkéntviii. A jodid és jód-

viAz ekvivalenciapontot a hidrolízis határpotenciálnál érjük el, ezért használtuk a HLP jelölést.
viiAz SLP, HLP, illetve az inflexiós pont eltérésével kapcsolatban lásd a B. függeléket.

viiiMegjegyzés: azért érdemes lépésenként hozzáadni a jodidot a jódoldathoz, mert így meg tud-
juk várni, amíg a potenciál állandósul, tehát – a kísérleti hibán belül – beállnak a kémiai egyensú-
lyok, illetve a várakozás során lényegesen meghaladhatjuk az elektród válaszidejét.
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koncentrációkat a trijodid egyensúly figyelembevételével állapítottuk meg. Az

I– /I2 kalibráció
egyensúlyi állandó: KI−3

= 713 M– 1 [120].

I2 + I−
K

I−3−−⇀↽−− I3
−. (K 3.6)

A I2–HOI keverékeket azonban nem a jodid oldatok analógiájára állítottuk elő,
tehát nem HOI-t adtunk részletekben a jódoldathoz. Korábban [32] a HOI kalibrá-

I2–HOI keverék
előállítása Ag+

ionokkal

ciós görbét a HOI titrálási görbéje alapján határozták meg. Ezt itt is megtehetnénk
a 2.3. ábra alapján, de ebben az esetbenix egy még pontosabb eljárást is használ-
hatunk: ezüstionokat adhatunk a jódoldatba, így a (K 1.2) reakció fordítottjában
HOI termelődik:

Ag+ + I2 + H2O −−⇀↽−− AgI + HOI + H+. (K 3.7)

Ez az előállítási módszer azért lehetséges, mert a Pt elektród nem érzékeny
az Ag+ ionokra. A HOI koncentráció számíthatóx a hozzáadott Ag+ alapján a jód-

Az egyensúlyi
[HOI] számítható

hidrolízis KH , és az AgI oldhatóságát Ks figyelembe véve valamint az egyensúly
beálltát feltételezve. A (K 1.1) jódhidrolízis reakció ismét:

I2 + H2O
KH−−⇀↽−− HOI + I− + H+. (K 3.8)

A jódhidrolízis egyensúlyi állandója:

KH =
[I−][HOI][H+]

[I2]
= 5,33 · 10 −13 M2. (3.4)

Az ezüst és jodidionok csapadékképződési reakciója:

Ag+ + I−
Ks−−⇀↽−− AgI. (K 3.9)

Illetve az AgI oldhatósági szorzata:

Ks = [Ag+][I−] = 8,51 · 10 −17 M2. (3.5)

A szakaszos I2 + Ag+ eljárás előnyei a Pt elektród HOI kalibrációjában a foly-
tonos titrálási módszerhez képest:

A módszer elő-
nyei

I. Egy jól meghatározott HOI mennyiség jön létre minden Ag+ hozzáadást kö-
vetően, és meg tudjuk várni az egyensúlyi potenciál beálltát. Egy lépésről
lépésre történő szakaszos titrálás is lehetséges lenne, de akkor az ekviva-
lenciapont meghatározása lenne pontatlan. (Az ekvivalenciapontra a kezdeti
HOI koncentráció meghatározásához lenne szükség.)

ixAz Ag/AgI elektród HOI-ra történő kalibrációjánál azért nem célszerű ezüstionokat használni,
mert az elektród egyensúlyban ezen ionok tömbfázisbeli koncentrációját mérné.

xA HOI bomlását elhanyagoltuk, mivel a koncentrációja elegendően kicsi volt.
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II. A mérést kis Ag+ koncentrációk hozzáadásával kezdhetjük – azaz [HOI]0

kicsi –, így a HOI diszproporcionálódásból származó hiba is kisebb lesz.
HOI folyamatos – jodiddal történő – titrálása esetén a kezdeti [HOI] nagy,
így a HOI diszproporcionálódása már a kezdetektől problémát jelentene.

III. Az ekvivalenciapont körül a potenciálváltozás – folyamatos titrálás esetén
– túl gyors lenne, így a kis HOI koncentrációknál meghatározatlan lenne a
potenciál, mivel nem állna rendelkezésre elegendő idő az egyensúly beállá-
sához.

IV. Az Ag+ ionok használata DCM-os I(+1) helyett tisztább eljárást tesz lehe-
tővé, mivel a I(+1) oldat mindig tartalmaz valamilyen mértékű I(0), illetve
I(+3) szennyezést is.

A mért potenciál reprodukálhatósága az Ag/AgI elektródhoz hasonlóan a Pt
elektródnál is 1–2 mV körül volt egy napon belül, de a tengelymetszet értékek
3–5 mV-ot is elmászhattak néhány nap alatt a frissen töltött referenciaelektród és
sóhíd esetébenxi. Ezt a potenciálmászást a referenciaelektród változása okozta. A

A potenciálmá-
szás korrigálása
Ag/AgI elektród-
dal

hiba egy lehetséges kiküszöbölése, ha az összes mért EMFPt értéket eltoljuk egy
adott értékkel. Az eltolás mértékét egy Ag/AgI elektród jodid kalibrációs görbéje
alapján lehet meghatározni, ha ugyanazt a referenciaelektródot használjuk a ka-
librációs mérésben, mint a kiértékelendő méréseinkben. A 2.4. ábránál egy ilyen
10,3 mV-os korrekciós tagot használtunk, tehát ezek a görbék már tartalmazzák a
korrekciót. Ezzel az eljárással egy esetleges ismeretlen mértékű diffúziós potenci-
ál hatása is kiküszöbölhető.

A mért I– /I2 és HOI/I2 kalibrációs egyenesek meghatározásánál csak a ten-

Az elméleti és
mért kalibrációs
egyenesek össze-
hasonlítása

gelymetszetet illesztettük, a meredekséget – a Pt elektród vizes jód–jodid olda-
tokban tapasztalható közel ideális nernsti viselkedése miatt [39] – 59,16 mV-on
rögzítettük. Az illesztéseknél feltételeztük az ideális nernsti választ a HLP felett
is. HLP alatt az illesztett értékek:EMF 0

Pt(I
– /I2) = 325,8± 0,4 mV, (R2 = 0,99954),

és a HLP felett: EMF 0
Pt(HOI/I2 ) = 962,7 ± 0,2 mV, (R2 = 0,99978).

Az elméleti kalibrációs egyenesek a I– /I2 és a HOI/I2 redox párokra a B. füg-
gelékben találhatók. Ezeket az elméleti kalibrációs egyeneseket hasonlítjuk össze
a mért értékekkel. A galváncella elektromotoros ereje a 0,1 M KCl-al töltött

xiA potenciálmászás valószínűleg a referenciaelektród csökkenő klorid és növekvő jodidkon-
centrációjával magyarázható. Ez a koncentráció változás a sóhídon keresztül történő anyagáram
következtében jöhet létre. A diffúziós potenciál nem változhatott jelentősen, mivel a kénsav-
koncentráció mindenhol 25 mM volt, és a K+, illetve a Cl– ionok mobilitása hasonló. Mivel a
mászás az elektród feltöltését követően jelentősebb volt, 1–2 napot vártunk az érzékenyebb méré-
sek előtt.
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Ag/AgCl referenciaelektróddal a HLP alatt:

EMFPt(I
−/I2) = EMF 0

Pt(I
−/I2)− 59,16 mV · lg [I−]√

[I2]
, (3.6)

ahol az irodalmi EMF 0
Pt(I

– /I2) = 332,8 mV, a mért érték pedig: 325,8 ± 0,2 mV,
míg a HLP felett:

EMFPt(HOI/I2) = EMF 0
Pt(HOI/I2) + 59,16 mV · lg [HOI]√

[I2]
, (3.7)

ahol az irodalmiEMF 0
Pt(HOI/I2) = 968,1 mV, a mért érték pedig: 962,7± 0,2 mV.

Ahogy látható, a mért I– /I2 kalibrációs egyenes 5,4 mV-tal, míg a mért HOI/I2

egyenes 7,6 mV-tal fut az elméleti kalibrációs egyenes alatt.
Sokkal jobb egyezés érhető el az elméleti egyenesekkel, ha a referenciaelekt-

ród potenciáljának eltolását a Pt elektród HLP alatti kalibrációs egyenese alapján
hajtjuk végre. Ennek oka, hogy ebben a tartományban a Pt potenciálja nagyon sta-

A potenciálmá-
szás korrigálása
Pt elektróddal

bil és megbízható [39]. Ezzel az eljárással szintén kiküszöbölhető az ismeretlen
mértékű diffúziós potenciál hibája – az Ag/AgI elektróddal elvégzett kalibráció-
hoz hasonlóanxii. A korrekciót ugyanazzal a Pt elektróddal hajthatjuk végre, mint
amivel a HOI kalibrációs mérést végezzük, így az elektródok közötti esetleges
különbségek is kiküszöbölhetőkxiii.

Ha az EMFPt értékeket – a Pt jodid kalibrációja alapján – eltoljuk 7,0 mV-
tal, akkor a HLP fölött a mért és az elméleti görbék eltérése 1,6 mV lesz, ami

A Pt elektróddal
végzett korrekció
megbízhatóbb

a kísérleti hibával összemérhető. (A HLP alatt pedig természetesen egybeesik a
kalibrációs görbe az elméletivel ebben az esetben, mivel ez alapján történt az elto-
lás). Ez alapján kijelenthetjük, hogy ezen korrekciók végrehajtására a Pt elektród
alkalmasabb, mint az Ag/AgI elektród.

A jódhidrolízis állandó elektrokémiai mérések alapján meghatározható

Az elméleti HOI/I2 kalibrációs egyenes a B. függelékben felírt formában:

EMFPt(HOI/I2)/mV = 332,8−59,16·lg K0
H

a(H+)
+59,16 mV ·lg [HOI]√

[I2]
. (3.8)

xiiAz Ag/AgI elektróddal való kalibráció valószínűleg azért kevésbé pontos ezekben a mérések-
ben, mert az elektród képes jódot abszorbeálni, és ez módosíthatja a tulajdonságait.

xiiiMeg kell jegyezni ugyanakkor, hogy két különböző Pt elektród között ezekben az oldatokban
csak pár tized mV eltérést tapasztaltunk, így az egyes elektródok közötti eltérés is elhanyagolható
lenne. Ezzel szemben az Ag/AgI elektródok között – ezekben a mérésekben – akár több mV eltérés
is előfordul a jód abszorpciójával kapcsolatos memóriaeffektus miatt.
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Látható, hogy az EMFPt(HOI/I2) érték függ a(H+)-tól a hidrogénion ak-
tivitástól és K0

H-tól. A 25 mM-os kénsav hidrogénion aktivitása a(H+) =
0,029 M [120], illetve a Schmitz által javasolt jódhidrolízis állandó – K0

H

A felhasznált iro-
dalmi adatok

= (5,3 ± 0,1) · 10 – 13 M2 [120] alapján számolt „elméleti” tengelymetszetet
EMF 0

Pt(HOI/I2) = 968,1 mV. Ennek az eltérése az előző fejezet szerint korrigált
mért értékkel, azaz 962,7 mV + 7,0 mV = 969,7 mV-tal csupán 1,6 mV.

Tökéletes egyezést kaphatunk a kísérleti és a mért értékek között, ha K0
H ér-

tékét 4,97 · 10 – 13 M2-nek választjuk, így pedig a tengelymetszet: EMF 0
Pt(HOI/I2)

K0
H becslése

= 969,7 mV lesz. A kalibrációs egyenes pozícióját a HLP felett ±1 mV-os mérési
hibával becsülve a következő értéket kapjuk: K0

H = (4,97 ± 0,2) · 10 – 13 M2.

A jód csökkenti az elektródpotenciált ha [HOI] > [I– ]

Az eddigi kísérletekben a jódkoncentrációt – közelítőleg – állandóan tartottuk
és a Pt elektródpotenciál változását a HOI vagy I– koncentráció változása okozta.

A Pt elektródpo-
tenciálja meg-
változtatható [I2]
változtatásával

A következő kísérletek bemutatják, hogy a Pt elektródpotenciálját két anyagfajta
koncentrációja határozza meg – vagy a I– /I2, vagy a HOI/I2 redox pár. A 2.5. ábrán
látható kísérlet azt mutatja be, hogy az elektródpotenciált megváltoztathatjuk a
jódkoncentráció változtatásával is állandó jodid vagy hipojódossav-koncentráció
mellett.

A HLP alatt és felett eltérő módon reagál az elektród a hozzáadott jódra. Ha

HLP felett
EMFPt csökken
[I2] növekedésé-
vel

[I– ] nagy, az elektród a megszokott módon reagál a jódkoncentráció növelésére,
de a HLP felett – ahol a HOI/I2 redox pár határozza meg a potenciált – a növekvő
jód mennyiség csökkenti a potenciált.

A 2.5. ábra zöld görbéje a jodidionok elméleti hatását mutatja. Ez a görbe

Figyelembe vet-
tük a jódoldat
jodid tartalmát

azt mutatja, hogyan változna EMFPt kizárólag a jód törzsoldat jodid tartalmá-
nak köszönhetően – a hozzáadott jód hatásának figyelembevétele nélkül. A görbe
egyértelműen jelzi, hogy a hozzáadott jodid hatásánál a jód hatása lényegesebb, a
potenciálcsökkenés valóban – javarészt – a redoxpár redukált komponensének: a
jódnak a koncentrációnövekedésével magyarázható.

A Pt elektród csereáramának mérése

Cél: igazolni,
hogy HLP felett a
HOI/I2 redox párt
méri az elektród

A korábbi kísérletek (2.2., 2.3., 2.4., 2.5. ábra) azt mutatták be, hogy a HLP
felett a Pt elektródpotenciálját a HOI/I2 redox pár határozza meg. Ez elfogadható
elképzelés, mivel ebben a tartományban a HOI koncentráció sokkal nagyobb, mint
a jodidkoncentráció. Ugyanakkor termodinamikai szempontból a potenciálválasz
magyarázható lenne a I– /I2 redox párral a HLP felett is. Annak igazolására, hogy
ebben a tartományban tényleg a HOI a potenciálmeghatározó anyagfajta, csere-
áram méréseket hajtottunk végre.
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A 2.3. ábrán látható mérésben HOI-t titráltunk jodiddal. Ezt a kísérletet meg-
ismételtük úgy, hogy közben mértük a csereáramot is. Az EMFPt és a párhuza-

HOI titrálás alatt
mértük a csere-
áramot

mosan mért csereáram a 3.6. ábrán látható, hogy a csereáram egy aszimmetrikus
görbe, mely EMFPt inflexiós pontjában egy nulla közeli értéket vesz fel.
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3.6. ábra. Csereáram (fekete) és a Pt elektród elektromotoros ereje (kék) a HOI
jodiddal történő titrálása során. A kísérleti részletek azonosak a 2.3. ábránál leír-
takkal. A csereáram mérésének módszerét a 2.2.4. fejezetben írtuk le.

A Butler–Volmer egyenletnekxiv megfelelően [121, 122] az I0 csereáram szi-
gorúan monoton módon nő a redukált cred és oxidált cox anyagfajták koncentráci-
ójával.

Ennek megfelelően, ha a I– /I2 redox pár határozná meg a titrálás teljes idő-
tartama alatt a Pt potenciálját, akkor a csereáram–idő függvény a titrálás végéig
szigorúan monoton módon növekedne a jodidkoncentráció folyamatos növeke-
désével egyidejűlegxv. Ezzel ellentétben a mért csereáram az ekvivalenciapontig
csökken, és csak a jodid felesleg esetén kezd újra növekedni az inflexiós pont után

A HLP felett nem
lehet a I– /I2 a
potenciálmegha-
tározó redox pár!

(t > 2400 s). Ez alapján kijelenthetjük, hogy a HLP felett (t < 2400 s) a csereáram
csökkenése alátámasztja, hogy nem lehet a I– /I2 a potenciálmeghatározó redox
pár. Az ebben a tartományban fellépő redox egyensúlyi folyamatban az oxidált
forma a HOI, míg a redukált forma a jód:

HOI + e− + H+ −−⇀↽−−
1

2
I2 + H2O. (K 3.10)

xivPontosabb nevén: Butler–Volmer–Erdey-Grúz egyenlet.
xvA jódkoncentráció sem állandó, de a titrálás alatt az is – kis mértékben – nő.
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A HLP alatt a viselkedés az elvártnak megfelelő: a csereáram nő a növekvő
jodidkoncentrációvalxvi, ami azt jelzi, hogy ebben a tartományban valóban a I– /I2

HLP alatt normá-
lis a viselkedés

redox pár határozza meg a potenciált a jól ismert redox reakció szerint:

1

2
I2 + e− −−⇀↽−− I−. (K 3.11)

Így bebizonyítottuk, hogy a I– /I2 redox pár mellett a HOI/I2 redox pár is ké-
pes meghatározni a Pt elektródpotenciálját, mivel a (K 3.10) reakció csereárama
elég nagy, tehát a reakció elegendően nagy sebességgel megy végbe az elektród

Q.E.D.
„quod erat de-
monstrandum”

felületén. Egy további kérdés lehet, hogy további oxijódvegyületek is képesek-
e befolyásolni az elektródpotenciált. A következő kísérletekben erre kerestük a
választ.

A Pt elektród HOI/HOIO szelektivitása

Az előző kísérletek bemutatták, hogy a HOI/I2 redoxpár képes meghatározni a
Pt elektródpotenciálját. Ugyanakkor ismert, hogy a BR reakcióban I(+3) és I(+5)
is előfordul, így – legalábbis elméletileg – ezek is befolyásolhatják a mért potenci-
ált. I(+5) érzékenységről nem számoltak be az irodalomban, de a I(+3) tulajdonsá-

Oxijódvegyületek
hatása

gairól sem rendelkezünk információval. A 3.1.4. fejezetben egy direkt kísérletben
is teszteltük, vajon a I(+3) képes-e perturbálni az Ag/AgI elektród potenciálvála-
szát, és azt tapasztaltuk, hogy I(+1) jelenlétében a I(+3) hatása elhanyagolható.
Ebben a kísérletben a Pt elektródpotenciálját is mértük párhuzamosan, és ezeket
az eredményeket itt mutatjuk be.

1 M kénsavas
közeg

Kezdetben a reaktor 12,6 µM HOI oldatot tartalmazott 1 M kénsavas közeg-
ben. Itt nagyobb kénsav-koncentrációt használtunk, mint a többi kísérletben, mivel
a I(+3)-C oldat tömény kénsavat tartalmazott. Ha ezt az oldatot fecskendeztük vol-
na 25 mM-os kénsavba, az túl nagy kénsav-koncentrációváltozást okozott volna.
Továbbá a HOIO diszproporcionálódása lassabb 1 M-os kénsavban.

A 3.7a. ábrán látható kísérletben a nyíllal jelölt időpontban 320 µL I(+3)-C
oldatot adtunk a reaktorba. Ha a I(+3)-nak lenne hatása a Pt elektródra, akkor
a potenciálnak növekednie kellett volna. A várt növekedés helyett egy 3 mV-os
csökkenést tapasztaltunk, mielőtt a HOIO diszproporcionálódása során keletkező
HOI növelni kezdte volna a potenciált. A potenciálcsökkenést nyilvánvalóan nem

A HOIO nem nö-
velte a potenciált

a HOIO okozta.
A csökkenés oka a diffúziós potenciál megváltozása lehetett, melyet a I(+3)-C

oldat befecskendezését követő kénsav-koncentrációváltozás váltott ki. Ezen felté-
telezés ellenőrzésére hajtottuk végre a 3.7b. ábrán látható kísérletet, ahol a reak-
torba az előbbivel azonos mennyiségű – 320 µL 96%-os – kénsavat adtunk a HOI
tartalmú reaktorba I(+3) nélkül. A potenciál valóban ∼6 mV-ot csökkent.

xviA trijodid képződésnek tulajdonítható jódkoncentrációjának csökkenés elhanyagolható.
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3.7. ábra. A HOIO hatása a EMFPt-ra HOI jelenlétében. A nyilak 320 µL (a)
96%-os kénsavban oldott I(+3), (b) (I(+3) mentes) 96%-os kénsav hozzáadását
jelzik.

Ebből a kísérletből levonhatjuk azt a következtetést, hogy a HOIO-nak nincs

A Pt elektród
nem érzékeny
a HOIO-ra és a
jodátra

jelentős hatása a Pt elektródpotenciáljára – legalábbis HOI jelenlétében. Továbbá,
mivel a befecskendezett I(+3) minta jelentős mennyiségű I(+5)-öt is tartalmazott,
így a kísérlet megerősíti azt a tapasztalatot is, hogy a Pt elektród nem érzékeny a
jodátra sem.

3.3. A Pt és az Ag/AgI elektród keverékpotenciálja

Az O2/H2O2 redox pár és a jód/oxijódvegyületek együttes hatása a Pt és az
Ag/AgI elektródok potenciáljára

A BR reakcióban jód/oxijódvegyületek és az O2/H2O2 redox pár egyszer-
re van jelen. Eddig azt feltételeztük, hogy a Pt és az Ag/AgI elektród csak a
jód/oxijódvegyületekre érzékeny. Itt meg szeretnénk vizsgálni az O2/H2O2 rend-

Az O2/H2O2 per-
turbáló hatása

szer Ag/AgI és Pt elektródokra gyakorolt perturbáló hatását, ennek érdekében
keverékpotenciál méréseket hajtottunk végre az elektródokkal. A mérés részletei
a 2.2.4. fejezetben találhatóak. A 3.8. ábra mutatja a kísérlet eredményét. Ahogy
az ábrán látható, elektromos összeköttetés nélkül az elektródok a megszokott mó-
don viselkednek. Ugyanakkor a potenciáljuk megváltozhat az összeköttetés létre-
hozása során, ha az O2/H2O2 redox pár perturbáló hatása elég erős.

A HOI tarto-
mányban a Pt-t
perturbálta az
O2/H2O2 pár

A 3.8a. ábrán látható, hogy az O2/H2O2 perturbáló hatása eltérő volt a Pt elekt-
ródra a HOI és a I– oldalon. A titrálás kezdeténél a Pt elektród esetében, amikor
[HOI] > [I– ] – a HLP felett –, az elektromos összeköttetés olyan keverékpotenciált
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3.8. ábra. (a) Pt, illetve a (b) Ag/AgI teszt- és perturbálóelektródok egyéni és ke-
verékpotenciálja. A tesztelektródok (fekete görbe) közegeként HOI-t titráltunk jo-
diddal (a 2.3. ábrán látható módon). A perturbálóelektródok (piros görbe) a B re-
aktorba merültek, mely – a BR-oszcillátorhoz hasonlóan – 0,66 M H2O2 oldatot
tartalmazott 25 mM kénsavas közegben. A fekete és a piros egyéni elektródpoten-
ciálok egy közös keverékpotenciálban egyesülnek az elektródok összekapcsolása-
kor.

eredményezett, mely egyértelműen különbözött mindkét egyedi potenciálértéktől.
A tesztelektród potenciálja több mint 100 mV-tal csökkent. Ugyanakkor az infle-
xiós pont után, amikor [HOI] < [I– ] – a HLP alatt –, a Pt elektródpotenciálját nem
befolyásolta jelentősen az O2/H2O2 redox pár.

Az Ag/AgI elekt-
ród nem volt
érzékeny az
O2/H2O2-re

Az Ag/AgI elektród esetében (3.8b. ábra) ettől eltérő eredményt kaptunk: a
keverékpotenciál gyakorlatilag megegyezett a jódvegyületeket tartalmazó reaktor-
ban mért potenciállal. Ebben az esetben az O2/H2O2 redox párl perturbáló hatása
mind az SLP felett, mind az SLP alatt elhanyagolható volt.

A BR-reakció oszcillációinak követése Pt és Ag/AgI elektródokkal

A 3.9a,b. ábrákon láthatók az oszcillációs reakciókban mért EMFAg, illetve
EMFPt értékek. Az EMF értékek keresztezik az SLP-t, illetve a HLP-t, ami azt
jelzi, hogy a jodidkoncentráció időről időre nagyon kis értékre esik le.

Az Ag/AgI SLP
felett a HOI-t
méri a BR-ben

Az Ag/AgI elektródpotenciálját a HOI határozza meg az SLP felett. A HOI
maximális koncentrációját ez alapján 4–5 µM-nak becsültékxvii [32]. A korábbi-
akban igazoltuk, hogy az Ag/AgI elektród HOI jelenlétében nem érzékeny a többi
oxijódvegyületre. A keverékpotenciál kísérletek alapján láttuk, hogy a H2O2 sem

xviiA hibát elsősorban a jód elektródra gyakorolt hatása okozta.
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befolyásolhatja számottevően a potenciált, így ezt a korábbi [HOI] = 4–5 µM-os
becslést elfogadhatjuk.
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3.9. ábra. Oszcillációk a Briggs–Rauscher rakcióban, melyeket egyszerre követ-
tünk (a) egy Ag/AgI, valamint (b) egy Pt elektród segítségével. A kezdeti koncent-
rációk – valamennyi komponens hozzáadása után: [H2SO4]0 = 25 mM, [KIO3]0 =
40 mM, [H2O2]0 = 0,66 M, [MA]0 = 50 mM, [Mn2+]0 = 6,5 mM.

Ugyanakkor a Pt elektród a HLP felett egy keverékpotenciált mér, a HOI/I2

mellett a H2O2 is jelentős hatással rendelkezik. A HOI koncentráció növelése nö-

A Pt keverék-
potenciált mér a
BR-ben

velné, míg a H2O2 koncentráció növelése csökkentené a potenciált. Ennek meg-
felelően, ha az elektród nem lenne érzékeny a H2O2-re, akkor a mért potenciál-
csúcsok még nagyobbak lennének. Ugyanakkor – ahogy látható – a Pt potenciálja
képes meghaladni a HLP-t ∼50 mV-tal H2O2 jelenlétében is. Úgy tűnik, hogy
amikor a H2O2 és a jódvegyületek egy reaktorban vannak, a H2O2 potenciálra
gyakorolt hatása kisebb. Ez – talán – azzal magyarázható, hogy a jód és a jodid
képes adszorbeálódni a Pt felületén [123, 124].

3.4. A dijódmonoxid előállítása

3.4.1. A I(+1) illékony tömény kénsavas és DCM-os közegben
Az előállított oxijódvegyület a jódot (+1)-es oxidációs állapotban tartalmazza.
Megmutattuk, hogy a Pt, illetve az Ag/AgI elektród az oxijódvegyületek közül a
hipojódossavra érzékeny. A I(+1)-K, illetve a I(+1)-DCM oldat vizes fázisba jutta-

Nem tapasztaltuk
I(+3) jelenlétét

tása során a Pt és az Ag/AgI elektródokon potenciálugrás mérhető. Ha I(+3) tartal-
mú lenne ez az oxijódvegyület, akkor nem egy hirtelen potenciálugrást mérnénk
a vizes fázisba juttatás során, hanem egy – a jódossavas méréseknél bemutatott
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– lassabb potenciálnövekedést tapasztalnánk. Az ismeretlen oxijódvegyület tehát
I(+1) tartalmú.

A 3.10. ábra kék görbéihez tartozó mérésben egy tömény kénsavas I(+1) oldat
légterét hoztuk összeköttetésbe egy híg jodid oldattal a 2.8. ábrának megfelelően,

A tömény kénsa-
vas I(+1) oldatból
I2O távozik

ahol Ag/AgI elektróddal követtük a jodid koncentrációt. Látható, hogy kezdetben
EMFAg az SLP alatt helyezkedett el, a reaktorba bemért 1,6 µM-os KI oldatnak
megfelelően. A potenciál azonban egy titrálási görbének megfelelően folyamato-
san növekedett a mérés során. A potenciálnövekedés magyarázata, hogy a tömény
kénsavas I(+1) oldatból a I(+1) a gázfázison keresztül a jodid oldatba jut, és azzal
elreagálva jód képződik, így a jodidkoncentráció folyamatosan csökken. Egy idő
után EMFAg meghaladja az SLP értékét, mely ezüstionok távollétében hipojódos-
sav jelenlétére utal.

A tömény kénsavas oldatból a I(+1) I2O formájában lép ki, és ez a vizes kö-
zegben hipojódossavvá alakul:

I2O + H2O −−⇀↽−− 2 HOI. (K 3.12)

A 3.10. ábrán látható mérés alapján becslést adhatunk a kénsavas oldat felett
található I2O koncentrációra, illetve annak megoszlási hányadosára a kénsavas
fázis és a légtér között. Ehhez több feltételezéssel kell élnünk. A jodidkoncent-

I– mérése
ráció meghatározásánál feltételezzük, hogy az elektród az elméletinek megfelelő
ideális viselkedést mutat, a kalibrációs egyenesének meredeksége 59,16 mV, a
tengelymetszete pedig EMF 0

Ag = -433,7 mV [32]. A jodidkoncentráció ez alapján
meghatározható:

EMFAg(t) = EMF 0
Ag − 59,16 mV lg ([I−](t)/M) (3.9)

[I−](t)/M = 10
−
EMFAg(t)− EMF 0

Ag

59,16 mV (3.10)

[I– ] közel lineári-
san csökken

A 3.10.b ábrán látható a számolt jodidkoncentráció. A kezdeti szakasztól el-
tekintve az ekvivalenciapontig a kis koncentrációk ellenérexviii a [I– ] lineárisan
csökken. Ennek oka, hogy ha kialakul a stacionárius állapot a két reaktort össze-
kötő gázfázisban, és a két reaktorban a I(+1) koncentráció nem változikxix, akkor
egy állandó I(+1) betáplálás érkezik a jodidot tartalmazó reaktorba.

xviiiA jodid-szelektív elektród kimutatási határához közeledve az elektród a 0,1 µM-os tartomány-
ban már nem követi a Nernst-egyenletet.

xixA jodidot tartalmazó oldatban jó közelítéssel 0 a I(+1) koncentráció. Feltételezzük továbbá,
hogy az anyagáram diffúzió kontrollált, elég lassú a diffúzió, elég gyorsak az egyensúlyi folyama-
tok, vagy elég nagy az egyensúlyi I2O koncentráció ahhoz, hogy a tömény kénsavas fázisban az
I2O koncentrációját állandónak tekinthessük.
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3.10. ábra. I2O átdiffundálása levegőn keresztül I(+1) oldatból I(-1) oldatba.
A 2.8. ábrán bemutatott elrendezésnek megfelelően a bal oldali reaktorba híg kén-
savas jodid oldatot, a jobb oldali reaktorba pedig I2O oldatot tettünk. Kék görbe: a
jobb oldali reaktor 1 ml I(+1)-K oldatot tartalmazott ([I(+1)] = 0,037 M), a bal ol-
dali reaktorban pedig 6 ml 25 mM-os kénsavhoz 100 µL 0,1 mM-os KI oldatot ad-
tunk. Piros görbe: a jobb oldali reaktorba 1 ml I(+1)-DCM oldatot tettünk ([I(+1)]
= 0,026 M), a bal oldali reaktorban pedig 6 ml 25 mM-os kénsavhoz 100 µL
1 mM-os KI oldatot adtunk. A bal oldali reaktorban a jodidion-koncentrációt egy
Ag/AgI elektróddal mértük. a) A EMFAg–idő, b) [I– ]–idő görbe. A görbék egye-
nes szakaszára illesztett egyeneseket – melyekből a I(+1) anyagáramát meghatá-
roztuk – zöld színnel jelöltük.

Stacionárius állapotot és tiszta diffúziós anyagáramot feltételezve
a (C.7) egyenlet alapján c∗, a kénsavas fázis feletti egyensúlyi I2O koncent-
ráció meghatározható:

c∗ =
V L

2DA

(
−d[I−]

dt

)
. (3.11)

A következő közelítő értékeket használtuk a számolás során: V = 6 mL,A = 1 cm2,

L = 15 cm, D = 0,1
cm2

s
.

[I2O] az I(+1)-K
oldat felett

A kénsavas fázisban a I(+1) koncentráció – jodidos titrálások alapján –
0,037 M. A KI2O megoszlási hányados így a kénsavas I(+1), illetve a gázfázi-
sú I2O között számítható:

KI2O =
[I2O]gáz

[I(+1)]H2SO4

. (3.12)

A 3.5.táblázat tartalmazza a számolt értékeket. A kis megoszlási hányados oka
az, hogy a kénsavas fázisban a I(+1) csak kis mennyiségben fordul elő I2O formá-
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ban (lásd a (K 1.5), a (K 1.6) és a (K 1.7) reakciókat). A többi tömény kénsavas
fázisban feltételezett I(+1) vegyület – I3

+, I5
+ – ionos, így illékonyságuk elhanya-

golható, ezért ezt a I(+1) áramot a gázfázison keresztül a kénsavas fázisban kis
mértékben jelenlevő I2O tartalomnak tulajdoníthatjuk.

3.5. táblázat. A 3.10. ábrán leírt mérés alapján számolt [I2O], illetve KI2O a tö-
mény kénsavas, illetve a DCM-os I2O oldat esetében.

96% H2SO4 DCM

[I2O] / M (3,1 ± 0,9) · 10 – 8 (2,8 ± 0,1) · 10 – 6

KI2O (8,4 ± 2,5) · 10 – 7 (108 ± 4) · 10 – 6

A 3.10. ábra piros görbéin egy hasonló kísérlet eredményei láthatók azzal a
különbséggel, hogy az I2O nem egy tömény kénsavas, hanem egy DCM-os kö-
zegből származik. Ebben a mérésben az elfogyasztott [I– ] mennyisége lényegesen

A I(+1)-DCM
oldat felett nagy
az [I2O]

nagyobb volt, mint amit a kénsavas I2O oldat esetében tapasztaltunk, és – annak
ellenére, hogy a I(+1)-K oldat koncentrációja (0,037 M) nagyobb, mint a I(+1)-
DCM oldat koncentrációja (0,026 M) – a DCM-os I2O oldat hamarabb elreagált
a jodidionokkal. Az I2O a Cl2O-hoz, illetve a Br2O-hoz hasonlóan oldódik kló-
rozott szénhidrogénekbenxx, és a gőzfázis jelentős mennyiségben tartalmaz I2O-t.
Az I(+1)-K oldat esetében leírtaknak megfelelően becslést adhatunk a I(+1)-DCM
oldat feletti I2O koncentrációra, illetve a I(+1) megoszlási hányadosára is.

A kiszámított értékek ugyanakkor csak nagyságrendi becslésnek tekinthetők.

Elhanyagoltuk a
konvekciót.

A legnagyobb hibát a tiszta diffúziós anyagáram feltételezésével követtük el, hi-
szen ekkor a légtereket összekötő csőben a konvekciót elhanyagoltukxxi. A méré-
seket háromszor megismételtük és a 3.5. táblázatban foglaltuk össze az adatokat.
A kísérleti hibáért elsősorban a konvekció, valamint a kis bemérési koncentrációk
tehetők felelőssé.

A 3.5. táblázatban a dijódmonoxid-koncentrációra, illetve az egyensúlyi állan-
dóra adott becslésünket adtuk meg. Látható, hogy a DCM fázis felett több mint
egy nagyságrenddel nagyobb az I2O koncentráció a kénsavas fázis felett becsült
[I2O]-hoz képest. Ehhez hasonlóan több mint egy nagyságrenddel nagyobb a fo-

[I2O]DCM >
[I2O]H2SO4

lyadékfázis felett mért I2O koncentráció aránya a folyadék I(+1) tartalmához ké-
pest a DCM-os oldat esetében. Ennek egyik oka az lehetne, hogy az I2O rosszul
oldódik a DCM-ban. Ugyanakkor ennek ellentmond, hogy a tömény kénsavas kö-
zegből jó kitermeléssel kirázható DCM-nal az I2O. Valószínűbb magyarázat az,

xxTöbb klórozott szénhidrogénben is oldhatónak találtuk az I2O-t, mint például diklór-
metánban, kloroformban, illetve 1,2-diklór-etánban.

xxiEnnek megfelelően a gőzfázisban meghatározott [I2O] felső becslésnek tekinthető.
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hogy a tömény kénsavban a I(+1) többféle formában van jelen, így az [I2O]H2SO4

kicsi, míg a DCM-os oldatban már a I(+1) eleve I2O formában oldódik, így az
[I2O]DCM lényegesen nagyobb lehet.

Becslés a Henry együtthatóra

A I(+1)-DCM oldatban a I(+1) teljes egészében I2O formájában van jelen,
így a I(+1)-K oldattal ellentétben a DCM esetében ismert [I2O]DCM is. Ennek se-
gítségével becslést adhatunk az I2O Henry együtthatójára DCM-os közegben. A

Henry együttható
tökéletes gáz feltételezéssel az I2O parciális nyomása meghatározható:

PI2O = cRT. (3.13)

A légkörkémiában a Henry törvényt gyakran HP = c alakban írják fel, ahol

Az I2O Hen-
ry együtthatója
DCM-ban

H a Henry együttható, P a nyomás atmoszférában kifejezvexxii, c pedig az oldat
koncentrációja M-ban. [I2O]DCM = [I(+1)]/2. Ez alapján az I2O Henry együttható-
ja, HDCM

I2O
:

HDCM
I2O

=
[I2O]DCM

PI2O
. (3.14)

Becslésünk az I2O Henry együtthatójára DCM-ban 25 °C-on:HDCM
I2O

= 189±
7 M/atmxxiii.

3.4.2. MS és NMR
Tömegspektrumok. A tömegspektrometriai mérések során az I2O DCM-os, il-
letve tömény kénsavas oldatát is vizsgáltuk. Ugyan a DCM-os oldatban is sike-

MS: I(+1)-DCM
rült kimutatni az I2O jelenlétét, de a dijódmonoxidra jellemző csúcs rendkívül
kicsinek bizonyult, mivel az ionizáció során az I2O elreagált az oldószerrel – a
DCM-nal –, így nagy jód–klór atomokat tartalmazó molekulákra jellemző csú-
csokat kaptunk.

A kénsavas I2O oldatokban sikerült egyértelműen igazolni a dijódmonoxid je-

MS: I(+1)-K
lenlétét. Azt tapasztaltuk, hogy az I2O-ra jellemző csúcs kis mennyiségű víz – 3 ml
I(+1)-K + 0,3 ml H2O – hozzáadására növekedett, ami a (K 1.8) egyenletnek meg-
felelően alátámasztja azt az elképzelést, miszerint az egyensúly az I2O keletkezés
irányába tolódik el, ha kis mértékben növeljük a tömény kénsav víztartalmát. A
víz hozzáadása után felvett tömegspektrumok a C. függelékben a C.1. ábrán és
a C.2. ábrán láthatók.

xxii1 atm = 101325 Pa
xxiiiÖsszehasonlításképpen a jód Henry együtthatója vízben 3 M/atm körül van [125]. Ennél az

általunk mért érték kb. két nagyságrenddel nagyobb, ami arra utal, hogy az I2O jobban oldódik
DCM-ban, mint a I2 vízben.
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NMR
A I(+1)-DCM oldat NMR vizsgálata. Az I2O igen reaktív vegyület, így nem
zárhattuk ki, hogy a DCM nemcsak oldószerként, hanem reakciópartnerként is
közreműködik. Ezt az MS mérések sem zárták ki, mivel a diklórmetános olda-
tok tömegspektrometriai vizsgálata során jelentős jódklór csúcsokat láttunk, és az
I2O-t csak kis mennyiségben tudtuk kimutatni a mintában.

Az NMR mérések során azonban egyértelműen igazoltuk, hogy a DCM nem
reagált el az I2O-val, tiszta DCM csúcsokat kaptunk. A tömegspektrometriai mé-

A DCM nem rea-
gál I2O-val

résekben az ionizáció során keletkezhetett jódklór a diklórmetánból és az I2O-ból.

3.4.3. A szilárd dijódmonoxid előállítása

A 3.10. ábrán látható mérés alapján az I2O számottevő gőznyomással rendel-
kezik az I(+1)-K, illetve az I(+1)-DCM oldatok felett. Az 1.3.2. fejezetben iro-

A tiszta Cl2O és
Br2O előállítható

dalmi adatok alapján megmutattuk, hogy a Cl2O, illetve a Br2O is előállítható, a
bomlási hőmérséklet egyre alacsonyabb, az olvadáspont pedig egyre magasabb a
halogénatom tömegének növekedésével. Azt remélhetjük tehát, hogy a gőzfázis-
ból – kis hőmérsékleten – előállítható az I2O szilárd formában.

3.11. ábra. Zárt rendszerben, 15 ml kevertetett I(+1)-K oldat fölé helyezett folyé-
kony nitrogénnel hűtött „hideg ujjon” kiváló anyag képe. A kísérleti elrendezés
a 2.8.b ábrán látható.

A „hideg ujjon”
kiváló anyag

A 3.11. ábrán látható kísérletben egy folyékony nitrogénnel hűtött „hideg uj-
jat” helyeztünk a I(+1)-K oldat fölé egy zárt rendszerben a 2.8.b ábrának megfele-
lően. A hideg felületen egy barnás anyag kezdett kiválni. Az anyag színe – a réteg



66 3. FEJEZET. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

vastagodásával – egyre sötétebbé vált, majd a nitrogén elforrása és a rendszer fel-
melegedése után – mennyiségétől függően – teljesen eltűnt, vagy fekete pöttyök
maradtak utána.

Mivel a tömény kénsavba a I(+1)-K oldat előállításánál csak jódvegyületeket –
jódot és jodátot – tettünk, így a hideg felületen kiváló anyag is valamilyen oxijód-
vegyület. A korábban bemutatott illékonysági kísérletek alapján tudjuk, hogy az
illékony I(+1) vegyület van jelen a gázfázisban. Az előállított anyag a következők
egyike lehet:

• HOI: A hipojódossav is illékony I(+1) vegyület, de tömény kénsavas közeg-
ben szinte teljes mértékben protonálódik, illetve víz elvonás révén hipojó-
dossav anhidriddé I2O-vá alakul.

• I2: A jód nem barna és szobahőmérsékleten stabil, illetve I(0) tartalmú.

• ICl: A jódklór illékony barnás I(+1) vegyület, ugyanakkor a I(+1)-K oldat
nem tartalmazott klór atomokat, így képződése kizárható. A DCM-os oldat-
ban keletkezhetne ICl, de a DCM nem lépett reakcióba az I2O-val – ahogy
ezt NMR mérésekkel igazoltuk.

• Összetett oxijódvegyület: A molekulák méretének növekedésével az illé-
konyság csökken, illetve ilyen vegyületeket nem láttunk a I(+1)-K és a
I(+1)-DCM minta tömegspektrometriai vizsgálata során.

• I2O: A szilárd minta közvetlen mérése az alacsony bomlási hőmérséklet,

Előállítottuk a
szilárd I2O-t!

víz-, illetve fényérzékenység miatt nehézségekbe ütközik. Ugyanakkor az
anyag DCM-os, illetve tömény kénsavas oldata stabil. A tömegspektromet-
riai mérések alapján a I(+1)-K, valamint a I(+1)-DCM oldat tartalmaz I2O-t;
egyéb oxijódvegyületet nem tudtunk kimutatni. Az I2O illékony I(+1) ve-
gyület, vízben hipojódossavra bomlik, így segítségével a 3.10. ábrán látható
mérési eredmények értelmezhetők. Az előállított anyag tulajdonságai meg-
felelnek a Cl2O, illetve a Br2O tulajdonságai alapján várhatóknak: alacsony
hőmérsékleten stabil barnás színű szilárd anyagot állítottunk elő.

Az 1.3.1. fejezetben bemutatott ionos vegyületek sem illékonyak, így a tömény

Az I2O sötétbarna
kénsavas közegben kimutatott vegyületek közül csak az I2O olyan illékony I(+1)
vegyület, mely az előállított anyag tulajdonságaival rendelkezhet. Az anyag színe
sötétbarna lehet, ugyanakkor ezt nehéz pontosan megállapítani a mérések alapján,
mivel az I2O-t csak egy vékony felületi rétegben állítottuk elő, így annak színe
egy nagyobb méretű kristályban lényegesen sötétebb lehet. A mérés során is azt
tapasztaltuk, hogy a kezdetben – a vékony réteg esetében – világosbarna anyag a
réteg vastagodásával egyre sötétebb barna lett.
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Az I2O valószínűleg – a Cl2O-val, illetve a Br2O-val analóg módon – jódra
és oxigénre bomlik. Ezt a feltételezést megerősíti az a kísérleti tapasztalat, hogy
vékonyabb I2O réteg esetén a rendszer felmelegedése során nyomtalanul eltűnt az
anyag – mivel a keletkező jód is illékony –, míg vastagabb réteg esetén a felület

2 I2O −−→
2 I2 + O2

feketés lett a keletkező jódszemcséknek köszönhetően.

3.5. A dinamikai viselkedés tanulmányozása:
pH-oszcillátorok csatolása

3.5.1. Szabályozás és vezérlés

A jódoszcillátorokkal kapcsolatos megállapításaink – az Ag/AgI és a Pt elekt-

A dinamikai vi-
selkedés vizsgála-
ta

ród viselkedése ezekben a jódoszcillátorokban, illetve egy fontos köztitermék, a
dijódmonoxid előállítása – a kémiai dinamikai rendszerek mechanizmusának ku-
tatásával állnak kapcsolatban. Ebben a fejezetben a pH-oszcillátorokat vizsgálunk
a dinamikai viselkedés szempontjából, egy új megközelítés szerint, melyben a csa-
tolt rendszerek kölcsönhatására helyezzük a hangsúlyt.

Gyakran használjuk a továbbiakban a szabályozás, illetve a vezérlés fogalmát,

Vezérlés
így fontosnak tartjuk tisztázni, milyen értelemben használjuk az értekezésben eze-
ket a kifejezéseket. Az általánosan használt – irányítástechnikai – értelemben a
vezérlés („open loop control”, nyílt hatáslánc) esetében nem rendelkezünk infor-
mációval a módosítani kívánt folyamatról, visszahatás a vezérelt rendszer felől
nem jön létre.

A szabályozás („closed loop control”, zárt hatáslánc) során az irányító rend-

Szabályozás
szer a szabályozott rendszer állapotára reagál: a szabályozó rendszer tulajdonságai
a szabályozott rendszer tulajdonságaitól függenek, tehát a szabályozást visszacsa-
tolás jellemzi.

A továbbiakban megmutatjuk, hogy egy reaktoron belül található csatolt rend-
szer tulajdonságainak – a csatoló anyagfajta koncentrációjának – változtatásával
a rendszer viselkedése fokozatosan változtatható a vezérlés, illetve a szabályo-

A célfüggvények
zás között (a visszacsatolás megjelenésével). Az első példában – egy reaktoron
belül – a szén-dioxid-koncentráció változásának amplitúdóját irányítjuk, a máso-
dik példában pedig – térben szeparált rendszerek között – egy alárendelt, „szolga”
pH-oszcillátor tulajdonságait vezéreljük egy „mester” pH-oszcillátor segítségével.
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3.5.2. A bromát–szulfit pH-oszcillátor és a karbonát–szén-
dioxid egyensúly csatolása egy reaktoron belül, homogén
közegben

Mester–szolga csatolás

3.12. ábra. A mester–szolga csatolás vázlata bromát–szulfit pH-oszcillátor és a
karbonát–szén-dioxid egyensúlyi rendszer között.

A bromát–szulfit
pH-oszcillátor

A 3.12. ábra vázlatosan bemutatja a bromát–szulfit pH-oszcillátor és
karbonát–szén-dioxid egyensúlyi reakció csatolását kis hidrogén-karbonát betáp-
lálás esetén. A vezérlő, vagy mester rendszer egy pH-oszcillátor, a bromát–szulfit
pH-oszcillátor. Ezt a rendszert alaposan tanulmányozták [126]. Az oszcillációs
állapot – a reagensek és termékek betáplálásával, illetve elvételével – tartósan
fenntartható egy CSTR reaktorban [127–130]. Ebben a redszerben a pH autonóm
módon oszcillál pH ≈ 3 és pH ≈ 7 között, az oszcilláció periódusideje ∼20 perc.
Érdemes megjegyezni, hogy az oszcillációs reakció tulajdonságai kis mértékben
megváltoztathatóak a betáplálási koncentrációk, valamint az átlagos tartózkodási
idő – a betáplálási térfogatáram vagy a reaktor térfogat – változtatásával.

A csatolt rendszer egy bromát–szulfit pH-oszcillátorból és egy karbonát–szén-

Csatoló: H+,
szabályozó:
HCO3

– ,
cél anyagfajta:
CO2

dioxid egyensúlyi rendszerből áll a CSTR reaktorban. A csatoló anyagfajta – „co-
upling species” – a H+, mert ezt a komponenst mindkét rendszer tartalmazza. A
szabályozó anyagfajta – „control species” a hidrogén-karbonát, melynek koncent-
rációját változtattuk a szolga rendszer mester rendszerre történő visszahatásának
változtatásához. A cél anyagfajta – „target species” – az a komponens, melynek
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– jellemzően oszcillációs – viselkedését követni szeretnénk. A célvegyület itt a
szén-dioxid.

Ha a pH autonóm módon oszcillál a rendszerben, a szén-dioxid-koncentráció

A klasszikus
mester–szolga
csatolás

a karbonát–szén-dioxid egyensúlynak megfelelően változik lásd 3.13. ábra. Nagy
pH értékeknél – pH ≈ 7 körül – a karbonát és hidrogén-karbonát képződés do-
minál, míg kis pH értékek mellett – pH ≈ 3 körül – az egyensúly a szén-dioxid
képződés irányába tolódik, melyet a FID detektorral mérhetünk. A szén-dioxid
termelődés intenzitása szorosan követi a pH oszcillációkat, mivel és hozzáadott
hidrogén-karbonát nélkül a légkörből származó szén-dioxid nem befolyásolja je-
lentősen a pH-oszcillátort. Ezt az esetet nevezhetjük egy klasszikus mester–szolga
csatolásnak, amikor a szolga rendszer visszahatását a mester rendszerre elhanya-
golhatjuk. Visszacsatolás nélkül vezérlésről beszélhetünk: a cél anyagfajta, a szén-
dioxid-koncentráció változása követi a pH-t – a csatoló anyagfajta, H+ koncentrá-
ció változását – a pH-oszcillátor tulajdonságainak módosítása nélkül.
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3.13. ábra. Csatolt pH és szén-dioxid-koncentráció oszcillációk a bromát–szulfit
pH-oszcillátor és a karbonát–szén-dioxid egyensúlyi rendszerben. A reaktor nem
tartalmaz hozzáadott hidrogén-karbonátot: [HCO3

– ]0 = 0 mM. A reakció részletei
a szövegben (a 2.4.1. fejezetben) találhatók.

A szabályozó anyagfajta – hidrogén-karbonát – koncentrációjának változtatá-
sával elérhetjük, hogy a szolga rendszer visszahasson a mester rendszerre, vissza-
csatolás jöjjön létre. A kísérletekben a mester rendszer – pH-oszcillátor – tulajdon-
ságait – periódusidő, amplitúdó – követjük nyomon a szabályozó anyagfajta kon-
centrációjának változtatása során. Különböző hidrogén-karbonát-koncentrációk
mellett hajtottunk végre kísérleteket, melyben legalább három oszcillációs peri-
ódust követtünk nyomon, és ezekből az adatokból számítottuk ki a szén-dioxid-
koncentráció és pH oszcillációk periódusidejét és amplitúdóját az adott hidrogén-
karbonát-koncentráció függvényében.
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3.14. ábra. (a) pH oszcillációk és (b) szén-dioxid-koncentrációk különböző
hidrogén-karbonát betáplálások esetén: (i) 0 mM, (ii) 0,34 mM, (iii) 0,67 mM,
(iv) 1,00 mM, (v) 1,33 mM, (vi) 1,67 mM és (vii) 2,00 mM. A hidrogén-karbonát
betáplálási koncentrációját állandóan tartottuk az egyes kísérletekben. A megadott
koncentrációk nem a betáplálási koncentrációk, hanem a tökéletesen kevert reak-
tor kezdeti koncentrációi. 2,34 mM-os hidrogén-karbonát-koncentrációnál – és a
fölött – nem tapasztaltunk oszcillációkat. Az ábra hét független kísérletben mért
második oszcillációkból lett összeállítva. A többi kísérleti paraméter a szövegben
(a 2.4.1. fejezetben) található.

A 3.14. ábra független kísérletek második oszcillációiból lett összeállítva.

A visszahatás
erősségének nö-
velésével a mester
rendszer tulajdon-
ságai is módosul-
nak

3.14a, a pH, 3.14b, pedig a szén-dioxid-koncentrációk változását mutatja a szabá-
lyozó anyagfajta, a hidrogén-karbonát-koncentráció függvényében. A hidrogén-
karbonát-koncentrációt nem folyamatosan változtattuk, hanem egy-egy kísérlet-
ben állandóan tartottuk, és a 3.14. ábrát hét független – különböző hidrogén-
karbonát-koncentráció mellett végzett – kísérlet alapján állítottuk össze. Látható,
hogy a szabályozó anyagfajta koncentrációját növelve csökken a pH-oszcillátor
periódusideje és amplitúdója, tehát a visszahatás erősségének növelésével az egy-
értelmű alá- és fölérendeltség megszűnik. A visszahatás miatt itt már nem vezér-
lésről, hanem szabályozásról beszélhetünk, és a visszahatás erősségének növelé-
sével egy egyenrangú csatoláshoz jutunk.

[CO2] nő
A szolga rendszer periódusideje a mester rendszer periódusidejét követve

csökken, a szén-dioxid-koncentráció amplitúdója pedig nő a hidrogén-karbonát
betáplálási koncentrációjának növelésével, ami a 3.6. táblázatban látható R8-11
egyenletek által leírt anyagmérleg eredménye.

Az oszcillációk tulajdonságainak vizsgálata során – különböző hidrogén-
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3.6. táblázat. A bromát–szulfit pH-oszcillátor (mester rendszer, R1–7), illetve a
karbonát–szén-dioxid (szolga rendszer, R8–11) reakciói.

sorszám reakció

R1 SO3
2 – + H+ −−⇀↽−− HSO3

–

R2 HSO3
– + H+ −−⇀↽−− H2SO3

R3 3 HSO3
– + BrO3

– −−→ 3 SO4
2 – + Br– + 3 H+

R4 3 H2SO3 + BrO3
– −−→ 3 SO4

2 – + Br– + 6 H+

R5 SO4
2 – + H+ −−⇀↽−− HSO4

–

R6 3 Mn2+ + BrO3
– + 3 H2O −−→ 3 MnO(OH)+ + Br– + 3 H+

R7 MnO(OH)+ + 2 HSO3
– + 2 H+ −−→ Mn2+ + HS2O6

– + H2O
R8 CO3

2 – + H+ −−⇀↽−− HCO3
–

R9 HCO3
– + H+ −−⇀↽−− H2CO3

R10 H2CO3 −−⇀↽−− CO2(aq) + H2O
R11 CO2(aq) −−→ CO2(gas)

karbonát-koncentráció esetében – megállapíthatjuk, hogy a rendszer alacsony pH-
n (pH < 5,25) eltöltött ideje csökken a betáplált hidrogén-karbonát-koncentráció

A rendszer ke-
vesebb időt
tölt el kis pH-n
[HCO3

– ] növelé-
sével

növelésével, összehasonlítva a magas pH-n (pH ≥ 5,25) eltöltött idővel.
A 3.14. ábrán a kis pH-n töltött időt τ1-el, a nagy pH-n töltött időt pedig τ2-el
jelöltük. A különböző pH állapotokban eltöltött idők arányára – a kitöltési ténye-
zőre – használjuk a továbbiakban a σ = τ2/τ1 jelölést.

A mangán és a
karbonát–szén-
dioxid alrendszer
vetélkedik a pro-
tonokért

σ növekedése a karbonát–szén-dioxid rendszer extra H+ megkötő kapacitásá-
nak köszönhető. A pH-oszcillátorban – a 3.6. táblázat egyenleteinek megfelelően
– egy autokatalitikus reakció (R1–R4) termeli a protonokat, és a mangánionok
csökkentik a hidrogénion-koncentrációt (R6, R7), ezáltal növelve a pH-t min-
den periódusban. Ugyanakkor a kiterjesztett rendszer – mely már tartalmazza a
karbonát–szén-dioxid alrendszert is – tartalmaz olyan komponenseket – karbonát,
hidrogén-karbonát –, melyek képesek reagálni a hidrogénionokkal. Ennek meg-
felelően a H+ fogyasztás sebessége megnő, így a rendszer kevesebb időt tölt ala-
csony pH-n.

Szimulációk a
függelékben

A kísérleti eredmények alátámasztására és megértésére szimulációkat végez-
tünk egy kémiai modellel, mely a bromát–szulfit pH-oszcillátort: a mester rend-
szert, valamint a karbonát–szén-dioxid egyensúlyt: a szolga rendszert tartalmazta.
A szimulációk részletei a D. függelékben találhatóak.

A legtöbb tulaj-
donságot ponto-
san adta vissza a
modell

A 3.15. ábrán látható a hidrogén-karbonát hatása a mester rendszer tulajdon-
ságaira: megvizsgáltuk a pH-oszcillátor periódusidejét és amplitúdóját, a szén-
dioxid oszcillációk amplitúdóját, illetve a magas és alacsony pH-n töltött idők
arányát (σ). Az ábra a mért adatokon kívül tartalmazza a numerikus számolások
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3.15. ábra. A betáplált hidrogén-karbonát-koncentrációjának hatása a mester rend-
szer (pH-oszcillátor) tulajdonságaira. (a) periódusidő, (b) a pH-oszcillátor ampli-
túdója, (c) a szén-dioxid oszcillációk amplitúdója és (d) a magas és alacsony pH-n
(pH = 5,25 alatt és felett) töltött idő aránya σ.A 3.14. ábra jelöléseivel: σ = τ2/τ1.
A kék négyzetek a kísérleti, a piros körök a számolt értékeket jelölik.

eredményét is. A legtöbb esetben a számolt és mért értékek jó egyezést mutatnak,
de a szimulációk – a kísérleti értékekhez képest – alábecsülik a pH oszcilláci-

Adott hidrogén-
karbonát-
koncentráció
felett hirtelen
megszűnik az
oszcilláció

ók amplitúdóját ∼0,5 pH-val, ami ∼10% relatív hibának felel meg (3.15b. ábra).
Ugyanakkor az oszcillációk többi tulajdonságát, valamint a hidrogén-karbonát-
koncentráció változtatásának hatását pontosan visszaadta a modell.

A protonelvonás mértéke nem növelhető akármeddig. Mind a kísérletekben,
mind a szimulációkban van egy határkoncentráció, mely felett megszűnik az osz-
cillációs viselkedés. Ez a határkoncentráció a kísérletekben 2,00 mM, a szimu-
lációkban 1,45 mMxxiv. A rendszer kritikus viselkedést mutat a határkoncentrá-
ció fölött. Ez a viselkedés a numerikus szimulációkban is látható a D. függelék
D.2.,D.3. és a D.4. ábráin.

xxivAz eltérés oka ismételten az, hogy a szimulációk kissé alábecsülik a pH oszcillációk amplitú-
dóját, így már kisebb protonelvonás hatására megszűnik az oszcillációs viselkedés.
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A rendszer karakterisztikus tulajdonságai – periódusidő, amplitúdó, stb. –

A kísérletekben
2,00 mM-os
HCO3

– határ-
koncentrációt
mértünk

folyamatosan változnak a kritikus pontig, ahol az oszcillációs viselkedés hirte-
len megszűnik. A kísérletekben a hidrogén-karbonát-koncentrációt lépésenként
növeltük 0,33 mM-lal. Az amplitúdó és a periódusidő folyamatosan csökkent
[HCO3

– ]0 = 2,00 mM-ig, majd 2,34 mM-nál hirtelen megszűnt az oszcillációs
viselkedés.

A szolga rendszer
kis megváltozása
is kiválthat nagy
változásokat

Ez a kritikus viselkedés a szimulációkban még jobban látható a D.2.,D.3. és
a D.4. ábrán, ahol a betáplált hidrogén-karbonát-koncentrációt kisebb lépésekkel
– 2,8·10 – 3 mM-al – változtattuk. A kritikus viselkedés példáján látható, hogy egy
csatolt rendszerben a visszahatás kis mértékű változása is drasztikusan megvál-
toztathatja a mester rendszer – pH-oszcillátor – tulajdonságait.

A szabályozó anyagfajta koncentrációját növelve a rendszer egy mester-szolga

Folyamatos átme-
net egy mester–
szolga rendszer
és az egyenrangú
csatolás között

rendszerből, ahol a szolga rendszer visszahatása a mester rendszerre elhanyagol-
ható, így nem változtatja meg annak tulajdonságait jelentősen, fokozatosan átala-
kul egy egyenrangú csatolássá, ahol az alárendelt rendszer visszahatása jelentős
hatással bír a mester rendszer tulajdonságaira (3.16. ábra).

3.16. ábra. Az egyenrangú csatolás vázlata egy bromát–szulfit pH-oszcillátorhoz
csatolt karbonát–szén-dioxid egyensúlyi rendszerben.

A szabályozó anyagfajta koncentrációjának változtatása révén egy újfajta
szemléletet mutattunk be a komplex kémiai rendszerek vizsgálatára a mester–
szolga csatolás erősségének szabályozásával. Megállapítottuk, hogy a szabályo-
zó anyagfajta koncentrációjának növelésével a szolga rendszer visszahatása egyre
erősebb, és – jelen eseteben a kritikus viselkedés révén – a mester rendszer tulaj-
donságai is hirtelen változáson mennek keresztül.
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3.5.3. A tökéletes mester–szolga kapcsolat megvalósítása térbeli
szeparáció segítségével

A térbeli elkülönítés

Ha valamennyi komponens egyetlen reaktorban van jelen, akkor a tökéle-
tes mester–szolga csatolás tetszőleges mértékben megközelíthető – a szabályozó
anyagfajta koncentrációjának csökkentésével –, de nem érhető el, hiszen a kémiai
környezet megváltozásával a mester rendszer tulajdonságai is – valamilyen mér-
tékben – módosulni fognak. Szélsőséges esetben pedig – ha a visszahatást teljesen
megszüntetjük – azzal a szolga rendszert is megszüntetjük, így ekkor nem beszél-
hetünk csatolásról sem.

A szolga rendszer mester rendszerre történő visszahatásának megszüntetése
céljából a 2.10. ábrán látható módon térben szeparáltuk a mester és a szolga rend-
szert. A szolga rendszer a mester reaktorból kivezetett anyagárammal érintkezett

A térbeli szepará-
lás

egy membránon keresztül. A folyamatos áramlás következtében a szolga rendszer
visszahatása a mester rendszerre megszűnt, és itt valóban vezérlésről, egy tökéle-
tes mester–szolga csatolásról beszélhetünk. A csatolás erősségét legegyszerűbben
a membrán tulajdonságaival – falvastagság, méret –, illetve a mester reaktor tér-
fogatáramával és a szolga rendszer méretével szabályozhatjuk.

A mester és a szolga rendszer kiválasztása

A mester rendszert itt – az egy reaktorban történő csatolás bemutatásához ké-
pest (3.5.2. fejezet) – annyiban módosítottuk, hogy a mangánionokat elhagytuk, és

A mester reaktor
módosításával
is erősíthető a
csatolás

a protonelvonást teljes mértékben a hidrogén-karbonát végezte. Ennek következ-
tében olyan hidrogén-karbonát-koncentrációnál is oszcillált a rendszer, melynél –
Mn(II) tartalom esetén – már nem oszcillált volna. Ahogy a 3.5.2. fejezetben is
láttuk, a növekvő hidrogén-karbonát-koncentrációval nő a keletkező szén-dioxid
mennyisége is, így pedig a reaktorok közötti csatolást megvalósító szilikon memb-
ránon több szén-dioxid juthat át, tehát erősebb hatást gyakorolhat a mester reaktor
a szolga reaktorra.

Szolga rendszernek olyan rendszert érdemes választani, mely érzékeny arra a
komponensre – a csatoló anyagfajtára – mely mindkét rendszerben jelen van. Ez a

Az érzékeny, kis
periódusidejű
szolga rendszer

komponens jelen esetben a szén-dioxid, mivel ez képes átjutni a – mester reaktor-
ból kivezetett anyagáramot a szolga rendszertől elválasztó – membránon. Ebben
az esetben szolga rendszernek egy hidrogén-peroxidos pH-oszcillátort választot-
tunk. Ez a rendszer egyrészt igen érzékeny a koncentráció változásokra, szűk pa-
raméter tartományban oszcillál, illetve képes kaotikus, irreguláris viselkedésre is
[131]. A mester rendszerrel vezérelve ezen állapotok között váltogathattunk – au-
tonóm módon – a paraméterek megfelelő megválasztásával.
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Ennek a hidrogén-peroxid–szulfit pH-oszcillátornak a másik előnye, hogy a
periódusideje lényegesen kisebb, mint a bromát–szulfit-oszcillátornak. Így lehe-
tőségünk nyílik megfigyelni, hogy a mester rendszer különböző állapotaira ho-
gyan reagál a szolga rendszer. A mester rendszer savas állapotában – pH ≈ 3 – a
rendszerben sok szén-dioxid keletkezik, és ez a membránon átjutva módosíthatja
a szolga rendszer állapotát, míg a mester rendszer másik állapotában – pH≈ 7 – a
szén-dioxid fluxus lényegesen kisebb, így itt – jó közelítéssel – a szolga rendszer
csatolásmentes állapota valósul meg.

0 2000 4000 6000
3

4

5

6

7

8

pH

t (s)

 mester
 szolga
 kivezetés

3.17. ábra. pH-oszcillátorok mester–szolga csatolása. A mester rendszer (kék gör-
be) a bromát–szulfit pH-oszcillátor, a szolga rendszer (piros görbe) a hidrogén-
peroxid–szulfit pH-oszcillátor. A harmadik (sárga színnel jelölt) pH görbe
a 2.10. ábrának megfelelően a mester rendszerből kivezetett anyagban a szolga
rendszer után mért pH. Ezt a görbét simítottuk a – buborékoltatás okozta jelentő-
sebb mértékű – zaj csökkentése érdekében. A bemérési koncentrációk és a reak-
ciók körülményei a 2.4.2. fejezetben találhatók.

A mester és a szolga rendszer viselkedése

A mester rendszer
nem módosul

A 3.17. ábrán látható a 2.10. elrendezésnek megfelelő helyeken mért három
pH görbe. A mester rendszer (kék görbe) pH görbéjét nem módosítja a szolga
rendszer, így az – a mangánionok hiányától és a nagyobb hidrogén-karbonát-
koncentrációtól eltekintve – a 3.13. ábra pH görbéjéhez hasonló.
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A 3.17. ábra piros görbéje mutatja a szolga rendszer pH–idő görbéjét.

A mester rendszer
semleges álla-
potában a szolga
rendszer nem mó-
dosul

A 3.18. ábra a szolga rendszer pH amplitúdó–idő, valamint periódusidő–idő gör-
béit is bemutatja. Látható, hogy a szolga rendszerben a pH oszcilláció tulajdon-
ságai nem állandóak, mind a periódusidő, mind az amplitúdó jelentősen változik
az idő függvényében. A mester rendszer magas pH értékeinél a szolga rendszerbe
kevés szén-dioxid jut a membránon keresztül, hiszen ekkor a mester rendszerben
kicsi a szén-dioxid-koncentráció – lásd pl. a 3.13. ábrán. Ekkor a szolga rendszer
reguláris oszcillációkat végez ∼35 s-os periódusidővel és ∼1,6-os pH amplitúdó-
val.

Ugyanakkor, ha a mester rendszer pH-ja kis értékeket vesz fel, a betáplált

A mester rendszer
savas állapotában
a szolga rendszer
irregulárisan osz-
cillál

hidrogén-karbonát jelentős része szén-dioxid formájában lesz jelen, és ez jelen-
tős mértékben képes befolyásolni a szolga rendszer viselkedését. Látható, hogy
a mester rendszer savas állapota esetén a szolga rendszer irreguláris oszcilláci-
ót végez, továbbá mind a periódusideje, mind az amplitúdója lényegesen lecsök-
ken. A 3.17. ábrán megfigyelhető, hogy a CSTR reaktorok összekapcsolásával
előállított jelenség reverzibilis, mert amikor megszűnik a mester rendszerből a
szén-dioxid betáplálás a szolga rendszer felé, a szolga rendszerből – a kompo-
nensek rövid tartózkodási ideje révén – távozik a bejuttatott extra mennyiségű
szén-dioxid, és a szolga rendszer ismét reguláris oszcillációba kezd. A jelenség
pedig – a mester rendszer periódusidejének megfelelően – tetszőleges számban
megismételhető.
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3.18. ábra. A szolga rendszer – hidrogén-peroxid–szulfit pH-oszcillátor – tulaj-
donságainak változása az idő fügvényében (piros görbék): a szolga rendszer (a)
pH amplitúdó–idő (b) periódusidő–idő görbéje. Az amplitúdó és periódusidő ada-
tokat a 3.17. ábra szolga rendszerhez tartozó pH görbe szélsőértékei alapján hatá-
roztuk meg. Az ábrán feltüntettük továbbá a 3.17. ábrának megfelelően a mester
(kék) és a mester reaktorból kivezetett anyag (sárga) pH–idő görbéit is.
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A szolga rendszer vezérlése. A 3.17. ábrán és a 3.18. ábrán látható, hogy a csa-

A szolga rendszer
mégis visszahat?

tolás megvalósulása a gyakorlatban nem olyan egyszerű, mint ahogy azt az eddigi
leírás alapján gondolhatnánk. A szolga rendszer ugyanis a mester rendszer sem-
leges állapotba történő visszatérésére egy jelentős fáziskésésselxxv reagál. Ugyan-
akkor a mester rendszer savas állapotba való visszatérésére a szolga rendszer ko-
rábban reagál. A 3.18. ábrán is látható, hogy a reguláris oszcilláció tartománya –
ahol nagy a pH amplitúdó és a periódusidő – sokkal kisebb, mint az irreguláris
oszcilláció tartománya, míg a mester rendszer ∼50%-ot tölt mindkét állapotában.

A jelenség magyarázatához érdemes megvizsgálni a 3.17. ábra harmadik –
sárga színnel jelölt – pH görbéjét, mely a mester reaktorból kivezetett oldat pH-
ját mutatja, miután az áthaladt a szolga rendszerrel érintkező membránon. Lát-
ható, hogy ez a görbe jelentősen eltér a mester reaktorban mért pH függvénytől.
A szolga reaktor tehát a mester reaktorra nem tud visszahatni, de az abból ki-
vezetett oldatra jelentős hatással bír. Mivel ez a mester rendszerből kivezetett –

A szolga rendszer
egyenrangú csa-
tolásban lehet a
mester reaktorból
kivezetett oldattal

szolga rendszerrel kölcsönható – oldat több időt tölt el savas és kevesebbet lúgos
állapotban, így a szolga rendszer állapota is ennek megfelelően változik. A csato-
lás tervezésénél tehát figyelembe kell venni, hogy a mester reaktor tulajdonságai
ugyan nem módosulnak, de a szolga reaktor állapotát a közvetlenül vele érintkező
oldat állapota határozza meg, ami eltér a mester rendszer aktuális állapotától.

Képesek vagyunk tehát a szolga rendszer tulajdonságait jelentősen módosítani
előre programozott – autonóm – módon: állandó betáplálási térfogatáramok mel-
lett csupán a reakciók paramétereinek beállításával elértük, hogy a szolga rendszer
adott időintervallumban reguláris, illetve irreguláris oszcillációt végezzen. Mivel

Autonóm időbe-
li programozás
mester–szolga
rendszerekben

egy tökéletes mester–szolga csatolást alkalmaztunk, így a programozást a mes-
ter rendszer tulajdonságainak tervezésével érhettük el, ezt a szolga rendszer nem
módosíthatta. A szolga rendszer tulajdonságaival, illetve a csatolás erősségével
írhatjuk elő a szolga rendszer által felvett állapotokat. Erősebb csatolás esetén
elérhetjük például, hogy a szolga rendszer váltogassa az oszcilláló és stabil staci-
onárius állapotokat.

A D. függelékben egy egyszerű modell alkalmazásával megmutatjuk, hogy az

Szimulációk
itt bemutatott gondolatmenettel valóban magyarázhatók a pH-oszcillátorok csa-
tolása során tapasztalt jelenségek. A mester pH-oszcillátor vezérli az alárendelt,
egyenrangú csatolásban résztvevő rendszert, a membránon átadott szén-dioxid pe-
dig képes a csőben, illetve a szolga reaktorban levő rendszer állapotának jelentős
befolyásolására. Ebben az esetben a szén-dioxid az az anyagfajta, mely a csato-
lást létrehozza, mivel mindkét rendszerben jelen van a membránon való áthatolás

xxvA fáziskésésért felelőssé tehetnénk azt az időt, amely ahhoz szükséges, hogy a mester re-
aktorból a membránig eljusson az anyag. Ugyanakkor ha a falhatást elhanyagoljuk, és tökéletes
keverést feltételezünk, akkor az elvezetett oldat a reaktorban levő oldattal azonos fázisban van.
Továbbá a mester reaktorból az anyag pár másodperc alatt jut el a membránig, míg a késés 100 s
nagyságrendű.
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révén. Láttuk tehát, hogy egy gázfázisú komponens is használható csatoló anyag-
fajtaként.



„Az őrültség nem más, mint ugyanazt
tenni újra és újra, és várni, hogy az ered-
mény más legyen.”

— Albert Einstein

4. fejezet

Összefoglalás

Az Ag/AgI elektród HOI/HOIO szelektivitása

AZ AG/AGI elektród HOI/HOIO szelektivitásának tanulmányozása érdeké-
ben előállítottunk egy HOIO mintát kis HOI tartalommal. A kénsav-

koncentrációt 1 M-ra emeltük – az oszcillációs reakciókban szokásos 25 mM-os

1 M kénsav
szintről –, mivel itt a jódossav diszproporcionálódása lassabb és a (K 1.3) korrózi-
ós reakció sebessége nagyobb, így a HOIO-nak tulajdonítható korróziós potenciál
nagyobb.

Az első kísérletekben az elektród válaszát a HOIO befecskendezését követően
vizsgáltuk, és feltételeztük, hogy a potenciálugrás a HOIO-nak tulajdonítható, és

Kis HOI tartalmú
HOIO kalibrációs
görbe

a kis mennyiségben jelenlevő HOI hatása elhanyagolható. Az ezekkel a feltétele-
zésekkel számolt HOIO kalibrációs görbe közel nernsti potenciálválaszt adott – a
HOI-nál megfigyelttel analóg módon –, de a HOIO kalibrációs görbe lényegesen
a HOI kalibrációs görbe alatt futott.

Ez a viselkedés – amikor mind a HOI, mind a HOIO gyors korrozív ágensek
– megmagyarázható a korróziós potenciál elmélettel, és leírható egy Nicolsky-
típusú egyenlettel [132]. Ugyanakkor egy másik lehetőséget – miszerint a poten-
ciálválasz nem a HOIO-nak, hanem a kis mennyiségben jelenlevő HOI szennye-
zésnek tulajdonítható – sem zárhattunk ki. Mivel a HOIO autokatalitikus bomlása

Rezorcinnal távo-
lítottuk el a HOI-t
a HOIO oldatból.
A válaszjel nem
nernsti

során HOI keletkezik, így egy kis kezdeti HOI tartalom mindig jelen van a rend-
szerben, így más megoldást kellett keresnünk.

A további kísérletekben a HOI zavaró hatásának megszüntetésére rezorcint
adtunk a reaktorba, mely igen gyorsan képes a hipojódossavval reagálni. Ezen az
úton – a HOI eltávolításával – sikerült igazolni, hogy a HOIO képes kialakítani

79



80 4. FEJEZET. ÖSSZEFOGLALÁS

egy korróziós potenciált. Ugyanakkor ezt a válaszjelet igen gyengének találtuk és
a kísérletek egy nem nernsti kalibrációs egyenest adtak egy ∼20 mV-os meredek-
séggel, ami a lassú korróziós folyamatokra jellemző [35].

A HOIO nem nernsti válaszának

AgI

AgI

E
LE
K
T
R
Ó
D

4.1. ábra. A heterogén reakciók szemlél-
tetése.

köszönhetően a HOI/HOIO szelekti-
vitás nem határozható meg a szo-
kásos Nicolsky-típusú szelektivitási
együtthatóval. Ha azonban feltételez-

Független korró-
zió esetében GN
használható

zük, hogy a HOI és a HOIO korró-
ziós folyamatai egymástól függetle-
nek, akkor egy általánosított Nicolsky-
típusú (GN) egyenletet hozhatunk lét-
re. Ennek az egyenletnek a tesztelé-
sére összehasonlítottuk a mért és szá-
molt EMF értékeket különböző HOI–

HOIO keverékek esetében.
A (K 1.4) HOIO diszproporcionálódási reakcióban a [HOI]/[HOIO] arány fo-

A HOIO bom-
lással teszteltük
GN-t

lyamatosan változik. Kis értékekről indul, és – szigorúan monoton növekedve –
nagy értékeket ér el később. Ennek megfelelően ez a bomlási folyamat ideálisnak
tűnt a GN-egyenlet tesztelésére, mivel egy egyszerű, ismert kinetikájú rendszerről
van szó, és különböző [HOI]/[HOIO] arányok esetén megfigyelhettük a potenci-
álválaszt.

Azt tapasztaltuk azonban a számolt és mért görbék összehasonlításakor, hogy
az első 50–70 s-tól eltekintve – ahol az elkeverés, illetve az elektród válaszideje
befolyásolhatja a mért EMF értékeket – a HOI-ra felírt Nernst-egyenlet jobb il-

A HOI jelét a
HOIO nem befo-
lyásolja

lesztést adott, mint a GN-egyenlet. Ez az eredmény arra utal, hogy a GN-egyenlet
feltevései – a korróziós folyamatok függetlensége – hibásak voltak, és a HOI ké-
pes meggátolni a HOIO korróziós folyamatát még akkor is, ha jelentős a HOIO
felesleg. HOI jelenlétében tehát a HOIO-nak nincs hatása az elektródpotenciálra.

A szelektivitással kapcsolatos megfigyeléseket egy direkt kísérlettel is alátá-

Egy direkt szelek-
tivitási kísérlet

masztottuk: HOIO-t injektáltunk 30-szoros feleslegben egy híg HOI oldatba, és
nem tapasztaltunk a HOIO-nak tulajdonítható potenciálváltozást.

Az Ag/AgI elektróddal elvégzett kísérletek egyértelműen igazolták, hogy 1 M-
os kénsavban HOI jelenlétében az elektród gyakorlatilag érzéketlen a HOIO-ra.
Más szavakkal az Ag/AgI elektród nagy HOI/HOIO szelektivitást mutat. Ugyanez
a következtetés érvényes a BL, illetve a BR-oszcillátorokban használt 0,05 M–
0,2 M-os kénsavas közegre is, ahol a HOIO által okozott korróziós potenciál még
kisebb.
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A Pt elektród érzékeny a HOI/I2 redox párra

CÉLUNK a Pt elektród oxijódvegyületekre – különösen a HOI-ra – adott vála-
szának tanulmányozása volt, mivel a HOI periodikusan jelenik meg a BR

reakcióban. Régóta ismert, hogy a Pt elektród érzékenyen reagál a jód/jodid redox
párra. Ugyanakkor ha HOI nagy koncentrációban van jelen a I2, I– , HOI reakció-

Kis [I– ]-nál mit
mér egyensúlyban
egy jódoldatban a
Pt elektród?

elegyben, akkor – a gyors jódhidrolízis egyensúly következtében – a jodidkon-
centráció alacsony. Ebben az esetben – ugyan termodinamikailag az egyensúlyi
potenciál továbbra is kiszámítható – kérdéses, hogy egy stabil potenciált kapunk-
e, ha a potenciálmeghatározó ionkoncentrációja ilyen alacsony.

A potenciálválasz tesztelése érdekében egy HOI oldatot jodiddal titráltunk a

HOI oldat titrálá-
sa közben stabil
EMFPt mérhető

Pt és az Ag/AgI elektród jelenlétében, és stabil elektromotoros erőt mértünk a Pt
elektródon is. Az ekvivalenciapont előtt a jodidkoncentráció alacsony a nagy HOI
koncentráció miatt, így az ebben a tartományban mért stabil elektródpotenciál an-
nak a jele, hogy a potenciált – valószínűleg – nem a jodid/jód, hanem a HOI/I2

redox pár határozza meg.
A stabil elektródpotenciál mérésével felvettük a Pt elektród kalibrációs görbé-

jét a jodid/jód tartomány mellett a hipojódossav/jód tartományban is. A hipojódos-

A HOI/I2 kalibrá-
ciós görbe felvé-
tele

savat nem a korábbi diklórmetános hipojódossav recept segítségével adtuk a re-
aktorba, hanem egy tisztább eljárást, ezüstionok hozzáadását választottuk. Ekkor
ugyanis nagyobb oxidációs állapotú jódvegyületeket nem juttatunk a reaktorba, az
egyensúly beállását követően pedig a jódhidrolízis és az ezüst-jodid oldhatósági
szorzata alapján az egyensúlyi hipojódossav és jódkoncentráció meghatározható.

A jódoldat mindig tartal-
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4.2. ábra. A Pt elektród kalibrációs görbéje.

maz valamekkora mértékű jodid
szennyezést. Ezt a kezdeti jodid-
tartalmat tovább csökkentettük
AgNO3 oldat adagolásával, majd a
maradék mennyiségét figyelembe
vettük az illesztések során. Az
illesztésben a Pt elektród ideális
nernsti viselkedését feltételeztük,
és a meredekséget 59,16 mV-on
rögzítettük. Az így kapott kalib-
rációs görbék igen közel estek az
elméleti egyenesekhez. A kalibrá-

Korrekció a re-
ferenciaelektród
potenciáljával

ciós görbék kis mértékű eltolódását a referenciaelektród okozta. Ezt először egy
Ag/AgI elektróddal jodid oldatban elvégzett kalibrációval, később a Pt elektród
I– /I2 kalibrációjával vettük figyelembe. A korrekció segítségével a mért és az
elméleti kalibrációs görbék a mérési hibával összemérhető távolságra, 1,6 mV-ra
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kerültek egymástól.
Az Ag/AgI elektród esetében az SLP alatti I– és feletti Ag+ kalibrációs gör-

bék metszéspontja alapján az AgI oldhatósági szorzata meghatározható. Ezzel

KH meghatároz-
ható

analóg módon esetünkben a Pt elektród HLP alatt és felett felvett I– /I2, illetve
HOI/I2 kalibrációs egyeneseinek metszéspontja alapján lehetőség van a jódhidro-
lízis állandójának meghatározására. Az általunk meghatározott érték K0

H = (4,97
± 0,2) · 10 – 13 M2 jól egyezik az irodalmi értékkel.

A kalibrációs görbe alapján látható, hogy a jód a HLP felett a redukált, a HLP
alatt pedig a redox pár oxidált formája. Ennek megfelelően a HLP felett a [I2]
növelése csökkenti, a HLP alatt pedig növeli az elektródpotenciált. Ezt a hatást

A jód hatása HLP
alatt és felett

kísérletileg is megmutattuk: HOI, illetve jodid oldathoz adtunk jódot, és a poten-
ciálváltozás a vártnak megfelelően alakult. Megmutattuk továbbá, hogy a HLP
felett a potenciálcsökkenése nem a hozzáadott jódoldat jodidkoncentrációjának
tulajdonítható, ugyanis ennél a hatásnál lényegesen nagyobb potenciálcsökkenést
figyeltünk meg a jód hozzáadása során.

Egy közvetlenebb eljárás annak igazolására, hogy a HLP alatt és felett külön-

Csereáram mérés
böző redox párok határozzák meg a Pt potenciálját: a csereáram mérés. Ha HOI-t
titrálunk jodiddal viszonylag nagy mennyiségű jód jelenlétében, akkor a [HOI]
csökken, a [I– ] nő, a [I2] pedig – jó közelítéssel – állandó marad. Így ha a csere-
áramot – és a Pt potenciálját – végig a jód/jodid redox pár határozná meg, akkor a
csereáramnak a titrálás során végig növekednie kellene.

Ezzel szemben azt tapasztaltuk, hogy a csereáramnak az ekvivalenciapontnál
– EMFPt inflexiós pontjánál – minimuma van. A csereáram tehát a HLP fölött a
jodidkoncentráció növekedése mellett csökkent, ami arra utal, hogy az elektród-

HLP felett a Pt
elektródpotenciál-
ját a HOI/I2 redox
pár határozza meg

potenciálját – ebben a tartományban – nem a jodid/jód redoxpár határozta meg.
Mivel a HOI/I2 kalbirációs görbe követte a Nernst-egyenletet, és a folyamat jelen-
tős csereárammal rendelkezik, így kijelenthetjük, hogy a HLP felett a Pt elektród-
potenciálját a HOI/I2 redoxpár határozza meg.

Megvizsgáltuk továbbá a BR reakcióban jelentős szerepet játszó oxijódvegyü-
letek, a jódossav és a jodát hatását a Pt elektródra. A I(+3), illetve a I(+5) is befo-

A jódossavra és a
jodátra nem érzé-
keny a Pt elektród

lyásolhatná a redoxpotenciált, ha redukciójuk elég nagy sebességgel játszódna le
a Pt elektród felületén. Az Ag/AgI elektródnál elvégzett kísérlethez hasonlóan egy
híg HOI–I2 oldatba adtunk nagy feleslegben egy jódossavat és jodátot tartalmazó
oldatot. A kísérletben nem tapasztaltunk potenciálemelkedést, így ezen folyama-
tok sebességét – a HOI redukciójához képest – a Pt felületén elhanyagolhatónak
találtuk.

Ugyanakkor a BR reakcióban van egy másik komponens, a H2O2, mely erősen

H2O2 hatása az
elektródokra

képes befolyásolni a Pt elektródpotenciálját. Így megvizsgáltuk a H2O2 perturbá-
ló hatását a Pt és az Ag/AgI elektród esetében is. A kísérletben egy tesztelektród
25 mM-os kénsavba merült oxijódvegyületek jelenlétében, míg a perturbálóelekt-
ród – a BR reakciónak megfelelően – 0,66 M-os H2O2 oldatba merült szintén
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25 mM-os kénsavban. Így az – egyébként egymással reagáló – oldatokat térben
szeparáltuk.

A mérés során, amikor a különböző oldatokban elhelyezett teszt és perturbáló-

Az Ag/AgI elekt-
ródot nem, míg
a Pt elektródot
jelentősen befo-
lyásolta a H2O2

HOI feleslegnél

elektródokat összekötöttük, akkor egy keverékpotenciált mértünk. A kísérlet sze-
rint az Ag/AgI elektród esetében a H2O2 perturbáló hatása elhanyagolható mind
az SLP fölött, mind az SLP alatt. Ezzel szemben azt tapasztaltuk, hogy a Pt elekt-
ród esetében a HLP felett – ahol az elektród a HOI/I2 redoxpár potenciálját méri
– a H2O2 jelentősen elmozdította az addig mért egyedi potenciált, így a H2O2

perturbáló hatása nem elhanyagolható.
Végül a BR oszcillációs reakcióban – a Pt és az Ag/AgI elektródok poten-

Az elektródok
jele a BR oszcil-
lációs reakcióban

ciáljának egyidejű mérése során – megmutattuk, hogy mind az Ag/AgI elektród,
mind a Pt elektród potenciáljele átlépi az ekvivalenciapontjukat jelölő SLP, illetve
HLP potenciálokat. Ugyanakkor – a fentiek értelmében – míg az Ag/AgI elekt-
ród az SLP felett csak a HOI-ra érzékeny, a Pt elektród jelének értelmezésekor
figyelembe kell venni, hogy az a HLP fölött egy keverékpotenciált mutat, jelét
befolyásolhatja az oldatban jelenlevő H2O2 is.

A dijódmonoxid előállítása
A Cl2O, valamint a Br2O már korábban előállított vegyületek [70, 77]. Ugyan-

akkor ahogy nő a halogén atomok tömege, úgy csökken a bomlási hőmérséklet.

Az I2O várható
tulajdonságai

Ennek megfelelően azt várhatjuk, hogy az – eddig még nem előállított – I2O is
csak alacsony hőmérsékleten lehet stabil. Az analóg halogén vegyületek tulajdon-
ságai alapján a dijódmonoxid egy szilárd, barna színű instabil anyag lehet.

Az I2O megjelenését ugyanakkor számos reakciómechanizmusban feltételez-
ték. A jódoszcillátorokban mind a HOI bomlása, mind a hidrogén-peroxiddal való

Az I2O szerepe
reakciója másodrendű kinetikát követ a hipojódossavra nézve [44, 46, 82, 83]. Ez
a másodrendű kinetika megérthető, ha feltételezzük, hogy a 2 HOI −−⇀↽−− I2O +
H2O reakcióban keletkező I2O részvételével mennek végbe ezek a folyamatok.
Az I2O megjelenését ezen kívül légkörkémiai folyamatokban is feltételezték [87,
88].

96%-os kénsav-
ban megjelenhet
az I2O

Az I2O-t tömény kénsavas közegben jód és jodát reakciójában állítottuk elő.
100%-os kénsavas közegben Gillespie a következő jódvegyületek megjelenését
feltételezte: (IO)HSO4, I3

+, I5
+ [61–65]. Ugyanakkor az általunk használt 96%-os

kénsavban lényegesen nagyobb a H3O+ koncentráció, ami lehetővé teszi az I2O
megjelenését: (IO)HSO4 + I3

+ + 2 HSO4
– + H3O+ −−⇀↽−− 2 I2O + 3 H2SO4.

A tömény kén-
savas I2O oldat
illékony I(+1) ve-
gyületet tartalmaz

Azt tapasztaltuk, hogy az így előállított tömény kénsavas I2O oldatból I(+1)
távozik a gázfázison keresztül. A tömény kénsavas I2O oldat légterét összekö-
töttük egy jodidionokat tartalmazó reaktor légterével, és a jodidion-koncentrációt
egy jodid-szelektív elektróddal követtük. A mérés során a jodidion-koncentráció



84 4. FEJEZET. ÖSSZEFOGLALÁS

a I+ + I– −−→ I2 reakció miatt folyamatosan csökkent. Az elektromotoros erő–idő
görbe egy titrálási görbe alakjára hasonlított, ami egy állandó anyagárammal tör-
ténő I(+1) betáplálásra utalt. Ez alapján feltételezhetjük, hogy a tömény kénsavas
oldatban kialakult egy egyensúlyi I2O koncentráció, és a dijódmonoxid átdiffun-
dált a jodid tartalmú reaktorba, csökkentve az ottani [I– ]-t.

Az I2O jól oldó-
dik DCM-ban

A Cl2O, valamint a Br2O is oldódik szén-tetrakloridban. Az I2O kirázható
DCM-nal a tömény kénsavas közegből. Az így kapott DCM-os oldattal elvégezve
az illékonysági kísérletet még nagyobb I2O koncentrációt mértünk a DCM fázis
felett, mint az eredeti kénsavas oldat esetében. Ez arra utal, hogy az I2O valóban
jól oldódik DCM-ban, és a kénsavas fázisból történő kirázás során a kénsavban a
jódvegyületek között fennálló egyensúlyt is eltoltuk az I2O képződés irányába.

Az oxijódvegyületek igen reaktívak, így a DCM-nal is elreagálhattak volna.

A DCM nem rea-
gál I2O-val

NMR mérések alapján viszont megállapítottuki, hogy a DCM nem vett részt kémi-
ai reakcióban, így valóban csak oldószerként játszik szerepet a kénsavas fázisból
történő kirázás során.

A tömény kénsavas I2O oldatban az I2O-t kimutattuk tömegspektrumok alap-
ján is. Az tapasztaltuk, hogy kis mennyiségű víz hozzáadása során nőtt az I2O csú-

I2O a tömegspekt-
rumon

csa a tömegspektrumban, ami alátámasztja korábbi megállapításunkat, miszerint
kis mennyiségű víz jelenléte az I2O képződés irányában tolja el az egyensúlyokat.

Mivel a tömény kénsavas I2O feletti gőztérben számottevő I2O koncentrációt
mértünk, így az anyagot megpróbáltuk tisztán előállítani gázfázisból. Az I2O ol-

Előállítottuk
az I2O-t!

dat fölé zárt térben egy folyékony nitrogénnel hűtött „hideg ujjat” tettünk, melyen
kivált az I2O. Az anyag színe kezdetben világos barna volt, mely a réteg vasta-
godásával egyre sötétebbé vált. Az anyag ugyanakkor – a Br2O-hoz hasonlóan –
alacsony hőmérsékleten elbomlott, a nitrogén elforrása után vékony réteg esetén
nyom nélkül eltűnt. Vastagabb I2O rétegnél a bomlás során keletkező feketés jód-
kristályokat lehetett megfigyelni a hideg ujj felületén, ami arra utal, hogy – a többi
X2O összegképletű halogén vegyülettel analóg módon – a dijódmonoxid jódra és
oxigénre bomlik.

Az I2O-nak fontos szerepe van a jódoszcillátorok mechanizmusában, a légkör-
kémiában, részt vehet a globális jód körforgásban [53–56], illetve az atomreakto-

Az I2O egy po-
tenciális jódozó
szer

rokból is I(+1) formában távozhatnak jódvegyületek [57–59]. A gyakorlatban – a
Cl2O klórozó hatásához hasonlóan [74] – jódozási reakciókban lehetne felhasz-
nálni az I2O DCM-os oldatát.

iEzeket az NMR spektrumokat nem mutatjuk be külön, mivel a negatív kísérlet következtében
tiszta DCM spektrumokat kaptunk.
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pH-oszcillátorok csatolása

A pH-oszcillátorok csatolásának példáján egy új eljárást mutattunk be, mely-

Az új megkö-
zelítéshez egy
új terminológiát
használtunk

nek során egy új terminológiát használtunk a vezérlő (mester) és alárendelt
(szolga) rendszerek közötti csatolás tanulmányozására. A bemutatott példában a
mester rendszer egy pH-oszcillátor, míg a szolga rendszer egy pH függő egyensú-
lyi rendszer, a karbonát–szén-dioxid rendszer.

A hasonló rendszerekkel kapcsolatban korábban publikált tanulmányok az
egyensúlyi alrendszer célvegyületeinek oszcillációs tulajdonságaira koncentrál-
tak, és igyekeztek minimálisra csökkenteni a szolga rendszer visszahatását a mes-
ter rendszerre [91, 97–101, 103]. Ennek az úgynevezett mester–szolga kölcsön-

A mester–szolga
kölcsönhatás

hatásnak a fő jellemzője az, hogy a mester rendszer (egy pH-oszcillátor) vezérli
a szolga rendszert (egyensúlyi reakciót), és az alárendelt rendszer visszahatása
elhanyagolható, nem képes befolyásolni a mester rendszer fő tulajdonságait.

A bemutatott példában egy bromát–szulfit pH-oszcillátor – mint mester rend-
szer –, és a karbonát–szén-dioxid egyensúlyi rendszer – mint szolga rendszer –
kölcsönhatását vizsgáltuk. A vizsgálataink során megállapítottuk, hogy egy reak-

Térbeli elkülöní-
tés nélkül nincs
tökéletes mester–
szolga kapcsolat

toron belül homogén közegben a tökéletes mester–szolga csatolás nem valósítható
meg egy olyan csatoló anyagfajta révén, mely mind a mester, mind pedig a szolga
rendszer kinetikáját befolyásolja. Esetünkben a csatoló anyagfajta – a hidrogénion
– közvetlenül részt vesz a pH-oszcillátor autokatalitikus folyamataiban, így ha a
szolga rendszer kis mértékben perturbálja a csatoló anyagfajta koncentrációját, az
is nagy hatást gyakorolhat a mester rendszer fő jellemzőire.

A csatolás erőssége módosítható

4.3. ábra. Mester–szolga rendszerek köl-
csönhatása.

a szabályozó anyagfajta – hidrogén-
karbonát – koncentrációjával, mely re-
verzibilisen reagál a hidrogénionok-
kal. A szabályozó anyagfajta kis kon-

A szabályozó
anyagfajta módo-
sításával a szolga
rendszer tulajdon-
ságai változnak

centrációjánál a visszacsatolás mérté-
ke a mester rendszerre gyakorlatilag
elhanyagolható, ugyanakkor a célve-
gyület – mely a szolga rendszer ré-
sze – oszcillációs viselkedése mérhe-
tő mértékben módosul a szabályozó
anyagfajta koncentrációjának változ-
tatásával. Ezt nevezik mester–szolga csatolásnak, és eddig általában ezt a stra-
tégiát követték csatolt rendszerek tervezésekor [91, 97–100, 104, 105].

Ugyanakkor nincs éles határvonal a mester–szolga rendszerek és az egyen-
rangú csatolás között, az átmenet – a szabályozó anyagfajta koncentrációjá-
nak növelésével – folyamatosnak tekinthető. Esetünkben a hidrogén-karbonát-
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koncentráció emelésével a mester rendszer tulajdonságai egyre nagyobb mérték-

Folyamatos az
átmenet mester–
szolga rendszerek
és az egyenrangú
csatolás között

ben módosultak: a pH-oszcillátor periódusideje és amplitúdója csökkent, valamint
a szabályozó anyagfajta hidrogénion megkötő tulajdonsága révén az oszcillátor
egyre kevesebb idő töltött savas állapotban.

A kísérletekben, illetve a végrehajtott numerikus szimulációkban is a rend-

Nagy szabályozó
anyagfajta kon-
centráció esetén
egyenrangú csato-
lást kapunk

szer kritikus viselkedést mutatott. Ha a hidrogén-karbonát-koncentráció elért egy
határt, akkor az oszcillációs viselkedés megszűnt. Ennél a határkoncentrációnál
a csatolás már egyértelműen egy egyenrangú csatolás, hiszen egy kis koncentrá-
ció változás is jelentős mértékű változást okoz, az oszcillációs viselkedés helyett
stabil stacionárius állapotba kerül a rendszer.

Továbbá érdemes megjegyezni, hogy ez az általunk bemutatott bromát–szulfit-

A szén-dioxid
egy gázfázisú
célvegyület

oszcillátorhoz csatolt karbonát–szén-dioxid egyensúlyi rendszer az első olyan
rendszer, melyben egy gázfázisú komponens koncentrációjában figyelhettünk meg
oszcillációs viselkedést egy pH-oszcillátor és egy pH-függő egyensúlyi rendszer
csatolása során.

Kiemeljük továbbá a visszacsatolás szabályozásának fontosságát. A csatolás

A csatolással fi-
nomhangolhatók
az oszcillátorok

erősségének szabályozásával ugyanis hangolhatók a mester rendszer olyan tulaj-
donságai is, melyeket egyébként nehezebb lenne befolyásolni. Az általunk bemu-
tatott példában a pH-oszcillátor amplitúdóján és periódusidején kívül az alacsony
és magas pH-n eltöltött idő arányát is képesek voltunk befolyásolni. Hasonló csa-
tolási stratégiával olyan oszcillátorok hozhatók létre, melyek tulajdonságai jelen-
tősen eltérhetnek az eredeti reakcióétól.

Egy reaktoron belül – a közös kémiai környezet révén – a tökéletes mester–
szolga csatolás nem valósítható meg. A szolga rendszer valamilyen mértékben

A tökéletes
mester–szolga
csatolás megva-
lósítása térbeli
szeparációval

mindig visszahat a mester rendszerre. A visszahatás megszüntetése érdekében egy
– az elektrokémiában gyakran alkalmazott – módszert alkalmaztunk, a rendszerek
térbeli elválasztását. A gyakorlati megvalósítás során a mester CSTR reaktorból
kivezetett anyagot egy membránon keresztül átvezettük a szolga CSTR reaktoron.
Ilyen módon a szolga reaktor kölcsönhatásba lép a mester reaktorból kivezetett
anyaggal, de a mester reaktor állapota a szolga reaktorétól független. A visszaha-
tás teljes kiküszöbölésével megvalósítottuk a tökéletes mester–szolga csatolást: a
mester rendszer vezérli a szolga rendszert.

Mester rendszernek egy nagy periódusidejű bromát–szulfit pH-oszcillátort,
szolga rendszernek pedig egy kis periódusidejű, érzékeny hidrogén-peroxid–
szulfit pH-oszcillátort választottunk. A mester rendszer semleges állapotában a

A mester rendszer
vezérli a szolga
rendszert

szolga rendszer regulárisan oszcillált, míg a mester rendszer savas állapotában
a szolga rendszer irreguláris oszcillációt végzett. A jelenség oka az, hogy a
szilikongumi-membránon a szén-dioxid könnyen átjuthat, és a mester rendszer
savas állapotában keletkező nagy mennyiségű szén-dioxid a szolga rendszerbe
átjutva jelentősen perturbálja annak működését. Ezzel szemben a mester rend-
szer semleges állapotában a szén-dioxid–hidrogén-karbonát–karbonát egyensúly
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a hidrogén-karbonát felé van eltolódva, kevesebb szabad szén-dioxid van jelen az
oldatban, így a mester rendszer nem befolyásolja lényegesen a szolgaoszcillátor
működését.

A mester rendszerből kivezetett – és a szolga rendszerben található memb-
ránt elhagyó – oldat vizsgálatának során megállapítottuk, hogy a szolga rendszer
nem közvetlenül a mester rendszer állapotára reagál. A jelenség oka az, hogy a

A szolga rendszer
kölcsönhatása a
mester reaktorból
kivezetett anyag-
gal

szolga rendszer nem a mester rendszerrel érintkezik, hanem az abból kivezetett
oldattal, melyre viszont – kis térfogata révén – jelentős hatással van. Ennek meg-
felelően bár a mester és a szolga rendszer között valóban megvalósul a tökéletes
mester–szolga csatolás – mivel a mester rendszer tulajdonságai nem módosulnak
–, ugyanakkor a kölcsönhatás tervezésekor figyelembe kell venni, hogy a szol-
ga rendszer a mester reaktorból kivezetett anyaggal akár egyenrangú csatolást is
kialakíthat.

Autonóm módon
vezérelt csatolt
pH-oszcillátorok

A térben elválasztott csatolt pH-oszcillátoroknál képesek voltunk előírni auto-
nóm módon, hogy milyen időközönként milyen típusú – reguláris vagy irreguláris
– oszcillációt végezzen a szolga rendszer. A mester rendszer tulajdonságainak vál-
toztatásával ezek az időpontok finomhangolhatók, a csatolás erősségével pedig a
szolga rendszer állapotváltozásait befolyásolhatjuk.

A csatolási straté-
gia más rendsze-
rekre is alkalmaz-
ható

A megközelítést a pH-oszcillátorok példáján mutattuk be, de az nincs limitálva
ezekre a rendszerekre, ezt a csatolási stratégiát más kémiai vagy biokémiai rend-
szerekben is lehet használni, ahol a vezérlő oszcilláció más formában – például
redoxpotenciál formájában – nyilvánul meg.

4.1. Tézisek

1. Felvettem az Ag/AgI elektród jódossav kalibrációs görbéjét a hipo-
jódossav szennyezés rezorcinnal történő eltávolítása után. A jódossavra
az Ag/AgI elektród kis meredekségű, nem nernsti választ adott. Továbbá
megfigyeltem, hogy az elektród kis mennyiségű hipojódossav jelenlété-
ben nem reagál a jódossav koncentrációváltozására. Ezek alapján megál-
lapítottam, hogy az Ag/AgI elektród nagy HOI/HOIO szelektivitást mutat
[S1].
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2. Megmutattam, hogy a Pt elektróddal mérhető a HOI/I2 redoxpár [S2].
A mért kalibrációs görbe – a mérési hibán belül – egyezett az irodalmi
értékek alapján számítottal. Csereáram mérések segítségével igazoltam,
hogy az elektródpotenciált valóban a HOI/I2 redoxpár határozza meg.

3. A Pt elektród I2/I– , illetve HOI/I2 kalibrációs egyeneseinek metszés-
pontja alapján egy új, elektrokémiai módszerrel határoztam meg a jód-
hidrolízis állandóját [S2].

4. Tömény kénsavas közegben jodát és jód reakciójával előállítottam az
I2O-t, mely eddig csak elméleti lehetőségként volt ismert. Tömegspekt-
rometriai módszerekkel kimutattam az I2O jelenlétét a tömény kénsavas
fázisban. Megmutattam, hogy az I2O egy illékony vegyület, majd fo-
lyékony nitrogénes hűtés segítségével gázfázisból szilárd formában is
előállítottam.

5. Létrehoztam egy új megközelítést a csatolt kémiai rendszerek vizs-
gálatára [S4]. Megmutattam, hogy a csatoló anyagfajta koncentrációjá-
tól függően a kémiai rendszerek kapcsolata változtatható az egyenrangú
csatolás és a mester–szolga csatolás között. Térben elválasztott rend-
szerek segítségével megvalósítottam a tökéletes mester–szolga csatolást.
A tökéletes mester–szolga csatolásra bemutatott példaként a bromát–
szulfit–hidrogén-karbonát pH-oszcillátort csatoltam egy szilikongumi-
membrán segítségével a hidrogén-peroxid–szulfit–hidrogén-karbonát
pH-oszcillátorhoz. A csatolást a szilikongumi-membrán biztosította a
vízben oldott szén-dioxid átadásával.

„Nincs időm arra, hogy rövid levelet írjak Önnek,
így aztán hosszút írok.”

— Blaise Pascal



„Csak annak a statisztikának hiszek,
amit én magam hamisítottam.”

— Sir Winston Churchill

A. függelék

Az Ag/AgI elektród korróziós
potenciálja

Az általánosított Nicolsky-típusú egyenlet a korróziós
potenciál becslésére HOI–HOIO keverékekben

A Nernst-egyenlet ezüstionokra

MEGFONTOLÁSUNK kiindulási pontja, hogy az Ag/AgI elektród az ezüst-

A Nernst-
egyenlet [Ag+]-ra

jodid oldhatósági határa fölött méri a felületi ezüstionok-koncentrációját
[Ag+]s-t. Ekkor [Ag+]s >

√
Ks. Továbbá az elektromotoros erő kifejezhető a felü-

leti ezüstionok-koncentrációjával a Nernst-egyenletnek megfelelően:

EMF = EMF 0
Ag + sAg lg

(
[Ag+]s

)
, (A.1)

ahol EMF 0
Ag a tengelymetszete sAg pedig a meredeksége az ezüstionok kalib-

rációs egyenesének. (Az (A.1) egyenletben és a többi logaritmikus kifejezésben
a koncentrációt dimenziómentes egységekben használjuk, tehát a koncentrációt
osztjuk annak egységével, 1 M-al. Ekkora koncentrációnál – a referencia állapot-
ban: EMFref = EMF 0.)

Ha a tömbfázisban nincsenek [Ag+] ionok – [Ag+]B = 0 M –, akkor a felüle-
ti ezüstionok [Ag+]s valamilyen korróziós folyamatban keletkezhetnek. Ebben az

A korróziós reak-
cióban keletkező
[Ag+]s-t mérjük

esetben a korrozív ágensek a HOI, illetve a HOIO, melyek reagálhatnak az AgI-al
a (K 1.2) és a (K 1.3) egyenleteknek megfelelően. A Nernst-egyenlet érvényes –
az elektron és ioncsere egyensúlya gyorsan beáll [Ag+]s-al – de [Ag+]s függése
a tömbfázisbeli korrozív ágensektől ismeretlen. Ez az ismeretlen függvény azon-

89



90 A. FÜGGELÉK. AZ AG/AGI ELEKTRÓD KORRÓZIÓS POTENCIÁLJA

ban kalibrációval meghatározható. A további megfontolásokat egy korrozív ágens
jelenlétében kezdjük.

Felületi Ag+ koncentráció, ha az egyedüli korrozív ágens a HOI

A 3.1. táblázat alapján a HOI kalibrációs egyenes a következő alakban írható:

EMF = EMF 0
HOI + sHOI lg ([HOI]B), (A.2)

ahol EMF 0
HOI a tengelymetszete sHOI pedig a meredeksége a HOI kalibrációs

Összefüggés
[Ag+]s és [HOI]B

között

egyenesének, [HOI]B pedig a HOI tömbfázisbeli koncentrációja. Ha összehason-
lítjuk A.1-et és A.2-t, akkor a felületi Ag+ koncentráció kifejezhető a tömbfázis-
beli HOI koncentráció függvényeként:

[Ag+]s,HOI = αHOI ([HOI]B)βHOI , (A.3)

ahol [Ag+]s,HOI a (K 1.2) által létrehozott felületi Ag+ koncentráció, és

lgαHOI =
EMF 0

HOI − EMF 0
Ag

sAg
,

βHOI =
sHOI
sAg

.

(A.4)

A 3.1. táblázat adatai alapján αHOI = 0,667 és βHOI = 0,992.

Felületi Ag+ koncentráció, ha az egyedüli korrozív ágens a
HOIO

Az előző gondolatmenettel analóg módon a felületi ezüstionok koncentráció-

HOI helyébe ∀hol
HOIO-t írunk

jának meghatározásához felhasználhatjuk a HOIO kísérletileg meghatározott ka-
librációs görbéjét. Ezt a következő formában adhatjuk meg:

EMF = EMF 0
HOIO + sHOIO lg ([HOIO]B), (A.5)

ahol EMF 0
HOIO a tengelymetszete sHOIO pedig a meredeksége a HOIO kalibrációs

egyenesének, [HOIO]B pedig a HOIO tömbfázisbeli koncentrációja. Ismételten az

Összefüggés
[Ag+]s és
[HOIO]B között

Ag+ felületi koncentrációja kifejezhető a HOIO tömbfázisbeli koncentrációjának
segítségével:

[Ag+]s,HOIO = αHOIO ([HOIO]B)βHOIO , (A.6)
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ahol [Ag+]s,HOIO a (K 1.3) által létrehozott felületi Ag+ koncentráció, és

lgαHOIO =
EMF 0

HOIO − EMF 0
Ag

sAg
,

βHOI =
sHOIO
sAg

.

(A.7)

A 3.1. táblázat adatai alapján αHOI = 5,43 · 10 – 5 és βHOI = 0,379.

Felületi Ag+ koncentráció HOI és HOIO keverékében
A HOI–HOIO keverékek esetét figyelembe véve a potenciálmeghatározó kom-

ponens még mindig a felületi Ag+ ion, de ezt itt két korróziós folyamat hozza létre.

Független felületi
reakciók esete

Mindkét korrozív ágens reakció partnere az AgI – a (K 1.2), illetve a (K 1.3) re-
akcióknak megfelelően –, de a részletes mechanizmusa ezeknek a folyamatoknak
nem ismert. Egy lehetőség, hogy mind HOI mind HOIO reagál – egy heterogén
reakcióban – a szilárd AgI-al és felületi Ag+ ionokat termelnek egymástól függet-
lenül. Ebben az esetben a felületi stacionárius Ag+ koncentráció a két heterogén
reakció – (K 1.2) és (K 1.3) – által termelt stacionárius felületi Ag+ ionkoncentrá-
ciók összege:

[Ag+]s = [Ag+]s,HOI + [Ag+]s,HOIO. (A.8)

Általánosított Nicolsky-típusú egyenlet az EMF meghatározá-
sára

Az (A.8) egyenlet feltételezése alapján az Ag/AgI elektród korróziós potenci-

Az (A.1) egyen-
letbe írjuk
az (A.3) és
az (A.6) egyen-
leteket
az (A.8) szerint

álja becsülhető az általánosított Nicolsky-típusú egyenlet alapján:

EMF = EMF 0
Ag+sAg lg

(
αHOI ([HOI]B)βHOI + αHOIO ([HOIO]B)βHOIO

)
(A.9)

Átalakítva pedig:

EMF = EMF 0
HOI + sAg lg

(
([HOI]B)βHOI +

αHOIO
αHOI

([HOIO]B)βHOIO

)
(A.10)

A 3.1. táblázat adatai alapján pedig:

EMF/mV = EMF 0
HOI +62,6 lg

(
([HOI]B)0,992 + 8,14 · 10−5 · ([HOIO]B)0,379)

(A.11)

EMF 0
HOI értéke nem fix érték, hanem egy illesztett paraméter – a 3.1. táb-

lázatban szereplő 479 mV csak egy példa érték. Ez azért van, mert ahogy azt
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a 3.1.2. fejezetben írjuk: a tengelymetszet értékek ±5 mV-ot változhatnak egyik
napról a másikra. Ezek a változások ugyanakkor nem érintik az α értékeket, mivel
ezek a tengelymetszet értékek különbségeitől függenek, melyek nem változnak
napról napra.

A korróziós folyamatok szemléltetése

A korróziós folyamatok – melyek kialakítják az elektródpotenciált – az
Ag/AgI elektród felületén játszódnak le. Az elektród ugyanakkor nem közvet-
lenül a hipojódossav-koncentrációjára érzékeny, hanem a korróziós folyamatban
a felületen keletkező ezüstionokra. Ha a felületi és a tömbfázisbeli ezüstionok-
koncentrációja azonos, akkor az elektród a tömbfázisbeli ezüstion-koncentrációt
méri. A következő kísérletekben megmutatjuk hogy, nagy mennyiségű – és fe-
lületű – ezüst-jodid oxijódvegyületek jelenlétében nemcsak a felületi, hanem a
tömbfázisbeli ezüstion-koncentrációt is növeli, mivel a korróziós reakció olyan
nagy mértéket ölt, hogy az ezüst-jodid csapadék felületéről számottevő mennyi-
ségű ezüstion jut a tömbfázisba.
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A.1. ábra. A korróziós folyamatok szemléltetése: az Ag/AgI valamint a Pt elekt-
ród potenciáljának mérése a) 30,8 µM HOIO + 0,187 g AgI 1 M H2SO4-ban, b)
61,0 µM HOI + 0,191 g AgI 1 M H2SO4-ban

Az A.1. ábrán látható kísérletekben HOIO, illetve HOI oldatba tettünk – az
ábrafeliratban látható mennyiségben – ezüst-jodidot. Az ezüst-jodid a korróziós
reakciókban elreagál a jódossavval, illetve a hipojódossavval, és ezüstionok, illet-
ve a jódossav esetében hipojódossav keletkezik. A reaktorban tehát a tömbfázis-
beli ezüstion-koncentráció folyamatosan nő, így az Ag/AgI elektród a felületi és
tömbfázisbeli ezüstionok koncentrációjának összegét méri. A Pt elektród pedig –
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ahogy azt a 3.2. fejezetben megmutattuk – a hipojódossav/jód redoxpárt méri a
jódhidrolízis határpotenciálja felett.

A (K 1.3) egyenlet szerint a jódossav–ezüst-jodid reakcióban ezüstionok, illet-
ve hipojódossav termelődik:

AgI + HOIO + H+ −−⇀↽−− Ag+ + 2 HOI

Az A.1a. ábrán látható, hogyha jódossav oldatába teszünk – 1 M kénsavas kö-

Az Ag/AgI elekt-
ród válasza a
HOIO + AgI re-
akcióra

zegben – ezüst-jodidot, akkor a reakcióban keletkező hipojódossav – mely szintén
korrozív ágens –, valamint a tömbfázisban növekvő ezüstion-koncentráció mi-
att az Ag/AgI elektródpotenciálja jelentősen emelkedni kezd. Ennek oka, hogyha
a jódossav sztöchiometriai mennyiségű ezüst-jodiddal reagál, akkor háromszoros
mennyiségben keletkeznek ezüstionok, és – ahogy az a 3.1. kalibrációs görbe alap-
ján is látható – az ezüstionok adta válaszjel meghaladja a hipojódossav válaszjelét
is.

Érdemes megfigyelni, hogy a Pt elektródpotenciálja is nő a kísérlet során. En-

A Pt elektród vá-
lasza a HOIO +
AgI reakcióra

nek egyik oka, hogy a jódossav–ezüst-jodid reakcióban hipojódossav keletkezik,
és ez a Pt elektród által érzékelt hipojódossav/jód redoxpár oxidált állapotú kom-
ponense. A másik oka a potenciálemelkedésnek, hogy az ezüst-jodid képes ab-
szorbeálni a jódot, így a redukált komponens, a jódkoncentrációja csökken, ami
szintén növeli a potenciált. Ugyanakkor – a kettős hatás ellenére – a potenciál-
emelkedés mértéke elmarad az Ag/AgI elektródnál tapasztalttól, mivel a keletkező
hipojódossav is képes egy gyors korróziós folyamatban az ezüst-jodiddal reagálni,
így az ezüstionok koncentrációja növekszik gyorsabban, erre pedig a Pt elektród
nem érzékeny.

A (K 1.2) egyenlet szerint a hipojódossav–ezüst-jodid reakcióban is ezüstio-
nok termelődnek:

AgI + HOI + H+ −−⇀↽−− Ag+ + I2 + H2O

Az A.1b. ábrán látható, hogyha hipojódossav oldatába teszünk – 1 M kén-

Az Ag/AgI elekt-
ród válasza a HOI
+ AgI reakcióra

savas közegben – ezüst-jodidot, akkor a reakcióban keletkező ezüstionok mi-
att az Ag/AgI elektródpotenciálja emelkedni kezd. Kezdetben itt is csak a HOI
korróziós potenciálját méri az elektród, később pedig a tömbfázisbeli ezüstion-
koncentrációt, illetve a – csökkenő mennyiségű – HOI korróziós potenciált is. Ez
az emelkedés nem olyan nagy mértékű, mint amit a jódossav esetében láttunk,
mivel a hipojódossav és az ezüst kalibrációs görbéje 1 M-os kénsavban a 3.1. ábra
szerint majdnem egybeesik. Nagy különbséget jelent viszont, hogy itt nemcsak
a korróziós folyamatban a felületen keletkező ezüstion-koncentrációt érzékeli az
Ag/AgI elektród, hanem a tömbfázisban növekvő ezüstion-koncentrációra is rea-
gál.
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Az AgI hozzáadás hatására egy esetben tapasztaltunk potenciálcsökkenést,
nevezetesen akkor, amikor HOI oldathoz adtunk ezüst-jodidot, és a változást Pt
elektróddal követtük. Ekkor ugyanis a korróziós reakcióban csökken a hipojó-

A Pt elektród vá-
lasza a HOI +
AgI reakcióra

dossav mennyisége, és – mivel ez az oxidált állapotú redox komponens – ezáltal
csökken a Pt elektródpotenciálja. A csökkenés mértékét ugyanakkor csökkenti az
AgI jód elnyelő képessége, ugyanis a jód a redukált álapotú komponens ebben az
esetben, így koncentrációjának csökkentése növeli a potenciált.

A kísérletben megmutattuk tehát, hogy a feltételezett korróziós reakciók va-
lóban lejátszódnak, és ezek a folyamatok tehetők felelőssé az Ag/AgI elektró-

∃ a korróziós re-
akció

don mérhető potenciál kialakulásáért is. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy
ezek a folyamatok adott esetben befolyásolhatják is a mért reakciókat, mivel az
Ag/AgI elektród használata során kis mennyiségben ezüstionnal szennyezi a min-
tát, illetve a korróziós reakciókban kis mértékben csökkenti az oxijódvegyületek
koncentrációját is. A mi esetünkben az elektród kis felülete miatt ezeket a hatá-
sokat a mérések során nem tapasztaltuk, a korróziós jelenség – tömbfázisban –
csak nagy mennyiségű és nagy felületű ezüst-jodid csapadék bejuttatása esetén
vált megfigyelhetővé.



„Thermodynamics is a funny subject.
The first time you go through it, you don’t
understand it at all. The second time you
go through it, you think you understand
it, except for one or two small points. The
third time you go through it, you know
you don’t understand it, but by that time
you are so used to it, it doesn’t bother
you anymore.”

— Arnold Sommerfeld

B. függelék

A Pt elektród tulajdonságai

A Pt elektród kalibrációs egyenesei

APT INDIKÁTOR és a referenciaelektródból álló galváncella elektromotoros
erejét EMFPt = εPt− εRef alapján számítjuk ki az elektródpotenciálokból

EMFPt számolá-
sa

és ezeket az elméleti értékeket hasonlítjuk össze a kísérleti adatokkal. A számolá-
sokban a nernsti választ feltételezzük, és a diffúziós potenciálokat elhanyagoljuk.
Így az EMFPt lineáris függvénye lg([ox]/[red])-nek, és a kalibrációs egyenesek
abszolút értéke 59,16 mV – egy elektron átadás és 25 °C esetén. A számolások-
ban használt standard elektródpotenciálokat a B.1. táblázat tartalmazza.

referenciaelektródnak egy Ag/AgCl elektródot használtunk, melyet 0,1 M-os
KCl-al töltöttünk – a részletek a 2.2.2. fejezetben találhatók. A diffúziós potenciál
csökkentése érdekében a referenciaelektród – a reaktorhoz hasonlóan – 25 mM-os
kénsavat tartalmazott. Az Ag/AgCl elektródpotenciálja a normál hidrogén elekt-

A referenciaelekt-
ród

ródhoz (NHE) képest 288,1 mV [134]. Ez az érték körülbelül megegyezik az
ε0(Ag/AgCl) = 222,3 mV standard elektródpotenciál és a 0,1 M-os KCl-ban γ
= 0,77-os aktivitási együtthatóval [135, 136] számolt értékkel: εRef = 222,3 -
59,16·lg(0,77·0,1) = 288,2 mV. A 25 mM-os kénsav hozzáadása kicsit növeli az
ionerősséget, és csökkenti az aktivitási együtthatót, de a hatás kisebb a kísérleti
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B.1. táblázat. A számolásokhoz használt standard elektródpotenciálok ε0 [133].

Félcella–reakció ε0 / mV

I2(c) + 2 e–

−−−−→ 2 I– 535,5
I2(aq) + 2 e–

−−−−→ 2 I– 621,0
AgI(s) + e–

−−−→ Ag(s) + I– -152,2
AgCl(s) + e–

−−−→ Ag(s) + Cl– 222,3
Ag+(aq) + e–

−−−→ Ag(s) 799,1

hibánál.

Kalibrációs egyenes a HLP alatt
A kísérletek értékelése során a potenciálokat kísérleti értékek, a koncentrá-

ciók függvényében fejeztük ki. Ugyanakkor a referencia állapot a B.1. táblázat-

Aktivitások
ban a standard elektródpotenciálokra olyan oldatokra van megadva, melyben az
anyagok 1 M-os aktivitással rendelkeznek. Így a Pt elektród elméleti potenciálja
a következőképpen fejezhető ki:

εPt(I
−/I2) = ε0

Pt(I
−/I2)− 59,16 mV · lg a(I−)√

a(I2)
. (B.1)

Az összefüggés használatában ugyanakkor nehézséget jelent, hogy ismernünk
kell az egyes összetevők aktivitási együtthatóját. Azokban az esetekben, ahol ez
nem ismert, az aktivitásokat a koncentrációval közelítjük, feltesszük tehát, hogy az

Koncentrációk
aktivitások he-
lyett

aktivitási együttható 1 közelében van – lásd a B. függelék megjegyzését. Ugyan-
akkor aktivitást írunk az egyenletekbe koncentráció helyett, ha ismerjük a pon-
tos értékét, vagy ha egy levezetésben ezt tudjuk használni. Így ezek a számo-
lások könnyen frissíthetőek, ha új aktivitás értékek válnak ismertté. Bevezetve
ε0
Pt(I

−/I2) = 621 mV-ot és εRef = 228,2 mV-ot, az „elméleti” kalibrációs egyenes
a HLP alatt az alábbi formában írható:

εPt(I
−/I2) /mV = 332,8− 59,16 mV · lg [I−]√

[I2]
. (B.2)

Mivel a kísérleti érték a 2.4. ábrán csak 325,8 mV, így ha a Pt kalibrációs
egyenes HLP alatti részét szeretnénk referenciaelektródnak választani, akkor a
kísérleti értékeket el kell tolni 7,0 mV-tal.(A gondolatmenet részletesebb kifejtése
a 3.2.2. fejezetben található.)
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Kalibrációs egyenes a HLP felett

Termodinamikai szempontból ugyanazoknak az összefüggéseknek kell érvé-
nyesnek lennie a kalibrációs egyenesre a HLP alatt és felett, ha beáll a jódhidro-
lízis egyensúlya. A HLP felett ugyanakkor a jodidkoncentráció nagyon alacsony,
így a jodid/jód redoxpár nem képes kialakítani egy stabil elektródpotenciált. Eb-
ben a tartományban a hipojódossav/jód redoxpár állítja be az elektródpotenciált.
Schmitz végrehajtott egy összehasonlító elemzést a publikált kísérleti jódhidrolí-
zis egyensúlyi állandókkal, és ezeket nulla ionerősségre extrapolálta [120], K0

H :

K0
H =

a(I−)a(H+)a(HOI)

a(I2)
. (B.3)

Mivel a nem ionos – molekuláris – komponensek aktivitási együtthatója 1 kö-
zelében van, így a következő formában írhatjuk az egyenletet:

K0
H ≈

a(I−)a(H+)[HOI]

[I2]
. (B.4)

Schmitz szerint K0
H = (5,3±0,1) · 10 – 13 M2.

Ha (B.1) és (B.4) felhasználásával kiküszöböljük a(I−)-t:

εPt(HOI/I2) = ε0
Pt(I

−/I2)− 59,16 · lg K0
H

a(H+)
+ 59,16 · lg [HOI]√

[I2]
, (B.5)

ahol a(H+) = 0,029 M a kísérletekben használt 25 mM-os kénsavban [137]:

εPt(HOI/I2)/mV = 332,8 − 59,16 · lg 5,3 · 10−13

0,029
+ 59,16 · lg [HOI]√

[I2]
=

= 968,1 + 59,16 · lg [HOI]√
[I2]

.

(B.6)

A kísérleti érték a 2.4. ábra alapján 962,7 mV, de – ahogy a 3.2.2. fejezetben
kifejtjük – ezt még +7,0 mV-tal el kell tolni.

A jódhidrolízis egyensúlyi állandó számítása a kalibráció egye-
nesek metszéspontja alapján

Termodinamikai egyensúlyban a platinaelektród potenciálja és a galváncel-
la elektromotoros ereje kiszámolható mind a jodid/jód, mind a hipojódossav/jód
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redoxpár alapján. Ez az állítás igaz a hidrolízis határpotenciálnál is, ahol a két
kalibrációs egyenes metszi egymást.

EMFPt(I
−/I2)HLP = EMFPt(HOI/I2)HLP (B.7)

A kísérleti kalibrációs egyenesek aktivitásokkal felírva:

325,8− 59,16 · lg a(I−)HLP√
a(I2)HLP

= 962,7 + 59,16 · lg a(HOI)HLP√
a(I2)HLP

, (B.8)

így pedig

K0
H kiszámítha-

tó a kalibrációs
egyenesek met-
széspontjából

−636,9 = 59,16 · lg a(HOI)HLP√
a(I2)HLP

· a(I−)HLP√
a(I2)HLP

= 59,16 · lg K0
H

a(H+)
. (B.9)

Ezután behelyettesítve a(H+) = 0,029 M-t:

K0
H = (4,97± 0, 20) · 10−13M2, (B.10)

egy ±1 mV-os hibát feltételezve a mért kalibrációs egyenesek tengelymetszet kü-
lönbségeiben (ez itt 636,9 mV). Fontos megjegyezni, hogy a referenciaelektród

A referenciaelekt-
ród nem befolyá-
solja K0

H-t

potenciálja nem befolyásolja a tengelymetszetek különbségét – mivel mindkét
tengelymetszet elmozdulása ugyanakkora lesz, ha a referenciaelektród potenci-
álja nem pontos –, így a méréseink legbizonytalanabb része nem befolyásolja ezt
az értéket.

A hipojódossav és a jodidion aktivitás szintén számítható a kalibrációs egye-
nesek metszéspontja alapján. Mivel ekkor az aktivitásuk azonos:

a(HOI)HLP = a(I−)HLP =

√
K0
H · a(I2)

a(H+)
, (B.11)

így a kísérleti HLP:

EMFPt,HLP/mV = 962,47 + 59,16 · lg a(HOI)√
a(I2)

=

= 962,47 + 59,16 · lg K0
H

a(H+)
.

(B.12)

Ha behelyettesítjük a K0
H = 4,97 · 10 – 13 M2 és a(H+) = 0,029 M értékeket:

EMFPt,HLP = 644,2 mV. (B.13)

EMFPt,HLP függ
a referenciaelekt-
ródtól

Ezt az értéket ugyanakkor befolyásolja a referenciaelektród potenciál változá-
sa. Ez az oka annak, hogy a referenciaelektród potenciálját 7 mV-tal korrigáltuk
az elméleti egyenesekkel való összehasonlítás során.
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Megjegyzések
1. Figyelembe véve a matematikai egyenleteket, valakiben az a hamis benyo-

más alakulhat ki, hogy K0
H közelítések nélkül meghatározható. A kalibráci-

ós egyenesek mérésekor az x koordinátákon az aktivitások helyébe koncent-
rációkat írtunk és ezzel feltételeztük, hogy az aktivitási együtthatója minden
komponensnek egyi. A hipojódossav és a jód esetében ez jó közelítés, mivel

Az aktivitások
koncentrációkkal
történő helyette-
sítése kis hibát
okoz K0

H-ban

ezek híg vizes oldatokban molekulák, így aktivitási együtthatójuk egyhez
közeli. Elméletileg 25 mM-os kénsavban a jodidion aktivitási együttható-
jánál jelentősebb eltérést kellene tapasztalni. Ugyanakkor azt találták [32],
hogy az ezüst-jodid oldhatósági szorzata 25 mM-os kénsavban és desztillált
vízben – jó közelítéssel – azonos, így a jodidion aktivitási együtthatója is
1-hez közeli érték lehet.

2. Egy másik félrevezető gondolat lehet, hogy K0
H számolásához ismernünk

[HOI] majdnem
100%-os kiterme-
léssel keletkezik
[Ag+]-ból, így
K0
H egy lépésben

számolható

kell K0
H-at. A hipojódossav-koncentráció meghatározásához ugyanis – me-

lyet ezüstionok jódoldathoz történő hozzáadásával állítottunk elő – előre
ismerni kell az egyensúlyi állandókat. A hipojódossav kitermelése ezüstio-
nok hozzáadásakor nem 100%, és a keletkező [HOI] pontos kiszámításához
szükség van egy kezdeti hidrolízis állandóra. Valójában ez egy iterációs el-
járás, mely igen jó közelítést ad már az első lépés után. Ennek oka, hogy a
HOI kitermelés 99% fölött van a kalibrációs egyenes összes pontjára – az
ezüst-jodid rossz oldhatósága miatt –, így a kalibrációs egyenesek metszés-
pontjából számolt K0

H nem érzékeny a kezdeti jódhidrolízis állandóra.

3. A számolásainkban a hipojódossav protonálódásával nem számoltunk. En-

HOI protonálódá-
sát elhanyagoltuk

nek oka, hogy a protonálódás egyensúlyi állandója∼0,5 M [120], így H2OI+

elhanyagolható 25 mM-os kénsavban.

Az elektródok viselkedése telített jódoldatban
Tapasztalatunk szerint telített jódoldatban az elektródok közel ideális viselke-

dést mutatnak. Az Ag/AgI elektród kalibrációs egyenesének meredeksége – más

Ideális viselkedés
ccI2 oldatban

körülmények között – gyakran eltér az elméleti értéktől, ellenben telített jód és
ezüst-jodid jelenlétében a B.1. ábrán látható módon a két elektród potenciálja –
egy konstans értékkel eltolva – ugyanazt az időfüggést mutatja. A kísérletben te-
lített jódoldathoz adtunk jodidionokat, és ezeket titráltuk ezüstionokkal.

Kezdetben a potenciálnövekedést a jodidion-koncentráció csökkenése okozta
mindkét elektródnál. Az ekvivalenciapontok után pedig az ezüstion–jód reakció-

iA formulákban koncentrációk hányadosának függvénye szerepel, így igazából az is elég len-
ne, ha ezek hányadosa megegyezne az aktivitások megfelelő hányadosával.
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ban keletkező hipojódossav növelte az elektródpotenciált:

Ag+ + I2 + H2O −−→ HOI + AgI (K B.1)

A B.1. ábra betét ábráján felrajzoltuk az SLP (35,2 mV), illetve a HLP
(651,6 mVii) egyeneseket. Az az időpont, amikor ezek az egyenesek elmetszik az

A HLP és SLP
ekvivalenciapon-
tok nem esnek
egybe egymás-
sal és az inflexiós
ponttal sem!

adott EMF görbét – SLP esetében az EMFAg-t, HLP esetében pedig az EMFPt-t
–, akkor vagyunk a HLP-nek vagy az SLP-nek megfelelő ekvivalenciapontban.
Az ekvivalenciapontok nem eshetnek egybe, mivel az SLP-nek megfelelő ekvi-
valenciapontban az [I– ]SLP = [Ag+]SLP feltételnekiii, míg a HLP-ben a [I– ]HLP =
[HOI]HLP feltételnek kell teljesülnie. A potenciál görbék – ahogy ezt később meg-
mutatjuk – egymástól csak egy konstans eltolásban különböznek, így ezek infle-
xiós pontja egybeesik, ugyanakkor - mivel az ekvivalenciapontok más időpontban
jelennek meg – az inflexiós pont nem eshet egybe az ekvivalenciapontokkal.

A B.1. táblázat szerint az Ag/AgI elektródpotenciálja jodidionok mérésekor:

εAg(I
−) /mV = −152,2− 59,16 · lg a(I−). (B.14)

A B.1. táblázat szerint a Pt elektródpotenciáljának meghatározásakor a refe-
rencia állapot a jód–jodid rendszerben lehet a telített jódoldat. A logaritmuson be-

ccI2 oldatban a Pt
potenciálja csak a
jodidtól függ

lül – a dimenziómentesítés érdekében – osztani kell a referencia állapot értékével,
mely a legtöbb esetben a koncentráció egység, 1 M. Ezt az értéket – a rövidebb
írásmód érdekében – általában külön nem tüntetjük fel. Mivel itt a teljes mérést
telített jódoldatban végeztük, így a jód telítési értéke kiesik, hiszen egyensúlyban
ugyanaz az aktivitása, mint a referencia állapotban, és a Pt elektródpotenciálja
csak a jodidionok aktivitásától függ. Telített jódoldatban tehát a következő egyen-
letet írhatjuk:

εPt(I
−)sat /mV = 535,5− 59,16 · lg a(I−), (B.15)

ahol a sat index a telített jódoldatra utal.
A B.2. ábrán az EMFAg függvényében ábrázoltuk A B.1. ábrán bemutatott

EMFPt és
EMFAg csak egy
konstansban kü-
lönbözik!

titrálási kísérletben mért EMFPt értékeket. Ha a potenciálkülönbséget a két elekt-
ród között mérjük, akkor nincs szükség referenciaelektródra, ami a mérések leg-
nagyobb hibaforrását jelenti. A (B.14) és a (B.15) egyenletek különbsége alapján
meghatározható ennek a galvánelemnek az elméleti elektromotoros ereje:

EMFPt−Ag = εPt(I
−)sat − εAg(I−) =

= 535,5 mV + 152,2 mV = 687,7 mV.
(B.16)

iiA HLP pH függő, így ez a potenciál érték eltér a (B.13) egyenletben 1 M-os kénsavban meg-
határozott értéktől.

iiiAz (1.1) egyenlettel ellentétben itt nem a felületi koncentrációk azonosságát írtuk fel, mivel itt
egy lassú titrálás során az egész rendszerben folyamatosan fennáll az ezüst-jodid oldhatóságának
megfelelő egyensúly, így az Ag/AgI elektród nem felületi koncentrációkat, hanem – a felületi
koncentrációkkal azonos – egyensúlyi tömbfázisbeli koncentrációkat méri.



101

0 2000 4000 6000
-150

-100

-50

0

50

100

150

t / s

E
M

F A
g /

 m
V

500

550

600

650

700

750

800

 E
M

F P
t /

 m
V

1800 1900 2000
-150

-100

-50

0

50

100

150

E
M

F Ag
 / 

m
V

t / s

500

550

600

650

700

750

800

E
M

F Pt
 / 

m
V

B.1. ábra. Jodid oldat ezüstionokkal történő titrálásának követése telített jódoldat-
ban a Pt, illetve az Ag/AgI elektródokkal. Fekete görbe: Ag/AgI elektromotoros
ereje – a bal oldali skálával, kék görbe: a Pt elektród elektromotoros ereje – a jobb
oldali skálával. Kezdetben az 50 mL-es 25 mM-os kénsavban jóddal telített reak-
torba adtunk 0,1 ml 0,01 M KI oldatot és porított jódkristályokat, így a reaktor
jódra telített, és [I– ]0 ≈ 20 µM. Az oldatot 0,730 g 0,01 M-os AgNO3 oldattal
titráltuk 0,11 µL/s-os térfogatárammal.

Ez az érték tehát – telített jódoldatban – független a jodidionok koncentráci-
ójától is, a két elektród potenciálja egy referencia értékhez viszonyítva az időben
mindig ugyanúgy változik, csak ezzel a konstans értékkel eltolva. Mivel

EMFPt−Ag = (εPt(I
−)sat− εref)− (εAg(I−)−εref ) = EMFPt−EMFAg, (B.17)

ahol εref a referenciaelektród potenciálja, így:

EMFPt = EMFAg + 687,7 mV. (B.18)

Érdemes megjegyezni továbbá, hogy mivel a teljes mérés során végig fennáll
az ezüst-jodid oldhatósági egyensúlya, a trijodid egyensúly, illetve a jódhidrolízis
egyensúlya, így a potenciálokat tetszőleges komponens aktivitása alapján számol-
hatjuk, ugyanazt az eredményt kapjuk. A (B.18) egyenlet ennek megfelelően az
SLP, illetve a HLP felett is érvényes egyensúlyban, még akkor is, ha már nem a

Nernsti meredek-
séggel rendelke-
zik az Ag/AgI
elektród ccI2 ol-
datban

jodidionok, hanem az ezüstionok, illetve a hipojódossav határozza meg az elekt-
ródok potenciálját.

A B.2. ábrán látható, hogy a (B.18) egyenletnek megfelelően a mért értékek
egy egyenesre esnek. Ez azt jelenti, hogy telített jódoldatban ezüst-jodid jelen-
létében az Ag/AgI elektród viselkedése megegyezik az ideálisnak tekinthető Pt
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B.2. ábra. A B.1. ábrán látható titrálás alatt mért elektromotoros erők ábrázolása
egymás függvényében: az EMFPt–EMFAg görbe. A fekete görbe a mért adatokat,
a kék pedig az illesztett egyenest mutatja. A szürke szaggatott egyenesek a hidro-
lízis, illetve az oldhatósági határpotenciálokat mutatják. Ezek az egyenesek négy
eltérő koncentrációtartományra osztják a síkot.

elektród viselkedésével. Az ábrán látható továbbá az ekvivalenciapontok eltérése,
a görbe – a fentebb leírtaknak megfelelően – máshol metszi az SLP és a HLP
egyeneseket.

A mért görbe csak az SLP és HLP közötti tartományban tér el számottevően
az egyenestől. Ennek oka, hogy az inflexiós pont körül a leggyorsabb a poten-

Az inflexiós pont
környékén nem
ideális a viselke-
dés

ciál változás, így itt a legnehezebb az egyensúlyi feltételek elérése, illetve a kis
koncentráció miatt a csereáram is itt éri el minimumát, így az egyensúlyi poten-
ciál beállítása itt a legnehezebb. Még lassabb titrálással ennek a tartománynak a
mértéke csökkenthető.

A potenciál görbék gyakorlatilag tökéletesen azonos alakja ellenére – melyet
az 1-hez igen közeli meredekség is jelez –, a tengelymetszet értéke 673,0 mV,

A tengelymetszet
14,7 mV-tal eltér

mely 14,7 mV-tal elmarad az elméleti értéktől. Mivel ezt az értéket nem befo-
lyásolhatják az aktivitási együtthatók vagy a referenciaelektród, így feltételezhe-
tő, hogy valamely egyensúlyi állandó tolódott el a telített jódoldat hatására. Mi-
vel a jód képes oldódni az ezüst jodidban, így feltétezhetjük azt, hogy az ezüst-
jodid oldhatósági szorzata változott meg. Ha a (B.14) egyenletben ε0

Ag,sat értékét
-152,2 mV-ról -137,5 mV-ra növeljük, akkor az elméletivel azonos eredményt ka-
punk. A B.1. táblázat alapján felírhatjuk az Ag/AgI elektródpotenciálját ezüstio-
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nokkal is:

εAg(Ag+) /mV = 799,1 + 59,16 · lg a(Ag+). (B.19)

Ezután az ezüst-jodid oldhatósági szorzat behelyettesítésévelKs = a(I−)a(Ag+):

εAg(I
−) /mV = 799,1 + 59,16 · lgKs − 59,16 · lg a(I−), (B.20)

ahol 799,1 + 59,16 · lgKs = −137,5 a mérések alapján meghatározott tengely-
metszet érték szerint. Innét pedig az ezüst-jodid oldhatósági szorzata telített jód-

Feltételezés: az
eltérést az ezüst-
jodid oldhatósági
szorzatának válto-
zása okozza

oldatban:

Ks = 1,47 · 10−16M2. (B.21)

Ez az érték a B.1. táblázat alapján számított 8,32 · 10 – 17 M2-es értékhez képest
egy 1,77x-os növekedést jelent.



104 B. FÜGGELÉK. A PT ELEKTRÓD TULAJDONSÁGAI



„Úgyse hiszi senki el magának,
Hogy amit lát, az tényleg van,
Hanem várja, hogy a valódi látványt
Jelző kürtszó felharsan.”

— Kispál és a Borz: Zsákmányállat

C. függelék

A dijódmonoxid oldat gőznyomása
és tömegspektruma

Becslés az I(+1) oldatok feletti dijódmonoxid-
koncentrációra

DIFFÚZIÓKONTROLLT feltételezve meghatározhatjuk a 2.8. ábrán látható mé-
résben a I(+1)-K oldat feletti dijódmonoxid-koncentrációt. Ez a koncent-

Tisztán diffúzi-
ós anyagáramot
feltételezünk

ráció – a közelítések miatt – csupán nagyságrendi becslésnek tekinthető. Ha a
tömény kénsavas fázisban az I2O képződése csökkenti az I2O fluxust – tehát nem
tiszta diffúziókontrollról beszélünk –, akkor a számolt koncentráció kisebb a valós
egyensúlyi értéknél. Ilyen reakció a kénsavas I(+1)-K oldat esetében előfordulhat,
de a DCM fázisban ilyen reakció nem játszódhat le, mivel a DCM csak oldószere
nem reakciópartnere az I2O-nak.

A legnagyobb elhanyagolás a tisztán diffúziós anyagáram feltételezése, ekkor

Felső becslést
adunk [I2O]gas-ra

ugyanis elhanyagoljuk a készülékben fellépő konvektív áramokat. Az áramlás nö-
veli az I2O fluxusát, így a mért érték a valós egyensúlyi érték felső becslésének
tekinthető. Diffúziós anyagáramot feltételezve Fick II. törvénye szerint:

∂tc(r, t) = D∇2c(r, t). (C.1)

Stacionárius esetben pedig:

∂tc(r, t) = 0⇒ ∆c(r, t) = 0. (C.2)
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Egy dimenzióban, ha feltételezzük, hogy a jodid fázis felett 0, a kénsavas I(+1)
reaktor felett pedig c∗ a koncentráció, illetveL a két reaktor távolsága a gázfázison
keresztül, akkor a c(0, t) = 0 és c(L, t) = c∗ peremfeltételekkel a koncentráció
x-ben:

c(x) =
c∗

L
x. (C.3)

Fick I. törvénye szerint az anyagáram:

J(r, t) = −D∇c(r, t). (C.4)

A jodid oldatba érkező I(+1) fluxus egy dimenziós stacionárius esetben behelyet-
tesítve a (C.3) egyenletet:

J = −Dc
∗

L
. (C.5)

A jodidot tartalmazó reaktorban a jodidionok mennyiségének változása megad-
ható – a jodid anyagmérleg alapján – a mért koncentráció, illetve a I(+1) fluxus
alapján is:

dnI−

dt
=

d[I−]V

dt
= V

d[I−]

dt
= 2JA = −2DA

c∗

L
, (C.6)

ahol feltételeztük a térfogat állandóságát, a kettes szorzó pedig az I2O két I(+1)
tartalmából adódik. Ez alapján a tömény kénsavas I(+1) oldat felett az I2O kon-
centrációja:

c∗ =
V L

2DA

(
−d[I−]

dt

)
(C.7)

A dijódmonoxid tömegspektruma
Légköri nyomású kémiai ionizációt (APCI) használtunk az ionok előállítására.

Q1MS
Mivel a kimutatandó vegyületek jód és oxigén atomokat tartalmaztak, így – a nagy
elektron affinitás miatt – negatív ion detektálást használtunk a molekulatömegek
meghatározásánál. A C.1. ábrán látható Q1MS spektrumon több csúcs is látható.

A I– , I2
– ,I3

– ,I2O– ,I2Cl– , illetve a I2Br– ionok a spektrum 126,8, 253,6, 380,3,

Aszignáció
269,7, 288,7 és 332,4 Da-os m/z értékeihez rendelhetők. Ezeken kívül még to-
vábbi ionok is megtalálhatók a spektrumon. Anyaion-analízist hajtottunk végre
a 127 Da-os jodidionnal a jód tartalmú vegyületek azonosítása érdekében. Így
valamennyi anyaion azonosítható, melyből jodidion keletkezett az MSMS mérés
során. Az anyaion-analízis spektruma a C.2. ábrán látható.
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C.1. ábra. 3 ml I(+1)-K + 0,3 ml H2O oldat Q1MS spektruma.

a C.2. ábrán látható spektrumban jelenlevő valamennyi ion tartalmaz legalább
egy jód atomot. Ezek a csúcsok segítenek a Q1MS spektrumban található csú-
csok azonosításában. Néhány szokatlan kénsav tartalmú vegyület is kimutatható
a spektrumban (H2SO4 + I– ). A 298.7, illetve 312.7 Da-nál látható – jód tartalmú

Anyaion-analízis
– csúcsok csak a 45 és 59 Da tömegű anionok bevonásával magyarázhatók, me-
lyek a formát és acetátionok lehetnek. Nem jellemző, hogy ezekhez hasonló ion
adduktok alakuljanak ki APCI használata során.

A mérések során egyértelműen kimutattuk az I2O jelenlétét. Az előállítás sike-

Igazoltuk az I2O
előállítását!

rességét a 269,8-es m/z értéknél látható csúcs támasztja alá. A csúcs intenzitása
nem túl nagy, de ez a csúcs megtalálható az anyaion-analízis spektrumában is,
mely igazolja a jód atom jelenlétét a molekulában.
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C.2. ábra. 3 ml I(+1)-K + 0,3 ml H2O oldat 127 Da tömegű leányionnal felvett
anyaion-analízis spektruma.



„Falsche Noten zu spielen, ist unbedeu-
tend.
Ohne Leidenschaft zu spielen, ist
unentschuldbar.”

— Ludwig van Beethoven

D. függelék

pH-oszcillátorok csatolása

A szulfit–bromát pH-oszcillátor és a a karbonát–szén-
dioxid egyensúly csatolása homogén közegben

ACSATOLT bromát–szulfit pH-oszcillátor – mester rendszer – és a karbonát–
szén-dioxid egyensúly – szolga rendszer – mechanizmusát és kinetikáját

a D.1. táblázat tartalmazza. Öt sebességi együtthatót – R3, R6, R7, R9 és R11 –
illesztettünk a mért és számolt pH, illetve szén-dioxid-koncentráció görbék jobb

A modell
egyezése érdekében. A csatolt rendszer leírható a következő közönséges differen-
ciálegyenletekkel:

dci
dt

= Ri − κi(c0
i − ci), (D.1)

ahol ci, c0
i , Ri , κi rendre az i-edik komponens koncentrációja, betáplálási kon-

centrációja, összesített reakció sebessége, illetve térsebességei. A szimulációkban

Kezdeti-érték
feltételek

valamennyi kezdeti koncentrációt nullának vettük a CSTR reaktorban, kivéve a
következőket: [H+]0 = 0,00283 M, [HSO4

– ]0 = 0,00283 M, [BrO3
– ]0 = 0,0966 M,

[SO3
2 – ]0 = 0,0529 M, [Mn2+]0 = 0,00133 M, [HCO3

– ]0 = 0,001 M, [H2CO3]0 =
1,54·10 – 4 M.

iJelen esetben – az azonos betáplálási és elvételi sebességek révén – valamennyi komponens
tartózkodási ideje megegyezett.
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D.1. táblázat. A bromát–szulfit pH-oszcillátor szimulációkhoz használt kinetikai
modellje. R1–7: a szulfit–bromát pH-oszcillátor – mester rendszer–, R8–11: a
karbonát–szén-dioxid egyensúly – szolga rendszer –. Az R1–5 sebességi együtt-
hatók [126]-ben, R6–7 [138]-ben, R8–10 pedig [139]-ben találhatók. Az illesztett
sebességi együtthatók: k3, k6, k7, k9r. A k11 paramétert a FID detektor kalibrációja
során független kísérlet alapján hatroztuk meg.

N a reakció sebességi egyenlet ki
b

R1 SO3
2 – + H+ −−⇀↽−− HSO3

– r1 = k1[SO3
2 – ][H+] k1 = 5 · 10 10

r−1 = k−1[HSO3
– ] k−1 = 5 · 10 3

R2 HSO3
– + H+ −−⇀↽−− H2SO3 r2 = k2[HSO3

– ][H+] k2 = 6 · 10 10

r−2 = k−2[H2SO3] k−2 = 10 9

R3 3 HSO3
– + BrO3

– −−→ r3 = k3[HSO3
– ][BrO3

– ] k3 = 6,5 · 10 – 2

3 SO4
2 – + Br– + 3 H+

R4 3 H2SO3 + BrO3
– −−→ r4 = k4[H2SO4][BrO3

– ] k4 = 22
3 SO4

2 – + Br– + 6 H+

R5 SO4
2 – + H+ −−⇀↽−− HSO4

– r5 = k5[SO4
2 – ][BrO3

– ] k5 = 10 11

r−5 = k−5[HSO4
– ] k−5 = 10 9

R6 3 Mn2+ + BrO3
– + 3 H2O −−→ r6 = k6[Mn2+][BrO3

– ] k6 = 2,3 · 10 – 2

3 MnO(OH)+ + Br– + 3 H+

R7 MnO(OH)+ + 2 HSO3
– + 2 H+ −−→ r7 = k7[MnO(OH)+][HSO3

– ][H+] k7 = 2,0 · 10 4

Mn2+ + HS2O6
– + H2O

R8 CO3
2 – + H+ −−⇀↽−− HCO3

– r8 = k8[CO3
2 – ][H+] k8 = 10 11

r−8 = k−8[HCO3
– ] k−8 = 4,8

R9 HCO3
– + H+ −−⇀↽−− H2CO3 r9 = k9[HCO3

– ][H+] k9 = 5 · 10 10

r−9 = k−9[H2CO3] k−9 = 5,2 · 10 7

R10 H2CO3 −−⇀↽−− CO2(aq) + H2O r10 = k10[H2CO3] k10 = 16,5
r−10 = k−10[CO2(aq)] k−10 = 4,3 · 10 – 2

R11 CO2(aq) −−→ CO2(gas) r11 = k11[CO2(aq)] k11 = 9,1 · 10 – 4

a N a reakció sorszáma.
b ki az i-edik reakció sebességi együtthatója. A koncentráció egység: M, az idő egység: s.

Térben elkülönített pH-oszcillátorok csatolása

A térben elkülönített csatolt pH-oszcillátorokat három CSTR reaktorral mo-
delleztük. Az első – mester – reaktorban a bromát–szulfit-oszcillátor található,

A mester rendszer
a szimulációhoz pedig a D.1. táblázat adatait használtuk. Mivel itt a tökéletes
mester–szolga kapcsolatot szeretnénk modellezni, így a mester reaktorra a többi
reaktor nincs hatással, ebben a reaktorban a koncentrációk a betáplálási és kezdeti
koncentráció értékek alapján meghatározhatóak. A reciprok térsebesség 576 s.

A „cső reaktor”
A kísérletben a mester reaktorból kivezetett anyag és a szolga rendszer kö-

zötti anyagátadásért egy szilikon cső volt felelős. Ebben a csőben a koncentráció
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helyfüggő, de a térfogat, így az átlagos tartózkodási idő is kicsi. A csőben áramló
anyagot is – az egyszerűség kedvéért – egy CSTR reaktorral modellezzükMivel
a csőben az anyag eloszlása nem homogén, így egy pontosabb modellben par-
ciális differenciálegyenleteket kellene megoldani. – és csőreaktornak nevezzük,
melynek betáplálási koncentrációja megegyezik a mester reaktor adott időpontbeli
koncentrációjával, az anyag tartózkodási ideje – az 1:20 térfogataránynak megfe-
lelően – 29 s. A csőreaktorban is a mester reakciókinetikai egyenleteit használtuk
a D.1. táblázat szerint, de – zárt rendszer révén – a szén-dioxid nem távozhat a
gázfázis felé. Az oldott szén-dioxid-koncentráció a szolga rendszerrel való egyen-
súlyra törekszik. Feltételezzük, hogy a szén-dioxid fluxus arányos a koncentráció
különbséggel. Az anyagátadás mértéke a szilikoncső falán a csőreaktor felé ez
alapján:(

d[CO2]aq
dt

)
cs

= kcs([CO2]szaq − [CO2]csaq), (D.2)

ahol a cs index a csőreaktor komponenseire, az sz jelölés pedig a szolga reaktorra
vonatkozik. kcs = 0,01 1/sii.

A szolga rendszerben a reakciók a D.2. táblázat egyenletei szerint játszódnak

A szolga rendszer
le. A reciprok térsebesség 500 s, és a szolga reaktor térfogata 20x akkora, mint a
csőreaktor térfogata. Ennek megfelelően ugyanakkora szén-dioxid anyagmennyi-
ség áthaladása a membránon a csőreaktorban 20x akkora koncentráció változást
hoz létre, mint a szolga reaktorban, tehát a (D.2) egyenlet a szolga reaktorra felírva
huszad akkora sebességi együtthatót tartalmaz – ksz = 5 · 10 – 4 1/s.

A betáplálási koncentrációk a mester reaktorra azonosak a korábban leír-
takkal: [H+]0 = 0,00283 M, [HSO4

– ]0 = 0,00283 M, [BrO3
– ]0 = 0,0966 M,

Kezdeti, betáplá-
lási koncentrációk

[SO3
2 – ]0 = 0,0529 M, [Mn2+]0 = 0,00133 M, [HCO3

– ]0 = 0,001 M, [H2CO3]0

= 1,54·10 – 4 M. A csőreaktor betáplálása a mester reaktor adott pillanatbeli kon-
centrációja alapján történt. A szolga rendszer esetében: [H+]0 = 5,22 · 10 – 4 M,
[SO3

2 – ]0 = 4,35 · 10 – 3 M, [H2O2]0 = 5,97 · 10 – 2 M, [CO3
2 – ]0 = 3 · 10 – 4 M.

A teljes rendszer kvantitatív modellezése összetett feladat lenne, melyben fi-
gyelembe kellene venni, hogy a szilikon csőben a koncentráció helyfüggő, illetve
a membránban se lineárisan változik a szén-dioxid-koncentráció. Az irodalom-
ban a pH-oszcillátorok leírására rendelkezésre álló modellek sem adnak tökéletes
egyezést a kísérleti értékekkel, így a csatolt térben elkülönített autonóm mester–
szolga pH-oszcillátorok leírásánál csak egy fél-kvantitatív leírásra törekedtünk.

Egyenrangú csa-
tolás a cső és a
szolga reaktor
között

A D.6. ábrán láthatóak a szimulációban kapott pH–idő görbék. A mester rend-
szer tulajdonságai – a csatolás jellegéből adódóan – függetlenek a többi rendszer
tulajdonságaitól. A csőreaktor tulajdonságai – ahogy azt a 3.17. ábrán is láthattuk

ii„Ex has” érték, mellyel a kísérletihez hasonló számolt görbéket kaptunk.
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D.2. táblázat. A hidrogén-peroxid–szulfit pH-oszcillátor szimulációkhoz használt
kinetikai modellje. Az R2 és R6 sebességi együtthatók [126]-ben, a többi sebes-
ségi együttható pedig [139]-ben található. A modell így teljesen az irodalomból
származik, ezeken az értékeken nem módosítottnuk. A szén-dioxid elvétel sebes-
sége a reaktor geometriájától, a kevertetéstől stb. függ, ezt az értéket – k10-et –
10 – 3-nak vettük.

N a reakció sebességi egyenlet ki
b

R1 SO3
2 – + H+ −−⇀↽−− HSO3

– r1 = k1[SO3
2 – ][H+] k1 = 5 · 10 10

r−1 = k−1[HSO3
– ] k−1 = 3 · 10 3

R2 HSO3
– + H+ −−⇀↽−− H2SO3 r2 = [HSO3

– ][H+] k2 = 6 · 10 10

r−2 = k−2[H2SO3] k−2 = 10 9

R3 H2O2 + HSO3
– −−→ SO4

2 – + H+ + H2O r3 = k3[H2O2][HSO3
– ] k3 = 3,5

R4 H2O2 + HSO3
– + H+ −−→ r4 = k4[H2O2][HSO3

– ][H+] k4 = 1,5 · 10 7

SO4
2 – + 2 H+ + H2O

R5 H2O2 + SO3
2 – −−→ SO4

2 – + H2O r5 = k5[H2O2][SO3
2 – ] k5 = 0,2

R6 SO4
2 – + H+ −−⇀↽−− HSO4

– r6 = k6[SO4
2 – ][H+] k6 = 10 11

r– 6 = k– 6[HSO4
– ] k– 6 = 10 9

R7 CO3
2 – + H+ −−⇀↽−− HCO3

– r7 = k7[CO3
2 – ][H+] k7 = 10 11

r−7 = k−7[HCO3
– ] k−7 = 4,8

R8 HCO3
– + H+ −−⇀↽−− H2CO3 r8 = k8[HCO3

– ][H+] k8 = 5 · 10 10

r−8 = k−8[H2CO3] k−8 = 8,6 · 10 6

R9 H2CO3 −−⇀↽−− CO2(aq) + H2O r9 = k9[H2CO3] k9 = 16,5
r−9 = k−9[CO2(aq)] k−9 = 4,3 · 10 – 2

R10 CO2(aq) −−→ CO2(gas) r11 = k10[CO2(aq)] k10 = 10 – 3

a N a reakció sorszáma.
b ki az i-edik reakció sebességi együtthatója. A koncentráció egység: M, az idő egység: s.

– jelentősen módosulnak a szolga rendszerrel való kölcsönhatás következtében. A
csatolás nélkül ennek a reaktornak a pH–idő görbéje gyakorlatilagiii azonos lenne
a mester reaktor pH-idő görbéjével.A csőreaktor azonban egyenrangú csatolásban
van a szolga reaktorral.

A szolga rendszer tulajdonságai a mester rendszer állapotának megfelelően az

A mester pH-
oszcillátor vezér-
li az alárendelt
egyenrangú rend-
szereket

időben jelentősen változnak, amikor a csőreaktorból nagyobb mennyiségű szén-
dioxid jut a szolga rendszerbe – savas állapot esetén–, a pH oszcilláció amplitúdó-
ja és periódusideje lecsökken. Amikor pedig a csőreaktor a semleges állapot felé
közeledik, a szolga rendszer amplitúdója ismét növekedni kezd.

A kísérletekhez hasonlóan a szimulációk alapján is látható, hogy a szolga
rendszer a mester rendszerhez képest egy kis késéssel reagál, mivel a csőreak-

iiiA kis eltérés annak a következménye, hogy a csőreaktorból a légkör felé nem távozhat szén-
dioxid.
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torral egyenrangú csatolást alakít ki, és annak tulajdonságait már jelentősen képes
módosítani. Úgy tekinthetünk tehát a teljes rendszerre, hogy a mester reaktor ve-
zérli az egyenrangú csatolásban résztvevő „cső”–szolga rendszert.
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D.1. ábra. A kísérleti (kék) és a számolt (piros) pH, illetve szén-dioxid-
koncentráció görbék összehasonlítása különböző betáplálási hidrogén-karbonát-
koncentrációk esetén: (a) 0 mM, (b) 0,34 mM, (c) 0,67 mM, (d) 1,00 mM, (e)
1,34 mM. A szimuláció reészeltei a D. fejezetben találhatók.
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D.2. ábra. A betáplálási hidrogén-karbonát-koncentráció hatása a mester rendszer-
re – a bromát–szulfit pH-oszcillátorra – a numerikus szimulációkban: (a) perió-
dusidő, (b) a pH oszcillátos amplitúdója, (c) a szén-dioxid oszcillációk amplitú-
dója és (d) a magas és alacsony pH-n – pH = 5,25 felett és alatt – eltöltött idő
aránya: σ.
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D.3. ábra. A hidrogén-karbonát – szabályozó anyagfajta – betáplálási koncentrá-
ciójának hatása a pH oszcillációkra a numerikus szimulációk szerint. 700 numeri-
kus szimulációt hajtottunk végre, melynek során a hidrogén-karbonát betáplálási
koncentrációját 0 és 2 mM között változtattuk.

D.4. ábra. A hidrogén-karbonát – szabályozó anyagfajta – betáplálási koncentráci-
ójának hatása a szén-dioxid-koncentráció oszcillációjára a numerikus szimulciók
szerint. 700 numerikus szimulációt hajtottunk végre, melynek során a hidrogén-
karbonát betáplálási koncentrációját 0 és 2 mM között változtattuk.
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D.5. ábra. A tökéletes mester–szolga csatolás modellje. Három CSTR reaktor: a
mester reaktor független a másik két reaktortól, a – légkör felé zárt – cső reaktor
betáplálása a mester reaktorból történik, és egy membránon keresztül képes szén-
dioxidot cserélni a szolga rendszerrel, a szolga rendszer pedig szintén egy CSTR
reaktor, mely a cső reaktorral áll kapcsolatban.
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D.6. ábra. A mester–szolga csatolás modellezése. Az elrendezés vázlata a D.5. áb-
rán látható. A mester reaktor pH–idő görbéje (kék görbe) független a másik két
reaktortól. A csőreaktor (sárga görbe) anyaga a mester reaktor kivezetéséből szár-
mazik, és a rendszer tulajdonságait jelentősen módosítja a csatolás. A szolga re-
aktor (piros görbe) szintén kölcsönhatásban áll a csőreaktorral, és tulajdonságai
jelentősen módosulnak az idő függvényében, ahogy az a pH–idő görbe amplitúdó
változása alapján jól látható.
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„A legrosszabb az, ha valaki jót akar,
mert nem lehet ellene védekezni.”

— Farkas László

E. függelék

Köszönetnyilvánítás

KÖSZÖNÖM a segítségét témavezetőmnek, Dr. Noszticzius Zoltánnak. Tőle a

Noszticzius Zol-
tán

„hangya katéterezésen”i és a kutatói szemléletenii kívül emberileg is sokat
tanultam.

Köszönettel tartozom Dr. Lagzi István Lászlónak a folyamatos támogatásáért.

Lagzi István
László

Egyrészt neki köszönhetem, hogy a doktori iskola elvégzése után is volt lehető-
ségem folytatni a kutatásokat, másrészt a közös – sokrétű – projektekből is sokat
tanulhattam.

Köszönöm a segítségét a Kémiai Fizika Csoport, illetve a Solumium Kft. volt
és jelenlegi dolgozóinak: Dr. Muntean Norbertnek, Lawson Bich Thuynek, Dr.
Wittmann Máriának, Dr. Kály-Kullai Kristófnak, Megyesi Mariannának, Geren-
csér Ákosnak, Koncz Viktóriának, valamint a Fizika Tanszék többi munkatársá-
nak, akik a munkámat segítették.

Továbbá köszönöm családom türelmét és támogatását. Mindenben. . .

Együttműködések. Számomra az egyik legbiztatóbb tapasztalat az elmúlt évek-
ben a távolabbi kollégák segítőkészsége volt. Néhány oktató az egyetemen egé-
szen hozzászokhatott, hogy időnként megkeressük őket különféle kérdésekkel.

Szabó Pál
Van aki tanácsokkal, van aki mérésekkel segítette munkánkat. Dr. Szabó Pál segí-
tőkészsége is töretlennek bizonyult az I2O tömegspektrometriai kimutatása során
a számos sikertelen próbálkozás ellenére.

i„Hangya katéterezés”: Oláh Károlytól származó kifejezés, mely az eszközök elkészítése vagy
a mérések kivitelezése során – esetlegesen szükséges – nagyobb kézügyességet igénylő műveletek
összességének elnevezése.

iiWinston Churchill: „Egy pesszimista minden lehetőségben látja a nehézséget; egy optimista
minden nehézségben meglátja a lehetőséget.”
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A munkánkat nagyban segítette két külföldi társszerzőnk lelkes munkája. Guy
Schmitz belga és Stanley Furrow amerikai professzor a halogénkémia, illetve a

Guy Schmitz

Stanley Furrow

jódoszcillátorok kiemelkedő kutatói. Segítségükkel egyrészt a publikációink mi-
nőségét sikerült javítanunk, másrészt a kutatási irányok, célok meghatározásához
is hozzájárultak.

Pályázatok. A doktori ösztöndíjért köszönet illeti az Oláh György Doktori Is-
kolát, továbbá az anyagi támogatásért – illetve hogy évekig tudományos segéd-
munkatársként dolgozhattam – az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramot
(OTKA K104666, OTKA K119360 és OTKA K77908), valamint az MTA–BME
Kondenzált Anyagok Fizikája Kutatócsoportot, hogy munkámat ott folytathattam.

Az eszközök elkészítése. Az elvégzett kísérletekben gyakran alkalmaztunk sa-
ját készítésű eszközöket. A reaktorok, üveg eszközök elkészítésében nagy segít-
ségünkre volt Viczián Ferenc, illetve a BME üvegtechnika többi munkatársa is.

Külön kiemelném Horváth Béla segítségét a műhelyben végzett kiváló mun-
kájáért. Béla nem csupán elkészítette a kért eszközöket, alkatrészeket, hanem

Köszönjük Béla!
aktívan részt vett ezek tervezésben a kezdetektől a megvalósításon át – a kö-
zel 1-es valószínűséggel bekövetkező – utólagos újratervezésig, módosításo-
kig. . . Ugyanakkor jó humorának, pozitív életszemléletének köszönhetően a kö-
zösen végrehajtott feladatok során mindig jól szórakoztunk.

„Never give up on your dreams. Keep sleeping!”
— ismeretlen szerző

”Mennyi eltemetetlen hülyeségnek vagy a hordozója
Mennyi okot találtál már aminek nem volt okozója”

— Kispál és a Borz: Nem fáj



Ábrák jegyzéke

2.1. HOIO mérési módszer kialakítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2. A potenciometrikus és csereárammérésekben használt készülék

rajza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.3. HOI titrálása az Ag/AgI, illetve a Pt elektród jelenlétében. . . . . 22
2.4. A Pt elektród kalibrációs görbéje. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.5. Változások az EMFPt értékben jód hozzáadás hatására. . . . . . . 25
2.6. A csereáram mérése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.7. A keverékpotenciál mérésére szolgáló berendezés vázlatos rajza. . 27
2.8. Készülékrajzok a dijódmonoxid vizsgálatához. . . . . . . . . . . 29
2.9. Készülékrajz: csatolás homogén közegben. . . . . . . . . . . . . 31
2.10. Készülékrajz: térben elválasztott oszcillátorok csatolása. . . . . . 35

3.1. Kalibrációs egyenesek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.2. A HOIO bomlás potenciálválasza. . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.3. A rezorcin hatása a mért potenciálra HOIO jelenlétélben. . . . . . 45
3.4. Mért és számolt Ag/AgI görbék összehasonlítása. . . . . . . . . . 48
3.5. Egy direkt HOIO szelektivitási kísérlet. . . . . . . . . . . . . . . 49
3.6. A csereáram változása HOI titrálás alatt. . . . . . . . . . . . . . . 56
3.7. A HOIO hatása az EMFPt-ra HOI jelenlétében. . . . . . . . . . . 58
3.8. Az elektródok keverékpotenciálja. . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.9. Oszcillációk a Briggs–Rauscher rakcióban. . . . . . . . . . . . . 60
3.10. A dijódmonoxid illékonsága. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.11. A hideg ujjon leváló anyag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.12. A mester–szolga csatolás vázlata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.13. pH és szén-dioxid oszcillációk hozzáadott hidrogén-karbonát nélkül. 69
3.14. A hidrogén-karbonát hatása az oszcillációkra. . . . . . . . . . . . 70
3.15. A szabályozó anyagfajta hatása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.16. Az egyenrangú csatolás vázlata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.17. pH-oszcillátorok mester–szolga csatolása. . . . . . . . . . . . . . 75
3.18. A szolga rendszer tulajdonságainak változása. . . . . . . . . . . . 76

121



122 ÁBRÁK JEGYZÉKE

4.1. A heterogén reakciók szemléltetése. . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.2. A Pt elektród kalibrációs görbéje. . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4.3. Mester–szolga rendszerek kölcsönhatása. . . . . . . . . . . . . . 85

A.1. A korróziós folyamatok szemléltetése. . . . . . . . . . . . . . . . 92

B.1. Jódra telített jodid oldat titrálása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
B.2. A referenciaelektród hibájának kiküszöbölése. . . . . . . . . . . . 102

C.1. 3 ml I(+1)-K + 0,3 ml H2O oldat Q1MS spektruma. . . . . . . . . 107
C.2. 3 ml I(+1)-K + 0,3 ml H2O oldat 127 Da tömegű leányionnal fel-
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M. S. Pavlović, M. C. Milenković, I. N. M. Bubanja, E. Greco, S. D. Fur-
row, R. Cervellati, Helvetica Chimica Acta 97, 321–333, ISSN: 1522-2675
(2014).

37. K. Keresztúri, I. Szalai, Zeitschrift für Physikalische Chemie 220, 1071
(2006).
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