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1. Bevezetés

1. Bevezetés

Az ún. egzotikus reakciók szélesebb körű tanulmányozása e század második fe

lére nyúlik vissza, holott e „különösnek” tűnő jelenségek felfedezése egy kerek 

évszázaddal idősebb. A hidrogéngáz fejlődési sebességének oszcillációját tapasz

talta Ostwald1 a króm sósavban való oldásakor, Spitalsky2 a kromát katalizálta 

hidrogén-peroxid bomlás során figyelt meg szélsőértéket a reakciósebességben, 

míg Morgan3 a hangyasav-kénsav reakció során a szén-monoxid fejlődésében ész

lelt periódusokat. Az első, s bizonyos szempontból még homogénnek is tekinthető 

oszcillációs reakció a hidrogén-peroxid jodát katalizálta bomlása, aminek vizs

gálata során Bray4 a jód koncentrációjának periodikus változását figyelte meg. 

Sokáig azonban e korai felfedezések feledésbe merültek. A területen a döntő áttö

rést Belouszov5 kísérletei hozták meg a bromát-citromsav-cérium(III) rendszer

rel az 1950-es évek elején, amikoris periodikus színváltozást tapasztalt a reakció 

vizsgálatakor. Igaz, cikkét nagyon sokáig nem fogadták el, mivel eredményeit a 

termodinamika II. főtételével ellentmondónak vélték. Csak tíz esztendővel később 

Zsabotyinszkij6 szisztematikus vizsgálatai mutattak rá arra a tényre, hogy a Be

louszov által megfigyelt oszcilláció nem kísérleti műtermék. A BZ-reakció igazán 

azonban csak akkor került az érdeklődés középpontjába, amikor Degn7 megjelen

tette dolgozatát a Nature folyóiratban. Alig néhány évvel később már közölték a 

reakció számos jellegzetességét értelmező vázmechanizmust is.8

Mind a mai napig az egzotikus jelenségeket — oszcilláció, multistabilitás, ká

osz, gerjeszthetőség, kémiai hullámok kialakulása — mutató reakciók közül a BZ- 

reakció a legtöbbek által tanulmányozott rendszer. Sokáig azonban az egzotikus 

jelensége(ke)t mutató újabb reakció felfedezése inkább a szerencsés véletlennek, 

mintsem a tudatos, kémiai megfontolásokon alapuló tervezésnek volt tulajdonít-
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1. Bevezetés

ható. Ma már az ismert rendszerek száma jóval meghaladja a százat,9 hiszen 

a reakciómechanizmusok bővülő ismerete megteremti a szisztematikus keresés 

alapjait. A műszertechnika fejlődése pedig az ismert reakciómechanizmusok ug

rásszerű növekedését vonta maga után, s egyúttal lehetővé tette egyre gyorsabb 

folyamatok vizsgálatát. Az egzotikus jelenségek értelmezésére gyakran feltételez

nek gyors részfolyamatokat független kísérleti információ nélkül, holott a technikai 

lehetőségek ma már adottak a nanoszekundumos időskálájú folyamatok részletes 

vizsgálatára.

Az áramlásos technikák a legáltalánosabban használt kísérleti módszerek az 

oldatban lejátszódó gyorskinetikai folyamatok vizsgálatára. A gyakorlatban két, 

viszonylag jól elkülönült módszert használnak, a folyamatos áramlást (continu

ous-flow) és a megállított áramlást (stopped-flow). Az alapvető különbség a két 

kísérleti elrendezés között az, hogy amíg a folyamatos áramlás esetében a kü- 

vettában állandó sebességgel mozgó oldatban kialakuló állandó koncentrációt az 

áramlási sebesség, addig a megállított áramlás technikában az áramlás leállása 

utáni koncentrációt az idő függvényében követjük. Mindkét módszer sarkalatos 

problémája a keverés, vagyis hatékony keverő kialakítása. Éppen ez volt az oka 

annak, hogy habár B. Chance10’11 illetve Hartridge és Roughton12 már viszonylag 

korán kísérleteztek ki keverőket, az első kinetikai mérésre alkalmas műszert csak 

1958-ban publikálták Connick és munkatársai.13 Az általuk készített gyorskeverő 

készüléket (rapid mixing device) — ami egyébként a stopped-flow műszer ősének 

egy spektrofotométer fényforrásával kapcsolták össze, s a foto- 

elektronsokszorozó jelét egy oszcilloszkóp képernyőjén jelenítették meg. így ugyan 

abszolút koncentrációanalóg mennyiséget nem ismertek, de nem is volt rá szükség 

a kinetikai paraméterek meghatározásakor! Connick és társai munkája nyomán 

elindulva alig több, mint két évtized múltán már olyan gyári stopped-flow készü-

is tekinthető

- 2 -



Bevezetés1.

lékek jelentek meg, amelyek abszolút abszorbancia regisztrálására is alkalmasak 

voltak, tehát úgy működnek, mint a hagyományos spektrofotométerek. Elvileg 

tehát, az ezen készülékekkel mért kísérleti adatok is ugyanolyan igényességgel 

értékelhetők, mint az egyszerű spektrofotometriás mérések. Az elektronika és a 

számítástechnika rohamos fejlődése eredményeként ma már diódasoros spektro

fotométer feltéttel épített stopped-flow készülékek jelentik a technikai fejlődés 

csúcsát, így akár néhány tized milliszekundumonkénti teljes spektrum felvétele 

is megoldható! Jelenleg a jobb stopped-flow készülékek teljesítőképességi határát 

kb. 500 — 1000 s_1-es sebességi együtthatóban határozzák meg.

A folyamatos áramlás módszere az extrém gyors folyamatok vizsgálatára az 

egyik leggyakrabban használt technika. A Margerum és munkatársai14 által ki

fejlesztett pulzálva gyorsított folyamatos áramlási módszerrel (Pulse Accelerated 

continuous Flow) akár 100000 s_1-es látszólagos sebességi együttható is mérhető! 

Ha meggondoljuk, hogy valós rendszerek esetén másodrendű sebességi együtt

hatóban ez a diffúziókontrolláltság határát súrolja, akkor ez azt jelenti, hogy a 

keverésen alapuló technikák teljesítőképességi határához érkeztünk. Világosan lát

szik az is, hogy a hasonló gyökerekkel rendelkező két technika más fejlődési irányt

talán nem is véletlenül! — a reak-választott. Míg a stopped-flow módszerben 

ciók követési módja, addig a folyamatos áramlás módszerénél a meghatározható 

látszólagos sebességi együttható tartomány kiterjesztése jelentette a legnagyobb

előrelépést. Mindenesetre az áramlásos technikák műszerezettségi feltételei ma 

már lehetővé teszik az ún. egzotikus reakciók részletes kinetikai tanulmányozá

sát.

A tioszulfát-klorit reakciót — az egzotikus jelenségeken túl — az a különös tu

lajdonsága emelte a vizsgálatok középpontjába, hogy a reakció lejátszódási ideje 

még gondosan ügyelt azonos kísérleti körülmények beállítása esetén is — nem

- 3 -



1. Bevezetés

pufferelt közegben — akár több nagyságrendet is változott.15 Ennek kvalitatív 

magyarázata az, hogy a reakció két, egymással párhuzamos úton folyik, melyek 

közül az egyik pH csökkenéssel, míg a másik pH növekedéssel jár. Továbbá az egyik 

részfolyamata15 protonra nézve másodrendű autokatalitikus lépés. Amennyiben 

a determinisztikus sebességi törvény érvényesül, úgy a pH növekszik, vagyis az 

autokatalitikus folyamat nem tud érvényre jutni. Ha azonban egy véges kicsiny 

térfogatelemben a helyi fluktuáció következtében a pH csökkenéséért felelős fo

lyamat a pH értékét egy kritikus pont alá csökkenti, beindul az autokatalitikus 

folyamat, s a reakció pillanatszerűen végbemegy. Hasonló jelenség figyelhető meg 

a jodid-klorit16 reakcióban is. Lázas kutatások indultak annak tisztázására, hogy 

milyen kémiai folyamatok felelősek ezért a különleges viselkedésért e két reakci

ócsaládban. A jodid-klorit reakció néhány részrendszerének kinetikájáról és me

chanizmusáról alig két éve jelent meg egy átfogó közlemény.17 A tioszulfát-klorit 

reakció lehetséges részrendszerei közül a tetrationát-klorit18 és a hipoklórossav- 

klorit19 reakciók mechanizmusára Peintler és munkatársai tettek javaslatot.

Mindenfajta túlzás nélkül kijelenthető, hogy ma az egzotikus kinetikát mutató 

reakciók mechanizmusának kutatása a reneszánszát éli. Ennek három lényeges oka 

van; egyrészt a számítógépek megjelenése és elterjedése lehetővé teszi a sokvál

tozós differenciálegyenlet-rendszerek numerikus megoldását. Másrészt a műszer- 

technika rohamos fejlődése egyre pontosabb mérések kivitelezését engedi meg, s 

ezáltal a detektálható köztitermékekről megbízhatóbb információt szolgáltatnak 

a műszerek. Ugyanis a köztitermékek egymás közti, illetve a reaktánsokkal való 

reakcióinak felderítése közelebb vihet az egzotikus jelenségekért felelős kémiai fo

lyamatok) megtalálásához. A harmadik ok pedig az a hajtóerő, ami a kutatókat 

vezérli, hogy az évtizede felfedezett jelenségek végre kvantitatív magyarázatot 

kapjanak.
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1. Bevezetés

Folytatva tehát a megkezdett szisztematikus mechanizmus kutatást a tioszul- 

fát-klorit reakció részrendszereiben, a tioszulfát-klór-dioxid és a tetrationát- 

hipoklorit reakció kinetikáját tanulmányoztam UV-VIS spektroszkópia segítsé

gével. A tioszulfát-klór-dioxid reakció vizsgálata csak stopped-flow spektrofo

tométerrel volt lehetséges. Felmerült azonban lényeges problémaként, hogy a 

hagyományos értékelési módszer nem alkalmazható ebben az esetben, mivel a 

pszeudo-elsőrendű feltételek nem teljesíthetők. Ezért szükségessé vált a korábbi 

stopped-flow kalibrációs eljárás — s ezzel együtt a holtidő kezelési módjának — 

módosítása is.

A stopped-flow mérések értékelési eljárásainak fejlő

dése

1.1.

Amikor Connick és munkatársai 1958-ban elkészítették az első stopped-flow ké

szüléket,13 az oszcilloszkópon regisztrált jel segítségével relatív abszorbancia vs. 

idő görbékhez jutottak. Ha a mért jel egyenesen arányos volt a koncentrációval 

és (pszeudo)-elsőrendű folyamatot vizsgáltak, a látszólagos sebességi együtthatót 

az alábbi egyenlet alapján könnyen meghatározhatták az abszolút abszorbancia 

ismerete nélkül is:

ln(M(t)) = ln(M(0)) - kobst , (1.1)

ahol M(t) a t-edik időpillanatban mért jel, kQbs a pszeudo-elsőrendű sebességi 

együttható. Az első stopped-flow spektrofotométerek megjelenésével lehetővé vált 

abszolút abszorbancia vs. idő görbék regisztrálása, azonban az értékelés módja 

nem változott lényegesen. Amennyiben a reaktánsok keveredése pillanatszerű, s 

a keverőtői a detektálás megkezdéséig eltelt idő alatt reakciójuk elhanyagolható,

- 5 -



1. Bevezetés

továbbá a pszeudo-elsőrendű körülmények is teljesülnek, a látszólagos sebességi 

együttható a következő egyenlet alapján határozható meg:

(1.2)ln(A(t) - Aoo) = ln(A0) - kobst ,

ahol A(t) a t-edik időpillanatban mért abszorbancia. Míg Ao az az abszorbancia, 

ami akkor volna mérhető, ha a keveredő anyagok között nem lenne kémiai reakció.

A megállított áramlás módszerét egyre gyorsabb és gyorsabb reakciók vizsgá

latára alkalmazták. Ekkor azonban két alapvető probléma merült fel:

1. a keverőtői a detektálás helyéig tartó áramláshoz szükséges idő alatt nem 

elhanyagolható mennyiségű anyag alakult át,

2. a reaktánsok keveredése sem teljes ezalatt, vagyis csak a makromixing megy 

végbe, a diffúzió még nem „fejezte be” a tökéletes homogenizálást.

A stopped-flow gyártó cégek20 a keverési hatékonyság vizsgálatára egy indi

kátor (jelen esetben 3,4-dinitro-fenol) protonálódási reakcióját javasolják:

Ad — Ai(t) 
Ad-Ap ’= (1.3)

ahol Ad, Ap rendre a deprotonált, illetve protonált forma elnyelése az adott hul

lámhosszon, A\[t) az „összelövés” után a t-edik időpillanatban regisztrálható ab

szorbancia, 77(f) pedig a keverési hatékonyság. Nyilvánvalóan

(1.4)lim 77(t) = 1
t—>-00

vagyis adott kísérleti körülmények mellett a hányados értéke megadja a homoge

nitás mértékét. így definiálható egy tmjx keveredési idő, ami ahhoz szükséges, hogy 

az oldat egy előre meghatározott mértékig homogenizálódjon. Praktikusan, ez a 

mérték választható 99%-nak, így tmix(99%) kísérletileg meghatározható. Maga

- 6 -



1. Bevezetés

Connick is utal erre a problémára az eredeti cikkében,13 ő keverési sebességnek 

hívja, s azt határozza meg.

Általánosan elfogadott, hogy a kísérleti görbéket csak ettől a tm;x értéktől 

értékelhetjük, ami teljesen konzekvens azzal, hogy a kinetikai törvények csak ho

mogén közegre érvényesek. Nem számolnak azonban azzal a nyilvánvaló ténnyel, 

hogy tmjx a reagáló anyagok közepes diffúziós állandójával változik, vagyis nem 

definiálható minden rendszerre általános keverési idő, mert az a diffúzión keresz

tül rendszerfüggő. Különösen szembeötlő ez a jelenség az enzimkinetikában, ahol 

a hatalmas makromolekulák diffúziós állandója, akár két nagyságrenddel is ki

sebb lehet, mint a protoné, azaz tm;x akár több milliszekundummal is megnőhet

az általánosan használt 1-2 ms-hoz képest.

A másik probléma kiküszöbölésére — ami abból származik, hogy a reaktánsok 

azalatt is reagálnak midőn a keverőtői a detektálás helyéig eljutnak — próbálták 

bevezetni a holtidő (dead-time) fogalmát. Mindenki által elfogadott egyértelmű 

definíciót azonban senkinek sem sikerült megadni.

Margerum és munkatársai21 holtidőn azt az idő értik, ami adott pneumatikus 

nyomás esetén ahhoz szükséges, hogy az oldat megtegye a keverő és a detektálás 

helye közötti állandó keresztmetszetű csőben az utat, a (holt)térfogatot. Ebben 

a felfogásban a holtidő pusztán technikai paraméter, független a vizsgált rend-
20,22,23szertől. Egy másik felfogás szerint 

ahhoz szükséges, hogy a kiindulási abszorbanciát (Ao) a t=0-ban (trigger pont) 

mérhető értékre (A(0)) csökkentse. Képletben kifejezve:

a holtidő nem más, mint az az idő, amely

A(t) = Ao e коЬз 14+41 -f A (1.5)OO 1

ahol A(t) és A,*, rendre a t-edik időpontban, illetve a t = oo-ben mérhető abszor- 

bancia, Aq független kísérletből mérhető abszorbancia, kQbs a pszeudo-elsőrendű
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1. Bevezetés

együttható, td pedig a holtidő. A holtidő meghatározása az alábbi egyenlet alap

ján történhet úgy, hogy a t = 0 időpillanatban átrendezzük azt, majd mindkét 

oldal logaritmusát véve kapjuk:

(1.6)ln(A(0) - Aoo) = ln(A0) - kobs td.

Az ln(A(0) — Aqo) kifejezést kDbs függvényében ábrázolva a kapott egyenes mere

deksége megadja a holtidőt. Az (1.5) egyenlet azon a hibás premisszán alapszik, 

hogy a keverés tökéletes (makro- és mikromixing értelemben is24) és pillanat

szerű, s az észlelt változásokat csak a kémiai reakció idézi elő. A valóságban 

azonban a tökéletes homogenizálást csak a diffúzió fejezi be, tehát az így definiált 

td-nek rendszerfüggőnek kell lennie. A holtidő egymásnak ellentmondó definíciói 

mindenképpen azt jelzik, hogy szükség van az újradefiniálására, mert ugyanaz a 

paraméter nem lehet egyszerre rendszerfüggő és rendszerfüggetlen!

Mindenesetre az irodalomban teljesen általános szokás, hogy a javasolt kalib

rációs reakcióval23 meghatározott td-vel elcsúsztatják az időskálát, s az illesztendő 

adatokat csak tm;x-től veszik figyelembe! A görbénként illesztett látszólagos sebes

ségi együtthatók segítségével tesznek javaslatot soklépéses mechanizmusra.25-2' 

[gaz, hogy matematikai szempontból az ily módon meghatározott elsőrendű lát

szólagos sebességi együttható értéke teljesen korrekt, más a helyzet azonban az 

eljárás numerikus stabilitását illetően.

Ma már a számítógépes fejlettség lehetővé teszi a kísérleti görbék együttes il

lesztését, ami a kinetikai mérések esetén lassan-lassan kezd teret hódítani.17,19 így 

reálisan megfogalmazható célként, hogy a stopped-flow spektrofotometriás ada

tokat hasonló igényességgel lehessen értékelni, mint a hagyományos módszerekkel 

mérteket.
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2. Új módszer a stopped-flow spektrofotométerek kalibrációjára ...

Üj módszer a stopped-flow spektrofotométerek 

kalibrációjára és a kinetikai görbék értékelésére

2.

Stopped-flow méréseket szinte kizárólag (pszeudo)-elsőrendű körülmények között 

végeznek még ma is. A kapott görbék általános értékelési eljárásának lényegét 

az 1.1. alfejezetben foglaltam össze. Léteznek azonban olyan folyamatok is, me

lyek kényelmesen követhetők lennének stopped-flow technikával, de a pszeudo- 

elsőrendű feltétel nem teljesíthető (lásd 3. fejezet). Ennek orvoslására két külön

böző fejlesztési irány alakult ki. Margerum és munkatársai14 

a Pulsed Accelerated continuous Flow (PAF) technikát a kísérletileg meghatá

rozható sebességi együttható tartományának kiterjesztésére. A módszer azon

ban továbbra is az egyedi kinetikai görbék kiértékelésén alapul. Rorabacher és 

munkatársai29-31 matematikai és számítástechnikai módszert dolgoztak ki a cellá

ban kialakuló áramlásirányú koncentráció grádiens* figyelembevételére. Eljárásuk 

azonban csak a tisztán másodrendű folyamatok értékelésére korlátozódik. Az iro

dalomban mély gyökeret eresztett az a hit, hogy a koncentráció grádiensnek — a 

stopped-flow technikában — csak a másodrendű folyamatokra van hatása, mert a 

pszeudo-elsőrendű reakciók felezési ideje független az áramlásirányú grádienstől. 

Ezért javasolják maguk a stopped-flow gyártó cégek20,22 is a holtidő meghatározá

sához a Tonomura és munkatársai által kidolgozott eljárást.23 Ebben a fejezetben 

bebizonyítom, hogy ha a reakció felezési ideje nem sokkal nagyobb, mint a kü- 

vetta feltöltési ideje, úgy az (1.5) egyenlet csak durva közelítésnek tekinthető a 

holtidő meghatározására.

*A továbbiakban ha másként nem említem, mindig az áramlás irányában, a reakció miatt 

fellépő koncentráció gradiensről beszélek.

,21,28 kifejlesztették
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2. Új módszer a stopped-flow spektrofotométerek kalibrációjára ...

Technikai megfontolások, definíciók2.1.

A 2.1. ábra felső részén egy stopped-flow műszer küvettájának sematikus vázla

tát tüntettem fel. A mérések az áramlás irányával párhuzamosan (a) vagy arra 

merőlegesen (6) hajthatók végre. A továbbiakban csak a hosszirányú mérésekkel 

foglalkozom. A küvetta feltöltési ideje a következőképpen definiálható:

Ve (2.1)i/ = ^rFr’

ahol Vc a küvetta térfogata, Fr pedig az áramlási sebesség. Amennyiben a fel

töltési idő nem hanyagolható el a reakció felezési idejéhez képest, abszorbancia 

(koncentráció) grádiens alakul ki a küvetta hosszirányában. A „lokális” abszorban

cia (A(x,í)) az az abszorbancia, ami a t időpillanatban az oldatnak a küvetta x 

helyén az áramlás irányára merőlegesen mérhető. A mért abszorbanciát (Am(t)) 

ezek integrált átlaga adja a küvetta hossziránya mentén, ami már csak az idő 

függvénye. A köztük levő kapcsolat tehát:

о
f A(x,t)dx
-hAmit) = (2-2)

h

Ezt illusztrálom a 2.1. ábra alsó részén, feltételezve, hogy az abszorbancia csökken 

a reakció folyamán.

A (2.2) egyenletben hallgatólagosan feltételezem, hogy a lökettérfogat ele

gendő a küvetta többszöri tökéletes átmosásához, a trigger pont pontosan az 

áramlás leállásának pillanatában van, valamint a cellában az oldat keresztirány

ban homogén.

A reakció hipotetikus kezdeti időpontja (ts) úgy definiálható, mint az az idő, 

ami ahhoz szükséges, hogy az abszorbancia a független mérésekből meghatároz

ható Ao-ról A(0,f)-re csökkenjen, feltételezve, hogy ugyanaz a kinetikai törvény
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2. Új módszer a stopped-flow spektrofotométerek kalibrációjára ...

2.1. ábra: Egy tipikus stopped-flow küvetta sematikus vázlata (felső rész) és az 
abszorbancia a cella hosszirányában (alsó rész).

érvényes a rendszerre, mint amit a kísérleti adatokból meg lehet határozni. Az 

áramlás f=0 pillanatban áll le, ezért ts definíciószerűen negatív. Ha feltételezem, 

hogy a reaktánsok keveredése tökéletes makro- és mikromixing értelemben is mi

után az oldat elhagyta a keverőt, akkor a reakció kezdeti időpontja az az idő 

lenne, ami az oldatnak ahhoz szükséges — adott fizikai paraméterek mellett —, 

hogy a keverőtői a cella végéig (ж=0) eljusson. Ezt az elméleti kezdeti időpontot 

jelölöm í^-vel. Ez pusztán a cella geometriájától és az áramlási sebességtől függ, 

tehát a készülék jellemző paramétere. Jól ismert20,24 azonban, hogy a keverő a 

beérkező reaktánsoldatokat apró „csomagocskákra” darabolja, melyek között a 

diffúzió fejezi be a homogenizálástA Ennek az a következménye, hogy léteznie

4 Egy reaktív oldat sohasem homogén a stopped-flow küvetta hosszirányában. A további

akban a homogén kifejezést, míg nem jelzem külön, arra az oldatra használom, ahol a diffúzió 

által vezérelt mikromixing teljesen végbement.
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2. Új módszer a stopped-flow spektrofotométerek kalibrációjára ...

kell egy olyan időpillanatnak (í/J, ami előtti — az oldat inhomogenitásából fa

kadó — összes adatot el kell hagyni a kiértékelési eljárásból. Nem is kísérlem meg 

a t < th intervallum adatait kvantitatíven értelmezni, hiszen az abszorbanciához 

a kis „csomagocskákon” történő fényszórás is hozzájárul. Egyszerű statisztikus 

megfontolásokból is adódik, hogy a mikromixing időtartományában lassúbb a re

akció, mint a homogén zónában. Ezért visszaextrapolálva a t >th intervallumból 

A0-ig, eljuthatunk a reakció hipotetikus kezdeti időpontjához (ts), amelyik mindig 

nagyobb, mint az elméleti. A 2.2. ábra segít megérteni az aktuális szituációt.

2.2. ábra: A különböző idődefiníciók illusztrálása. A pontok egy tipikus stopped- 
flow görbét mutatnak. A folytonos vonallal rajzolt görbét a t >th intervallumból 
extrapoláltuk vissza.

A ts és t\ különbsége úgy is értelmezhető, hogy a reakció ennyivel „késik” az

- 12 -
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2. Új módszer a stopped-flow spektrofotométerek kalibrációjára ...

idealizált állapothoz képest. Vagyis:

td = t — t' (2.3)

Vegyük észre, hogy t\ mindig negatív, míg tds pozitív. Meg kell említeni, hogy tds 

mind technikai, mind pedig rendszerfüggő paraméter. Minél hatásosabb a mak- 

romixing — ami az adott készülék ke verőjére jellemző — és minél nagyobb a 

reaktánsok közepes diffúziós állandója, annál kisebb td.

Matematikai megfontolások2.2.

Elsőrendű reakciók2.2.1.

Ha a kinetika szigorúan az elsőrendű sebességi törvényt követi, akkor az abszor- 

bancia a cella hossziránya mentén a következő egyenlet szerint változik:

bA(x, t) = A(0, t)e (2.4)—h < x < 0,

ahol A(0,í) az abszorbancia a cella végén t időpillanatban, tf pedig a küvetta 

feltöltési ideje (x-t és h-1 már definiáltam 2.1. ábrán). Ha (2.2) egyenletbe helyet

tesítjük (2.4)-t, a következő összefüggéshez juthatunk:

A(0,í) J e khtíáx 4-V).ektf _ X-hAm(t) = = A(0,t) A(0, t)e (2.5)
h ktf

Figyelembévévé ts definícióját (2.1. alfejezet), A0 és A(0,t) kapcsolata a következő 

összefüggéssel adható meg:

A(0,t) = A0e"fc(í“ts) (2-6)
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2. Új módszer a stopped-flow spektrofotométerek kalibrációjára ...

A (2.5) és (2.6) egyenletek kombinálásával pedig a mérhető abszorbancia-idő 

összefüggést a következő képlet adja meg:

— к t—tg — T

Am(t) — Aq e (2.7)

Összehasonlítva (1.5) és (2.7) egyenleteket — feltételezve, hogy Aoo=0 — világo

san látszik, hogy a „holtidő” a következőképpen adható meg:

Mb/-1
ktf

(2.8)” - td” = ts + к
Azaz a holtidő függ a feltöltési időtől és a látszólagos sebességi együtthatótól is!

A (2.8) egyenlet második tagjának szerepe könnyen analizálható, ha kiszámít

juk a határértékeit:

ektí-l)ln( 1 1ktflim
fc-í- о

” - td” (2.9)2tf’ — + 2^/к

ektf -1ln( ktf
lim

к—У oo
(2.10)” - U” =ts + tf.

A feltöltési idő — adott viszkozitás mellett — csak a stopped-flow készü

lék konstrukciójától illetve működési paramétereitől függ (pl. fecskendők mozga

tásához szükséges túlnyomás stb.). A „holtidő” azonban a látszólagos sebességi 

együtthatótól függően változik a két határ között, azaz nem lehet egyszerű ké

szülék paraméterként kezelni. A feltöltési idő általában 2-8 ms között változik, 

tehát a (2.7) kifejezés exponenciális részének harmadik tagja к > 100 s_1-től 

válik jelentőssé.
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2. Új módszer a stopped-flow spektrofotométerek kalibrációjára ...

2.2.2. Másodrendű reakciók

Közismert, hogy másodrendű kinetika esetén az integrálás módosítja a görbe alak

ját. A gyakorlatban ez azt jelenti, ha a reakció ideje összemérhető a küvetta feltöl

tési idejével, akkor ezeket a stopped-flow görbéket kiértékelésre alkalmatlannak 

hiszik. Valójában ts és tj a másodrendű görbék jellemzésére is tökéletesen meg

felel. Például, az X + Y -¥ Z ([Ajo < |Y]o) reakcióban ugyanaz a matematikai 

kezelésmód, mint az elsőrendű kinetika esetén a következő összefüggést eredmé

nyezi:

[У]ое^УЬ-ЕХЬ)(*~^)-[А:]оIn
[Y]0 efc(([yb- Í*]°)(*-M + W° */) - [X]0 ek ЕУЬ */Am{t) mod ktfexh

(2.11)

ahol ex X moláris abszorbanciája, £y = £z = 0 és h a küvetta hossza. Hasonló 

összefüggés vezethető le a különböző típusú másodrendű reakciókra.

Az is világos, hogy ez az eljárás nem korlátozódik pusztán olyan kineti

kára, ahol a kinetikai differenciálegyenlet-rendszernek létezik analitikus megol

dása. Nemlineáris paraméterbecsléssel elvileg mindkét paraméter együtt finomít

ható a kémiai paraméterekkel.

2.3. A feltöltési idő (tf) meghatározása

A feltöltési idő definíciójából kiderül, hogy meghatározása független mérésekből 

is megvalósítható. Az irodalomban már történtek különböző kísérletek21’28 erre 

vonatkozóan, így ezek alapján terveztem az első kísérleteket. Az egyik fecskendőt 

0.0024% brómfenolkéket és 0.5 M nátrium-kloridot tartalmazó 0.5 M-os sósav ol

dattal töltöttem meg, míg a másikat csak 0.5 M koncentrációjú nátrium-kloridot
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2. Új módszer a stopped-flow spektrofotométerek kalibrációjára ...

2.3. ábra: A feltöltési idő meghatározására használt első módszer. A pneumatikus 
nyomás 3 atm volt.

tartalmazó 0.5 M-os sósav oldattal. A mérőcellát többször átmostam az utóbbi ol

dattal a megfelelő fecskendő kézi vezérlésével addig, míg abszorbanciacsökkenést 

tapasztaltam. Az abszorbanciát 435 nm-en regisztrálta a számítógép — a ké

szülék pre-trigger lehetőségét is kamatoztatva —, ahol a brómfenolkék protonált 

formájának elnyelés maximuma van. Kémiai reakció nem történik ebben az eset

ben, ezért úgy gondoltam, hogy az abszorbancia követésével közvetlenül a cella 

feltöltési ideje határozható meg. Egy tipikus kísérleti görbét mutat a következő 

ábra.

Tíz párhuzamos mérésből a 2.3. ábrán látható módon számított feltöltési idők 

láthatók a 2.1. táblázat 1 jelű sorában.

A második kísérletsorozat során — 2a és 2b módszerek — az egyik fecskendőt 

ugyanazzal a 0.0024%-os brómfenolkéket, 0.5 M sósavat és 0.5 M nátrium-klori- 

dot tartalmazó oldattal töltöttem meg. A másik fecskendőbe szintén 0.0024%-os 

brómfenolkék oldatot tettem, ami 0.01 M nátrium-hidroxidot és 0.99 M nátri-
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2. Új módszer a stopped-flow spektrofotométerek kalibrációjára ...

2.4. ábra: A feltöltési idő meghatározására használt második módszer. A pneu
matikus nyomás 3 atm volt.

um-kloridot tartalmazott. A küvettát ez utóbbi oldattal öblítettem át összelövés 

előtt. Az abszorbanciát 435 nm-en és 590 nm-en is regisztrálta a számítógép, 

ahol a protonált illetve deprotonált brómfenolkéknek elnyelés maximuma van, 

ugyanakkor konjugált párjuk gyakorlatilag színtelen ezeken a hullámhosszakon. 

A 2.4. ábrán illusztrálom ezeket az abszorbancia-idő görbéket. Az eredményeket 

szintén a 2.1. táblázatban a 2a és 2b sorokban tüntettem fel.

Az átlagos feltöltési idő fizikai meghatározása a megállító fecskendő mozgá

sának oszcilloszkópos követésével oldható meg a következőképpen: a megállító 

fecskendőre erősített kis alumínium kar egy potenciométer csúszóellenállását moz

gatta. A potenciométer ellenállásának változása emlékező oszcilloszkóppal követ

hető. Az átlagos feltöltési időt a lökettérfogat (0.2 cm3), a mért nyomásfüggő 

fecskendő mozgási idő (lásd* 2.4. ábra) és a küvettatérfogat (0.0225 cm3) segít-

* Az ábra alsó részével azt a hallgatólagos feltételezést is igazoltam, hogy a műszer esetében 

— ±0.1 ms-on belül — a f=0 pillanatban áll le az áramlás.
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2. Új módszer a stopped-flow spektrofotométerek kalibrációjára ...

ségével számítható.

A 2.1. táblázatban to

vábbi két sort találunk (in

direkt 1 és 2 jelűeket) a fel

töltési idő meghatározásra.

Ezek a DCIP^-L-aszkorbin- 

sav kalibrációs rendszerben 

nemlineáris paraméterbecs

léssel kapott értékek. Ennek 

részletes tárgyalását tartal

mazza a következő alfejezet.

A 2.1. táblázatból világosan kitűnik, hogy az 1 jelű módszer kivételével az 

különböző módon meghatározott — feltöltési idő kísérleti hibán 

belül megegyezik. Az 1 jelű módszerrel tapasztalt jelentős eltérés hívta fel a figyel

met arra, hogy a diffúzió kitüntetett szerephez juthat a cella feltöltése során, így 

a reakció kezdeti szakaszában is! Az 1 és 2a, 2b módszer között ugyanis a lénye

ges különbség az, hogy míg az előbbiben csak az egyik oldat, addig az utóbbiban 

mindkettő tartalmazta a relatíve nagyméretű brómfenolkék molekulát, melynek 

diffúziós állandója durván egy nagyságrenddel kisebb a protonénál. A 2a és 2b 

módszerekből kapott feltöltési idők — ahol csak a proton diffúziója számít — 

viszont nagyon közel esnek mind az indirekt, mind pedig a oszcilloszkópos mód

szerrel meghatározottakhoz.

Miközben tehát az új kiértékelési eljárás numerikus stabilitását próbáltam 

növelni azáltal, hogy a feltöltési időt független módszerekkel meghatározzam, 

mintegy „melléktermékként” azt adódott, hogy a diffúziónak a közhiedelemmel 

ellentétben jelentős szerepe lehet a stopped-flow technika alkalmazása során. A

tj (ms)
Módszer

p = 2 atm p = 3 atm p = 4 atm
indirekt 1 
indirekt 2

5.4±1.0 4.5±0.6 3.8±0.5
5.2±0.9 4.3±0.6 4.2±0.4
9.0±0.4 7.8±0.4 6.7±0.5
4.8±0.4 4.0±0.2 3.5±0.4
4.4±0.4 3.8±0.4 3.Ü0.4

1
2a
2b

oszcilloszkóp 5.0±0.2 4.140.2 3.5±0.2

2.1. táblázat: A feltöltési idő és standard deviációja 
különböző pneumatikus nyomás esetén.

összes többi

§2,6 diklorofenol-indofenol
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2. Új módszer a stopped-flow spektrofotométerek kalibrációjára ...

2.5. ábra: A megállító fecskendő oszcilloszkóp nyomai 3 atm.-nál. RS jelöli a fecskendő
höz csatlakoztatott potenciométer ellenállásának jelét, míg TS a triggerét.
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2. Új módszer a stopped flow spektrofotométerek kalibrációjára ...

diffúzióval kapcsolatos néhány újabb eredményre is jutottunk,32 melyekre e dol

gozaton belül nem térek ki.

A reakció hipotetikus kezdeti időpontja (ts)2.4.

A reakció hipotetikus kezdeti időpontja mellett a 2.1. fejezetben további két idő 

fogalmat vezettem be. E három paraméter azonban a (2.3) egyenlet szerint össze

függ. Ezek közül, az elméleti kezdeti időpont (Vs) — mint azt korábban láttuk 

— technikai paraméter, melynek meghatározására nincsen mód. Mivel ez gya

korlatban nem jelent újdonságot tj meghatározásához képest, — ha jobban bele

gondolunk ez is egyfajta feltöltési idő csak nem a küvettáé, hanem a keverőtői a 

küvettáig tartó térrészé — a stopped-flow gyártó cégek ezt a paramétert meg tud

nák adni {tf-e 1 együtt!) különböző kísérleti feltételek mellett. Ha tehát t\ ismert 

lenne, úgy egyetlen paramétert tds-1 kellene finomítani a nemlineáris paraméter

becslés során. A később tárgyalandó két rendszerben azonban ts az a paraméter, 

amit illesztettem a kiértékelési eljárás során. A különböző idődefiníciók tehát nem 

az eljárást bonyolítják, hanem a folyamatok helyes leírását és megértését segítik.

2.5. A stopped-flow fotométer kalibrációja a DCíP-L-asz- 

korbinsav reakció* segítségével

Kísérleti rész2.5.1.

A vegyszerek a kereskedelmileg beszerezhető legnagyobb tisztaságúak voltak, s 

felhasználásuk további tisztítás nélkül történt. A DCIP és az L-aszkorbinsav törzs

oldatokat frissen készítettem Milli-Q desztillált vízzel. Az ionerősséget 0.2 M-ra

’Tonomura és munkatársai ezt a reakciót javasolták a holtidő meghatározásához, így ezen 

keresztül mutatom be az új kiértékelési eljárást.
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2. Új módszer a stopped-flow spektrofotométerek kalibrációjára ...

állítottam be mindegyik oldatban nátrium-klorid segítségével. Az L-aszkorbinsav 

oldat savasságát 0.02 M sósavval biztosítottam és a reaktánsok összekeverése min

dig 1:1 arányban történt. A hőmérsékletet 25.0±0.1 °C-ra állítottam be. A DCIP 

koncentrációját állandó 0.25 mM értéken tartottam, míg az L-aszkorbinsavé több 

mint két nagyságrendet változott, s a következők voltak: 0.5, 1, 2, 3.5, 5, 7.5, 10, 

15, 20, 30, 40, 50, és 60 mM. Az egész sorozatot 3 különböző pneumatikus nyo

máson ismételtem meg, nevezetesen 2.0, 3.0, és 4.0 atm-nál.

A kinetikai méréseket egy Hi-Tech SF-61-es stopped-flow készüléken hajtot

tam végre, melyhez egy Hi-Tech M300-as monokromátor csatlakozott, a kiválasz

tott hullámhossz 515 nm volt, ahol a protonált DCIP-nek elnyelés maximuma van. 

A műszer küvettája 1 cm hosszú az áramlás irányában, további két dimenziója 

0.15 cm. A lökettérfogatot minden esetben 0.2 cm3-re állítottam be, ami azt je

lenti, hogy mielőtt az áramlás leáll, a küvetta kb. 0.2/0.0225~9-szer volt átmosva. 

Minden egyes görbe mérését 12-18-szor ismételtem meg, melyek mindegyike 512 

abszorbancia-idő adatpárt tartalmazott.

Az értékelési eljárás és eredményei2.5.2.

A. nyers kísérleti görbéken a következő műveleteket hajtottam végre:

• Azokat a görbéket, amelyek szemmel jól láthatóan hibásak voltak, elhagy

tam a kiértékelésből. így is több, mint 10 görbe maradt minden egyes pár

huzamos sorozatban.

• Minden görbénél a 12-szeres látszólagos félidő utáni pontokat elhagytam.

• 1.2-nél nagyobb abszorbancia értékeket szintén elhagytam a kiértékelés so

rán.
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• th kiválasztásában (ahonnan a görbék illesztése történt) először a készü

lékhez biztosított szoftver volt segítségemre, amellyel minden görbeseregnél 

más és más értéket kaptam. Később kiderült, hogy az új eljárással ezt a 

tartományt ki lehetett nyújtani egységesen egészen th=1.5 ms-ig.

Összesen 270-490 pont maradt minden kiértékelésre váró adatállományban. 

Az illesztéseket a ZiTa33 programcsomaggal hajtottam végre. Összehasonlítás 

kedvéért a javasolt eljárást három továbbival egészítettem ki:

Modell 1 (elsőrend, / nélkül): Feltételeztem, hogy a DCIP fogyása pszeudo-első- 

rendű kinetika szerint történik. t/-t és ís-t kihagytam a modellből, s csak 

a holtidőt számítottam. Ezenkívül illesztett paraméterként szerepelt a má

sodrendű sebességi együttható (fc0(,s=A:[asc]o, ahol [asc]0 az L-aszkorbinsav 

kezdeti koncentrációja), a DCIP moláris abszorbanciája és Aoo mindegyik 

párhuzamos sorozatban. (A^ 0.01-0.02 között változott.)

Modell 2 (másodrend, / nélkül): Másodrendű kinetikát feltételeztem 1:1 sztöchi- 

ometriával. A számított paraméterek ugyanazok voltak, mint az első mo

dellnél.

Modell 3 (elsőrend, /-sál): Ugyanazt feltételeztem, mint az első modellnél, csak 

a holtidő helyett minden nyomásnál egy ts és egy tj értéket illesztettem. 

Más szavakkal az integrálást a (2.7) egyenlet alapján végeztem el.

Modell 4 (másodrend, /-sál): Ugyanazt vettem figyelembe, mint a harmadik mo

dellnél, de az integrálás a (2.11) egyenlet alapján történt.

Az eredményeket a 2.2. táblázatban láthatjuk. Meg kell említeni, hogy a táblá

zatban a paraméterek standard hibáit adtam meg százalékban kifejezve. Ebben az
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esetben a standard deviáció és a standard hiba kapcsolata meglehetősen homályos 

a párhuzamos görbékhez tartozó adatok nagy korrelációja miatt. Mivel a stan

dard deviációk megadásához egy több, mint 150000 sort és oszlopot tartalmazó 

mátrixon kellett volna számításokat végezni, ezért a számítógép memóriakapaci

tás hiányában ezt nem tettem meg. Becslésem szerint a standard deviáció ebben 

az esetben kb. két nagyságrenddel nagyobb, mint a standard hiba.

2.2. táblázat: A paraméterbecslés végső eredménye.

Modell 1 Modell 2 
1. rend, / nélk. 2. rend, f nélk.

Modell 3 
1. rend, f-sál

Modell i 
2. rend, f-sál

P
(atm)

к (M~1s—1) 
£ (M 
td (ms) 
ts (ms) 
tj (ms) 
a (AU)

42590±(0.11%) 57390±(0.08%) 43300±(0.07%) 57780±(0.05%)
6363±(0.12%) 7023±(0.08%) 7054±(0.09%) 7360±(0.06%)
2.37±(0.19%) 1.46±(0.15%) — —

-1 -1)cm

2
-9.32±(0.18%)
9.71±(0.17%)

0.0058

-5.12±(0.17%)
5.44±(0.18%)

0.00380.0084 0.0055

к (M—1s~1)
£ (M-1cm-1) 
td (ms) 
ts (ms) 
tf (ms) 
a (AU)

46740±(0.08%) 55440±(0.05%) 47680±(0.07%) 56350±(0.03%)
6733±(0.09%) 6801±(0.05%) 7341±(0.08%) 7187±(0.03%)
1.98±(0.18%) 1.38±(0.12%)3

-6.13±(0.20%)
6.49±(0.22%)

0.0083

-4.13±(0.11%)
4.48±(0.13%)

0.00370.0104 0.0059

к (M“1s~1) 
e(M
td (ms) 
ts (ms) 
tf (ms)
<j (AU)

50210±(0.08%) 56710±(0.06%) 50810±(0.06%) 57330±(0.03%)
6606±(0.09%) 6611±(0.06%) 7156±(0.08%) 6993±(0.04%)
1.48±(0.23%) 1.08±(0.18%) — —

-1 -1 )cm

4
-4.79±(0.18%) -3.44±(0.13%)

5.20±(0.19%) 3.81±(0.13%)
0.00660.0091 0.0063 0.0038

-l_-ifc(M 
£ (M 
td (ms) 
td (ms) 
td (ms) 
ts (ms) 
tf (ms) 
ts (ms) 
tf (ms) 
ts (ms) 
tf (ms) 
<j (AU)

) 47060±(0.05%) 56220±(0.03%) 47830±(0.04%) 56940±(0.02%)
6681±(0.06%) 6788±(0.03%) 7286±(0.05%) 7162±(0.03%)
2.02±(0.18%) 1.47±(0.13%) — —
1.91±(0.14%) 1.32±(0.10%) — —
1.86±(0.16%) 1.20±(0.13%) — —

2,3,4
2,3,4 )cm

2
3
4
2 -7.06±(0.26%) -4.89±(0.16%)

7.30±(0.27%) 5.16±(0.18%)
-5.94±(0.17%) -3.95±(0.11%)

6.29±(0.19%) 4.28±(0.13%)
-6.03±(0.14%) -3.81±(0.09%)

6.50±(0.14%) 4.25±(0.10%)
0.0039

2
3
3
4
4

2,3,4 0.0101 0.0061 0.0079
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Mind a négy modellel illesztettem a kísérleti adatokat először a három kü

lönböző pneumatikus nyomáson külön-külön (ennek eredményei láthatók a 2.2. 

táblázat első három részében), majd legvégül együttesen az összes adatot. Ez 

utóbbi azt jelentette, hogy egyetlen sebességi együtthatót és egyetlen DCIP mo

láris abszorbanciát használtam, természetesen a különböző nyomásokhoz más és 

más tf és ts értékek tartoztak. A 2.2. táblázat utolsó része több, mint 150000 

kísérleti adat szimultán illesztésének eredménye. A rengeteg kísérleti görbesoro

zat néhány kiválasztott tagja helyett az önmagukért is beszélő hisztogramokat 

tüntettem fel a következő ábrán. (A hisztogramok szerkesztésénél az összeszá

moláshoz használt intervallumok szélessége 0.0001 abszorbancia egység volt.) A 

táblázat a értékeiből világosan kiderül, hogy a mért és számított abszorbanciák 

eltérése meglepően jó még a modell 1 esetében is, ha figyelembe vesszük, hogy a 

hatalmas adatbázis kiértékelése pusztán 3 paraméter segítségével történt. Aho

gyan várható, a holtidő a pneumatikus nyomás növekedése esetén csökken. Ez

zel párhuzamosan azonban a sebességi együttható értéke a pneumatikus nyomás 

2.0 atm-ról 4.0 atm-ra való fokozatos növelése során mintegy 15 %-kal nő meg. 

Ez a változás mutatja, hogy modell 1 hibás. A hisztogramon ez úgy jelentke

zik, hogy egy elkülönült csúcs jelenik meg baloldalon, míg a jobboldali csúcs is 

töredezett. Ha a másodrendű kinetikát korrekten figyelembe veszem (modell 2), 

ahogy azt várni lehet, a sebességi együttható nyomásfüggése megszűnik, s je

lentős csökkenés következik be az átlagos abszorbancia eltérésben (cr). Ekkor az 

illeszkedés tökéletessé válik egészen addig, míg a nagy L-aszkorbinsav felesleges 

(20-60 mM) görbékhez el nem érkezünk. Itt a számított és mért görbék eltérése 

fokozatosan nő, hiszen az integrálás szerepe, mint azt a 2.2.1. alfejezetben láttuk, 

egyre jelentősebbé válik. Látható, hogy a hisztrogramon az elkülönült bal csúcs 

eltűnik, azonban a fennmaradó csúcs továbbra is töredezett. Modell 3 esetében,
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2.6. ábra: A maradék abszorbanciák hisztogramjai a négy modell esetében.
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amikor elsőrendű kinetikát feltételeztem és a (2.7) egyenlet alapján az integrálás 

figyelembevételével történik a kiértékelés jelentős csökkenés tapasztalható cr-ban, 

ám továbbra is megmarad a sebességi együttható pneumatikus nyomás függése. 

Nyilván az átlagos abszorbancia eltérés nagy részét azok a görbék hordozzák, 

amelyeknél az L-aszkorbinsav és a DCIP kezdeti koncentrációjának aránya a leg

kisebb, 2.0, 4.0, 8.0 volt. Ebben az esetben (a 2.2. táblázatban nincs feltüntve) 

azt tapasztaltam, hogy tj és ts korrelációs koefficiense 0.98 felett volt, ami nagy 

mértékű összefüggésre utal. A hisztogramon, mint az várható volt, ismét megjele

nik a baloldali elkülönült kis csúcs, ám a középsőnek megszűnik a töredezettsége, 

s önmagában egy csaknem szabályos hisztogramot alkot. Ha azonban a korrekt 

modell 4-1 vettem figyelembe, a kémiai paraméterek függetlenné váltak a készülék 

paraméterektől, ts és tj korrelációs koefficiense is 0.95 alá csökken, s az átlagos 

abszorbancia eltérés is meglepően alacsony. A szinte tökéletes hisztogram pedig 

jelzi, hogy modell 4 a helyes, hiszen semmilyen szignifikáns szisztematikus elté

rés nem maradt a modellben. A 2.2. táblázat jobb alsó sarkában tüntettem fel a 

végső eredményeket.

Az eljárás teljesítőképességének érzékeltetésére, 4.0 atm-án a klasszikus érté

kelési eljárással is elvégeztem a holtidő meghatározását (2.7. ábrán egy ilyen tipi

kus görbét láthatunk). Hangsúlyozni szeretném, hogy 2.7. ábra pontosan ugyana

zon adatbázis alapján készült, mint ami a 0.0038-as átlagos abszorbancia eltérést 

eredményezte. Meg kell említeni, hogy a 2.7. ábra elvben ekvivalens modell 7-el, 

melynek átlagos abszorbancia eltérése 0.0091 volt. Mindezek alapján kijelenthető, 

hogy a Tonomura és munkatársai23 által javasolt kalibrációs eljárás 

lett, hogy elvileg hibás — numerikusán annyira instabil, hogy a gyakorlatban 

használhatatlan, bár a kísérleti adatok szubjektív szelekciójával tökéletes egye

nest lehet produkálni! A 2.7. ábra azt a félrevezető következtetést is sugallhatja,

mindamel-
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2.7. ábra: A klasszikus kiértékelés ((1.6) egyenlet alapján) eredménye. A görbék 
4.0 atm nyomás mellett készültek. A párhuzamos mérések egyenként lettek kiér
tékelve a műszerhez biztosított programmal. Az illesztett egyenes meredeksége: 
-0.001803 s(=-td).

-íhogy az adott műszer nem alkalmazható, ha к 

a fentiek is mutatják, a kísérleti úton elérhető látszólagos elsőrendű sebességi 

együttható tartomány jóval szélesebb, amennyiben a korrekt kiértékelési eljárást 

alkalmazzuk.

. Azonban, mint> 500 sapp
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A tioszulfát-klór-dioxid reakció mechanizmusa3.

3. A tioszulfát—klór-dioxid reakció mechanizmusa

Az előzetes kísérletek egyértelműen jelezték, hogy ez a reakció nem tanulmányoz

ható a stopped-flow technikával pszeudo-elsőrendű körülmények között. Nagy tio

szulfát feleslegben a reakció olyan gyors, hogy még ezzel a technikával is követhe

tetlenné válik, nagy klór-dioxid feleslegben pedig az abszorbancia változása a mé

rési hiba tartományába esik. Sőt, mint azt a 3.2.2. részben bizonyítani fogom, egy 

relatíve hosszú élettartamú színes köztitermék is képződik, így a mért abszorban

cia nemcsak a klór-doxid fogyására jellemző. Ezek a tények két alapvetően külön

böző lépésre sarkallhatják a kémikust: vagy otthagyja a rendszert és egy másikat 

keres, vagy pedig megnézi szükséges-e az a korlátozó feltétel, ami megakadályozza 

az adott rendszer vizsgálatát. Ez utóbbit választottam, ezért megpróbáltam a re

akciót a reaktánsok összemérhető koncentráció-tartományában követni és ezeket 

az adatokat használni a végső kiértékelésben. Párhuzamosan a tioszulfát-klór- 

dioxid reakció vizsgálatával folyt a vas(III)-monotiocianát komplexképződés ki

netikai vizsgálata34 másodrendű körülmények között. Ezek a munkák mutattak 

rá arra, hogy újra kell gondolni a hagyományos kalibrációs eljárást,32 s vezetett 

el az előző fejezetben részletesen tárgyalt új kalibrációs és értékelési módszer 

kidolgozásához. Bebizonyosodott, nem szükséges a stopped-flow spektrofotomet

riás adatoknak pszeudo-elsőrendű körülmények között készülniük, és a kinetikai 

görbék szimultán illesztése is megoldható, amennyiben szakítunk a holtidő hagyo

mányos fogalmával. Már most előre kell bocsátani, hogy az új kalibrációs eljárás 

nélkül is többé-kevésbé elfogadható eredményt lehetett produkálni mindkét rend

szerben, persze azon az áron, hogy szisztematikus eltérések jelentkeztek a mért 

és a számított adatok között.
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3.1. Kísérleti rész

3.1.1. Felhasznált anyagok

A klór-dioxid előállításához a kereskedelemben kapható (20 t% Na2C03-ot tar

talmazó) NaCICb vizes oldatát oxidáltam erősen savas közegben (10 t% H2SO4) 

kálium-peroxidiszulfáttal. A fejlődő gázt levegőárammal előbb egy vizes mosópa

lackon keresztül átvezettem, majd hideg — 2-5 °C-os — Milli—Q desztillált vízben 

nyelettemel. A törzsoldatot hűtőben, fénytől védve tároltam. A törzsoldat klorid-, 

klorit-, klorát tartalmát standard analitikai eljárások segítségével többször ellen

őriztem. Az ily módon készített és tárolt törzsoldatban egy hónapig a klór-dioxid 

diszproporciójából származó egyetlen vegyület sem volt detektálható. Felhasz

nálás előtt a klór-dioxid törzsoldat pontos koncentrációját standard jodometriás 

titrálással határoztam meg.

A 20 t% nátrium-karbonátot tartalmazó NaClC^ (Aldrich) tisztítása ismert 

recept alapján történt. 19,35 A vegyszer tisztaságát szintén jodometriás titrálással 

ellenőriztem, s azt 99.5 %-osnál jobbnak találtam. Az összes többi vegyszer a ke

reskedelemben beszerezhető legnagyobb tisztaságú volt, s felhasználásuk további 

tisztítás nélkül történt.

Az oldatok minden esetben Milli—Q desztillált vízzel készültek, melynek ve

zetése 18.2 pScm-1; az ionerősséget 0.5 M-ra állítottam be NaC104 segítségével, 

kivéve az ionkromatográfiás mérések esetében. A pH-t 7.5 és 9.5 között szabályoz

tam bórsav-nátrium hidroxid pufferrel. A pH méréseket kombinált üvegelektród

dal végeztem, melyet előzőleg Irving36 módszere szerint kalibráltam. Mind a sztö- 

chiometriai, mind pedig a kinetikai mérések alatt a hőmérsékletet 25.0±0.1 °C-on 

tartottam.
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3. A tioszulfát-klór-dioxid reakció mechanizmusa

Mérésekhez használt műszerek3.1.2.

A reakció sztöchiometriáját először spektrofotometriásán tanulmányoztam. A ter

mékek spektrumát a pH beállítása és a reaktánsok összekeverése után 10 percig 

percenként regisztráltam egy Zeiss S10 diódasugaras spektrofotométerrel a 266- 

450 nm-es hullámhossztartományban. Mindig a -CIC^ oldat volt az utolsóként 

a teflondugós kvarcküvettába juttatott komponens, hogy minimalizáljam a klór- 

dioxid veszteségét — a vegyület megoszlási hányadosa37 a víz és a levegő között 

ugyanis 23 —.

Az eredmények megerősítése végett a spektrofotometriás sztöchiometriai vizs

gálatokat kiegészítettem ionkromatográfiás mérésekkel is. A mintákat egy a JATE 

Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszéken levő Waters ionkromatográf segítségé

vel analizáltam. Kromatográfiás oszlopként Polyspher IC AN-l-t használtam.

A kinetikai méréseket egy Hi-Tech SF-61-es egyutas stopped-flow spektrofo

tométerrel hajtottam végre. A választott hullámhossz a mérések zömében 360 nm 

volt, ahol a klór-dioxidnak elnyelés maximuma található. Néhány esetben az ab- 

szorbanciát további négy hullámhosszon (350, 380, 400, 420 nm) is regisztráltam 

annak érdekében, hogy az elnyelő színes részecskék számát meghatározzam.

A mérési adatok kezelése3.1.3.

Csak azokat az abszorbancia értékeket használtam a végső kiértékeléshez, ame

lyek 1.4 alatt voltak, hiszen a Lambert-Beer törvény már nem érvényes az adott 

spektrofotométerrel ezen érték felett. Az eredeti kísérleti görbék mindegyike 512 

abszorbancia-idő adatpárt tartalmazott, melyet 95-100 pontra csökkentettem, 

hogy elkerüljem a felesleges időpazarló számításokat. A pontszám redukció az 

ekvivalens ívhosszak elve alapján történt úgy, hogy a görbék lényeges kísérleti
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3. A tioszulfát-klór-dioxid reakció mechanizmusa

információkat ne veszítsenek el.

Az értékelés következő lépése a mátrixrang-analízis végrehajtása volt azokon 

az abszorbancia mátrixokon, amelyek ugyanazon kiindulási koncentrációk mellett 

öt különböző hullámhosszon mért abszorbanciákból készültek.

A kísérleti adatokat a ZiTa programcsomaggal33 értékeltem ki. A 131 kü

lönböző kísérleti abszorbancia-idő görbe összesen 12852 pontját használtam az 

együttes kiértékelés során.

Eredmények3.2.

Sztöchiometria3.2.1.

Előzetes analitikai elemzések az adott kísérleti körülmények mellett azt mutatták, 

hogy a reakció végtermékei mind tioszulfát-, mind pedig klór-dioxid feleslegben 

a tetrationát-, a szulfát-, a klorit- és a kloridion. Mivel a 266-300 nm-es hullám

hossztartományban a reaktánsok mellett a tetrationát- és a klorition is elnyel, így 

a reakció sztöchiometriája az abszorbancia lineáris algebrai felbontásával kinyer

hető a spektrofotometriás adatokból. Ehhez azonban a sztöchiometriai mérések 

előtt meg kellett határozni a kérdéses részecskék moláris abszorbanciáját a fent 

említett tartományban. 3.1. ábra mutatja a klór-dioxid-, a klorit-, a tioszulfát- és 

a tetrationát spektrumát, melynek mindegyikét legalább 5 különböző koncentrá

ciójú oldatuk színképéből számítottam. Természetesen a kinetikai mérések előtt 

külön kísérletekben győződtem meg arról, hogy ismert koncentrációjú tioszulfát-, 

tetrationát- és klorit oldatok összekeverése után a spektrumok lineáris algebrai 

dekompozíciójával visszakapom-e az eredetileg bemért koncentrációkat. (20 per

cen keresztül semmilyen változás nem tapasztalható jelen kísérleti körülmények 

mellett az összekevert oldatok spektrumában.) A szisztematikus vizsgálatok rá-
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3. A tioszulfát-klór-dioxid reakció mechanizmusa

3.1. ábra: A tioszulfát- (----), tetrationát- (• •), kloritionok (• -) és a klór-dioxid
(—) moláris abszorpciós koefficiensei.

mutattak arra, hogy a tetrationát és a klorit koncentrációk meghatározásának 

pontossága 1%-on belül volt, míg a tioszulfáté 8% körülinek adódott. Ez utóbbi

nak nyilvánvaló magyarázata a tioszulfát kicsiny moláris abszorbanciájában rejlik 

(lásd 3.1. ábra). Több hullámhossztartományt is végigvizsgálva az általam kivá

lasztott bizonyult a legkielégítőbbnek. így tioszulfát feleslegben a sztöchiomet- 

ria meghatározása — figyelembe véve a tioszulfát koncentráció bizonytalanságát 

a végtermékben —- a reaktánsok pontos kezdeti koncentrációjának, valamint a 

spektrumok lineáris algebrai felbontásából kapott tetrationát és klorit koncentrá

cióinak ismeretében történt. Természetesen fel kellett használni, hogy sem egyéb 

klór-, sem pedig más kéntartalmú oxianion nem képződik detektálható mennyi

ségben. Mivel

[•C102]o = [ClOjjoo + [Cl"]«, (3.1)
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3. A tioszulfát-klór-dioxid reakció mechanizmusa

és

2[S4o;-]„ + 4[S0M„ = [0107 ]„ + 5[СГ (3.2)

így a reagált tioszulfát koncentrációja felhasználva (3.1)-t és (3.2)-t a következő 

egyenlet alapján számítható:

5[-C102]o - 4[C102-]ooj[s4oM„ +[S2O3 ]r — (3.3)8

Az eredménye

ket a 3.1. táblázat

ban foglaltam össze.

Világosan látszik, 

hogy tioszulfát feles

legben a reakció 

sztöchiometriájakö- 

zel van az 1:1 arány

hoz, ám ettől ki

csiny mértékű, de redményei.

szisztematikus, egyirányú eltérést tapasztaltam SR-ben. (SR-rel most és a továb

biakban is a fogyott tioszulfát- és klór-dioxid koncentrációarányát jelöljük.)

Ezen kísérleti eredmények alátámasztására tioszulfát feleslegben néhány min

ta ionkromatográfiás analízisét is elvégeztem. Sajnos a rendelkezésünkre álló kro

matográfiás oszloppal a hatalmas retenciós-idő különbségek miatt a klór- és kén

tartalmú oxianionok együttes vizsgálata nem volt lehetséges. Sőt a klorit- és klo

ridionok elúciója csak savas eluens segítségével lett volna megvalósítható. Savas 

közegben azonban számos mellékreakció megjelenésével kellene számolni,

No. [S20r]o [C102]o [S4Orioc [CIOJloo SR
И И И И)
6.061 2.21 0.870

0.964
0.910

1.360 1.006
1.470 1.020
1.370 1.030
1.350 1.032
1.310 1.034
0.980 1.045
0.915 1.064
0.881 1.068

2 6.67
3 7.75

2.41
2.24

8.76 2.22 0.9024
5 9.70
6 3.49
7 3.97
8 4.42

2.17 0.881
1.67 0.681

0.665
0.647

1.61
1.56

3.1. táblázat: A fotometriás sztöchiometriai mérések e-

15,18 ami
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3. A tioszulfát-klór-dioxid reakció mechanizmusa

meghamisítaná a kívánt, gyengén lúgos közegben meghatározandó sztöchiomet- 

riát. Ezért az általam választott eluens a parahidroxi-benzoesav 2.5 mM-os oldata 

volt, amely 10 térfogatszázalék metanolt tartalmazott. Az eluens pH-ját 9.7-re ál

lítottam N,N-dietil-etanolaminnal.

így a tioszulfát 

mellett a tetrati- 

kvantita- 

tív meghatározása 

volt lehetséges és 

egyéb politionát e- 

setleges megjelené

se lett volna kimu

tatható.

A korábban meghatározott 

szulfát, tetrationát és tioszulfát 

mellett azonban semmilyen más 

kéntartalmúvegyületet nem tud

tam detektálni ionkromatográ- 

fiásan sem. A 3.2. táblázat ada

tai egyértelműen alátámasztják 

a fotometriás mérések azon e- 

redményét, hogy a reakció sztö- 3-3- táblázat: SR értéke klór-dioxid feleslegben.

chiometriája az 1:1 aránytól hacsak kis mértékben is, de eltér. Klór-dioxid feles

legben SR-t egyszerű meghatározni, hiszen a látható színképtartományban csak 

a klór-dioxidnak van számottevő elnyelése a végtermékek közül, így a 360-430 

nm-es hullámhossztartományt használtam fel a kiértékeléshez. Amint azt a 3.3.

No. [S2OMo [ • С10 2 ] о [S.O^loo [S40^]oo SR

(mM) (mM) (mM) (mM)
onát 1 25.00

2 22.50
3 22.50
4 22.50

15.34
15.34
12.28
14.42

7.33 6.31 1.151
5.60 1.097
4.25 1.153
5.72 1.125

5.67
8.33
6.27

3.2. táblázat: Az ionkromatográfiás sztöchiometriai mérések 
eredményei.

No. [S2Or]o [ClO2]0 [-ClOaloo SR
(mM) (mM) (mM)

1 1.291
2 1.906
3 1.380
4 2.035
5 0.968
6 0.822
7 1.112

2.475
2.492
2.658
2.595
1.374
3.021
2.127

1.056 0.910
0.502 0.958
1.244 0.976
0.535 0.988
0.335 0.932
2.150 0.944
0.976 0.966
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A tioszulfát-klór-dioxid reakció mechanizmusa3.

táblázat adatai egyértelműen mutatják, az SR értéke kis mértékben 1 alá csökken. 

Vagyis akármelyik reaktáns van feleslegben, a sztöchiometriai arány 1:1 közelében 

marad, ám mindig az éppen feleslegben levő vegyület felé módosul SR értéke. Ez 

azt sugallja, hogy a reakció összetett sztöchiometriájú, ami nem meglepő jelenség 

az egzotikus kinetika területén. A 3.1.-3.3. táblázatok adatai alapján megállapít

ható, hogy az alap sztöchiometria 1:1, azaz:

2 S20i- + 2 -CIO, —» S40^- + 2 CIO,. (3.4)

Ezt a sztöchiometriát azonban tioszulfát- illetve klór-dioxid feleslegben a követ

kező folyamatok egészítik ki:

S40^" + 2 SO2' + 2 СГ + 2 H+ (3.5)3 S202~ + 2 • C102 + H20

220з + 4 • C102 + 3II20 2 SO^ + СГ + 3 C102 + 6H+ (3.6)

Nyilván a 3.4.-3.6. egyenletek lineáris kombinációja képes a reakció sztöchiomet- 

riáját jellemezni különböző kiindulási koncentrációfeltételek mellett.

Mátrixrang-analízis (MRA)3.2.2.

38-41A mátrixrang-analízis végrehajtásához és a ún. maradék abszorbancia gör

bék meghatározásához42 az ugyanazon kiindulási koncentrációk mellett, de öt

különböző hullámhosszon történt mérések szolgáltak mind tioszulfát, mind pedig 

klór-dioxid feleslegben. A számításokat, egy a JATE Fizikai Kémiai Tanszékén 

kifejlesztett program* segítségével végeztem el. A módszer nagy előnye, hogy 

kémiai modell feltételezése nélkül szolgáltat információt a független elnyelő ré

szecskék számáról (FERS). Abban az esetben, ha az összes részecskére érvényes a

*A program szabadon elérhető az ftp://ftp.jate.u-szeged.hu/pub/chem/mra/mraXXX.exe 

címen.
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3.2. ábra: A maradék abszorbancia-idő görbe pH=8.51, [S2O3 ]o=l.02x10 3 M, 
l-ClCbJc^S.SSxlO-4 M esetén.

Lambert-Beer törvény, úgy FERS megegyezik a mátrix rangjával. Mindkét feles

legben a mátrixok rangja kettőnek adódott, ami egyértelműen azt mutatja, hogy 

a 350-420 nm-es hullámhossztartományban egy viszonylag hosszú élettartamú 

köztitermék megjelenésével kell számolni. A maradék abszorbancia görbék szá

mítása — a mátrixrang-analízis vizuális illusztrációja — csak megerősíti a fenti 

megállapítást. A 3.2. ábra egy tioszulfát feleslegben készült maradék abszorbancia 

görbét mutat. Ezek a kísérleti bizonyítékok felvetik azt a kérdést, mi is ez a színes 

köztitermék? Dogliotti és Hayon43 a tioszulfát oldat villanófényfotolízisét, Schö- 

neshöfer44 pedig az impulzusradiolízisét tanulmányozta. Mindkét munka közös 

konklúziója, hogy a 340-440 nm-es hullámhossztartományban egy erős abszorp

ciós sávval rendelkező, viszonylag hosszú élettartamú tranziens gyök keletkezik. 

Az abszorpciós sáv maximumát 370-380 nm közé teszik 1650-1720 M_1cm_1-es
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3. A tioszulfát—klór-dioxid reakció mechanizmusa

moláris abszorbanciával.43,44 Lényeges különbség azonban a két munka között, 

hogy míg Dogliotti és Hayon tioszulfát-, addig Schöneshöfer tetrationát gyök

ként azonosította a köztiterméket. Schöneshöfer kinetikai mérései azt mutatták, 

hogy az impulzusradiolízis első lépéseként a nagyon rövid élettartamú tioszul

fát gyök keletkezik, ami tioszulfáttal gyors reakcióban adja a tetrationát gyököt. 

Ezek az eredmények általánosan elfogadottá váltak,45 ezért logikusnak tűnik a mi 

esetünkben is az abszorbeáló részecskét tetrationát gyökként azonosítani.

Egy másik nagyon fontos eredménye Schöneshöfer munkájának, hogy a tioszul

fát katalizálja a tetrationát gyök bomlását. Erre az effektusra később visszatérek, 

s összevetem a kísérleti eredményekkel.

A kísérleti görbék jellegzetességei3.2.3.

1. Klór-dioxid feleslegben a reakció néhány másodperc alatt megy végbe, a- 

hogy az a 3.3. és 3.4. ábrákon látható. Az előzetes számítások azt mutat

ták, hogy az összes klór-dioxid feleslegben készült görbe egy bruttó másod- 

és harmadrendű sebességi egyenlet összegeként megilleszthető (mindkettő

jük klór-dioxidra nézve elsőrendű, tioszulfátra nézve pedig első- és másod

rendű).

2. A 3.5. ábra ugyanakkor világosan mutatja, hogy kis mértékű pH-függés 

tapasztalható klór-dioxid feleslegben, ami megszűnik tioszulfát feleslegben 

(lásd 3.6. ábra).

3. Amennyiben a tioszulfát kezdeti koncentrációját egy nagyságrenddel növe

lem — miközben a többi koncentrációt állandó értéken tartom — a reakció 

ideje majdnem két nagyságrenddel csökken.

4. A tioszulfát feleslegben tapasztalt szigmoid-alakú görbék a legmarkánsabb
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3. A tioszulfát-klór-dioxid reakció mechanizmusa

3.3. ábra: Kísérleti görbék (szimbólumok) klór-dioxid feleslegben. [-C102]o ~ 
9.3xl0-4 M, pH=8.55; [S2OMoxl04 M=2.90 (•), 3.77 (□), 4.84 (A), 5.77 (0), 
6.44 (■), 6.88 (V). A számított görbék folytonos vonallal vannak feltüntetve.

3.4. ábra: Kísérleti görbék (szimbólumok) klór-dioxid feleslegben. [S2Og ]o = 
3.70 x 10-4M, pH=8.55; [-C102]o x 104M=7.59 (•), 9.34 (□), 11.9 (A), 12.6 (0). 
A számított görbék folytonos vonallal vannak feltüntetve.
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3. A tioszulfát-klór-dioxid reakció mechanizmusa

3.5. ábra: Kísérleti görbék (szimbólumok) klór-dioxid feleslegben. [S2O3 ]o = 
7.9 x 10~4M, [-СЮ2]о » 1.3x 10-3M, pH=7.58 (•), 8.55 (□), 9.31 (▼). A számított 
görbék folytonos vonallal vannak feltüntetve.

3.6. ábra: Kísérleti görbék (szimbólumok) tioszulfát feleslegben. [S2O3 ]o = 
1.95X10“3 M, [-СЮ2]о « 9.7 x 10-4M, pH=7.48 (•), 8.60 (□), 9.27 (A). A szá
mított görbék folytonos vonallal vannak feltüntetve.
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3. A tioszulfát—klór-dioxid reakció mechanizmusa

3.7. ábra: Kísérleti görbék (szimbólumok) tioszulfát feleslegben. [-ClCblo ~ 
7.2x 10~4 M, PH=9.27; [S2O^]0 x 103 M=1.28 (•), 1.51 (□), 1.59 (♦), 1.71 (д). 
A számított görbék folytonos vonallal vannak feltüntetve.

3.8. ábra: Kísérleti görbék (szimbólumok) tioszulfát feleslegben. [320з ]o = 
1.55X10-3 M, PH=9.27; [-ClOíjo x 104 M=5.34 (•), 7.39 (□), 9.35 (▲), 11.0 
(О)- A számított görbék folytonos vonallal vannak feltüntetve.
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3. A tioszulfát-klór-dioxid reakció mechanizmusa

kísérleti jellegzetességek, ahogy azt a 3.7. és 3.8. ábrák mutatják.

A javasolt mechanizmus3.2.4.

131 kísérleti görbe (a kezdeti kon

centrációkat a 3.4. táblázatban tüntet

tem fel) együttes illesztése alapján tet

tem javaslatot a tioszulfát-klór-dioxid 

reakció mechanizmusára. Több száz ké

miai modellt próbáltam ki (a diszkusz- 

szióban néhány további sikertelen vagy 

valami okból elvetésre ítélt próbálko

zást is bemutatok), míg végül a követ

kező mechanizmust javasoltam, kvalitatív és kvantitatív egyezésben az összes kí

sérleti adattal.

[S2C>3 ]o
(mM)

[•C102]0
(mM)

pH No.
db

0.33-1.35 0.211-0.908 7.58 21
0.50-1.22 
0.38-1.34 
0.55-1.18 
0.42-1.34 
0.50-1.17

1.32-1.97
0.215-1.09
1.28-1.98

0.191-1.06
1.21-1.89

7.48 17
8.55 31
8.60 14
9.31 32
9.27 17

3.4. táblázat: A kinetikai mérések kez
deti koncentrációi.

cio2 + S2Ol~ ■ s2o3c\o22- (Rl)

Vl = k1[-cio2][s2oM

2 S203C10^ s4o6(cio2)^- (R2)

v2 = k2[-s2o3cioM2

S406(C102)^- + S202- + H20 gyors 2S04_ + 2СГ + S40^" + 2H+ (R3)

s2o2- + s2o3cio2- •s4o*- + CIO- (R4)
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v4 = MS20^]í-S,0,010^!

s,026- + 2 s2o§-2 • S406 (R5)

V5 = k5[-s40|-]2

•s40 r + s2ol" 2 S20l + • S203 (R6)

v6 = k6[-s40M[s20M

gyorsS401~ + ■ S20g S4O2- + s2or (R7)

cio2 + s2o3cio*- (R8)s2o3cio2 + CIOJ

V8a = k8a[.C102][-S203C10^-]

vgb = k8b[-C102][-S203C10M[0H-]

2 S0^- + СГ + 4 H+ + • CIO (R9)•C102 + S203C102 + 2 H20

v9 = k9[S203C102][0H-][-C102]

gyors 2 C102 + 2 H+•C102 + -CIO + H20 (RIO)

A javasolt mechanizmus kritikus lépéseit hangsúlyozásként vastagabb betűk

kel szedtem. A reakció indító lépésében (RÍ) a reaktánsok irreverzibilis asszoci

ációjával a -S203C102~ gyök keletkezik. Amennyiben a visszairányú folyamatot 

is számításba vettem, az átlagos abszorbancia eltérés ugyan 2%-al csökkent, de
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a k_i paraméter hibája a többi paraméteréhez képest jóval nagyobb volt. így a 

visszairányú folyamatot a számítások nem valószínűsítették. Bármilyen kísérlet, 

hogy (Rl)-et helyettesítsem a kézenfekvőnek tűnő

•cio2 + s2o"- (3.7)•S20j + C102

reakcióval, csődöt mondott. Próbálkoztam azzal is, hogy moláris abszorbanciát 

rendeljek a •S203C102~ vegyülethez, ám a számított moláris abszorbancia kisebb 

volt, mint 100 M-1cm-1, ráadásul csak csekély mértékű átlagos abszorbancia 

csökkenést értem el. Emiatt a végső modellben ez a részecske, mint 360 nm-en 

színtelen vegyidet szerepelt. A számított sebességi együttható (ki) viszonylag 

nagy értéke azt jelenti, hogy az aktuálisan feleslegben nem levő reaktáns gyorsan 

eltűnik, és a további abszorbancia csökkenés (lásd. 3.3.-3.5. ábrák) a köztitermék 

és a feleslegben levő reaktáns reakcióinak következménye.

Az első lépésben keletkezett ^OgClOj- gyöknek három eltérő útja 

további átalakulásra. Az (R2) lépésben a gyök dimerizációja történik, amit egy 

gyors folyamat követ. (A gyors lépéseket, (R3), (R7), (RlO)-et fix 109 M-1s 

sebességi együtthatóval vettem figyelembe az illesztések során.) Könnyű belátni, 

hogy (R1)-(R3) folyamatok együttesen azt a sztöchiometriát adják (3.5), ami a 

tioszulfát feleslegben tapasztalt 1:1 sztöchiometriától való eltérésért felelős (3.1. és 

3.2. táblázatok). Történtek próbálkozások arra is, hogy (R2) lépést helyettesítsem 

részben vagy teljesen a nyilvánvalónak tűnő

van a

-í -es

S406(C102)4- S40*" + 2 C102- (3.8)

reakcióval, ám sem a (3.8) egyenlet sebességi együtthatója, sem pedig annak k3-al 

való aránya nem volt számítható.

Amennyiben (R2) és (R3) lépéseket kihagyom a végső modellből, az átlagos 

eltérés 0.0250-ra növekszik. (A legjobb átlagos eltérés a végső modellel 0.0089-
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nek bizonyult.) A szisztematikus kihagyást minden paraméter esetén elvégeztem, 

hogy megbizonyosodjak a minimálisan szükséges paraméterkészletről, amit a kí

sérleti adatok elfogadható interpretálása igényel. Ezért említem meg az adott 

folyamat vagy folyamatsor kihagyásakor a maradék modellel számítható átlagos 

abszorbancia eltérést.

A reakció fő ösvénye az (R4) folyamattal indul, amely a színes tetrationát 

gyököt termeli. A tetrationát gyök illesztett moláris abszorpciós együtthatójára 

a 2115 M-1cm-1-es értéket kaptam 360 nm-en, ami jó egyezést mutat a Schönes- 

höfer által meghatározott adatokkal. A tetrationát gyök bomlása az (R5) elemi- és 

az (R6) sebességmeghatározó folyamatokban történik. Az (R5) lépés egy gyökre

kombináció, mely során az egyik reaktáns — a tioszulfátion — visszatermelődik. 

Az (R6) egy tioszulfát katalizált folyamat, amelyet a gyors (R7) lépés követ. Az 

(R5), illetve (R6) és (R7) együttes folyamatok adják az alapsztöchiometriát. Az 

(R6) és (R7) lépések szerepe csak tioszulfát feleslegben jelentkezik a katalitikus 

hatás miatt. Ezen folyamatok ((R5)-(R7)) következménye, hogy tioszulfát fe

leslegben a tioszulfát koncentráció-idő görbéje szélsőértéket, minimumot mutat 

(lásd 3.9. ábra). Ez az ún. overshoot-undershoot viselkedés nem egyedüli jelenség 

az egzotikus reakciók körében.46 Meg kell említeni, hogy a tetrationát gyök kata

litikus bomlását már Schöneshöfer is javasolta,44 ám a reakció végtermékeiként a 

hexationát- és a szulfitiont adta meg. Ez az ionkromatográfiás mérésekkel ellent

mondásban van, amit csak az általam megadott sztöchiometriával lehet feloldani. 

Mindenesetre nagyon figyelemre méltó az a tény, hogy a számított k6 értéke tö

kéletes egyezésben van a Schöneshöfer által meghatározottal (7.3xl04 M_1s_1).

Egy további „pikantériája” a tioszulfát katalitikus hatásának, hogy a kelet

kezett tetrationát gyök élettartama sokkal hosszabb klór-dioxid-, mint tioszulfát 

feleslegben. (Ez az oka annak, hogy klór-dioxid feleslegben is két elnyelő színes
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3.9. ábra: Koncentráció-idő görbék tioszulfát feleslegben. [-ClC)2]o= 8.45x10 4 M, 
PH=9.27, [S20|“]o=1-23x 10"3 M. -C102 (—), S203~ (- -), • S203C10^ (• -), 
■S4Og~ (• • -), S4Og_ (- -), C102 (• •). Vegyük észre, hogy az adatgyűjtés t=0-nál 
kezdődik. A -ts és 0 időpillanat között a visszaintegrált koncentráció-idő görbéket 
láthatjuk.

részecskénk van.) Ezért bárki jogosan hiányolhatja a következő, nagyon is kézen

fekvő lépést a modellből:

•C102 + -S40^- S„0’- + CIO,-. (3.9)

Ez a folyamat, mint egy további lehetséges lépés, nem kerülte el figyelmemet. 

Az illesztések azt mutatták, hogy a (3.9) folyamat sebességi állandója 1300M_1s 

körül van. Ennek a paraméternek a hibája több, mint 15% volt (összehasonlítás

képpen egyik paraméter hibája sem lépte túl a 2%-ot!), s az átlagos abszorbancia 

eltérés is csak 0.0087-re csökkent a végső 0.0089-ről. Vagyis a számítások nem 

erősítették meg (3.9) lépés szükségességét a végső modellben.

Ha az egész utat ((R5)-(R7)) kihagyom a végső modellből, az átlagos abszor

bancia eltérés drámaian megnő 0.0089-ről 0.0605-re. Amennyiben csak (R5) vagy

-í
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(R6) ((R7)-tel együtt) marad ki a modellből, abban az esetben az illesztési para

méter „csak” 0.0350-re és 0.0432-re növekszik a két esetben. A teljesség kedvéért 

a tetrationát gyök moláris abszorbanciáját is kihagytam a modellből, s ebben az 

esetben 0.0400 átlagos abszorbancia eltérést kaptam.

Az (R8) folyamat а ^OgClO^- gyök átalakulásának harmadik útja, amely

ben a klór-dioxiddal reagál egy pH-független- (k8a) és egy pH-függő lépésben 

(к8ь) — egy, a klorit-tioszulfát reakcióban javasolt15 S203C10_ köztitermékhez 

hasonló — S2O3CIO2 vegyületet termelve. Ez az ág felelős a klór-dioxid feles

legben tapasztalt SR<l-ért. Az (R8) lépést egy sebességmeghatározó (R9), majd 

egy gyors (RIO) folyamat követ. Az (R8)-(R10) lépések együttesen adják a (6)-os 

egyenlettel jelzett sztöchiometriát.

Amennyiben az egész utat eliminálom a modellből, úgy jelentősen megnő az 

átlagos abszorbancia eltérés (0.0530), ha pedig csak k8a-t vagy k8b-t hagyom el, 

úgy 0.0480-ra vagy 0.0121-ra változik az illesztési paraméter.

A 2. fejezetben ismertetett stopped-flow spektrofotometriás adatok értékelé

séhez javasolt új eljáráshoz szükséges technikai paramétert (a kiivetta feltöltési 

ideje: tf) korábban független méréssel határoztam meg, így ezt az illesztés során 

az állandó 0.0039 s-on tartottam. A reakció hipotetikus kezdési időpontjáról bebi

zonyítottam, hogy reakciófüggő paraméter, így a kinetikai paraméterekkel együtt 

kellett illeszteni. A kapott eredmény teljes összhangban van a laboratóriumunk

ban más rendszerekben32,34 meghatározott értékekkel. Természetesen végrehaj

tottam az illesztést e két paraméter nélkül is. ekkor 0.0107 átlagos abszorbancia 

eltérést tapasztaltam.

A számított sebességi együtthatókat, a tetrationát gyök moláris abszorbanci

áját és a reakció hipotetikus kezdési időpontját a 3.5. táblázatban tüntettem fel 

standard deviációikkal együtt.
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Abs. ill. Ort. ill.Rel. ill. Jav.
kt x KT^M-V1) 1.82 ±0.01
k2 x IO^ÍM^s-1) 7.21 ±0.10

k4 x lO-'ÍM^s"1) 2.80 ± 0.03
k5 x ÍO-^M-^"1) 4.37 ± 0.02
fee x ÍO-^M-V1) 7.18 ±0.05

fc8a X 10~3(M-1s-1) 5.45 ± 0.05
k8b x IO^Jm^s-1) 1.12 ±0.01

/c9 x 10 7(1\/E 2s 1) 1.99 ±0.02
£tetr.rad.(M СГП )

ts x 10~3(s)

1.83 ±0.01 1.67 ±0.02 1.8 ±0.1
6.72 ±0.07 6.82 ±0.07 6.9 ± 0.3
2.76 ±0.03 2.62 ±0.04 2.7 ±0.1
4.73 ±0.03 5.07 ± 0.03 4.7 ± 0.4
7.26 ±0.06 7.56 ± 0.08 7.3 ± 0.2
5.10 ±0.04 5.12 ± 0.04 5.2 ± 0.2
1.00 ±0.01 1.13 ±0.01 1.1 ±0.1
2.11 ±0.01 2.03 ±0.01 2.0 ±0.1

2115 ± 14 2130 ± 17 2326 ±22
-5.60 ± 0.04 -5.42 ± 0.05 -6.53 ± 0.08

3.5. táblázat: A végső illesztés eredményei.

A számított átlagos abszorbancia eltérés a 10 illesztett (8 sebességi együtt

ható, a moláris abszorbancia, a reakció hipotetikus kezdési időpontja) és a 4 

fix paraméter (tf, k3, k8, k10) segítségével 0.0089 abszorbancia egységnek adó

dott, ami figyelembe véve az adatok nagy számát és a spektrofotométer mérési 

hibáját, kielégítőnek mondható. A mért és a számított görbék egy része a 3.4.- 

3.9.-es ábrákon látható, ami szintén alátámasztja, hogy az esetleges modellhiba 

minimális lehet. A végső modellen végrehajtottam a relatív és az ortogonális il

lesztést is, amelyek 0.0159 és 0.0106 átlagos eltérést eredményeztek. A relatív 

illesztés azt jelenti, hogy a mért és számított görbék eltérését normalizáltam a 

legnagyobb abszorbancia változásra, s azok négyzetösszegét, míg az ortogonális 

illesztés esetében minden abszorbancia-idő görbét transzformáltam a 0<x,y<l 

„dobozba” és a transzformált kísérleti pontból a transzformált illesztett görbére 

állított merőlegesek hosszának négyzetösszegét minimalizáltam. A három mini

malizálási módszerrel kapott sebességi együttható értékek ha kis mértékben is, de 

eltértek egymástól jobban, mint az egyes paraméterek standard deviációi. Ezért
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a 3.5. táblázat utolsó oszlopában megadtam a három minimalizálási eljárásból 

kapott sebességi együtthatók átlagát, mint javasolt értékeket.
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A tetrationát-hipoklórossav reakció mechaniz-4.

musa

A klorit alapú kémiai oszcillátorok47 közül a tioszulfát-klorit reakció viselkedése 

az egyik legszínesebb példa a különböző egzotikus jelenségekre. A Nagypál és 

Epstein15 által javasolt mechanizmus kvalitatíven értelmezte a reakció különös 

érzékenységét a fluktuációra és a keverési sebességre. A reakció további jellemzői

nek — mint autokatalízis,48 oszcilláció CSTR-ben,48 frontreakció49 — részletes 

mechanizmus ismeretén nyugvó magyarázata azonban még várat magára. Nyil

vánvaló, a megfelelő alrendszerek ismerete nélkül nem is remélhető, hogy ezeket 

az összetett kinetikai jelenségeket kvantitatíven tárgyalni tudjuk. Ezért indultak 

el szisztematikus mechanizmus-felderítő vizsgálatok a tioszulfát-klorit reakció le

hetséges alrendszereiben. Ennek részeredményei a hipoklórossav-klorit-,19 vala

mint a tetrationát-klorit reakció18 kinetikájának feltárása volt. Annak ellenére, 

hogy mind a tioszulfát-klorit-, mind pedig a tetrationát-klorit reakciók egy lehet

séges köztiterméke a hipoklórossav, eddig még nem végeztek részletes kinetikai 

vizsgálatokat a tetrationát-hipoklórossav rendszerben.
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4.1. Kísérleti rész

4.1.1. Felhasznált anyagok

А НОСГ előállításakor kb. 10 g a.lt. KMn04-hoz cc. sósavat csepegtetve Cl2- 

gázt fejlesztettem, amelyet átáramoltattam egy nedvességmegkötő cc. kénsavat 

tartalmazó és egy visszaszívást gátló, üres gázmosópalackon keresztül vízsugár- 

szivattyú segítségével, majd egy kívülről hűtött, mágneses keverővei kevert, 3 g 

sárga a.lt. higany(II)-oxidot tartalmazó, kb. 200 cm3 Milli-Q minőségű desztillált 

vízbe vezettem. Kb. 1 óra szintézisidő után kapott HOCl/HgCl2/HgO elegyet 

desztilláltam. A törzsoldatot sötét, hűvös — 2-5°C — helyen tároltam, a méré

sekhez szükséges oldatok ebből készültek megfelelő hígítással. A törzsoldat Cl” 

tartalmát felhasználás előtt AgN03 oldattal ellenőriztem, s pozitív próba esetén 

új törzsoldatot készítettem. A törzsoldat koncentrációját jodometriás titrálással 

határoztam meg.

Az összes többi anyag a kereskedelemben beszerezhető legnagyobb tisztaságú 

volt, felhasználásuk további tisztítás nélkül történt.

A kálium-tetrationát tisztaságát standard bromatometriás titrálással határoz

tam meg, s azt 99.5%-osnak találtam.

Az egyensúlyi mérések esetében a pH-t Н2РС>4 /НРО4- puffer segítségével vál

toztattam 5.9-7.6 között. Az ionerősséget 1.0 M-ra állítottam nátrium-perklorát- 

tal, s az oldatokat 25.0±0.3 °C-on termosztáltattam. A kinetikai mérések esetén 

kevert puffert alkalmaztam (H2P04 /НРО^/НСОз /СО3-), hogy a pH-t a kívánt 

8.2-9.0 értéken tartsam.

*A továbbiakban а HOC1 jelölés — ha nem jelzem külön — a hipoklórossav és a hipoklori- 

tionra együttesen vonatkozik.
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Mérési módszerek, műszerek4.1.2.

14 minta segítségével vizsgáltam a reakció sztöchiometriáját különböző koncent

ráció arányoknál és pH-nál. 24 óra után standard eljárásokkal (jodometria, spekt- 

rofotometria) analizáltam a végterméket. Néhány esetben a végtermék Raman 

spektrumát is felvettem.

Az egyensúlyi mé

réseket egy 1 cm-es 

optikai úthosszú tef- 

londugós kvarcküvet- 

tában hajtottam vég

re, melybe a puffer 

oldatot követően jut

tattam az ismert kon

centrációjú H0C1 ol

datot. Kb. 10 

termosztálás után az 

oldat spektrumát 10 

percen keresztül per-

(mM)
[HOCl]0
(mM)

Mérések
száma

pH

0.845, 2.63 
1.25, 1.72, 2.22

0.065-0.65 
0.065-0.65 

0.065-0.545 
0.125-0.62 
0.125-0.66 
0.14-0.50 
0.34, 0.64 
0.070, 0.33 
0.125-0.55

8.6, 9.0 
8.2, 8.6, 9.0

28
63

2.63 8.2 6
3.14 8.2 4
3.14 68.6
3.14 9.0 4
0.840 8.4, 8.8 

8.4, 8.8 
8.4, 8.8

4
1.25 4
1.71 8
1.71 0.34, 0.64 8.8 2
2.15 0.36 8.4, 8.8 

8.4, 8.8 
8.4, 8.8

2perc
2.58 0.36, 0.56 4
3.17 0.32 2

4.1. táblázat: A reaktánsok kezdeti koncentrációi a kine
tikai mérések során.

cenként rögzítettem egy Zeiss S10 diódasoros spektrofotométerrel a 240-400 nin

es hullámhossztartományban. A tíz felvétel átlagát tekintettem a HOC1 oldat 

spektrumának az adott pH-n.

A kinetikai méréseket ugyanabban a kvarcküvettában hajtottam végre. A puf

fer oldat után, a tetrationát-, majd a HOC1 oldatot juttattam a küvettába foly

tonos keverés mellett. A reakciót folyamatosan követtem 900-6000 másodpercig*,

*Azt az időtartományt, amelyben a kinetikai mérések történtek a továbbiakban kinetikai 

időskálának nevezem.
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mintánként 200 spektrumot regisztrálva a 240-400 nm-es hullámhossztartomány

ban. A 4.1. táblázatban összefoglalt koncentrációtartományok mellett összesen 

137 kísérletet végeztem.

4.2. A mérési adatok kezelése

Mind az egyensúlyi, mind pedig a kinetikai mérések esetén csak azokat az ab- 

szorbancia értékeket vettem figyelembe, amelyek 1.4 alatt voltak. Az egyensúlyi 

mérések adatait a PSEQUAD50 programmal értékeltem ki a 240-360 nm hullám

hossztartományban.

Az értékelési eljárás következő lépéseként végrehajtottam a mátrixrang-analí- 

zist38^1 és a maradék abszorbancia görbék számítását42 mind a 137 abszorbancia 

mátrixon, hogy meghatározzam a rendszerben jelenlevő elnyelő részecskék szá

mát. Minden egyes kinetikai görbéről 47-50 pontot választottam ki az azonos 

ívhosszak elve alapján, és a további számításokat csak a 9 kiválasztott hullám

hosszon hajtottam végre — a kiválasztás alapját a 4.3.3. alfejezetben magyarázom 

meg. Először az ily módon redukált 137 abszorbancia mátrixot „összeolvasztot

tam”, s az így nyert mátrixon szintén végrehajtottam a ranganalízist.

A kinetikai adatok kiértékelése a ZiTa33 programcsomag segítségével történt 

a redukált adatbázison. Összesen 61299 kísérleti adat alapján tettem javaslatot a 

reakció mechanizmusára.

- 52 -



4. A tetrationát-hipoklórossav reakció mechanizmusa

4.3. Eredmények

Egyensúlyi mérések és a reaktánsok spektrumai4.3.1.

A kinetikai adatok kiértékeléséhez szükség van a hipoklórossav pontos egyensúlyi 

állandójának, valamint a H0C1 és 0C1- részecskék moláris abszorbanciájának is

meretére. Az irodalomban ezekre vonatkozóan ugyan található néhány adat,51,52 

az alapos kinetikai analízishez azonban szükséges mindkét részecske teljes szín

képe a 240-330 nm tartományban. A 4.1. ábrán a különböző pH-jú HOC1 oldatok 

spektrumai láthatók. A kiértékelés alapján pKa=7.359±0.001 értéket kaptam — 

0.0026 átlagos abszorbancia eltéréssel —, ami az irodalmi adatokkal jó egyezést 

mutat. A HOC1 és 0C1~ spektrumokat a következő ábra mutatja, melyen fel

tüntettem a tetrationát moláris abszorpciós koefficienseit is. Miután a kinetikai 

mérések kiértékeléséhez szűkebb színképtartomány is elegendő volt, így 400 nm-ig 

szükségtelennek éreztem feltüntetni a teljes spektrumot. Az ábrán továbbá meg

találhatók a köztitermék moláris abszorbanciái is, amit a kinetikai mérésekből 

nemlineáris paraméterbecsléssel kaptam.
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4.1. ábra: Különböző pH-jú H0C1 oldatok spektrumai. [HOCl]0=4.646x 10 3 M. 
pH=5.85, 6.09, 6.45, 6.67, 6.91, 7.09, 7.32, 7.53, 7.68.

4.2. ábra: A S4Og (—), HOC1 (- •), OC1 (• •), valamint a köztitermék (•) 
moláris abszorbanciái.
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4.3.2. Sztöchiometria

A részletes sztöchiometriai vizsgálatok azt mutatták, hogy hipoklórossav feles

legben a reakció a következő egyszerű egyenlettel jellemezhető:

S4Q2- + 7H0C1 + 3H20 4S04- + 7СГ + 13H+. (4.1)

A hipoklórossav feleslegben készült standard jodometriás vizsgálatok eredményeit 

a következő táblázatban foglaltam össze.

Az elméleti 1:7 a- 

ránytól kismértékű 

eltérések tapasztalha

tók bizonyos minták 

esetében. Ez a hipo

klórossav lassú disz- 

proporciójának követ

kezménye, amit A- 

dam és munkatársai51

pH [HOCl]o [S4orio [HOCljoo
xlO3 xlO4 xlO3 SRMinta
(M) (M) (M)

8.42 6.623
6.756
6.894
7.038
6.229
7.507
6.274
6.399
6.530
5.900
7.110
6.097
6.219
6.346

5.877
4.996
4.078
3.122
4.252
3.918
5.877
4.996
4.078
4.252
3.918
5.877
4.996
4.078

2.389
3.003
3.841
4.713
3.018
4.521
2.245
2.924
3.647
2.782
4.242
2.140
2.662
3.477

1:7.20
1:7.51
1:7.49
1:7.45
1:7.55
1:7.62
1:6.86
1:6.96
1:7.07
1:7.33
1:7.32
1:6.73
1:7.12
1:7.04

1
2 8.42
3 8.42

8.424
5 8.42
6 8.42
7 7.62
8 7.62
9 7.62

tanulmányoztak rész

letesen. Az is nyilván

való méréseik alap

ján, hogy ezzel a fo-

10 7.62
7.6211

12 8.62
13 8.62
14 8.62

lvamattal nem kell 4.2. táblázat: A sztöchiometriai mérések eredményei hi
poklórossav feleslegben.

számolni e reakció ki

netikai időskáláján. Ha a (4.1) egyenlet szerinti sztöchiometria tetrationát fe

leslegben is igaz lenne, akkor a spektrofotometriás mérések eredményei hasonló 

módon értékelhetők lennének, mint a hipoklórossav feleslegben végzetteké. A 

részletes vizsgálatok rámutattak arra, hogy tetrationát feleslegben a végtermék
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4. A tetrationát-hipoklórossav reakció mechanizmusa

spektruma szisztematikusan eltér a (4.1) egyenlet alapján visszaszámítható tet- 

rationát spektrumtól, s egyúttal jelezték azt, hogy a szulfát- és a kloridion mellett 

egy további vegyületnek kell keletkeznie, ami tetrationát feleslegben a kinetikai 

időskálán végtermék.

4.3.3. Mátrixrang-analízis

A sztöchiometriai vizsgálatok a reaktánsokon kívül még egy abszorbeáló részecs

két jeleztek előre. A hatalmas kinetikai adatbázison elvégzett mátrixrang-analízis- 

sel és a maradék abszorbancia görbék számításával a korábbi eredményeket pró

báltam alátámasztani (lásd előző alfejezet). Nyilvánvaló, hogy legalább 3 színes 

részecskét kell figyelembe venni a kinetikai modell megalkotásakor, nevezetesen a 

tetrationát-, a hipokloritiont és a hipoklórossavat. Mivel állandó pH-n az utóbbi 

kettő megkülönböztethetetlen az MRA számára (koncentrációarányuk állandó

sága miatt), ezért mindegyik kinetikai görbe abszorbancia mátrixának rangja 

kettő lenne, ha más színes részecske nem fordulna elő a rendszerben. Ha megte

kintünk egy tipikus reakciófelületet (lásd 4.3. ábra), első ránézésre nem látunk 

másik színes részecskére utaló jelet. Ennek ellenére a 137 kinetikai görbéből 62 ese

tén a ranganalízis végrehajtásakor kapott mátrix diagonálisának harmadik eleme 

0.01 felett volt. Ha összehasonlítjuk ezt a spektrofotométer mérési pontosságával 

az UV tartományban, akkor ez egyértelműen jelzi egy harmadik elnyelő részecske

jelenlétét, egy adott kinetikai görbén belül. Ezen eredmény megerősítéseként a 

4.2. alfejezetben leírt módon készített abszorbancia mátrixon is amely tar

talmazta az összes kinetikai mérést — végrehajtottam a ranganalízist. Ez azt 

mutatta, hogy a több, mint 60000 kinetikai adat kísérleti pontosságnak megfelelő 

leírásához minimálisan négy színes részecske szükséges (hiszen a több pH-n készült

mérések megszüntették a [H0C1]/[0C1 ] arány állandóságát). Itt kell közbevetni,
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4. A tetrationát—hipoklórossav reakció mechanizmusa

4.3. ábra: Egy tipikus reakció felület a tetrationát-hipoklórossav reakcióban. 
[S4Og-]o=3.5xlO~4 M, [HOC1]0=2.21 x 10-3 M, pH=8.60. A vastagabb vonallal 
jelölt hullámhosszakon történt az illesztés.

hogy a 9 különböző hullámhossz kiválasztásának alapja az volt, hogy tartalmazza 

a reaktánsok abszorpciós maximumát a 245-400 nm hullámhossztartományban 

(azért nem 240 nm-től, mert néhány esetben az abszorbancia értéke meghaladta 

az 1.4-es határt), a hipoklórossav-hipoklorit rendszer izobesztikus pontját, to

vábbá a 245-310 nm tartományt csaknem egyenletes részekre osztottam fel, hogy 

a negyedik elnyelő részecskéről is elegendő spektrális információt nyerjek. Így a 

kilenc kiválasztott hullámhossz a következő volt: 245, 250, 254, 260, 270, 280, 

292, 300, 310 nm. A hatalmas adatbázis helyett nem a száraz számokat mutatom 

be a reaktánsok mellett megjelenő színes részecske bizonyítására, hanem egy sok

kal szemléletesebb képet, a maradék abszorbancia görbéket együttesen ábrázolva
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(4.4. és 4.5. ábrák). Meg kell jegyezni, hogy nem az összes maradék abszorbanciát 

tüntettem fel egy kinetikai görbén belül, csak az adott időponthoz tartozó legna

gyobb eltérést. Ezért látható egy vékony, pontok nélküli sáv — ahol az összes fel 

nem tüntetett adat helyezkedne el — a maradék abszorbancia görbék közepén. 

A maradék abszorbancia görbéket kettő illetve három színes részecske feltétele

zésével számítottam minden egyes kísérleti görbe egyenként történő elemzésekor. 

Ezekből egyértelműen levonható az a következtetés, hogy minden kinetikai görbe 

leírható ±0.005 eltérésen belül — ez az adott fotométer hibája az UV tartomány

ban —- szisztematikus hiba nélkül, ami alátámasztja a sztöchiometriai mérések 

tapasztalatait.

A köztitermék azonosítása4.3.4.

Mivel az összetett szervetlen anionok jó Raman szóró vegyületek, a köztiter

mék azonosításának céljából felvettem tetrationát feleslegben a reakció vákuum- 

bepárlással készült végtermékének spektrumát. Többször megismételt kísérletek 

sem mutattak ki ismeretlen Raman csúcsot a tetrationát, a szulfát és a puffer 

mellett. Sajnos magának az oldatnak a Raman vizsgálata nem volt lehetséges 

a kicsiny reaktáns koncentrációk miatt. Ahhoz, hogy értékelhető jelet kapjunk, 

mintegy 2-3 nagyságrenddel nagyobb kiindulási koncentrációra lett volna szük

ségünk. Ekkor azonban pufferkapacitási és oldhatósági problémák merültek volna 

fel. Így el kellett vetni a Raman-spektroszkópiát, mint potenciális lehetőséget a 

köztitermék kimutatására.

A klasszikus jodometriás titrálások azt mutatták, hogy a köztiterméket nem 

lehet oxidálni jóddal. Ez kizárja a szulfit-, a tioszulfát-, a ditionit-, a biszulfit- 

valamint a tritionátionok keletkezését.53

Hofman-Bang és Christiansen54 a tri-, tetra-, penta- és hexationátot próbál-
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4. A tetrationát-hipoklórossav reakció mechanizmusa

4.4. ábra: Maradék abszorbanciák két színes részecske feltételezése esetén minden 
kísérleti görbénél.

4.5. ábra: Maradék abszorbanciák három színes részecske feltételezése esetén min
den kísérleti görbénél.
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4. A tetrationát-hipoklórossav reakció mechanizmusa

ták oxidálni hipoklorittal és azt találták, hogy egyedül a tetrationát oxidálható 

kvantitatíven szulfátig. Ezt azzal magyarázták, hogy a nagyobb kénatomszámú 

politionátok oxidációjakor ditionát is keletkezik, ami rendkívül inert további oxi

dációval szemben. Ez pedig azt jelenti, hogy sem a penta-, sem a hexationát nem 

lehet a keresett köztitermék.

Fogelman és munkatársai55 a szulfit-hipoklórossav reakciót vizsgálták, s azt 

tapasztalták, hogy az első, gyors lépésben kloroszulfátion képződik hidroxidion 

keletkezése mellett, majd a kloroszulfátion az első folyamathoz képest lassan, 

pH csökkenés közben hidrolizál (khid.=292 s-1). Ez utóbbi túlkompenzálja az 

első lépésben keletkezett hidroxidot, így bruttó eredményként pH csökkenést ta

pasztalunk. Hasonló effektust próbáltam kimutatni a tetrationát-hipoklórossav 

reakcióban — nem puffereit és gyengén puffereit közegben — sikertelenül, a pH 

fokozatosan csökkent. Ezen kísérletek közben, savas közegben — pH=2-3 — né

hány perc után kolloid kén kiválását tapasztaltam a mintákban. A méréseket 

megismételtem puffereit közegben pH=8-9 között, s néhány óra elteltével ugyan

úgy kénkiválást észleltem. Természetesen a kontrol kísérleteket is elvégeztem, — 

amikoris a tetrationátot hipoklórossav nélkül tartottam ugyanazon a pH-n — 

azonban egyik esetben sem tapasztaltam kénkiválást ugyanazon az időskálán. 

Ezek voltak az első klasszikus analitikai vizsgálatok, amelyek megerősítették a 

sztöchiometriai és MRA vizsgálatok eredményeit. A kénkiválás alapján kizárható, 

hogy az észlelt köztitermék a ditionát.

Miután az ismert kéntartalmú oxianionokat kizártam, mint szóba jöhető jelöl

tek, két lehetséges család maradt: a kén-oxikloridé és a kén-kloridé. A tionil-klorid 

és a szulfuril-klorid egyértelműen kizárhatóak, mivel az előbbi pillanatszerűen hid

rolizál, utóbbi pedig további oxidációra nem képes, s hidrolízisével nem keletkezik 

kén.
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Jól ismert azonban, hogy a dikén-diklorid56,57 és a kén-diklorid58 hidrolízi

sekor zömében pentationátion keletkezik kén kiválás mellett (kis mennyiségben 

kimutatható szulfát-, szulfit-, és egyéb politionátok jelenléte is). Amennyiben 

tetrationátnál nagyobb kénatomszámú politionát van az oldatban, azok kimuta

tására szelektív teszt,53 ha a hozzáadott ammóniás ezüst-nitrát oldat megbámul. 

Mindkét esetben, ha az ammóniás ezüst-nitrátot közvetlenül a reakció indítása

kor vagy az indítás után fél órával adtam a puffert (pH=6.0-8.0) is tartalmazó 

reakcióelegyhez, a barna szín hamarosan megjelent (hexationát esetében azonnal 

megjelenik, míg pentationát esetében lassabban). Ez azt sugallná, hogy a keresett 

köztitermék valamelyik kén-klorid lenne. Azonban mind a dikén-diklorid, mind 

pedig a kén-diklorid hidrolízise néhány perces folyamat, ami kizárja ezt. Össze

gezve az eddigi tapasztalatokat a következő kísérleti információk állnak rendelke

zésünkre a köztitermékről:

1. jellemző abszorpciós sávval rendelkezik a közeli UV tartományban, amely 

nem egyezik meg egyik kéntartalmú oxianionéval59-61 sem,

2. nem oxidálható pillanatszerűen jóddal,

3. lassú hidrolízisekor kolloid kén válik ki, s ezzel egyidejűleg pentationát ke

letkezése is megfigyelhető.

A tioszulfát-jód reakció kinetikáját Awtrey és Connick62 részletesen tanulmá

nyozta. Azt tapasztalták, hogy a reakció során a S203I~ vegyület keletkezik — 

összhangban Dodd és Griffith63 megfigyeléseivel —, amelynek élettartama meg

lepően hosszú, ha egyik reaktáns sem volt feleslegben (hidrolízisének sebességi 

együtthatója 10-3 min-1!). Amennyiben a reakció során az ionerősséget nátrium- 

klorid segítségével állították be, úgy az előző vegyülethez analóg S203C1- ke

letkezését is tapasztalták, melynek hidrolízis állandója szintén az előbb említett
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nagyságrendben van. Ezek alapján logikusnak tűnik, hogy a keresett köztitermék

az S203C1 .

A javasolt mechanizmus*4.3.5.

A kinetikai adatok kiértékelésének első lépcsőjében csak a (4.1) sztöchiometriai 

egyenletet használtam fel a következő sebességi egyenlettel:

_ d[S40j~] _ 1 d[HOCl] 
dt 7 dt

= -k[S4OM[HOCl]. (4.2)

Az illesztés eredményét meglehetősen szerénynek találtam, hiszen egyetlen sebes

ségi együtthatóval, valamint görbénként illesztett alapvonallal — melyek egyike 

sem haladta meg a ±0.005 értéket — az átlagos abszorbancia eltérés 0.0141 lett. A 

következő számítási sorozatban a kimutatott köztiterméket úgy kezeltem, mintha 

a kén átlagos oxidációs száma a párhuzamos futtatásokban rendre 3-tól 5.5-ig 

változna külön-külön. Más szavakkal a (4.1) egyenletet a következő két lépésre 

bontottam fel, melynek sebességi együtthatóit illetve a köztitermék moláris ab- 

szorbanciáit illesztettem:

S40*~ + (2x — 5)H0C1
1 d[HOCl] 

2x - 5 dt

4S(x) + (2х-5)СГ 

= -ka[S40’"][H0Cl],

(4.3)

Vi -

SO*" + (3 — 0.5x)Cl_ 

= —kb[S(x)][HOCl],

S(x) + (3 — 0.5x)HOCl (4.4)
1 d[HOCl]

v2 = 3 — 0.5x dt

ahol x a kén átlagos oxidációs számát jelöli. Vegyük észre, hogy az egyenletek 

nincsenek rendezve a köztitermék ismeretlen összetételének következtében. Ez 

összesen 6 további futtatást igényelt. Ezen számítások megdöbbentő eredménye 

* Ebben az alfejezetben a HOC1 jelölés kizárólag a hipoklórossav jelölésére szolgál.
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az, hogy a kinetikai görbék illesztése alapján nem dönthető el egyértelműen a 

köztitermék átlagos oxidációs száma. A hat esetben a következő átlagos eltérése

ket tapasztaltam: 0.0095, 0.0078, 0.0063, 0.0054, 0.0050, 0.0052. Jól látható, hogy

megfelelően választott köztitermékkel szinte ugyanaz az átlagos eltérés érhető el. 

Ezen eredmények alapján az a fontos tapasztalat szűrhető le, hogy a kinetikai 

görbék illesztése önmagában nem sokat ér elegendő egyéb kísérleti információk 

nélkül! Ezért volt szükség az előző alfejezetben ismertetett módon jellemezni a 

köztiterméket. Végül a következő javaslatot tettem a tetrationát-hipoklórossav 

reakció mechanizmusára:

HPO^" H+ + PO^" (Pl)

H2P04 H+ + HPO^- (P2)

HCOJ ^ H+ + со* (P3)

H20 + C02(aq) # H+ + НСОз (P4)

HOC1 # H+ + ocr (P5)

S40*- + HOC1 Л S203C1- + S20*" + H+ (RÍ)

^ 2SO*~ + СГ + 3H+S20*" + HOC1 + H20 (R2)
gyors

S203cr + HOC1 + 2H20 2S03_ + 2СГ + 5H+ (R3)

S03~ + HOC1 SOl~ + СГ + H+ (R4)gyors
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A gyors protonálódási folyamatok (P1-P5) ismert egyensúlyi állandókkal szere

peltek,64 hogy a reakció folyamán esetlegesen fellépő csekély pH változást követni 

tudjam. Ezek csak kiegészítő folyamatok, nem pedig szerves részei a javasolt me

chanizmusnak.

Az (RÍ) folyamat a reakció indító, elemi lépése. A folyamat valószínűleg a 

következő adduktum kialakulásán keresztül megy végbe:

H
\0C1

Q 0

°o -s-s-s s-ocw//
о 0

Szerkezet I.

Fogelman és munkatársai55 analóg tranzienst feltételeztek a szulfit-hipoklórossav 

reakcióban. Munkájuk rámutatott arra is, hogy a szulfit kénatomja támadható 

mind az oxigén-, mind pedig a klóratommal. Megállapították, hogy a SO^-HOCl 

reakció sebességi együtthatója több mint négy nagyságrenddel nagyobb, mint a 

SO^-OCl- reakcióé. Ezt mechanizmusváltással magyarázták, miszerint formális 

Cl+ (H0C1 esetén) vagy oxigén (0C1~ esetén) transzfer következik be. Mindene

setre nem elképzelhetetlen, hogy a tetrationát-hipoklórossav reakcióban а H0C1 

támadása a belső kénatomokon mind az oxigén, mind pedig a klór részéről meg

történik. Az ábrán jelölt módon, az S-S és О-Cl kötések felhasadásával jön létre 

a ditionitionnal azonos összegképletű anyag és az S203C1_ (szerkezet II.).
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0

Szerkezet П.

A folyamat sebességi együtthatóját (ki) illesztettem a kiértékelés során.

A második lépésben (R2) történik az S2O4- oxidációja szulfáttá. Mivel ez 

a folyamat pillanatszerűen játszódik le, ezért sebességi együtthatóját (кг) a fix 

105 M-1s-1 értéken tartottam. Természetesen bármely ennél nagyobb állandó 

ugyanahhoz a végső eredményhez vezetne.

A harmadik lépésben a S203C1_ további oxidációja történik. Mivel ki mintegy 

négyszer nagyobb, mint k3, így a kinetikai időskálánkon tetrationát feleslegben az 

S203C1~ a végtermék. A vegyület azonban ha nagyon lassan is, de hidrolizál, mely 

során kén keletkezik. Továbbá lassan a tetrationáttal is képes reagálni, amikoris 

pentationát és szulfát keletkezik.

SO4- + S + 2H+ + СГs2o3cr + H20 (4.4)

s2o3cr + S40^ + H20 S50^- + SO^- + 2H+ + СГ (4.5)

Az is valószínűsíthető, hogy alacsonyabb pH mellett az S203C1~ protonálódása 

meggyorsíthatja a vegyület diszproporcióját, ahogy azt savas közegben tapasztal

tam. A (4.4) és (4.5) egyenleteket nem kellett figyelembe venni a spektrofotomet

riás kinetikai eredmények leírásához. Ezek sokkal lassabbak, mint a modellben
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Rel. ill. Ort. ill. Javasolt ért.Abs. ill.Paraméter
ki 32.04±0.02 32.05±0.03 32.99±0.03

8.03Í0.01 7.44±0.01 7.72±0.01
668.5±0.5 664.5±0.7 665.2±0.7
465.9±0.5 458.9±0.6 462.3±0.5
357.6±0.5 349.9±0.5 354.0±0.5
244.5±0.5 237.3±0.б 241.5±0.5
117.7±0.5 112.0±0.7 116.1±0.7
40.4±0.6 35.8Í1.0 39.7±0.9

0.0227

32.36±0.55
7.73Í0.30
666.1Í2.1
462.4Í3.5
353.8Í3.9
241.1Í3.6
115.3Í2.9
38.6Í2.5

к2
245

£
250е
254е
260е
270£
280

£

Ill. par. 0.0054 0.0160

4.3. táblázat: A számított sebességi együtthatók (M Js *) és moláris abszorban- 
ciák (M_1cm_1) abszolút, relatív és ortogonális illesztés esetén.

szereplő reakciók. Sőt a kézenfekvőnek tűnő

S4026~ i Cl" i HOC1 i H+ (4.6)2 S203Cr + II20

reakció sem illeszthető a végső modellbe (analóg reakció okozza a jód-tioszulfát 

rendszerben a jód visszatermelődést62). Első ránézésre meglepetést válthat ki, 

hogy a S203C1~ vegyületnek ilyen hosszú az élettartama. Fel kell azonban hívni 

a figyelmet arra, hogy tetrationát felesleg esetén a tetrationátion mellett — ami 

gyengén lúgos közegben rendkívül ellenálló az oxidációval szemben — csak inert 

anyagok vannak az oldatban.

A negyedik lépés (R4) is egy gyors folyamat, aminek sebességi együtthatója 

korábbi munkákból ismert.55,65 így k4 értékét rögzítettem 7.6xlO8 M_1s_1-re.

A 4.3. táblázatban gyűjtöttem össze az abszolút, relatív és ortogonális il

lesztéssel kapott paramétereket. (Természetesen ebben az esetben is illesztettem 

görbénkénti alapvonalat, melyek egyike sem lépte túl a ±0.005 abszorbancia egy

séget.) A 4.6. ábrán a 9 kilenc hullámhosszon mért és számított abszorbancia-idő 

görbéket tüntettem fel egy pH és reaktáns koncentráció arány mellett. A szisz-
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4.6. ábra: Néhány kísérleti (szimbólumok) és számított görbe (folytonos vonalak). 
[S4O^-]o=3.39x10-4 M, [HOC1]o=1.27x10-3 M, pH=8.60; 245 (•), 250 (□), 254 
(A), 260 (0), 270 (o), 280 (■), 292 (Д), 300 (♦), 310 (V) nm.

tematikus eltérések hiánya, valamint a mért és számított adatok egyezése alátá

masztja, hogy a javasolt mechanizmussal kiválóan leírhatók a megfigyelt változá

sok*. A 4.3. táblázat utolsó oszlopában a három minimalizálási eljárásból kapott 

paraméterek átlagát, mint javasolt értéket adtam meg.

*A 137 kísérleti görbe 9 hullámhosszon történt illesztésének eredménye a következő címen 

szabadon elérhető: ftp://ftp.jate.u-szeged.hu/pub/chem/pgabor/hote.exe
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5. Összefoglalás

• •
Összefoglalás5.

Értekezésem gerincét a tioszulfát-klorit reakció két alrendszerének részletes ki

netikai és mechanizmus vizsgálata adja a kísérleti adatok elhanyagolásmentes 

kiértékelésével. Mivel a tioszulfát-klór-dioxid reakció stopped-flow technikával 

követhető, így ennél a módszernél módosítani kellett a hagyományos kiértékelő 

eljárást, hogy az alkalmassá váljon a kinetikai görbék ily módon történő kiértéke

lésére. Disszertációm lényegesebb eredményeit a következő pontokban foglaltam 

össze:

• A megállított áramlás módszerével mért kinetikai görbék együttes kiérté

keléséhez szükséges holtidőről korrekt matematikai levezetéssel bebizonyí

tottam, hogy az függ az aktuálisan meghatározandó látszólagos sebességi 

együtthatótól. Ennek az a következménye, hogy a holtidő nem lehet egy 

adott készülék pusztán technikai paramétere. Az is bebizonyítható, hogy 

a holtidő két határérték között monoton változik a látszólagos sebességi 

együtthatóval. Természetesen, ha kabs. <100 s-1 és a küvetta feltöltési ideje 

(tj) 4-6 ms — ami a legtöbb készülék esetén igaz —, akkor a holtidő vál

tozása oly kicsiny, hogy beleolvad a kísérleti hibába, azaz konstansnak te

kinthető.

• Amennyiben az ellentmondásos holtidő definíciók helyett bevezetjük a re

akció hipotetikus kezdeti időpontjának (ts) fogalmát, ami egyértelműen re

akciófüggő paraméter, az is megmutatható, hogy a két határ t/-tői és ts~tői 

függ. A két határ különbsége y, ami akár 2-3 ms-os csúszást is okozhat a 

holtidőben. Mivel a holtidő ts-en keresztül nemcsak a készülék paramétere

itől függ, ennek egyenes következménye, hogy nem létezik olyan kalibrációs 

reakció, amellyel általános, minden reakcióra használható holtidőt határoz-
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hatunk meg.

• Űj eljárást javasoltam a megállított áramlás technikájával mért görbék elha

nyagolásmentes kiértékelésére. A módszert a már lassan két évtizede erre a 

célra használt DCIP-aszkorbinsav kalibrációs reakción keresztül mutattam 

be. Az eljárás leglényegesebb eredménye az, hogy a stopped-flow techniká

val mért kísérleti görbék szimultán illesztése is megoldható, szemben a mai 

napig is széles körben elterjedt görbénkénti illesztéssel.

• Megmutattam, a javasolt értékelési eljárás nem korlátozódik (pszeudo)-első- 

rendű görbék mérésére. Az sem szükséges, hogy a kinetikai differenciál

egyenlet-rendszernek létezzen analitikus megoldása, hiszen tf és ts együtt 

finomítható a kémiai paraméterekkel a nemlineáris paraméterbecslés során. 

Ebből az is következik, hogy az új módszer alkalmas még ismeretlen mecha

nizmusok felderítésére is. Mivel tf független kísérletekkel meghatározható, 

így annak rögzített paraméterként kell szerepelnie a kiértékelés során, ts-1 

azonban együtt kell illeszteni a kémiai paraméterekkel. Ez a módszer to

vábbá segítséget nyújt a stopped-flow időskálájú, de eddig valamilyen oknál 

fogva (pl. nem teljesíthető pszeudo-elsőrendű körülmény) nem kiértékelhető 

rendszerek mechanizmusának felkutatásában is.

• Kísérletileg bebizonyítottam, hogy a tioszulfát-klór-dioxid reakció össze

tett sztöchiometriájú. A sztöchiometriai arány 1:1, ettől azonban kismér

tékű eltérés tapasztalható az éppen feleslegben levő reaktáns felé. Több 

hullámhosszon történt mérések segítségével igazoltam, hogy a reakció so

rán a látható színképtartományban is abszorbeáló köztitermék keletkezik. 

Közvetett bizonyítékok alapján valószínűsítettem, hogy ez a vegyület a tet- 

rationát gyök.
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• Javaslatot tettem 131 kinetikai görbe együttes illesztése alapján a reakció 

mechanizmusára. A reakció indító lépése az ^OgClO^- gyök reaktánsokból 

való irreverzíbilis reakciója. A keletkezett gyöknek három útja van a további 

átalakulásra: a két reaktánssal és önmagával. A reakció fő útja (1:1 sztöchi- 

ometriai arány) az •S203C1()2~ gyök és a tioszulfátion reakciója, mely során 

a színes tetrationát gyök keletkezik, a végtermékek pedig a tetrationát- és a 

klorition. Az 1:1 sztöchiometriai arányt módosító mellékreakciók végtermé

keként pedig a korábban említett vegyületek mellett szulfát- és kloridion is 

képződik. A javasolt mechanizmus a kísérleti görbék jellegzetességeit (pH- 

függés, drámaian csökkenő reakcióidő tioszulfát feleslegben, szigmoid alakú 

kísérleti görbék) mind kvalitatíven, mind pedig kvantitatíven visszaadja.

• Kísérletileg alátámasztottam egy korábbi eredményt, miszerint a tetratio- 

nát-hipoklórossav reakció szigorú 1:7 sztöchiometriával jellemezhető hipok- 

lórossav feleslegben, s végtermékei a szulfát- és a kloridion. Rámutattam 

azonban arra, hogy a folyamat során egy relatíve hosszú élettartamú közti

termék keletkezik, amely tetrationát feleslegben a kinetikai időskálán vég

termék. A vegyület részletes analitikai vizsgálata során kiderült, hogy na

gyobb pH-к mellett (8-9) lassan, míg kisebbek (2-3) mellett gyorsan hidro- 

lizál, mely során kolloid kén kiválása figyelhető meg. A végtermékben — a 

kinetikai időskálán túl — kimutatható volt a pentationátion is. Az analiti

kai vizsgálatok eredményei, valamint Awtrey és Connick munkája62 alapján 

valószínűsíthető, hogy a keresett vegyület az S2O3CI-.

• 137 kísérleti görbe kilenc hullámhosszon történő szimultán illesztésével tet

tem javaslatot a reakció mechanizmusára. Az illesztés eredményeként a köz

titermékről olyan spektrális információkhoz jutottam, amely alapján bár-
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mely eddig ismert kéntartalmú oxianion kizárható volt, mint szóba jöhető 

köztitermék.
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Summary

The investigation of the kinetics and mechanisms of two subsystems of the chlo

rite-thiosulfate reaction by rigorous fitting of the experimental data gives the 

spine of my dissertation. Since the thiosulfate-chlorine dioxide reaction can be 

followed by stopped-flow technique and traditional evaluation procedures cannot 

be applied, therefore a new method has also been developed to evaluate kinetic 

data simultaneously. The more important results of the dissertation are:

• It has been proven mathematically that the deadtime, necessary to the 

simultaneous evaluation of the kinetic data measured by stopped-flow pho

tometers, depends on the apparent rate coefficient of the reaction studied, 

in another words it cannot be treated as a simple technical parameter of 

the given instrument. It has also been proven that deadtime monotonously 

changes between two limits depending on the apparent rate coefficient.

• If the hypothetical starting time of the reaction (ts) and the filling time 

of the observation cell (tj) are defined, then it can been shown that the 

difference of the limits is у resulting i 

a conventional instrument having 4-6 ms filling time. Therefore there is no 

such a calibration reaction, which gives a deadtime to be used generally for 

evaluation of arbitrary reaction.

2-3 ms shifting of deadtime inm a

• A new method has been presented to evaluate kinetic data by rigorous fit

ting using the well-known calibration reaction between DCIP and L-ascorbic 

acid. The consequence of the procedure is that the simultaneous fitting can 

be used instead of the individual evaluation of each kinetic curve.

• It has been shown that new method is not limited to the measurements

- 72 -



Summary

of pseudo-first-order curves. Analytical solution of the ordinary differential 

equation system is not a necessary reqiurement, since tj and ts can be fitted 

by nonlinear parameter estimation along with the kinetic parameters of the 

reaction. The new method can aid the kinetic evaluation of such reactions 

where pseudo-first-order conditions cannot be fulfilled.

• It has been proven experimentally that the stoichiometry of the thiosulfate- 

chlorine dioxide reaction is complex. The stoichiometric ratio is near to 1:1, 

but slight deviation can be experienced toward the reactant in excess. It is 

also shown that the reaction proceeds via an absorbing species, probably 

the tetrathionate radical.

• A reasonable mechanism has been proposed to describe the kinetic feature 

of the reaction. The initial reaction is the irreversible association of the re

actants to ■S.jOgClO^- radical, having three pathways to further conversion 

with the reactants and itself. The main path first produces the absorbing 

tetrathionate radical, which decomposes to give the end-product of the 

leading stoichiometry: tetrathionate and chlorite ions. The side reactions 

modifying the stoichiometric ratio produce sulfate and chloride ions.

• The tetrathionate-hypochlorous acid reaction has strict stoichiometry with 

1:7 ratio. The end-products of the reaction is the sulfate and chloride ions. 

It has been justified that a relatively long-lived intermediate is formed du

ring the reaction. In tetrathionate excess this compound is an end-product; 

its slow hydrolysis yields sulfur precipitate and its reaction with tetrathi

onate produces pentathionate. In harmony with the results of Awtrey and 

Connick, this compound is probably S203C1_.
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• The rigorous fitting was executed on nine different wavelengths yielding 

spectral information about the intermediate. Based on these calculations 

any well-known sulfur containing oxyanion could be ruled out.
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