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1. Bevezetés

Az ún. egzotikus reakciók szélesebb körű tanulmányozása e század 

második felére nyúlik vissza, holott e „különösnek” tűnő' jelenségek 

felfedezése egy kerek évszázaddal idó'sebb. Sokáig azonban a korai fel

fedezések feledésbe merültek. A területen a döntő' áttörést Belouszov 

kísérletei hozták meg a bromát-citromsav-cérium(lll) rendszerrel az 

1950-es évek elején, amikoris periodikus színváltozást tapasztalt a re

akció vizsgálatakor. Igaz cikkét nagyon sokáig nem fogadták el, mivel 

eredményeit a termodinamika II. főtételével ellentmondónak vélték. 

Csak tíz esztendővel később Zsabotyinszkij szisztematikus vizsgálatai 

mutattak rá arra a tényre, hogy a Belouszov által megfigyelt oszcillá

ció nem kísérleti műtermék. Alig néhány évvel később már közölték a 

reakció számos jellegzetességét értelmező vázmechanizmust is.

oszcilláció, mul-Mind a mai napig az egzotikus jelenségeket 

tistabilitás, káosz, gerjeszthetőség, kémiai hullámok kialakulása —

mutató reakciók közül a BZ-reakció a legtöbbek által tanulmányo

zott rendszer. Sokáig az egzotikus jelensége(ke)t mutató újabb reak

ció felfedezése inkább a szerencsés véletlennek, mintsem a tudatos, 

kémiai megfontolásokon alapuló tervezésnek volt tulajdonítható. Ma 

már az ismert rendszerek száma jóval meghaladja a százat, mert a 

bővülő ismeretek megteremtették a szisztematikus tervezés alapjait. 

Az oszcilláló reakciók szisztematikus keresésének eredményeként fe-
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dezték fel az „exotikus” klorit-tioszulfát reakciót. A reakcióban — a 

kísérleti körülményektől függően — S4Og_, SO 

■CIO2 termékek, vagy köztitermékek képződnek. A reakciómechaniz

mus feltárásához azonban a fenti ionok között lejátszódó folyamatok 

mechanizmusát is ismerni kell. Értekezésemben a S4Og~ és a HOC1, 

és a C102 reakciók mechanizmusának feltárására 

irányuló vizsgálataim eredményeiről számolok be. Az utóbbi reakció 

csak stopped-flow technikával követhető, de pszeudo-elsőrendű körül

mények között nem vizsgálható. Ezért a klasszikus stopped-flow mé

rési és kiértékelési módszert is fejleszteni kellett a cél eléréséhez. Ér

tekezésem e fejlesztés eredményeit is tartalmazza.

2- SO^-, Cl-, CIO-,3 1

2-valamint a S203

2. Előzmények

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

különös tulajdonsága emelte a vizsgálatok középpontjába, hogy a re

akció lejátszódási ideje még gondosan ügyelt azonos kísérleti körül

mények beállítása esetén is — nem puffereit közegben — akár több 

nagyságrendet is változott. 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 részfolyamata protonra nézve másodrendű autokatalitikus lépés. 

Amennyiben a determinisztikus sebességi törvény érvényesül, úgy a
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pH növekszik, vagyis az autokatalitikus folyamat nem tud érvényre 

jutni. Ha azonban egy véges kicsiny térfogatelemben a helyi fluktu

áció következtében a pH csökkenéséért felelős folyamat a pH értékét 

egy kritikus pont alá csökkenti, beindul az autokatalitikus folyamat, s 

a reakció pillanatszerűen végbemegy. Hasonló jelenség figyelhető meg 

a jodid-klorit reakcióban is. Lázas kutatások indultak annak tisztá

zására, hogy milyen kémiai folyamatok felelősek ezért a különleges 

viselkedésért e két reakciócsaládban. A jodid-klorit reakció néhány 

részrendszerének kinetikájáról és mechanizmusáról alig négy éve je

lent meg egy átfogó közlemény. A tioszulfát-klorit reakció lehetséges 

részrendszerei közül a tetrationát-klorit és a hipoklórossav-klorit re

akciók mechanizmusára Peintler és munkatársai tettek javaslatot.

Folytatva tehát a megkezdett szisztematikus mechanizmus kuta

tást a tioszulfát-klorit reakció részrendszereiben, a tioszulfát-klór- 

dioxid és a tetrationát-hipoklorit reakció kinetikáját tanulmányoztam 

UV-VIS spektroszkópia segítségével, s ehhez kidolgoztam a stopped- 

flow technika általános alkalmazásának feltételeit is.

Az értekezéshez szorosan nem kapcsolódó közlemények:

1. A. Horváth, Gy. Póta and G. Stedman: Bistability in Nitric 

Acid Hydroxylamine CSTR System, Int. J. of Chem. Kin., 1994, 

26, 991-996.

2. А. К. Horváth, M. Dolnik, A. P. Munuzuri, A. M. Zhabo- 

tinsky, I. R. Epstein: Control of Turing Structures by Periodic 

Illumination, Phys. Rev. Lett., 1999, 83(15), 2950-2952.

3. A. K. Horváth, M. Dolnik, A. M. Zhabotinsky, I. R. Epstein:

Kinetics of Photoresponse of Chlorine Dioxide-Iodine-Malonic 

Acid Reaction, J. Phys. Chem. A, (közlésre benyújtva)

Az értekezéshez szorosan nem kapcsolódó előadások:

1. Horváth Attila: A formamidin diszulfid és a salétromossav kö

zött lejátszódó reakció vizsgálata. XVII. Kémiai Előadói Napok, 

Szerves-, Gyógyszer- és Biokémiai Szimpózium Szeged, 1994.

2. Horváth K. Attila és Nagypál István: A legegyszerűbb(?)

kémiai oszcillátor. A tetrationát ion oszcillációs fotokémiai
3. Kísérleti módszerekbomlása. MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság, 

Gyöngyöstarján, 1998.
A kísérleti munka során a felhasznált anyagok tisztaságát és az elké

szített törzsoldatok koncentrációját klasszikus analitikai módszerekkel 

(jodometria, bromatometria) határoztam meg, illetve néhány esetben
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a rendelkezésre álló műszeres analitikai (UV-VIS spektroszkópia, Ra

man spektroszkópia, ionkromatográfia) lehetó'ségeket is kihasználtam.

A gyorskinetikai méréseket egy Hi-Tech SF 61-es egyutas stopped- 

flow fotométerrel hajtottam végre. A tetrationát-hipoklórossav reak

ció esetében pedig a kinetikai méréseket egy Zeiss S10-es diódasoros 

spektrofotométerrel végeztem.

A doktori értekezés alapját képező közlemények:

l.A. K. Horváth, I. Nagypál: Kinetics and Mechanism of the 

Reaction between Thiosulfate and Chlorine Dioxide, J. Phys. 

Chem. A., 1998, 102(37), 7267-7272.

2. A. K. Horváth, I. Nagypál: Kinetics and Mechanism of the 

Reaction between Hypochlorous Acid and Tetrathionate Ion, Int. 

J. of Chem. Kin. (közlésre elfogadva)Eredmények4.
3. G. Peintier, A. Nagy, A. К. Horváth, T. Körtvélyesi, I. Nagy

pál: Improved Calibration and Use of Stopped Flow Instruments. 

PCCP (közlésre benyújtva)

Értekezésem gerincét a tioszulfát-klorit reakció két alrendszerének 

részletes kinetikai és mechanizmus vizsgálata adja a kísérleti adatok 

elhanyagolásmentes kiértékelésével. Mivel a tioszulfát-klór-dioxid re

akció stopped-flow technikával követhető', így ennél a módszernél mó

dosítani kellett a hagyományos kiértékelő eljárást, hogy az alkalmassá 

váljon a kinetikai görbék ily módon történő kiértékelésére. Disszertá

cióm lényegesebb eredményeit a következő pontokban foglaltam össze:

Előadások, poszterek tudományos konferenciákon:

1. Horváth Attila: Nem-pszeudó elsőrendű kinetika a stopped- 

flow technikában. A tioszulfát-klór-dioxid reakció kinetikája és 

mechanizmusa. XXXI. Komplexkémiai Kollokvium, Tata 1996.
1. A megállított áramlás módszerével mért kinetikai görbék együt

tes kiértékeléséhez szükséges holtidőről korrekt matematikai le

vezetéssel bebizonyítottam, hogy az függ az aktuálisan megha

tározandó látszólagos sebességi együtthatótól. Ennek az a kö

vetkezménye, hogy a holtidő nem lehet egy adott készülék pusz

tán technikai paramétere. Az is bebizonyítható, hogy a holtidő 

két határérték között monoton változik a látszólagos sebességi

2. G. Peintler, A. K. Horváth, A. Nagy, I. Nagypál: Correct Calib

ration of Stopped-Flow Measurements. Theory and Applications.

IRMM’97, Abstract L31, 1998.

3. A. K. Horváth, I. Nagypál: Reaction between Chlorine dio

xide and Thiosulfate Ion, IRMM’97, Debrecen, Hungary, Abst

ract P28, 1998.
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-1 és a küvetta felegyütthatóval. Természetesen, ha k0bs. <100 s 

töltési ideje (tj) 4-6 ms — ami a legtöbb készülék esetén igaz

resett ion az S2O3CI .

8. 137 kísérleti görbe kilenc hullámhosszon történő' szimultán illesz

tésével tettem javaslatot a reakció mechanizmusára. Az illesztés 

eredményeként a köztitermékró'l olyan spektrális információkhoz 

jutottam, amely alapján bármely eddig ismert kéntartalmú oxi- 

anion kizárható volt, mint szóba jöhető köztitermék.

akkor a holtidő változása oly kicsiny, hogy beleolvad a kísérleti 

hibába, azaz konstansnak tekinthető.

2. Amennyiben az irodalomban használatos, ám egymásnak ellent

mondó holtidő definíciók helyett bevezetjük a reakció hipotetikus 

kezdeti időpontjának (ts) fogalmát, ami egyértelműen reakció

függő paraméter, az is megmutatható, hogy a két határ tj-tői 

és Vtől függ. A két határ különbsége y, ami akár 2-3 ms-os 

csúszást is okozhat a holtidőben. Mivel a holtidő fs-en keresztül 

nemcsak a készülék paramétereitől függ, ennek egyenes követ

kezménye, hogy nem létezik olyan kalibrációs reakció, amellyel 

általános, minden reakcióra használható holtidőt határozhatunk

5. Az eredmények gyakorlati alkalmazása

Az elért eredmények elsősorban alapkutatás jellegűek, a gyakorlattal 

csak közvetett kapcsolatban állnak.

Mégis távlati célként megfogalmazható, hogyha felismerjük a szer

vetlen ionok térben és/vagy időben periodikus reakcióinak törvény- 

szerűségeit, akkor közelebb kerülhetünk a periodikus életfolyamato

kért felelős jóval összetettebb biokémiai reakciók viselkedésének meg

értéséhez.

meg.

3. Új eljárást javasoltam a megállított áramlás technikájával mért 

görbék elhanyagolásmentes kiértékelésére. A módszert a már las

san két évtizede erre a célra használt DCIP-aszkorbinsav kalib

rációs reakción keresztül mutattam be. Az eljárás leglényegesebb 

eredménye az, hogy a stopped-flow technikával mért kísérleti gör

bék szimultán illesztése is megoldható, szemben a mai napig is 

széles körben elterjedt görbénkénti illesztéssel.

4. Megmutattam, a javasolt értékelési eljárás nem korlátozódik
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(pszeudo)-elsó'rendű görbék mérésére. Az sem szükséges, hogy 

a kinetikai differenciálegyenlet-rendszernek létezzen analitikus 

megoldása, hiszen tj és ts együtt finomítható a kémiai paraméte

rekkel a nemlineáris paraméterbecslés során. Ebbó'l az is követke

zik, hogy az új módszer alkalmas még ismeretlen mechanizmusok 

felderítésére is. Mivel tj független kísérletekkel meghatározható, 

így annak rögzített paraméterként kell szerepelnie a kiértéke

lés során, ts-1 azonban együtt kell illeszteni a kémiai paramé

terekkel. Ez a módszer továbbá segítséget nyújt a stopped-flow 

időskálájú, de eddig valamilyen oknál fogva (pl. nem teljesíthető 

pszeudo-elsőrendű körülmény) nem kiértékelhető rendszerek me

chanizmusának felkutatásában is.

gyök reaktánsokból való irreverzíbilis reakciója. A keletkezett 

gyöknek három útja van a további átalakulásra: a két reaktáns- 

sal és önmagával. A reakció fő útja (1:1 sztöchiometriai arány) az 

•S203C102_ 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 mellékreak

ciók végtermékeként pedig a korábban említett vegyületek mel

lett 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.

7. Kísérletileg alátámasztottam egy korábbi eredményt, miszerint 

a tetrationát-hipoklórossav reakció szigorú 1:7 sztöchiometriával 

jellemezhető hipoklórossav feleslegben, s végtermékei a szulfát- 

és a kloridion. Rámutattam azonban arra, hogy a folyamat so

rán egy relatíve hosszú élettartamú köztitermék keletkezik, amely 

tetrationát feleslegben a kinetikai időskálán végtermék. A vegyü- 

let részletes analitikai vizsgálata során kiderült, hogy nagyobb 

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

hidrolizál, mely során kolloid kén kiválása figyelhető meg. A vég

termékben — a kinetikai időskálán túl — kimutatható volt a 

pentationátion is. Az analitikai vizsgálatok eredményei, valamint 

Awtrey és Connick munkája alapján valószínűsíthető, hogy a ke-

5. Kísérletileg bebizonyítottam, hogy a tioszulfát-klór-dioxid reak

ció összetett sztöchiometriájú. A sztöchiometriai arány 1:1, ettől 

azonban kismértékű eltérés tapasztalható az éppen feleslegben 

levő reaktáns felé. Több hullámhosszon történt mérések segít

ségével igazoltam, hogy a reakció során a látható színképtarto

mányban is abszorbeáló köztitermék keletkezik. Közvetett bizo

nyítékok alapján valószínűsítettem, hogy ez a vegyület a tetrati

onát gyök.

5

6. Javaslatot tettem 131 kinetikai görbe együttes illesztése alapján 

a reakció mechanizmusára. A reakció indító lépése az ^C^CIO^-
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Mégis távlati célként megfogalmazható, hogyha felismerjük a szer

vetlen ionok térben és/vagy időben periodikus reakcióinak törvény- 

szerűségeit, akkor közelebb kerülhetünk a periodikus életfolyamato

kért felelős jóval összetettebb biokémiai reakciók viselkedésének meg

értéséhez.

meg.

3. Új eljárást javasoltam a megállított áramlás technikájával mért 

görbék elhanyagolásmentes kiértékelésére. A módszert a már las

san két évtizede erre a célra használt DCIP-aszkorbinsav kalib

rációs reakción keresztül mutattam be. Az eljárás leglényegesebb 

eredménye az, hogy a stopped-flow technikával mért kísérleti gör

bék szimultán illesztése is megoldható, szemben a mai napig is 

széles körben elterjedt görbénkénti illesztéssel.

4. Megmutattam, a javasolt értékelési eljárás nem korlátozódik
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a rendelkezésre álló műszeres analitikai (UV-VIS spektroszkópia, Ra

man spektroszkópia, ionkromatográfia) lehetó'ségeket is kihasználtam.

A gyorskinetikai méréseket egy Hi-Tech SF 61-es egyutas stopped- 

flow fotométerrel hajtottam végre. A tetrationát-hipoklórossav reak

ció esetében pedig a kinetikai méréseket egy Zeiss S10-es diódasoros 

spektrofotométerrel végeztem.

A doktori értekezés alapját képező közlemények:

l.A. K. Horváth, I. Nagypál: Kinetics and Mechanism of the 

Reaction between Thiosulfate and Chlorine Dioxide, J. Phys. 

Chem. A., 1998, 102(37), 7267-7272.

2. A. K. Horváth, I. Nagypál: Kinetics and Mechanism of the 

Reaction between Hypochlorous Acid and Tetrathionate Ion, Int. 

J. of Chem. Kin. (közlésre elfogadva)Eredmények4.
3. G. Peintier, A. Nagy, A. К. Horváth, T. Körtvélyesi, I. Nagy

pál: Improved Calibration and Use of Stopped Flow Instruments. 

PCCP (közlésre benyújtva)

Értekezésem gerincét a tioszulfát-klorit reakció két alrendszerének 

részletes kinetikai és mechanizmus vizsgálata adja a kísérleti adatok 

elhanyagolásmentes kiértékelésével. Mivel a tioszulfát-klór-dioxid re

akció stopped-flow technikával követhető', így ennél a módszernél mó

dosítani kellett a hagyományos kiértékelő eljárást, hogy az alkalmassá 

váljon a kinetikai görbék ily módon történő kiértékelésére. Disszertá

cióm lényegesebb eredményeit a következő pontokban foglaltam össze:

Előadások, poszterek tudományos konferenciákon:

1. Horváth Attila: Nem-pszeudó elsőrendű kinetika a stopped- 

flow technikában. A tioszulfát-klór-dioxid reakció kinetikája és 

mechanizmusa. XXXI. Komplexkémiai Kollokvium, Tata 1996.
1. A megállított áramlás módszerével mért kinetikai görbék együt

tes kiértékeléséhez szükséges holtidőről korrekt matematikai le

vezetéssel bebizonyítottam, hogy az függ az aktuálisan megha

tározandó látszólagos sebességi együtthatótól. Ennek az a kö

vetkezménye, hogy a holtidő nem lehet egy adott készülék pusz

tán technikai paramétere. Az is bebizonyítható, hogy a holtidő 

két határérték között monoton változik a látszólagos sebességi

2. G. Peintler, A. K. Horváth, A. Nagy, I. Nagypál: Correct Calib

ration of Stopped-Flow Measurements. Theory and Applications.

IRMM’97, Abstract L31, 1998.

3. A. K. Horváth, I. Nagypál: Reaction between Chlorine dio

xide and Thiosulfate Ion, IRMM’97, Debrecen, Hungary, Abst

ract P28, 1998.
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pH növekszik, vagyis az autokatalitikus folyamat nem tud érvényre 

jutni. Ha azonban egy véges kicsiny térfogatelemben a helyi fluktu

áció következtében a pH csökkenéséért felelős folyamat a pH értékét 

egy kritikus pont alá csökkenti, beindul az autokatalitikus folyamat, s 

a reakció pillanatszerűen végbemegy. Hasonló jelenség figyelhető meg 

a jodid-klorit reakcióban is. Lázas kutatások indultak annak tisztá

zására, hogy milyen kémiai folyamatok felelősek ezért a különleges 

viselkedésért e két reakciócsaládban. A jodid-klorit reakció néhány 

részrendszerének kinetikájáról és mechanizmusáról alig négy éve je

lent meg egy átfogó közlemény. A tioszulfát-klorit reakció lehetséges 

részrendszerei közül a tetrationát-klorit és a hipoklórossav-klorit re

akciók mechanizmusára Peintler és munkatársai tettek javaslatot.

Folytatva tehát a megkezdett szisztematikus mechanizmus kuta

tást a tioszulfát-klorit reakció részrendszereiben, a tioszulfát-klór- 

dioxid és a tetrationát-hipoklorit reakció kinetikáját tanulmányoztam 

UV-VIS spektroszkópia segítségével, s ehhez kidolgoztam a stopped- 

flow technika általános alkalmazásának feltételeit is.

Az értekezéshez szorosan nem kapcsolódó közlemények:

1. A. Horváth, Gy. Póta and G. Stedman: Bistability in Nitric 

Acid Hydroxylamine CSTR System, Int. J. of Chem. Kin., 1994, 

26, 991-996.

2. А. К. Horváth, M. Dolnik, A. P. Munuzuri, A. M. Zhabo- 

tinsky, I. R. Epstein: Control of Turing Structures by Periodic 

Illumination, Phys. Rev. Lett., 1999, 83(15), 2950-2952.

3. A. K. Horváth, M. Dolnik, A. M. Zhabotinsky, I. R. Epstein:

Kinetics of Photoresponse of Chlorine Dioxide-Iodine-Malonic 

Acid Reaction, J. Phys. Chem. A, (közlésre benyújtva)

Az értekezéshez szorosan nem kapcsolódó előadások:

1. Horváth Attila: A formamidin diszulfid és a salétromossav kö

zött lejátszódó reakció vizsgálata. XVII. Kémiai Előadói Napok, 

Szerves-, Gyógyszer- és Biokémiai Szimpózium Szeged, 1994.

2. Horváth K. Attila és Nagypál István: A legegyszerűbb(?)

kémiai oszcillátor. A tetrationát ion oszcillációs fotokémiai
3. Kísérleti módszerekbomlása. MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság, 

Gyöngyöstarján, 1998.
A kísérleti munka során a felhasznált anyagok tisztaságát és az elké

szített törzsoldatok koncentrációját klasszikus analitikai módszerekkel 

(jodometria, bromatometria) határoztam meg, illetve néhány esetben
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