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1. Jelölések, rövidítések, de�níciók

[ ] egyensúlyi koncentráció

[C]i C anyag koncentrációja a kádreaktor térfogatára vonat-

koztatva, a reakció elindulása el®tt

[C]0 C anyag koncentrációja az áramlásos reaktor térfogatára

vonatkoztatva, a reakcióid®t tekintve a nulladik id®pil-

lanatban

BCG brómkrezolzöld

BCP brómkrezollila

BZ reakció Belouszov Zsabotyinszkij reakció

BZ-AOT Belouszov-Zsabotyinszkij reakció víz-olaj emulzióban

CFUR continuosly fed unstirred reactor: folytonosan táplált

nem kevert reaktor

CIMA klorition-jodidion-malonsav reakció

CSTR continuous �ow stirred-tank reaktor: folytonosan táp-

lált, jól kevert reaktor

DFUR di�erentiated-fed unstirred reactor: eltér®en táplált nem

kevert reaktor

FIS-reakció jodátion � szul�tion � [hexaciano-ferrát(II)]-ion reakció

HPSF-reakció hidrogén-peroxid � szul�tion � ferrocianid reakció

M mol/dm3

negatív visszacsatolás: olyan folyamat, melynek eredménye gátolja a folyamat

lejátszódását

pozitív visszacsatolás: olyan folyamat, melynek eredménye serkenti a folyamat

lejátszódását

NaPAA nátrium-poliakrilát

TuIS-reakció jodátion � szul�tion � tiokarbamid reakció



2. BEVEZETÉS 5

2. Bevezetés

A minket körbevev® világot vizsgálva számtalan különböz® formában

megjelen® ritmikus jelenséget, mintázatot �gyelhetünk meg. Ezek lehetnek

id®beli mintázatok, mint az évszakok periodicitása, a hold fázisai és lehetnek

térbeli mintázatok, mint a homokd¶nék elrendez®dése egy széljárta tenger-

parton, vagy a katicabogár pettyei. A biológiai mintázatok számos vagy talán

minden esetben élettani funkcióval is bírnak, ezért kialakulásuk megértése

alapvet® fontosságú tudományos probléma. Alan Turing brit matematikus

1952-ben �The Chemical Basis of Morphogenesis� [1] cím¶ tanulmányában

felvázolta annak a lehet®ségét, hogy megfelel® paraméterek esetén egy kezdet-

ben homogén �zikai-kémiai rendszerekben önszervez®d® módon állandósult

mintázat alakuljon ki. Az általa matematikai alapon kialakított modell gya-

korlati igazolására akkor még nem volt lehet®ség. Az él®lények mintázatainak

kialakulására Turing elméletén kívül születtek más elméletek is, azonban azt

els®sorban Meinhardt [2] és Murray [3] munkájának nyomán ma a biológiai

mintázatképz®dés legvalószín¶bb magyarázataként tartják számon. Az él®lé-

nyek számos módon használják fel az id®beli és térbeli mintázatok nyújtotta

lehet®ségeket, például periodikus fehérjetermelés [4] vagy a csontképz®dés

során. [5][6]

A Turing által megalkotott elmélet kísérleti megvalósításához vezet® úton

Belouszov szinte azonos id®ben tett felfedezése volt az els® mérföldk®. Belou-

szov szerves molekulák sejtekben történ® oxidációjához keresett modellreak-

ciót: citromsav savas közeg¶ oxidációját vizsgálta bromátionnal, katalizátor-

ként cérium(III)-ionokat használva. A reakció tanulmányozása során a színte-

len oldat többször sárga szín¶vé vált, majd újra elszíntelenedett. [7] Eredmé-

nyeinek közlését többször megtagadták arra hivatkozva, hogy az ellent mond

a termodinamika második f®tételének. Ez az érdekes kémiai rendszer csak

kés®bb, Zsabotyinszkij szisztematikus vizsgálatai nyomán vált széles körben

elismertté. [8] Azt, hogy az oszcilláló reakciók m¶ködése nem mond ellent a

termodinamikai törvényeknek, Ilya Prigogine bizonyította, aki a nemegyen-

súlyi rendszerekben kialakuló disszipatív struktúrák termodinamikájának ki-
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dolgozásáért 1977-ben kémiai Nobel-díjat kapott. [9][10][11] A következ® év-

tizedetekben az oszcilláló reakciók kutatása fellendült, új reakciókat és reak-

ciócsaládokat fedeztek fel, els®sorban Orbán és munkatársai által kidolgozott

szisztematikus tervez®módszernek köszönhet®en. [12][13] Az is hamar közis-

mertté vált, hogy a Belouszov�Zsabotyinszkij (BZ) reakcióban keverésmentes

körülmények között, vékony oldatrétegben mozgó térbeli mintázatok, kémiai

hullámok is létrejönnek. [14] Ennek a jelenségkörnek a tanulmányozása sokáig

szinte kizárólag a BZ reakcióra korlátozódott. Ebben a reakcióban azonban

csak speciális körülmények között biztosíthatóak a Turing által megjósolt sta-

cionárius mintázatok kialakulásához szükséges feltételek. Ehhez ugyanis az

egymással ellentétes kinetikai hatást kifejt®, a pozitív és negatív visszacsato-

lásért felel®s kémiai anyagok di�úziójában jelent®s eltérésre van szükség. A

negatív visszacsatolást adó komponensnek, az inhibitornak gyorsabban kell

di�undálni, mint az aktivátornak. A BZ reakcióban ilyen körülményeket a

2000-es évek elején sikerült megvalósítani, a vizes reakcióközeg lecserélésével

fordított fázisú víz az olajban típusú emulzióra. [15] A Turing mintázato-

kat azonban már egy évtizeddel korábban De Kepper és munkatársainak

sikerült el®állítani a klorition � jodidion � malonsav (CIMA) reakcióban.

Ebben a rendszerben keményít® indikátor jelenlétében szabályos, id®ben ál-

landó térbeli mintázatok kialakulását észlelték. [16] Ezt az tette lehet®vé,

hogy a keményít® indikátor reverzibilisen megköti a trijodidionokat, ezáltal

lecsökkenti azok e�ektív di�úziós együtthatóját. [17] A kezdeti sikerek után

azonban hosszú ideig nem találtak stacionárius mintázatokat újabb kémiai re-

akciókban. Az áttörést a 2008-ban publikált, De Kepper és munkatársai által

kidolgozott szisztematikus módszer hozta. [18] Azóta négy, egymástól eltér®

kémiai rendszerben is sikerült stacionárius mintázatok kialakulását meg�-

gyelni. [19][20][21] Ennek ellenére az elméletileg alkalmas oszcilláló reakciók

számához képest még mindig sok érdekes kihívás áll a kísérletez®k el®tt ezen

a területen.



2. BEVEZETÉS 7

Dolgozatomban bemutatom egy új kémiai reakció-di�úzió rendszer vi-

selkedésének szisztematikus felderítését, valamint a nyitott reakció-di�úzió

rendszerek viselkedését alapvet®en meghatározó paraméter, a di�úziós anyag-

csere szerepének vizsgálatát.
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3. Irodalmi összefoglalás

Ebben a fejezetben a kémiai mintázatképz®déssel szorosan összefügg® je-

lenségeket a kialakulásukhoz szükséges �zikai körülmények szerint csoporto-

sítva mutatom be. Els®ként a csak pozitív, ezt követ®en a pozitív és negatív

visszacsatolást egyaránt tartalmazó térben homogén (jól kevert) rendszerek,

majd a térben inhomogén (konvekciómentes) rendszerek leírása következik.

Az alábbi táblázatban foglalom össze, hogy az általam említett autokatalí-

zissel kapcsolatos jelenségeket milyen környezetben tapasztalhatjuk.

1. táblázat. Nemlineáris kémiai jelenségek csoportosítása

Térben homogén

Zárt Nyitott

Pozitív kémiai vissza-

csatolás

Szigmoid alakú id®be-

li lefutás (óra-reakció)

[22]

Bistabilitás

Pozitív és negatív

kémiai visszacsatolás

Csillapított oszcilláció

Gerjeszthet®ség

Tranziens káosz

Csillapítatlan

oszcilláció

Gerjeszthet®ség

Aperiodikus oszcilláció

Káosz

Térben inhomogén

Zárt Nyitott

Pozitív kémiai vissza-

csatolás

Kémiai front

cellás mintázat

Térbeli bistabilitás

Oszcilláció és gerjeszt-

het®ség

Pozitív és negatív

kémiai visszacsatolás

Tranziens ké-

miai hullámok,

Gerjeszthet®ség

Turbulencia

Tranziens mintáza-

tok

Térbeli bistabilitás

oszcilláció

Gerjeszthet®ség

Turbulencia

Stacionárius mintá-

zatok
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3.1. Térben homogén rendszerek

A csak pozitív visszacsatolást tartalmazó homogén zárt rendszerekben

meg�gyelhet® tipikus dinamikai jelenség az óra-reakció jelleg¶ viselkedés. Egy

autokatalitikus reakciót ilyen körülmények között vizsgálva azt tapasztaljuk,

hogy a reagensek összekeverése után az átalakulás lassan indul el (indukciós

id®), majd hirtelen, pillanatszer¶en következik be. Fontos megjegyezni, hogy

az óra-reakció jelleg¶ viselkedést nemcsak autokatalitikus reakció produkál-

hat, [22] de az általam vizsgált rendszerekre is ez a viselkedés jellemz®. Egy

autokatalitikus reakció egyszer¶, általános egyenlete az alábbi módon írható

fel:

B + nX
k1−−→ mX (R1)

Az R1 reakció sebessége a következ® módon adható meg:

v1 = −d[B]

dt
= k1 · [B] · [X]n (1)

melyben k1 a reakció sebességi együtthatója. A sebességi egyenletb®l követ-

kezik, hogy amint az id® múlásával X anyag koncentrációja megn®, a reakció-

sebesség is egyre nagyobb lesz. A növekedésnek B fogyása szab gátat, ennek

eredményeként a reakciósebesség egy maximumon áthaladva nullára csökken.

Ennek megfelel®en zárt, jól kevert kádreaktorban (1.a ábra) vizsgálva az

(R1) reakciót az 1.b ábrán látható id®-koncentráció görbéket kapjuk, ame-

lyen [X]i és [B]i az X és B anyag koncentrációja a t = 0 s id®pillanatban.

A reakció során B anyag koncentrációja τi-vel jelölt ideig csak nagyon lassan

csökken, szinte változatlan. Ezt a τi-t nevezzük indukciós id®nek. Nagysá-

ga függ a reakciósebességi együtthatótól és a koncentrációviszonyoktól. Az

indukciós id® alatt a reakció sebessége kicsi, nullához közeli. A következ®

τch-val jelölt szakasz a kémiai átalakulásra jellemz® id®skála. Ekkor a reak-
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1. ábra. A kádreaktor sematikus rajza (a) és az (R1) reakció koncentrációvi-

szonyai az id® függvényében (b)

ciósebesség ugrásszer¶en megn® ami a termék robbanásszer¶ keletkezéséhez

vezet. Az indukciós id® jellemz®en sokkal hosszabb, mint a kémiai id®skála.

Ennek feltétele, hogy [B]i � [X]i, tehát X koncentrációja a reakció elején

nulla vagy elhanyagolhatóan kicsi legyen B anyag koncentrációjához képest.

A pozitív visszacsatolás nemcsak autokatalízis révén jöhet létre, a bioké-

miai rendszerekben gyakran meg�gyelhet® szubsztrátinhibíció is betöltheti

ezt a kinetikai szerepet. A jelenség a Michaelis-Menten modell b®vítésével az

alábbi módon írható le [23]:

(R2)

A modellben egyensúlyi reakcióban képz®dik az enzimb®l (E) és a szubszt-

rátból (S) egy enzim-szubsztrát komplex. Ebb®l a komplexb®l keletkezik P

termék. Azonban az ES komplex képes arra, hogy egyensúlyi reakcióban meg-

kössön még egy szubsztrátot, így a terméket tekintve egy kémiai zsákutca,

ESS komplex jön létre. A modell alapján a reakciósebességre a 2-es összefüg-

gést írhatjuk fel:

v =
vmax · [S]

Km + [S](1 + [S]
Ks

)
(2)
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Ahol [S] a szubsztrátkoncentráció, vmax a reakció maximális sebessége a

Michaelis � Menten modell alapján,Km ésKs a sebességi együtthatókból kép-

zett állandók. Ilyenkor a kiindulási anyag koncentrációjának függvényében

a reakciósebesség maximumgörbét mutat. Tehát létezik S koncentrációjának

egy olyan tartománya, ahol S koncentrációjának csökkenése a reakció gyorsu-

lásához vezet. Alkalmas körülmények között a reakció el®rehaladása közben a

reakciósebesség � hasonlóan az autokatalízishez � növekedve egy maximumon

megy át. Az autokatalízissel kapcsolatos dolgozatomban bemutatott jelensé-

gek � bár eltér® reakciókinetikai háttér mellett � a szubsztrátinhibíció esetén

is meg�gyelhet®ek. A következ®kben azonban csak az autokatalízissel foglal-

kozom, mivel a munkában szerepl® reakciókban a pozitív visszacsatolás ilyen

módon valósul meg.

Amennyiben az (R1) autokatalitikus reakciót egy nyitott, jól kevert reak-

torban (2.a ábra) vizsgáljuk, megtapasztalhatjuk a bistabilitás megjelenését.

Ez azt jelenti, hogy a rendszernek ugyanolyan paraméterek mellett két stabil

és egy instabil stacionárius állapota van. Az instabil állapotból a �uktuáci-

ók kimozdítják a rendszert, így azt a kísérletekben nem tudjuk meg�gyelni.

Azt, hogy a rendszer az aktuális paraméterek mellett a két stabil stacionárius

állapot közül melyikben tartózkodik, a rendszer el®élete határozza meg. Mi-

vel a CSTR-ben az oldatot folyamatosan kevertetjük, a koncentráció a teljes

reaktortérben homogén. A folyamatos be- és kiáramlással biztosítjuk a friss

reaktánsok utánpótlását és a termékek elvezetését. Ilyen módon a reakció tet-

sz®legesen távol tartható az egyensúlytól. Ezek a tulajdonságok együttesen

alkalmassá teszik a CSTR-t a bistabilitás meg�gyelésére.

A bistabilitás vizsgálatára alkalmas kontrollparaméterek egyike a tartóz-

kodási id®, a reaktor térfogatának és a ki- és betáplálás térfogati sebességének

a hányadosa:

τCSTR =
Vreaktor
váram

(3)
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2. ábra. A CSTR vázlatos képe (a) és a bistabil rendszerben X anyag kon-

centrációja a tartózkodási id® függvényében (b)

Egy köbös autokatalitkus reakció esetében (az R1 reakciót tekintve n=2

és m=3 paraméterekkel) a CSTR-beli elegy koncentrációviszonyait a követ-

kez®képpen írhatjuk fel:

d[B]

dt
= −k1 · [B][X]2 +

1

τCSTR
([B]0 − [B]) (4)

d[X]

dt
= k1 · [B][X]2 − 1

τCSTR
([X]0 − [X]) (5)

A 0 alsó index azt a hipotetikus betáplálás árambeli koncentrációt jelöli,

ami a reaktortérben már összekevert elegy összetételét írja le, feltételezve,

hogy a reakció még nem indult el. Stacionárius állapotban a reaktorbeli oldat

összetétel id®ben változatlan. Ilyen állapot úgy állhat el®, ha d[B]
dt

= 0 és
d[X]
dt

= 0, amib®l következik, hogy

k1 · [B] · [X]2 =
1

τCSTR
([B]0 − [B]) (6)

k1 · [B] · [X]2 =
1

τCSTR
([X]− [X]0) (7)

Látható, hogy egy nemegyensúlyi stacionárius állapotban a kémiai reak-

ciók sebessége nem nulla. Egy köbös autokatalitikus reakció viselkedését a

tartózkodási id® függvényében vizsgálva hiszterézist tapasztalunk, amint az

a 2.b ábrán látható. A rendszernek egy adott tartózkodási id®nél két stabil

állapota létezhet. Az egyik stacionárius állapotot áramlási állapotnak ne-

vezzük, mert ebben a reaktorbeli összetétel közel azonos a betáplálási áram
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összetételével. Az ábrán az alsó, F-fel jelölt ágon találhatóak ezek az állapo-

tok. Az F állapot csak akkor stabil, ha a tartózkodási id® rövidebb, mint az

autokatalitikus reakció indukciós ideje: τCSTR < τi. Tegyük fel, hogy kezdet-

ben a rendszer az F állapotban van és elkezdjük növelni a tartózkodási id®t.

Túllépve az indukciós id®t azt tapasztaljuk, hogy az X anyag koncentrációja

hirtelen megn®, és a rendszer átugrik a T-vel jelölt, úgynevezett termodi-

namikai állapotba. Matematikai értelemben ekkor a stabil F és az instabil

állapot összetalálkozása nyomán ezek a stacionárius állapotok megsz¶nnek

(ez a nyereg-csomó bifurkáció), a rendszer pedig az egyetlen létez® stabil sta-

cionárius állapotba kerül, ami a T állapot. Ebben az állapotban a reakció

szinte teljes egészében végbemegy, azaz X anyag koncentrációja közel van

ahhoz az értékhez, ami egy kádreaktorban a termodinamikai egyensúlyi ál-

lapotára jellemz®. Amennyiben a T állapotból indulva elkezdjük csökkenteni

a tartózkodási id®t, hiába lesz kisebb a tartózkodási id® az indukciós id®nél,

a már nagy mennyiségben jelen lév® X anyag fenntartja a T állapotot. Az

indukciós id®t tovább csökkentve csak a τch, kémiai id®skálának megfelel®

érték alatt tér vissza a rendszer az F állapotba (itt is egy nyereg-csomó bi-

furkáció következik be). Abban a tartományban ahol mindkét állapot stabil,

egy kell®en nagy perturbáció az egyik állapotból a másik állapotba lökhe-

ti át a rendszert. A stabil állapotok közötti átugráshoz szükséges minimális

perturbáció nagyságával jellemezhetjük a rendszer érzékenységét is.

Ahhoz, hogy újabb dinamikai jelenségeket is meg�gyelhessünk, a pozi-

tív visszacsatoláshoz kapcsolódva létre kell hoznunk egy negatív visszacsato-

lást is. Ezt megtehetjük úgy, hogy hozzáadunk egy olyan reakciót a rendsze-

rünkhöz, amely fogyasztja az autokatalitikus specieszt. Az így kapott köbös

autokatalízisen alapuló rendszert a következ® általános reakcióegyenletekkel

írhatjuk le:

B + 2X
k3−−→ 3X (R3)

C + X
k4−−→ Q (R4)
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A hozzáadott inhibíció megfelel® paramétereknél oda vezethet, hogy a két

állapot közül egyik sem tud stabilizálódni. Az instabillá váló stacionárius ál-

lapotok körül periodikus mozgás, kémiai oszcilláció alakulhat ki. Disszipatív

rendszerekre (amilyenek a kémiai reakciók) az úgynevezett határciklusos osz-

cilláció jellemz®, ami azt jelenti, hogy különböz® kezdeti feltételekb®l indul-

va ugyanaz a periodikus mozgás alakul ki. A határciklusos oszcilláció egyik

tipikus megjelenési útja a Hopf bifurkáció. Ennek során az instabillá váló

stacionárius állapot körül jön létre a határciklus. Egy kémiai rendszerben a

koncentrációk periodikus változásával, az azzal összefügg® egyéb �zikai tu-

lajdonságok (redoxipotenciál, fényelnyelés) szintén periodikusan változnak.

A szín periodikus változása könnyen észlelhet®, látványos folyamat, a redoxi-

potenciál változása elektrokémiai úton mérhet®, regisztrálható. Például a 3.

ábrán látható pH oszcillációnál, megfelel® pH indikátorral folyamatos színát-

menetek észlelhet®k.

3. ábra. pH oszcilláció a H+ autokatalitikus jodátion � szul�tion � kálium-

[hexaciano-ferrát(II)] rendszerben. τ = 250s, t = 30 �, [KIO3]0 = 75 mM,

[Na2SO3]0 = 89 mM, [K4Fe(CN)6]0 = 20 mM, [H2SO4]0 = 6,0 mM

A kémiai oszcilláció megjelenésének alapvet® kinetikai és termodinamikai

feltételei a következ® pontokban foglalhatók össze:
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� Nemlineáris kinetika: valamely reakciónak egynél nagyobb bruttó rend-

del kell rendelkeznie.

� Pozitív és negatív visszacsatolás jelenléte: a pozitív visszacsatolást pél-

dául autokatalízis vagy szubsztrátinhibíció valósíthatja meg, a negatív

visszacsatolást bármely olyan reakció, amely gátolja az el®bbieket, pél-

dául fogyasztja az autokatalitikus specieszt. Fontos az is, hogy a két

visszacsatolás id®skálájában kell® mérték¶ különbség legyen, azaz a ne-

gatív visszacsatolás hosszabb id®skálán történjen.

� Parametrikus feltételek: az el®z® két feltételnek megfelel® rendszer is

csak a kísérleti paraméterek egy jól de�niált tartományában mutat pe-

riodikus viselkedést.

� Nemegyensúlyi körülmények: oszcilláció csak a termodinamikai egyen-

súlytól távol alakulhat ki. Ez kétféleképpen valósítható meg: vagy nyi-

tott rendszert alkalmazunk, amelybe az anyagok folyamatosan ki- és be-

áramolnak, vagy zárt rendszerben egy olyan reakciót vizsgálunk, amely

kell®en lassan tart az egyensúlyi állapot felé, így a folyamat elején tran-

ziens oszcilláció jöhet létre.

A nyitott rendszerben m¶köd® kémiai oszcillátorok tanulmányozásánál

érdemes alkalmasan választott kontrollparaméter segítségével felrajzolni a

rendszer aszimptotikus állapotait bemutató fázisdiagramot. A pozitív és ne-

gatív visszacsatoláson alapuló kémiai oszcillátoroknál ez általában a 4. ábrán

látható módon néz ki: a fázisdiagram két kontrollparaméter terében mutatja

a rendszer állapotait, ezek a betáplálási aktivátor koncentráció ([X]0) és a

betáplálási inhibitor koncentráció ([C]0). Az ábra értelmezéséhez két segéd-

vonalat rajzoltam be, C1 és C2 vonalakat. Ha az inhibitor koncentrációja

[C]0 = C1 és változtatjuk az aktivátor koncentrációt akkor a már fentebb

ismertetett bistabilitást fogjuk tapasztalni, azzal a különbséggel, hogy ebben

az esetben nem a tartózkodási id® a kontrollparaméter, hanem [X]0. Ilyenkor

az F állapotból indulva, növelve [X]0 értékét X2-ig a rendszer F állapotban,

a fölötti [X]0 értéknél T állapotban lesz a rendszer. T állapotból [X]0 értékét
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4. ábra. Egy általános oszcilláló reakció kvalitatív fázisdiagramja az aktivátor

(X) és az inhibitor (C) koncentrációk terében

csökkentve X1-ig T állapotban marad, és csak az alatt kerül vissza az F álla-

potba. Tehát X1 és X2 között a rendszer bistabil. Ha [C]0 értékét növeljük,

akkor azt tapasztaljuk, hogy a bistabilitás tartománya sz¶kül egészen a Ckrit

értékéig, amely felett megsz¶nik a bistabilitás és helyette oszcillációs viselke-

dést tapasztalhatunk X koncentrációjában. Ebben az esetben a CSTR F és

T monostabil állapotait egy oszcillációs állapot választja szét. Tovább emelve

C koncentrációját egy krtitikus érték felett az oszcilláció megsz¶nik. Ezt a

kvalitatív képet az irodalomban kereszt alakú elrendez®désnek szokás hívni.

De Kepper és Boissonade egy általános, pozitív és negatív visszacsatolás kap-

csolódásra épül® modell segítségével elméleti úton részletesen vizsgálta ennek

kialakulását. [24] Cikkükben rámutattak, hogy ez a dinamikai viselkedés fel-

használható arra, hogy egy nyitott, bistabilitást mutató kémiai rendszerb®l

tervezett módon oszcilláló reakciót hozzunk létre.

A kémiai oszcillátorok felfedezése eleinte jobbára szerencsés véletlenek-

nek volt köszönhet® [7] [25], azonban a kereszt alakú fázisdiagramra épül®

gondolatmenetet használva bistabil alrendszerekb®l tudatos tervezéssel tu-

catnyi új kémiai oszcillátort hoztak létre. [26]. Az oszcillátorokat az oszcillá-
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ciós ciklus hasonlósága szerint szokás csoportokba sorolni. A bromát oszcil-

látorok a legnépesebb oszcillátorcsalád, több mint 70 reakciót sorolunk ide.

Ebbe a csoportba tartozik a leghíresebb oszcilláló reakció, a BZ reakció, ami

zárt rendszerben is hosszú oszcillációra képes és reakció-di�úziós jelenségek

gazdag körének meg�gyelésére alkalmas. [27][28][29] A mangán oszcillátorok

alapját a mangán változatos oxidációs számú vegyületei adják. Két alcso-

portja a permanganátion + redukálószer és a mangán(II)-ion + oxidálószer

� mindkét alcsoport esetén szükség van valamilyen stabilizálószerre, ami meg-

gátolja a Mn(IV) formák gyors kiválását. Ez lehet akár az oxidálószer vagy

a redukálószer is (jodátion, arzenition). A reakciók magját jelent® minimum

oszcillátor bruttóegyenlete a permanganometriás titrálásoknál is jelentkez®

egyenlet [30]:

2MnO�
4 + 3Mn2+ + 2H2O −−→ 5MnO2 + 4H+ (R5)

A pozitív visszacsatolás a rendszerben a [MnO(OH)]+-en keresztül a Mn2+

ionok autokatalitikus keletkezése, a negatív visszacsatolás a [MnO(OH)]+ ki-

csapódása MnO2-dá. A klorit oszcillátorok szintén két alcsoportra oszthatók:

a jódot tartalmazó és nem tartalmazó alcsoportokra. A csoport leghíresebb

tagja a klorition, jodidion, malonsav (CIMA) reakció, mellyel els®ként sike-

rült kísérleti körülmények között Turing mintázatot el®állítani. [31] Az oxigén

oszcillátorok családját jelenleg öt oszcillátor alkotja és extrém körülmények

szükségesek a m¶ködésükhöz: nagy nyomás, nemvizes közeg vagy nagy pH. A

rendszerek által igényelt különleges körülmények miatt azonban ezek az osz-

cillátorok kevésbé kedveltek. Közös jellemz®jük, hogy az oxidálószer mind-

egyik esetben oldott O2. A hidrogén-peroxid oszcillátorok közé tartozik két

nevesített reakció is. Az egyik az els®ként felfedezett oszcilláló reakció, a Bray

reakció, amely a hidrogén-peroxid bomlása jodátionok jelenlétében. A reak-

ció két legfontosabb lépése a hidrogén peroxid oxidációja jodátionnal és a

hidrogén-peroxid redukciója jóddal.

5H2O2 + 2 IO�
3 + 2H+ −−→ I2 + 5O2 + 6H2O (R6)

5H2O2 + I2 −−→ 4H2O + 2 IO�
3 + 2H+ (R7)
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A reakció b®vítéseként is értelmezhet® a Briggs�Rauscher reakció, ezt ál-

talában demonstrációs célra használják, ugyanis zárt reaktorban is oszcillál,

viszonylag könnyen kivitelezhet® és látványos színváltozások kísérik. A re-

akció összetétele jodátion, hidrogén-peroxid, mangán(II)-ion és malonsav. A

réz katalizált oszcillátorok családjának tagjaira az jellemz®, hogy az egyéb-

ként lassú oxidációs reakciók kis mennyiség¶ réz jelenlétében felgyorsulnak

és oszcillációs viselkedés mutatható ki bennük. Ebben a csoportban található

reakciók kémiai mechanizmusa jelent®sen eltér®, de összekapcsolja ®ket az a

tény, hogy mindegyikben fontos szerepet kap a réz több oxidációs állapota

(Cu+, Cu2+, Cu3+) és ezen keresztül történik a katalízis. A pH oszcilláto-

rok egy viszonylag nagy és változatos csoportját képezik az oszcillációs re-

akcióknak. Szigorúan véve azokat a reakciókat soroljuk ide, amelyekben a

pH az id® függvényében periodikusan változik és a hidrogénionkoncentráció-

változás nemcsak következménye, hanem hajtóereje is az oszcillációnak. Ezek-

ben a reakciókban az oszcilláció pH pu�er hatására koncentrációtól függ®en

tompítható vagy megszüntethet®. Ezt a családot a kés®bbiekben a többinél

részletesen mutatom be, mivel a kísérleti munkámat ide tartozó oszcilláto-

rokkal végeztem. Rábai szerint azokat a reakciókat is a pH oszcillátorok közé

sorolhatjuk, ahol a hidrogénion oszcilláció következmény és ezeket alcsoport-

ként kell megkülönböztetni [32]. A csatolt oszcillátorok családjába azokat az

oszcillátorokat soroljuk, amelyekben egy bázisoszcillátor és egy hozzá kap-

csolódó reakció segítségével valamely egyéb ion vagy molekula oszcillációját

mérhetjük. Ennek egy példája a BrO�
3 -SO

2�
3 oszcillátorhoz kapcsolt csapa-

dékképz®dési reakción keresztül megvalósuló kétérték¶ kationok (Ca2+, Cd2+,

Zn2+, Co2+, Ni2+) oszcillációja.[33][34][35]

A dolgozatomban bemutatott kutatómunka során a pH oszcillátorok csa-

ládjának tagjait használtam fel reakció-di�úzió jelenségek vizsgálatára. A

pH oszcillátorokat három alcsoportra osztjuk: az egy- szubsztrátos, a két-

szubsztrátos és az egyéb pH oszcillátorokra.

Az egy-szubsztrátos pH oszcillátorok egy oxidálószerb®l és a szubsztrátból

állnak. A szubsztrát egyszerre tölti be a gyenge sav és az inhibitor szerepét.
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Gyengén lúgos vagy semleges közegben a szubsztrát oxidációjakor er®s sav

keletkezik és hidrogénionok, ez biztosítja az autokatalízist. Azonban savas kö-

zegben az oxidáció általában nem teljes, a részleges oxidáció pedig fogyasztja

a hidrogénionokat. Ilyen rendszer például a H2O2-S
2� melynél a két reakció:

4H2O2 + HS� −−→ SO2�
4 + 4H2O + H+ (R8)

H2O2 + HS� + H+ −−→ S + 2H2O (R9)

A két-szubsztrátos rendszereknél a két reakcióra két eltér® vegyületet al-

kalmazunk, tehát jellemz®en egy oxidálószerb®l, egy gyenge savból és egy

olyan vegyületb®l állnak, amelynek oxidációja f®ként savas közegben zajlik

és hidrogénionokat fogyaszt. A kísérletek során használt jodátion � szul�ti-

on � [hexaciano-ferrát(II)] (FIS), jodátion � szul�tion � tiokarbamid (TuIS)

és hidrogén-peroxid � szul�tion � [hexaciano-ferrát(II)] (HPSF) rendszerek

mind ebbe az alcsoportba tartoznak.

Az egyéb pH oszcillátorokhoz azokat a pH oszcillátorokat soroljuk, ame-

lyek nem illeszthet®k bele a fenti két kategóriába. Ilyen oszcillátor például

a metilén-glikol � szul�tion � glükonolakton és a nátrium-ditionit bomlása

vizes közegben is. El®bbi bár pH oszcillátor, azonban nem a hidrogénionra

épül a pozitív és negatív visszacsatolás, hanem a hidroxidionra. Utóbbiban a

pH oszcilláció mellett észleltek oszcillációt a kiindulási anyag koncentráció-

jában is, illetve az oszcilláció megvalósítható CSTR-ben � a pH beállításától

eltekintve � akár egyetlen kiindulási anyag alkalmazásával is. [37] [38]

A két-szubsztrátos pH oszcillátorok általános Rábai által javasolt modellje

három lépésb®l áll. [36] Egy gyenge sav protonálódási egyensúlya:

A� + H+ −−→←−− HA (R10)

A második a gyenge sav protonált formájának oxidációja, melyben er®s sav

keletkezik:

B + HA + H+ k9−−→ 2H+ + P (R11)
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mely nem elemi lépés, további két részreakcióra bontható fel:

HA + H+ −−→←−− H2A
+ (R11a)

B + H2A
+ k9b−−→ 2H+ + P (R11b)

Azonban a modellszámításokban elég az (R9) reakciót használnunk. Az

autokatalízis úgy jön létre a modellben, hogy az (R9b)-ben termel®d® hidro-

génionok hatására gyorsul az (R8) és az (R9a) reakció is. Az utolsó reakció az

inhibíció, amely valamely reakcióban csökkenti a hidrogénionok mennyiségét:

C + H+ k3−−→ Q (R12)

A modell megfelel® paraméterekkel alkalmas a CSTR-ben, illetve a félig

zárt vagy speciálisan zárt körülmények között kialakuló oszcillációs viselkedés

modellezésére egyaránt. [36] El®nye, hogy egyszer¶sége ellenére kémiailag kü-

lönböz® oszcillátorok m¶ködésének kvalitatív jellemzésére is használható. A

pH oszcillátorokat széles körben használják a kutatásban. Azokban a rendsze-

rekben, amelyek valamilyen módon érzékenyek a hidrogénion-koncentrációra

a pH oszcillátor segítségével további periodikus jelenségek idézhet®k el®. Ez-

zel a gondolatmenettel valósították meg DNS molekula periodikus konfor-

máció változását [39], gélek periodikus méretváltozását [40][41], és a már

korábban említett nem vegyértékváltó fémionok periodikus koncentrációvál-

tozását.

3.2. A szul�tion oxidációjára épül® rendszerek

A jodátion � szul�tion � [hexaciano-ferrát(II)] és a jodátion � szul�tion

� tiokarbamid rendszerek mechanimusának alapvet® lépései a következ®ek.

Mindkét rendszerben a szul�tion a gyenge sav, amely protonálódási egyen-

súlyban vesz részt:

SO2�
3 + H+ −−→←−− HSO�

3 (R13)

A jodátion vagy a hidrogén-peroxid oxidálja a hidrogénszul�tiont:

IO�
3 + 3HSO�

3 −−→ 3 SO2�
4 + I� + 3H+ (R14)

H2O2 + HSO�
3 −−→ SO2�

4 + H2O + H+ (R15)
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A negatív visszacsatolást pedig a [hexaciano-ferrát(II)]-ion vagy a tiokar-

bamid oxidációja jelenti:

IO�
3 + 6 [Fe(CN)6]

4� + 6H+ −−→ I� + 6 [Fe(CN)6]
3� + 3H2O (R16)

IO�
3 + 6 (H2N)2CS + 6H+ −−→ I� + 3NH2(NH)CSSC(NH)NH

2+
2 +

3H2O

(R17)

A hidrogén-peroxid�szul�t�[hexaciano-ferrát(II)] rendszer az el®bb tár-

gyalt reakciókhoz hasonlóan hidrogénion autokatalitikus rendszer. Ezt a reak-

ciót részletesebben bemutatom, mivel ezen a rendszeren teszteltük a reakció-

di�úzió mintázatok el®állítására javasolt módszert. Az oszcillátort Rábai és

munkatársai fedezték fel 1989-ben, és reakciómechanizmusára a következ®

modellt javasolták [42]:

Az R13-as egyenlet a szul�tionok protonálódási egyensúlya, a reakció se-

bességi együtthatói összhangban vannak a HSO�
3 savi állandójával

(k13 = 5 · 1010 M−1s−1, k−13 = 3 · 103 s−1).

SO2�
3 + H+ −−→←−− HSO�

3 (R13)

A rendszerben az autokatalitikus reakció az R15-ös egyenlettel írható le,

mely a hidrogén-szul�t ion oxidációja. A reakció sebességi egyenlete tükrö-

zi a pozitív visszacsatolást, látható, hogy a hidrogénion koncentrációjának

növekedésével n® a reakció sebessége is:

H2O2 + HSO�
3 −−→ SO2�

4 + H2O + H+ (R15)

v15 = (k15 + k′15 · [H+])[HSO−3 ] · [H2O2],

ahol k15 = 7 M−1s−1 és k′15 = 1,48 · 107 M−2s−1.

A reakció leírásakor fontos �gyelembe venni, hogy a hidrogén-peroxid

nemcsak a hidrogénszul�tiont, hanem a szul�tiont is oxidálja, de ilyenkor nem

keletkezik hidrogénion. A reakció sebessége azonban sokkal lassabb, mint az

R15 reakcióé, viszont mivel a pKa(HSO−3 ) = 7,22 és az oszcilláció 5 és 8 pH

között zajlik. A szul�tionok jelenlétével és oxidációjukkal szimuláció során

azonban így is számolni kell.

H2O2 + SO2�
3 −−→ SO2�

4 + H2O (R19)
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(k19 = 0,2 M−1s−1, v19 = k19 · [SO2−
3 ] · [H2O2])

A [hexaciano-ferrát(II)]-ion oxidációja hidrogén-peroxiddal savas közegben

negatív visszacsatolást alakít ki. A sebességi egyenletet kísérleti úton hatá-

rozták meg. Érvényessége korlátozott, azonban az általunk használt koncent-

rációtartományban érvényes.

H2O2 + 2[Fe(CN)6]
4� + 2H+ −−→ 2 [Fe(CN)6]

3� + 2H2O (R18)

v18 = k18[H2O2], ahol k18 = 1,6 · 10−4 s−1

A részletes mechanizmus megértéséhez �gyelembe kell vennünk, hogy a

hidrogén-peroxid elektródpotenciálja az általunk használt körülmények kö-

zött nem a hidrogén-peroxid koncentrációjától, hanem a pH-tól függ a követ-

kez® összefüggésnek megfelel®en:

E(V ) = 0,84− 0,059 · pH

Mivel a [hexaciano-ferrát(II)]-ion/[hexaciano-ferrát(III)]-ion rendszer stan-

dard elektródpotenciálja ε0
[Fe(CN)6]4−/[Fe(CN)6]3−

= 0,36 V, (pH = 7�9), ezért

számíthatunk arra, hogy lúgos közegben a hidrogén-peroxid [hexaciano-ferrát(II)]-

ionná redukálja a [hexaciano-ferrát(III)]-ionokat:

H2O2 + 2 [Fe(CN)6]
3� −−→ 2 [Fe(CN)6]

4� + O2 + 2H+ (R20)

A reakcióra Rábaiék a következ® sebességi egyenletet alkalmazták Eaton

és Pankratz munkája alapján:

v20 = k20 ·
[
H2O2

]
·
[
[Fe(CN)6]3−

]
·
[
OH−

]
, ahol k20 = 1 · 10−5 M−2s−1

Amiatt, hogy a hidrogén-peroxid elektródpotenciálja pH függ® és ezért

részt vesz hidrogénion-termel® és -fogyasztó reakcióban is a hidrogén-peroxid

� [hexaciano-ferrát(II)]-ion rendszer szul�tion nélkül is képes alkalmas körül-

mények között oszcillációra. [43]

A pH pontos számításához szükséges �gyelembe venni a [hexaciano-ferrát(II)]-

ion protonálódási egyensúlyát is:

H+ + [Fe(CN)6]
4� −−→←−− [HFe(CN)6]

3� (R21)
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K21 = 1 · 103

A Rábai mechanizmus az autoprotolízis (R22) és a hidrogén-cianid sa-

vi egyensúlyán (R23) kívül a szul�tionok [hexaciano-ferrát(III)]-ionok általi

oxidációját tartalmazza (R24).

H2O −−→←−− H+ + OH� (R22)

HCN −−→←−− H+ + CN� (R23)

SO2�
3 + 2 [Fe(CN)6]

3� + H2O −−→ 2 [Fe(CN)6]
4� + SO2�

4 + 2H+ (R24)

k22 = 1 · 10−3 s−1 , k−22 = 1 · 1011M−1s−1

v24 = k24 ·
[
H2O2

][
[Fe(CN)6]3−

][
SO2−

3

]
, k24 = 2 M−1s−1

Az R24-es reakciónak csak nyitott rendszerekben van jelent®sége. Zárt

rendszerben a szul�tionok koncentrációja hamarabb lecsökken, minthogy a

[hexaciano-ferrát(III)]-ion koncentrációja olyan jelent®s legyen, hogy reakci-

óba tudjanak lépni. A HPSF rendszer fényérzékeny, fény hatására az osz-

cilláló rendszerben megsz¶nhet az oszcilláció, vagy stacionárius állapotban

lév® rendszer oszcillálni kezdhet, illetve állapotot válthat. [43] A fény hatásá-

ra csökken a hidrogénionok mennyisége, hidroxidionok termel®dnek. Ennek

oka, az R18 reakció mechanizmusában rejlik. Az oxidáció els® lépése az R21-

es protonálódási egyensúly. Ezt követ®en egy ligandumcsere reakció zajlik

le, amely során egy cianidiont egy vízmolekula helyettesít a komplexben. A

[monoakva-pentaciano-ferrát(II)] komplex termel®dése az egyensúlyi R20 re-

akcióban fény nélkül is végbemegy, azonban a fény hatására az egyensúly

eltolódik a termék képz®dése felé. A ligandumcsere reakciót a 365 nm hul-

lámhosszú fény katalizálja. [44]

[HFe(CN)6]
3� + H2O −−→←−− [Fe(CN)5(H2O)]

3� + HCN (R25)

A keletkez®[monoakva-pentaciano-ferrát(II)]-ion gyorsan reakcióba lép a

hidrogén peroxiddal, hidroxidion és hidroxil gyök keletkezik.

[Fe(CN)5(H2O)]
3� + H2O2 −−→ [Fe(CN)5(H2O)]

2� + OH� + OH· (R26)
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5. ábra. Autokatalitikus front terjedése egydimenziós térben

3.3. Reakció-di�úziós jelenségek

Amennyiben az eddig vizsgált pozitív és negatív visszacsatolást tartalma-

zó rendszereket térben inhomogén környezetben tanulmányozzuk a transz-

portfolyamatok hatásával is számolnunk kell. Legegyszer¶bb esetben ez a

transzportfolyamat a di�úzió, ilyenkor reakció-di�úzió rendszerekr®l beszé-

lünk. Az egyes anyagfajták koncentrációja így tehát az id®- és a térkoordiná-

ták függvénye is. Anyagáramlás szempontjából zárt rendszerben az autoka-

talitikus reakció és a di�úzió kapcsolódása mozgó kémiai front kialakuláshoz

vezet, amelynek pro�lja nem változik a mozgása során. Autokatalitikus front

legegyszer¶bb példája az egydimenziós front. Ha az (R1) reakcióban szerepl®

B anyagot homogén eloszlásban tartalmazó cs® egyik végébe X anyagot jut-

tatunk, a cs®ben elindul a reakció, és kialakul egy reakciófront. A front el®tt

nagy a B anyag koncentrációja és nulla az X anyagé, mögötte pedig ennek

a fordítottja jön létre. A keletkez® X koncentrációgradiense di�úziós áramot

hoz létre, a szomszédos térbe eljutott X elindítja az autokatalitikus reakciót,

és a fenti folyamat újra lejátszódik addig, amíg a front el nem jut a cs® vé-

gére, és a B anyag teljesen el nem fogy (5. ábra). Egy ilyen reakció-di�úzió

rendszer leírására a következ® egyenlet használható:

∂ci
∂t

= fi ({cj} , {λk}) +Di∆ci (8)
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ahol ci az i-edik anyagfajta koncentrációja, fi az i-edik anyagfajta terme-

l®dést illetve fogyását leíró kinetikai tag, amely függ a résztvev® különbö-

z® anyagfajták {cj} koncentrációitól és a kinetikai egyenletekben szerep-

l® {λk} paraméterekt®l, Di az i-edik anyagfajta di�úzióállandója, ∆ pe-

dig a Laplace operátor (∆ =
3∑

k=1

∂2

∂x2k
, ahol x1, x2 és x3 a térkoordinátá-

kat jelölik). Fischer, Kolmogorov, Petrovszkíj és Piszkunov megmutatták,

hogy az egydimenziós esetben, ha a kinetikati tag egy négyzetes függvény

f(c) = k · c(1− c) a terjed® autokatalitikus front sebessége az alábbi módon
adható meg: v ≥ 2

√
1
τch
D. A tapasztalatok szerint az autokatalitikus fron-

tok esetében általában is igaz az alábbi összefüggés a térben terjed® front

sebességére vonatkozóan: v ≈
√

1
τch
D [45]

A 6. képen egy hidrogénion autokatalitikus reakció-di�úzió rendszerben

(klorition-tetrationátion reakció) kialakuló frontot látunk. A kék tartomány

lúgos kémhatású (pH∼9), ott a reakció még nem indult el, a sárga tartomány

savas (pH∼2), ebben a zónában már teljes mértékben lezajlott a reakció. A

két tartományt egy éles, mozgó front választja el, a savas állapot terjed a

lúgos ellenében. A reakciót egy pontból indítottuk, az edény szélér®l. Mivel

a di�úzió irányfüggetlen, ezért a front minden irányba azonos sebességgel

terjed. A nyitott reaktorok alkalmazása homogén (jól kevert) és inhomogén

6. ábra. Autokatalitikus reakció-di�úzió front a klorition � tetrationátion

rendszerben

(keverésmentes) esetben egyaránt fontos, hiszen ilyen módon lehet®vé válik

a nemegyensúlyi aszimptotikus állapotok vizsgálata. A reakció-di�úzió

rendszerek nyitott rendszerben történ® vizsgálata önmagában is érdekes

gyakorlati probléma, hiszen úgy kell biztosítanunk a folyamatos anyagcserét
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a környezettel, hogy eközben nem hozunk létre közegáramlást. Ezeknek a

kívánalmaknak a gélreaktorok alkalmazásával lehet megfelelni. A gélreaktor

egy CSTR-b®l és egy hozzá kapcsolódó gélb®l áll. A gél és a CSTR közötti

kétirányú anyagtranszport biztosítja a gélben m¶köd® reakció-di�úzió

rendszer számára a friss reaktánsokat és a termékek elvezetését. Ehhez

az is szükséges, hogy a CSTR-ben összekevered® reaktánsok között ne

történjen számottev® mérték¶ reakció, azaz a CSTR elegye az F állapotban

legyen. Fontos, hogy ebben az elrendezésben a reakció-di�úzió rendszer és a

környezete (CSTR) közötti anyagcsere di�úzióval történik. A gélváz azzal,

hogy megakadályozza a folyadékáramlást, konvekciómentes közeget alakít

ki a reakció számára. A dolgozatban bemutatott kísérletekben többféle

elrendezés¶ gélreaktort használtam. Az egyikben egy korong alakú gél

található, amelynek csak az egyik oldala áll kapcsolatban a CSTR-beli

oldattal, a másik elrendezés¶ reaktorban vagy egy kúp, vagy henger alakú

gél merül a CSTR-be és így � a felfüggesztési pontot kivéve � a teljes fe-

lülete kapcsolatban áll azzal. A reaktorok sematikus rajza a 7. ábrán látható.

7. ábra. A gélreaktorok sematikus képe

Egy autokatalitikus reakciót gélreaktorban tanulmányozva térbeli bista-

bilitás megjelenését tapasztalhatjuk. [46] Ez azt jelenti, hogy ugyanolyan

CSTR-beli körülmények mellett, a gélben kétféle stacionárius állapot is ki-

alakulhat. Ezekben a stacionárius állapotokban a térbeli koncentráció elosz-
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lások jelent®sen különböznek. Ezt a különbséget mutatja a 8. ábra, amely a

gél keresztmetszetében kialakuló koncentrációviszonyokat ábrázolja.

8. ábra. A térbeli bistabilitás koncentrációviszonyai a gélreaktroban

Az ábrán R a gél vastagságát, F a CSTR áramlási állapotát jelzi. Te-

kintve, hogy a gélbe di�úzióval jutnak ki és be az anyagok, a gél egy adott

pontjában a gél/CSTR határfelülett®l való távolsággal arányosan változik az

anyagcserére az adott pontban jellemz® id®skála. Azt is fontos észrevenni,

hogy ez az id®skála nem csak a hely, de az egyes anyagokra jellemz® di�ú-

ziós együtthatók függvénye is, azaz minden komponensre nézve más és más

lehet. Az anyagcsere id®skálája a legegyszer¶bb lineáris koncentrációpro�lt

feltételezve a következ® képlettel számolható ki: τ(r) = r2

Di
. A gél belseje felé

haladva τ(r) n®, így ott már számottev® kémiai átalakulás is végbemehet,

azon a ponton túl ahol τ(r) meghaladja az autokatalitikus reakcióra jellem-

z® indukciós id®t a gél termodinamikai állapotba kerül. Azonban még ekkor

is a CSTR/gél határfelület közelében, abban a zónában, ahol τ(r) < τch

az F állapotra jellemz® koncentrációviszonyok maradnak fenn. Ezt a gél ún.

M (mixed, kevert) állapotának nevezzük. A gélbeli elegy másik � triviális �

állapotában, a gél teljes terjedelmében az F állapotnak megfelel® koncent-

rációeloszlás uralkodik. Azaz ebben az állapotban a CSTR és a gél közötti

anyagcsere olyan gyors, hogy a kémiai reakció nem indul el még a legbels®

pontban sem. Ugyanolyan parametrikus körülmények között, azaz a CSTR

ugyanazon állapota mellett is a gélbeli elegy egyaránt lehet az el®bb bemuta-
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tott F, illetve M állapotban. Ezt a jelenséget nevezzük térbeli bistabilitásnak.

A térbeli bsitabilitás jellemezhet® az alábbi módon de�niált δ távolság segít-

ségével:

δ =
DB · |∆cB| · S

˙cB
(9)

ahol DB a B anyag di�úziós együtthatója, |∆CB| = [B]T − [B]i , S a

gél/CSTR határfelület nagysága és ˙cB a B anyag fogyásának a sebessége.

Ennek a de�níciónak megfelel®en δ azt a távolságot jelöli ki, ahol B reaktáns

az R2 reakcióban elfogy. Az F és M állapot δ segítségével úgy de�niálható,

hogy amennyiben δ a gél területére esik, M állapotról, ha a gél területén

kívülre esik, akkor pedig F állapotról beszélünk. A térbeli bistabilitás kiala-

kulását meg�gyelték már a klórdioxid � jodidion, klorition � tetrationátion,

a jodátion � szul�tion és a bromátion � szul�tion autokatalitikus reakciókban

is. [46][47]

A homogén, jól kevert rendszerekkel analóg módon, egy megfelel® negatív

visszacsatolást létrehozó reakció bekapcsolásával térbeli bistabilitást mutató

nyitott rendszerben térben és id®ben periodikus viselkedés, kémiai hullámok

jönnek létre (9. ábra).

9. ábra. Kémiai hullámok terjedése egydimenziós térben

Ez a jelenség is jól vizsgálható a már bemutatott gélreaktorokban. A kez-

detben homogén gélben lokális perturbációk hatására elindulhat az oszcilláci-

ós ciklus. Az ott termel®d® autokatalitikus speciesz di�úzióval a szomszédos
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10. ábra. Kémiai hullám terjedése a TuIS reakcióban [48]

térbe jut, ahol szintén elindítja a pozitív visszacsatolást. A negatív visszacsa-

tolás jelenléte biztosítja a ciklus újraindulásához szükséges körülményeket. A

CSTR és a gél közötti folyamatos anyagcsere tartja fenn az oszcillációs vi-

selkedést. A di�úzió irányfüggetlensége miatt a kialakuló hullámok minden

irányba ugyanakkora sebességgel haladnak. Ez a jelenséget látható a 10. áb-

rán a TuIS kísérletben is [48].

Az irányfüggetlenség megengedi nemcsak a kör alakú hullámok, hanem

spirálok kialakulását is. A tranziens oszcillációkhoz hasonlóan a BZ reakció

sajátos kinetikai tulajdonságai azt is lehet®vé teszik, hogy a reakció-di�úzió

jelenségeket (kémiai hullámok, spirálok) zárt rendszerben is meg�gyeljük.

Történetileg el®ször Zajkin és Zsabotyinszkij ilyen típusú kísérletekben �-

gyelték meg a kémiai hullámok kialakulását. [14] Ezeket mutatja be a 11.

ábrán látható BZ reakcióval végzett kísérlet. A BZ reakcióval végzett kí-

sérletek mutattak rá a gerjeszthet®ség fontos szerepére. Gerjeszthet®ségen

azt értjük, amikor egy stabil stacionárius állapottal rendelkez® rendszerben

egy kritikus nagyságot meghaladó perturbáció hatására a kezdeti zavar meg-

n®, és csak ezután tér vissza a rendszer a kiindulási állapotába. A képen is

látható hullámjelenségek során a reakcióközeg egésze nem oszcillál, de ger-

jeszthet®, és így a lokálisan kialakuló impulzusok térbeli terjedése hozza létre

a hullámjelenséget. Gáspár és munkatársai megmutatták, hogy az ilyen tí-

pusú hullámviselkedés mögött egy univerzális diszperziós törvény áll. [49]

[50] Ez az univerzalitás az alapja annak, hogy a BZ reakcióban kialakuló

hullámjelenségekb®l tanultakat felhasználjuk például a szívm¶ködést vezérl®

ingerülethullámok alaposabb megértésében is.
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11. ábra. Kémiai hullámok a BZ reakcióban [14]

3.4. Turing mintázatok

Egy nyitott pozitív és negatív visszacsatolást egyaránt tartalmazó

reakció-di�úzió rendszerben kialakulhat térben struktúrált, de id®t®l függet-

len állapot, amit Turing mintázatnak nevezzünk. Turing az 1952-es cikkében

egy kétváltozós lineáris reakció-di�úzió rendszert írt fel, és annak hat meg-

oldását ismertette. [1] A hat közül ® is az egyik legérdekesebbnek a véges

hullámhosszú stacionárius mintázatokat találta. Ezek kialakulásához elegen-

d® lehet a megfelel® tulajdonságú kémiai reakciók és a di�úzió kölcsönhatása.

A stacionárius mintázat kialakulásának egyik feltétele egyszer¶sítve úgy fe-

jezhet® ki, hogy az aktivátornak (vagy autokatalizátornak) a di�úziós együtt-

hatója kisebb kell legyen az inhibitorénál. A kísérleti megvalósítást nehezíti

az a tény, hogy vizes közegben kis méret¶ ionok, molekulák di�úziós együtt-

hatója kis mértékben tér el egymástól. Ez a Stokes�Einstein egyenlet alapján

könnyedén becsülhet®, gömb alakú részecskékre:

D =
kT

6rsπη

ahol k a Boltzmann állandó, T a termodinamikai h®mérséklet, η a dinami-

kai viszkozitás, rs pedig a hidrodinamikai átmér®. Az egyenletb®l követke-



3. IRODALMI ÖSSZEFOGLALÁS 31

zik, hogy nagy di�úziós együttható különbségre hagyományos körülmények

között nem számíthatunk. De Kepper kutatócsoportjának 1990-ben még-

is sikerült a kísérleti megvalósítása a klorition-jodidion-malonsav (CIMA)

rendszerben. [52] A kísérletben meg�gyelt jelenségek hátterének tisztázására

1991-ben került sor. [53] Lengyel és Epstein cikkében megmutatta, hogy egy

immobilis, reverzibilis komplexképz® hatására, amely megköti az aktivátort,

kialakulhat a szükséges eltérés a di�úziós állandókban. Arra is rámutattak,

hogy egy kezdetben oszcilláló rendszerben a komplexképz®dés hatására kiala-

kulhat egy olyan térben homogén stacionárius állapot, amely instabil lehet

perturbációkkal szemben. Másképpen fogalmazva a komplexképz® vegyület

jelenléte a Hopf bifurkáció tartományának eltolásával lehet®séget teremt arra,

hogy Turing bifurkáció alakuljon ki a rendszerben. De Kepper és munkatár-

sai a CIMA reakció követésére indikátorként keményít®t használtak, amelyet

a poliakrilamid gélhez adtak a polimerizáció során. A keményít® az alábbi

(R27) reakcióban színes komplexet képez a trijodidionnal:

S + I2 + I� −−→←−− SI�3 (R27)

A mélykék szín¶ komplex jelzi a jód jelenlétét. Ebben az esetben azonban

a komplexképzés nem csupán indikátorként funkcionált, hanem a jód és jo-

did ionok látszólagos mozgékonyságát is csökkentette. A keményít® di�úziós

együtthatója a gélben gyakorlatilag nulla, a komplexben kötött jodidion és

jód molekula látszólagos di�úziós együtthatója emiatt jelent®sen lecsökkent,

amely lehet®vé tette a Turing instabilitást. A Turing mintázatok és a CIMA

reakció kutatása a felfedezés után lendületet kapott és számos publikáció szü-

letett a témakörben. Ezek egyértelm¶vé tették a keményít® szerepét az in-

stabilitás kialakulásában [54] valamint bebizonyították, hogy ha más módon

lassítják az aktivátor látszólagos di�úziós együtthatóját, Turing mintázatok

akkor is létrejönnek. [55] Stacionárius mintázatot 1993-ban meg�gyeltek a

jodátion � szul�tion � [hexaciano-ferrát(II)]-ion (FIS) reakcióban is. [56] El-

lentétben a CIMA reakcióval végzett kísérletekkel, itt nem sikerült tisztázni

a stacionárius mintázat kialakulásához szükséges di�úziós együtthatókban

fellép® különbség okát. 2009-ben De Kepper és Szalai megmutatták, hogy
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a FIS rendszerben el®állított stacionárius mintázatok csak akkor jöhetnek

létre, ha a hidrogénion � a reakció aktivátora � di�úziója valamilyen okból

gátolt.[18] Ezt ®k kísérleteikben nagy molekulatömeg¶ nátrium-poliakrilát

hozzáadásával váltották ki. Ezek után leírtak egy szisztematikus tervez®-

módszert, amelynek segítségével lépésr®l lépésre haladva felderíthet®k azok

a kísérleti körülmények, amelyeknél egy reakció-di�úzió rendszerben stacio-

nárius mintázatok alakulhatnak ki. Az els® sikeres tesztelését ennek a tervez®

módszernek a jodátion�szul�tion-tiokarbamid rendszer vizsgálata jelentette,

amelyben Turing mintázatok kialakulását is meg�gyelték. [57] (12. ábra) A

tervez® módszer az aktivátor-inhibitor típusú reakció-di�úzió rendszerek álta-

lános tulajdonságaira épít, nevezetesen arra, hogy a homogén rendszerekhez

hasonlóan ezekre is jellemz® a kereszt alakú fázisdiagram elrendez®dés. A

módszer három f® lépése a következ®:

1. Egy olyan, CSTR-ben bistabilitást és oszcillációt mutató reakció kivá-

lasztása, amelyben a pozitív és negatív visszacsatolási folyamatokat

külön-külön kísérleti paraméterrel (pl. betáplálási koncentráció) lehet

szabályozni.

2. A kiválasztott reakciót OSFR-ben vizsgálva meg kell keresni azt a pa-

ramétertartományt, ahol térbeli bistabilitás és oszcilláció alakul ki. Eb-

ben arra támaszkodhatunk, hogy a tapasztalataink szerint OSFR-ben

is az úgynevezett kereszt alakú fázisdiagram jellemz® az aktivátor-

inhibitor rendszerekre: azaz a térbeli bistabilitásból indulva, az inhi-

biciót adó komponens koncentrációját növelve egy kritikus pont felett

alakul ki a periodikus viselkedés.

3. A pozitív visszacsatolási lépés egyik kulcsszerepl®jének di�úzióját egy

megfelel® immobilis, reverzibilis komplexképz® segítségével lelassítjuk,

ahogyan azt Lengyel és Epstein javasolta.

Az elmúlt évek kutatásai során további négy rendszerben is sikerrel al-

kalmazták ezt a tervez® módszert. Ezek a hidrogén-peroxid � szul�tion �
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12. ábra. Stacionárius mintázatok a FIS (a) és TuIS reakcióban (b) [18]

karbonátion, a hidrogén-peroxid � szul�tion � [hexaciano-ferrát(II)]-ion [19],

a jodátion � szul�tion � tioszulfátion rendszer [20] és a bromátion � szul�ti-

on � [hexaciano-ferrát(II)]-ion rendszerek. [21] Doktori értekezésem témája a

második rendszer vizsgálatához kapcsolódik.

A makromolekuláris komplexképz® alkalmazásán kívül más módja is van

annak, hogy az aktivátor látszólagos di�úziós együtthatóját lecsökkentsük.

Az inhomogén reakcióközeg is biztosíthat megfelel® körülményeket a sta-

cionárius mintázat létrehozásához. Vanag és munkatársai úgy hoztak lét-

re a BZ reakcióban Turing mintázatokat, hogy a vizes közeget lecserél-

ték olaj-víz mikroemulzióra. [58] Az emulzió létrehozásához nátrium-bisz(2-

etilhexil)-szulfoszukcinátot használt, az olajban lév® vízcseppek mérete a

víz/emulgeátor aránytól függ. A di�úziós együtthatók különbségét az okozza,

hogy az apoláris molekulák az olajfázison keresztül is tudnak di�undálni, míg

a poláris molekulák és az ionok csak a vízcseppekkel együtt. Emiatt az apolá-

ris molekulák di�úziós együtthatója akár 10�100-szor nagyobb lehet a poláris

molekulák di�úziós együtthatójánál. A BZ reakcióban a Br2 és Br
� ion in-

hibitorként, a BrO2 · és HBrO2 molekula aktivátorként viselkedik. Emiatt a

BZ-AOT rendszerekben az inhibitor és az aktivátor di�úziós együtthatója is

változik rendkívül gazdag reakció-di�úzió dinamikát tapasztalhatunk. Ez a

módszer egyel®re csak olyan rendszerekkel való kísérletekre alkalmas, amely

képes zárt rendszerben is hosszan tartó oszcillációra.



3. IRODALMI ÖSSZEFOGLALÁS 34

3.5. Reakció-di�úziós rendszerek számítógépes szimulá-

ciója

A kísérleti eredmények értelmezésében fontos szerepet játszik a vizsgált

rendszerek numerikus szimulációja. A nyitott reakció-di�úzió rendszerekkel

kapcsolatos modellszámításokban gyakran azzal az egyszer¶sítéssel élnek,

hogy beillesztenek egy, az anyagcserét leíró homogén tagot az egyenletek-

be, jellemz®en a következ® módon:

∂tc = f(c) +
1

τ
(c0 − c) + D∆c (10)

ahol c0 a betáplálási koncentrációkat jelöli, D a di�úziós együtthatók mátri-

xa, τ pedig az anyagcserére jellemz® id®skála. Ez a közelítés az irodalomban

folyamatos nem kevert reaktor (CFUR) néven ismert. [59][60] A 10 egyenlet-

rendszer szerint a reakciótér minden egyes pontja közvetlen kapcsolatban áll

a CSTR elegyével és minden komponens esetében azonos sebesség¶ a CSTR-

rel való anyagcsere. Ennek a közelítésnek az alkalmazása problémákat vet

fel a kísérleteinkben használt reaktorok esetében, mivel azokban az anyag-

transzportot a környezet és a reaktortér között di�úzió szolgáltatja. Ebb®l

következ®en az egyes specieszek anyagcseréje eltér® sebesség¶, ez pedig lé-

nyegesen kihathat a dinamikai viselkedésre.

A dolgozatomban bemutatott kísérleteket egy oldalról táplált reaktorok-

ban végeztük. Ezekben a pórusos közeg csak az egyik felületén érintkezik egy

CSTR reakcióelegyével. A reakció ebben a kon�gurációban mind a CSTR-

ben mind a pórusos közegben végbemehet. A reaktor modellezésére az alábbi

egyenletrendszer használható fel, ahol a CSTR-ben kialakuló koncentációvi-

szonyokat

ċcstr = f(ccstr, k1, k2 . . . kn) +
1

τ
(c0 − ccstr) (11)

az egyenlet írja le. Itt ccstr és c0 a CSTR-ben, illetve a betáplálási áramban

jellemz® koncentrációk, τ a tartózkodási id®, k1, k2 . . . kn pedig a megfelel®

kinetikai paraméterek. A gélben kialakuló reakció-di�úzió rendszer a 12�14

egyenletekkel modellezhet®, �gyelembe véve, hogy a (x = 0) határfelületen a
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CSTR-ben kialakuló összetétel szabja meg a peremfeltételt.

∂tc = f(c, k1, k2 . . . kn) + D∆c (12)

c(x = 0) = ccstr (13)

(∂xc)x=Lx = 0 (14)

ahol, c a pórusos közegben jellemz® koncentrációk, D a di�úziós együttha-

tók mátrixa. A CSTR és a pórusos közeg határán (x = 0) Dirichlet-, míg a

többi felületen Neumann-peremfeltételt alkalmazunk, feltéve, hogy x = Lx-

nél átjárhatatlan fal határolja a reaktort. Így azonban azzal a nehézséggel

kell szembenéznünk, hogy meg�gyelt, a gél és a CSTR közötti anyagcsere

irányára mer®leges síkban kialakuló pszeudo-kétdimenziós mintázatok szimu-

lációjához egy háromdimenziós reakció-di�úzió rendszer viselkedését kellene

vizsgálni, vegyes peremfeltételek mellett. Ez nagy számításigény¶ feladatot

jelent, ami nehézzé teszi a dinamikai viselkedés vizsgálatát egy kell®en széles

paramétertartományban.

A dolgozatomban javaslatot teszek a CFUR közelítés egy olyan módosí-

tására, amelyben tükröz®dik a CSTR és a gél közötti anyagcsere di�úziós

jellege, és lehet®vé teszi a reakció-di�úzió jelenségek hatékony modellezését.
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4. Célkit¶zés

Doktori munkám során pH-oszcillátorokon alapuló reakció-di�úzió rend-

szerek viselkedését tanulmányoztam kísérletesen és numerikus szimulációk

segítségével. A kit¶zött célokat az alábbi három pont foglalja össze:

-A gélvastagság szerepének vizsgálata a mintázatok kialakulásában:

a kémiai mintázatok kialakulásában meghatározó szerepe van a di�úzió id®-

skálájának, amit a legegyszer¶bben a fenti rendszerekben a gélvastagság vál-

toztatásával tudunk befolyásolni. Doktori munkám egyik céljául azt t¶ztem

ki, hogy megvizsgáljam ennek a paraméternek a befolyásolása milyen követ-

kezményekkel jár a kialakuló mintázatra.

-Stacionárius mintázat létrehozása a szisztematikus tervez®mód-

szer segítségével: doktori munkám megkezdésekor három vizes fázisú

rendszerben (CIMA, FIS, TuIS) volt ismert stacionárius mintázat kialakulá-

sa. A korábban is említett tervez®módszer alapján a pH-oszcillátorok mind-

egyike alkalmas lehet stacionárius mintázat kialakítására. Célul t¶ztem ki,

hogy egy új rendszerrel végrehajtsam a tervez®módszer lépéseit, hogy a se-

gítségével stacionárius mintázatot hozzak létre.

-Szimulációk végrehajtása a kísérleti meg�gyelések magyarázatára,

a CFUR közelítés továbbfejlesztése: harmadik célom a doktori mun-

ka során a széles körben elterjedt CFUR közelítés tovább fejlesztése, hogy

az jobban közelítse a stacionárius mintázatok kialakulását leíró �zikai, kémi-

ai folyamatokat és alkalmassá váljon arra, hogy a számítógépes szimulációk

során a kísérletekben tapasztalt jelenségeket kvalitatív módon adja vissza.
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5. Kísérleti módszerek

A kísérletek elvégzése során kádreaktort, folytonosan táplált, jól kevert

reaktort (CSTR), és különböz® geometriai elrendez®dés¶ gélreaktort hasz-

náltam. A képek rögzítését Streampix (Norpix), a feldolgozásukat ImageJ

[61] és GIMP [62] programokkal végeztem. A szimulációkhoz XPPAUT

[63] és a CVODE [64] programot használtam. A mintázatok irányítását

Warnlaser 200mW típusú lézer mutató segítségével hajtottam végre.

A kísérletekben felhasznált vegyszerek:
Vegyszer Gyártó

Agaróz (Type I) Sigma-Aldrich

Brómkrezolzöld Sigma-Aldrich

Brómkrezollila Sigma-Aldrich

Hidrogén-peroxid (30%) VWR

Nátrium-[hexaciano-ferrát(II)](99%) Sigma-Aldrich

Kálium-[hexaciano-ferrát(II)](99%) Sigma-Aldrich

Kálium-jodát (98%) Sigma-Aldrich

Kénsav (1M± 0,001M) Fluka

Nátrium-hidroxid (1,0 M) Sigma-Aldrich

Nátrium-szul�t (98%) Sigma-Aldrich

Nátrium-poliakrilát (10 000-15 000D) Aldrich

pH tabletta pH=2,1; pH=9,2 Fluka

Tiokarbamid (98,5%) Riedel de Haën

Ioncserélt víz egyetemen el®álított

5.1. A kádreaktorban végrehajtott kísérletek

A kádreaktor egy termosztálható, termodinamikai értelemben zárt

reaktor. A reaktor térfogata 25 cm3 volt. A termosztált, kevert reaktorban a

pH-t folyamatosan mértem egy kombinált Hanna HI1330B üvegelektróddal

és egy Consort C861 pH mér®vel, az adatokat számítógéppel rögzítettem.

Az üvegelektródot a mérések el®tt két ponton, 2,1 és 9,2-es pH-jú pu�erek
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segítségével kalibráltam. A kísérleteket úgy végeztem el, hogy a reaktorba

mindig az oxidálószert juttattam utoljára. Mivel a többi anyag egymással

huzamosabb id®n keresztül sem reagál, ezért a reakció kezdetét az oxidálószer

befecskendezésének id®pontjától számítottam. [65] [66]

2. táblázat. A kádreaktorben végzett kísérletekben használt oldatok kon-

centrációi

KIO3-

Na2SO3

reakció

KIO3-

K4[Fe(CN)6]

reakció

KIO3-

(H2N)2CS)

reakció

KIO3-

Na2SO3-

K4[Fe(CN)6]

reakció

KIO3-

Na2SO3-

(H2N)2CS)

reakció

[KIO3]i 75 mM

[Na2SO3]i 89 mM - - 89 mM -

[K4[Fe(CN)6]]i - 20 mM - 20 mM -

[(H2N)2CS]i - - 5 mM - 5 mM

[H2SO4]i 2,7 mM 0,054 mM

0,54 mM

2,7 mM

5,4 mM

0,054 mM

0,54 mM

2,7 mM

5,4 mM

5,4 mM 5,4 mM

5.2. A folytonosan táplált jól kevert reaktorban (CSTR)

végrehajtott kísérletek

A bemeneti és kivezet® nyílással rendelkez®, termosztálható reaktor tér-

fogata 45 cm3 volt. A kísérleteket csak a h®mérsékleti egyensúly beállta után

kezdtem meg. A folyamatos áramlást egy Gilson Miniplus 2 perisztaltikus

pumpa biztosította, amely a reaktorba közvetlenül a kever® fölé juttatta a

reaktánsokat, az elvezetés egy túlfolyón keresztül történt. A pH-t a kísérletek

során folyamatosan követtem a kádreaktornál említett kombinált üvegelekt-

ród és pH mér® segítségével, a mért értékeket pedig számítógép segítségével

rögzítettem. A különböz® rendszereknél alkalmazott tartózkodási id® és a
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h®mérséklet a 3. táblázat els® két sorában olvasható. Az oldatokat három

(FIS, TuIS), illetve négy (HPSF) törzsoldatból egyenl® sebességgel áramol-

tattam be a reaktorba. A FIS, TuIS rendszer esetén ezek a következ®k voltak:

A: KIO3 oldat, B: Na2SO3, brómkrezolzöld, K4[Fe(CN)6] vagy (H2N)2CS ol-

dat, C: H2SO4 oldat. A következ® koncentrációkat alkalmaztam: [KIO3]0 =

75 mM, [Na2SO3]0 = 89 mM, [K4[Fe(CN)6]]0 = 10 illetve 20 mM, valamint

[(H2N)2CS]0 = 3, illetve 5 mM. Kontrollparaméterként a [H2SO4]0 betáplási

koncentrációját használtam.

A HPSF rendszer esetén: A: H2O2 oldat, B: Na2SO3, brómkrezollila, Na-

OH C: K4[Fe(CN)6] oldat, D: H2SO4 oldat. A HPSF rendszer esetében a

C oldatot 0 �-os jég-víz h¶t®fürd®ben, fényt®l védett tárolóban tartottam.

A HPSF kísérletekben a következ® koncentrációk végig állandóan voltak:

[H2O2]0 = 25 mM, [Na2SO3]0 = 14 mM, [NaOH]0 = 0,1 mM. A [K4[Fe(CN)6]]0
és [H2SO4]0 betáplási koncentrációkat kontrollparaméterként alkalmaztam.

Az oldatokat � a kénsav oldatok kivételével � naponta frissen készítettem, a

hidrogén-peroxid oldat tartalmát kiszerelési egységenként permanganometri-

ás módszerrel határoztam meg.

5.3. A gélreaktorban végrehajtott kísérletek (OSFR)

A reakció-di�úzió rendszerek vizsgálatához gélreaktorokat használtam,

ami a fenti CSTR-ból és egy azzal kapcsolatban álló agaróz gélb®l állt. A

korong reaktor vázlatos rajza a 7.a ábrán, a kúp geometriájú gélreaktor váz-

latos rajza a 7.b ábrán látható. A reaktor állandó h®mérsékletét termosztát

segítségével biztosítottam. A pH-t, ahogyan a CSTR-ben is, ebben az eset-

ben is folyamatosan rögzítettem. A reaktor és a gél meg�gyelését digitális

kamerával végeztem, a készített fekete -fehér képeket számítógépre mentet-

tem. A dolgozatban látható színes képeket a képfeldolgozó programok segít-

ségével utólagosan készítettem, a használt indikátor színeinek megfelel®en. A

reaktorokat hátulról világítottam meg egy fehér led fényforrás segítségével.

A HPSF rendszeren végzett kísérletek során a reaktort egy 590 nm felülát-

ereszt® sz¶r®n keresztül világítottam meg (Edmund Optics OG 590 Longpass
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Filter). Erre azért volt szükség, hogy megakadályozzuk a ferrocianid fotoké-

miai reakcióit. A felvételek készítéséhez a jobb kontraszt érdekében a kamera

el®tt sávátereszt® színsz¶r®ket használtam. Az oldatokat ugyanúgy tároltam,

mint a CSTR kísérleteknél.

A kísérletekhez szükséges géleket magam állítottam el®. Az agarózt

ioncserélt vízben forralással oldottam. A kúp és henger alakú gélek el®állí-

tásánál kémcsövekbe töltöttem, amikbe utána belehelyeztem az önt®formát.

Önt®formának a kúpnál h®álló pipettahegyeket használtam, a henger alakú

géleknél pedig eltér® bels® átmér®j¶ (0,310 cm, 0,226 cm) üvegcsöveket. A

gélhengerek hossza megközelít®leg 3,5 cm volt. A kúpok esetében a magasság

jellemz®en 4,0 cm volt, melynél az átmér® 0,450 cm. A korong alakú gél

készítéséhez a reaktort és te�onlapot használtam önt®formaként. A korong

az összes kísérletben 0,75 mm vastag volt, kivéve a labirintuskísérletben ahol

0,5 mm. A labirintus kísérlethez használt gélt egy te�onmaszkkal állítottam

el®. A maszk az útvonalak alakját rajzolta ki, így az útvonalak mentén

a gél vékony (0,5 mm) volt, a falakat vastagabb (1,0 mm) gél alkotta. A

gélreaktoroknál használt további paramétereket a 3. táblázatban foglaltam

össze.

3. táblázat. A FIS, TuIS, HPSF reakciók CSTR és gélreaktoros kísérleteinek

alapvet® adatai

FIS, TuIS HPSF

Tartózkodási id® (s) 250 380

H®mérséklet (�) (30± 0, 5) (20± 0, 5)

Reaktortípus kúp, henger korong

Színsz¶r® 350-550 nm

Alkalmazott agaróz gél koncentrációja 4 m/V % 2 m/V %

A FIS, TuIS kísérletekben a [KIO3]0 = 75 mM, a [Na2SO3]0 = 89 mM,

a [K4[Fe(CN)6]]0 = 10, illetve 20 mM, valamint a [(H2N)2CS]0 = 3 illetve 5

mM volt. Kontrollparaméterként a [H2SO4]0 betáplási koncentrációját hasz-

náltam.
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13. ábra. Kémiai hullám és kialakulása a FIS reakcióban [18]

A HPSF kísérletekben a [H2O2]0 = 25 mM, az [Na2SO3]0 = 14 mM, a

[[Fe(CN)6]
4� ]0 = 5,7 -8,0 mM, [NaOH]0 = 0,1 mM, [NaPAA]0 = 1,0 illetve

2,0 mM volt. Kontrollparaméterként a [H2SO4]0 betáplási koncentrációját

használtam. Ezekben a kísérletekben a ferrocianid oldatot és a reaktort is

fényt®l védve tároltam és használtam. A NaPAA oldatnál a koncentráció a

karboxil csoportok mennyiségére vonatkozik.

5.4. Az id®-tér ábrák készítése

Az irodalomban általánosan elfogadott az úgynevezett id®-tér ábrák hasz-

nálata, amelyeken az x tengelyen az id®, az y tengelyen pedig a vizsgált gél

egy szeletének képei szerepelnek. Ezeknek a képeknek a készítését és haszná-

latát mutatom be az alábbiak során. A 13. ábrán két képet láthatunk: az A

ábra egy kémiai hullám pillanatképét mutatja, a B ábra a rendszer dinamikai

viselkedését. A id®-tér ábra úgy készült, hogy az A ábrán a fehér nyilak által

jelölt részeket az id® függvényében egymás mellé illesztettük. Így könnyebben

vizsgálhatjuk a rendszerek id®beli viselkedését. Ez esetben például jól látha-

tó, hogy a kémiai hullám a gél alsó részén indult és felfelé haladt, valamint

hogy többször ismétl®d®tt azonos módon. A 14. ábrán egy stacionárius min-

tázat kialakulásának id®-tér ábrája látható. Az ábra A képén a már kialakult

mintázat látható, a B képen a id®-tér ábra. A B ábráról leolvasható, hogy a

mintázat nem egyszerre jelent meg, az els® pontok felül alakultak ki, viszont
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14. ábra. Stacionárius mintázat és kialakulása a TuIS reakcióban [18]

kevés id® elteltével a többi pont is megjelent. A képen látható az is, hogy a

mintázat megjelenése után változás nem következett be, tehát a pontok nem

vándoroltak, a kialakulás során megjelentek és a helyükön maradtak.

5.5. Numerikus módszer

A reakció-di�úzió rendszerek numerikus szimulációját véges di�erenci-

ák módszerével végeztem el. Ehhez a reakció-di�úzió rendszert leíró parciális

di�erenciálegyenleteket egy csatolt közönséges di�erenciálegyenlet-rendszerré

kell átalakítani, úgy hogy vizsgált tértartományt N darab egymástól h távol-

ságra lév® pontra bontjuk fel. Az egydimenziós számolásoknál 100, 200 illetve

400 pontra bontottam a szakaszt, a kétdimenziós esetben pedig 200·200 pont-
ra. A szimulációkhoz az alábbi diszkrét Laplace-operátorokat alkalmaztam:

∂2
yf(y0) =

1

h2
(f(y0 + h) + f(y0 − h)− 2f(y0)) (15)

∆f(y0, z0) =
1

h2
(f(y0 + h, z0) + f(y0 − h, z0) + f(y0, z0 + h) (16)

+ f(y0, z0 − h)− 4f(y0, z0))

Amennyiben n kémiai komponens szerepel a modellben, összesen m = n ·N
egyenletb®l áll a rendszer. Ezt a rendszert a merev és sokváltozós feladatok

megoldására fejleszetett CVODE algoritmussal oldottam meg. Ez az algo-

ritmus a BDF-módszert (Backward Di�erentiation Formula) használja, mely

egy többlépéses implicit módszer. A bemutatott számítások során a szabadon

hozzáférhet® XPPAUT programot, illetve egy CVODE algoritmust használó

saját � a kutatócsoportban írt � programot használtam.
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6. Eredmények és értékelésük

6.1. A di�úziós anyagtranszport szerepének vizsgálata a

jodátion � szul�tion � [hexaciano-ferrát(II)]-ion és a

jodátion � szul�tion � tiokarbamid rendszerekben

A jodátion � szul�tion � [hexaciano-ferrát(II)] és a jodátion � szul�tion

� tiokarbamid rendszerek kinetikája és CSTR dinamikája egyaránt jól is-

mert az irodalomban. [67] [68] [69] [70] Részben ennek köszönhet®en ezeken

a rendszereken alkalmazták el®ször sikeresen a bevezet®ben bemutatott ter-

vez®módszert stacionárius mintázatokat el®állítására. Annak ellenére, hogy

mindkét rendszer a Landolt-reakción alapul dinamikai viselkedésükben, je-

lent®s eltérések tapasztalhatók. Ez a különbség a meg�gyelt reakció-di�úzió

jelenségekben is világosan kirajzolódik. Ebben a részben azt fogom bemu-

tatni, hogy egy OSFR reaktorban a CSTR és a gél közötti anyagcsere se-

bessége hogyan befolyásolja a reakció-di�úzió rendszer viselkedését. Ehhez

azonban fontos a két reakció kinetikájában megjelen® különbségek vizsgálata

is. A rendszerek alapja a már korábban is említett Landolt-reakció, amely

hidrogén- és jodidion autokatalitikus is egyszerre:

IO�
3 + 3HSO�

3 −−→ 3 SO2�
4 + I� + 3H+ (R28)

A jodidion autokatalízis egyrészt a Dushmann reakción alapul, amely csak

savas, pH < 5 közegben játszódik le, másrészt a hidrogénszul�t-ion jódos

oxidációján.

IO�
3 + 5 I� + 6H+ −−→ 3 I2 + 3H2O (R29)

I2 + HSO�
3 + H2O −−→ 2 I� + SO2�

3 + 3H+ (R30)

A negatív visszacsatolás kinetikája jelent®sen eltér® a két vizsgált rendszer-

ben:

IO�
3 + 6 [Fe(CN)]4�6 + 6H+ −−→ I� + 6 [Fe(CN)]3�6 + 3H2O (R31)

IO�
3 + 6 (H2N)2CS + 6H+ −−→ I� + 3NH3(NH)CSSC(NH)NH

2+
3 +

3H2O

(R32)
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15. ábra. Id®-pH görbe a IS, FIS és TuIS reakciókban. [KIO3]i = 75mM,

[Na2SO3]i = 89mM, [K4Fe(CN)6]i =20mM, [(H2N)2CS]i =5mM

Az R32 reakció felírt sztöchiometriája a tiokarbamid részleges oxidációjának

felel meg, amelynek terméke a ditiobiszformamidínium-ion. Kádreaktorban

a Landolt-, a FIS és TuIS reakciókat vizsgálva a 15. ábrán látható pH-id®

ábrákat kaptam. A 15. ábrán az a-val jelölt görbe a Landolt-reakció görbéje,

a b-vel jelölt a FIS, a c-vel jelölt a TuIS rendszerhez tartozik. A reakciók indí-

tása el®tt a pH-t minden esetben 8-ra állítottam be. Az ábrákon bemutatott

esetekben a 150 s környékén található gyors pH esést az R28 hidrogénion au-

tokatalitikus reakció okozza. A reakcióelegyben a HSO�
3 ion számolt kezdeti

koncentrációja 10,8 mmol/dm3, az R28-as reakció alapján ezzel megegyez®

mennyiség¶ hidrogénion keletkezik. Az ennek megfelel® 2,0 pH helyett az áb-

rákon azonban láthatóan a 3,5 körüli minimum után a pH emelkedni kezd és

végül egy magasabb értéken áll be. A számított és a mért pH minimumban

jelentkez® különbség több, mint tízszeres H+ koncentráció tekintetében. A

jelent®s eltérés oka a vizsgált rendszerekben jelenlév® kapcsolt hidrogénion

fogyasztó reakciók jelenléte. Ez a jodátion-szul�tion reakció esetén a Dush-

mann reakció, amely jódot termel, ez vizuálisan is meg�gyelhet® a reakció

végén sárgásbarna elszínez®désként. Ez a fajta negatív visszacsatolás a má-
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sodik szubsztrát hiányában is jelen van, ezt mutatja, hogy a pH mindegyik

görbén a hirtelen csökkenés után növekedni kezd. Azonban CSTR-ben vizs-

gálva önmagában a Landolt-reakciót ilyen körülmények között nem alakul

ki oszcilláció, mert a Dushmann reakció önállóan nem ad elegend® negatív

visszacsatolást.

A FIS rendszer esetén a pH-id® görbe (15. ábra, b görbe) nagyon hasonló

lefutású a jodátion-szul�tion reakcióéhoz, de az indukciós id® rövidebb és a

reakció végén beálló pH pedig nagyobb. Ennek részben az R31-es reakció az

oka, részben az alábbi mellékreakció:

I2 + [Fe(CN)]4�6 −−→ 2 I� + 2 [Fe(CN)]3�6 (R33)

Ez utóbbi reakciónak köszönhet®en a folyamat végén a jód megjelenése nem

észlelhet®, mert a vizsgált körülmények között a [hexaciano-ferrát(II)]-ion és

szul�tion mennyisége összességében elegend® ahhoz, hogy a jodátionokat tel-

jes mértékben jodidionokká redukálja.

A TuIS reakciónál a pH-id® görbe jelent®sen eltér az el®z® kett®nél látha-

tótól. Az indukciós id® hosszabb és a pH esés után azonnal egy majdnem

egy egységnyi hirtelen pH emelkedés következik be, amit egy lassú, emelked®

szakasz követ. A hirtelen pH növekedést az R32 reakció okozza, az azt követ®

pH stabilizálódást részben a tiokarbamid�jód reakció R34, részben pedig a

ditiobiszformamídinium-ion pu�er hatása okozza (R35-R37).

I2 + (H2N)2CS + H2O −−→ HOSC(NH)NH2 + 2H+ + 2 I� (R34)

(H2N)2CS + HOSC(NH)NH2 −−→ NH2(NH)CSSC(NH)NH2 + H2O (R35)

NH2(NH)CSSC(NH)NH2
−−→←−− NH2(NH)CSSC(NH)NH

+
3 (R36)

NH2(NH)CSSC(NH)NH
+
3
−−→←−− NH3(NH)CSSC(NH)NH

2+
3 (R37)

K36 = 4,57 · 107, K37 = 3,1 · 105

A két rendszer közötti eltér® viselkedés jobb megértéséhez megvizsgáltam

a [hexaciano-ferrát(II)]-ion és a tiokarbamid oxidációját jodátionokkal (16.

ábra).
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16. ábra. A ferrocianid ([K4Fe(CN)6]i = 20mM) és tiokarbamid

([(H2N)2CS]i = 5mM) oxidációja jodátionokkal [KIO3]i = 75 mM. a,c

[H2SO4]i = 0,54 mM; b,d [H2SO4]i = 2,7 mM

A kísérletek egyértelm¶en mutatják a két szubsztrát eltér® oxidációs me-

chanizmusát. Látható az is, hogy ugyanakkora kezdeti kénsavkoncentráció

mellett már a kezdeti pH is eltérést mutat. Ezt a [hexaciano-ferrát(II)]-ionok

pu�erhatása okozza:

H+ + [Fe(CN)6]
4� −−→←−− H[Fe(CN)6]

3� (R38)

K38 = 1 · 103

A [hexaciano-ferrát(II)]-ion � jodátion reakcióban látható lassú pH emel-

kedést pedig az R31-es reakció magyarázza.

A tiokarbamid-jodátion reakció esetében egy ennél sokkal bonyolultabb gör-

be rajzolódik ki. A reakció elején egy hirtelen pH ugrás látható, amely az

alábbi gyors egyensúllyal (R39) és az azt követ® részleges oxidációval (R40)

magyarázható.

IO�
3 + (H2N)2CS + H+ −−→←−− HIO3SC(NH2)2 (R39)



6. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 47

Ez az egyensúlyi reakció lehet az oka annak is, hogy a TuIS rendszerben

az indukciós id® hosszabb a FIS és Landolt reakcióban tapasztaltaknál. Az

egyensúly a hidrogénionokat kis mértékben fogyasztja, ami az autokatalízis

ellen hat. A kés®bbi pH csökkenést a tiokarbamid teljes oxidációja magya-

rázza:

4 I2 + (H2N)2CS + 5H2O −−→ 8 I� + (H2N)2CO + SO2�
4 + 10H+ (R40)

A teljes oxidáció szemben a részleges oxidációval hidrogénionokat termel,

amely újból a pH csökkenését eredményezi. Az R40-es reakció autokatali-

tikussá teszi a folyamatot. A jód termel®dése a pH csökkenésével gyorsul,

amely gyorsítja a tiokarbamid teljes oxidációját. A reakció viselkedése is en-

nek megfelel®, minél kisebb a kezdeti pH, annál rövidebb az indukciós id®,

3-as pH-nál (c vonal) 700 s körüli indukciós id® várható.

A három rendszer összehasonlító vizsgálatát CSTR-ben is elvégeztem, ahol

17. ábra. A IS viselkedése CSTR-ben [KIO3]0 = 75 mM, [Na2SO3]0 = 89 mM

kontrollparaméterként a kénsav koncentrációját [H2SO4]0 használtam. A be-

táplálási áram pH-jának változtatásával arányosan változik a [HSO�
3 ] kon-

centráció, ezzel pedig fordítottan arányos a Landolt-reakció indukciós ideje.

[71] Azaz végs® soron a kénsavkoncentrációval az autokatalitikus folyamatra
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18. ábra. A FIS reakció viselkedése CSTR-ben [KIO3]0 = 75 mM,

[Na2SO3]0 = 89 mM, (a) [K4Fe(CN)6]0 = 10 mM, (b) [K4Fe(CN)6]0 = 20

mM

jellemz® id®skálát tudjuk befolyásolni. A Landolt-reakciót CSTR-ben vizs-

gálva az irodalmi el®zményeknek megfelel®en bistabilitást tapasztaltam. Az

F állapot pH-ja 8 körüli, a T állapot pH-ja 4, a stacionárius állapotokat

a kontrollparaméter függvényében bemutató diagram a 17. ábrán látható.

Ezen meg�gyelhet®, hogy amennyiben a kénsav koncentrációja 0,5 és 3,0

mM között van, a rendszernek két stabil stacionárius állapota van. A FIS

rendszert két jellemz® [hexaciano-ferrát(II)]-ion-koncentrációnál vizsgáltam

CSTR-ben (10 és 20 mM), melynek eredményei a 18. ábrán láthatók. 10

mM ferrocianid koncentrációnál bistabilitás alakul ki a rendszerben, de an-

nak tartománya sz¶kebb a Landolt-reakciónál az azonos körülmények között

bemutatotthoz képest (18.a ábra). Az irodalomban leírtakkal megegyez®en

20 mM [hexaciano-ferrát(II)]-ion-koncentrációnál pH oszcilláció kialakulását

�gyeltem meg (18.b ábra).

Az oszcilláció amplitúdója a kénsavkoncentrációtól gyakorlatilag független, a

minimuma 3,5, a maximuma 7-es pH körül volt, ezek az értékek megközelít®-

leg a két stacionárius állapotnak felelnek meg. A periódusid® a kísérletekben

7 és 10 perc közé esett, ami jóval hosszabb a CSTR-ben beállított tartózko-

dási id®nél, ami 250 s volt.
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19. ábra. A TuIS reakció viselkedése CSTR-ben [KIO3]i = 75 mM,

[Na2SO3]i = 89 mM, (a) [(H2N)2CS]i = 3 mM (b) [(H2N)2CS]i = 5 mM

A TuIS reakcióval végzett CSTR kísérletekben 3 és 5 mM tiokarbamid-

koncentrációt alkalmaztam. Mindkét esetben csak bistabilitás kialakulását

�gyeltem meg (19. a-b ábra). Ahhoz, hogy a bistabilitástól eljussunk az oszcil-

láció kialakulásához, az itt alkalmazottnál nagyobb tiokarbamid-koncentráció

szükséges. [65] A CSTR-ben a meg�gyelt legalacsonyabb pH 4, ami azt je-

lenti, hogy a tiokarbamid teljes oxidációjára (R40) ilyen körülmények között

nem kerül sor.

A CSTR és a gél közötti anyagcsere szerepének vizsgálatára jól használha-

tó a kúp alakú gélt tartalmazó reaktortípus. Ezekben a kísérletekben a CSTR

elegyét mindvégig az F állapotban tartottuk. Els®ként ismét a Landolt-

reakciót vizsgáltam, amelyben az általam alkalmazott körülmények között

csak stacionárius jelenségeket �gyeltem meg (20. ábra). Az irodalomból is-

mert, hogy ebben a kísérleti elrendezésben oszcilláció is kialakulhat a gélben,

de csak akkor, ha a szul�tionok sztöchiometrikusan feleslegben vannak a jo-

dátionokhoz képest. [72]

A kísérletekben a kénsavkoncentráció emelésével a kezdetben F állapotú

gélben egy kritikus kontrollparaméter érték felett az M állapot megjelenését

�gyeltem meg a kúp alapjának közelében (ahol a gél a legvastagabb). Az M

állapot kiterjedése növekszik a kénsavkoncentráció növelésével. (20. ábra) Ez
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20. ábra. Térbeli bistabilitás a jodátion � szul�tion reakcióban, kúp alalkú

gélben, [KIO3]i = 75 mM, [Na2SO3]i = 89 mM

a jelenség könnyen magyarázható, hiszen a kénsavkoncentráció emelésével az

indukciós id® csökken, és rövidebbé válik, mint a di�úziós anyagtranszport

id®skálája. Másképpen mondva a 9-es egyenletben de�niált δ kisebb, mint az

adott ponton a gél sugara.

Az IS rendszerhez ferrocianid-ionokat adva a FIS reakcióban kezdeti F álla-

potból indulva a kénsavkoncentráció növelésével az M állapot megjelenésekor

periodikus viselkedést �gyeltem meg. Az oszcilláció leírásához kijelöljük azt

a két pontot, amelyek között az M állapotú zóna periodikusan mozog. Az

ezekhez a pontokhoz tartozó sugarakat Rosc és Rmin-nek nevezzük. Ezt a két

értéket a betáplálási kénsavkoncentráció függvényében ábrázolva a követke-

z®ket tapasztaljuk: a kénsavkoncentráció emelésével az M állapot kiterjedése

n®, azaz a kúp vége felé közeledik, mindeközben az oszcilláció amplitúdója

csökken. Az oszcilláció amplitudóját a kúp alakú gélben az alábbi összefüg-

géssel de�niáltuk:

A =
Rosc −Rmin

tanα
(17)

Ahol α a kúp alkotója és magassága által bezárt szög. A két ábrát összehason-

lítva azt a nem meglep® jelenséget látjuk, hogy 20 mM [hexaciano-ferrát(II)]-

ion-koncentrációnál az oszcillációs tartomány szélesebb, mint 10 mM-nál.

Fontos észrevenni, hogy az oszcilláció amplitúdója a [hexaciano-ferrát(II)]-

ion-koncentráció növelésével csökkent. Ez azt mutatja, hogy a [hexaciano-
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21. ábra. Térbeli oszcilláció a FIS reakcióban, kúp alakú reaktorban (a) és

id®-tér ábrája (b) [K4Fe(CN)6]i = 20 mM, [H2SO4]i = 2,4 mM

22. ábra. Térbeli oszcilláció a FIS reakcióban [K4Fe(CN)6]i = 10 mM

ferrát(II)]-ion-koncentráció növelésével a dinamikai viselkedés érzékenyebbé

válik a gélvastagságra. Az is látható a 23. ábrán, hogy az oszcilláció kiala-

kulásához szükséges minimális sugár (gélvastagság) is összefüggésben van az

alkalmazott [hexaciano-ferrát(II)]-ion-koncentrációval: nagyobb [hexaciano-

ferrát(II)]-ion-koncentrációnál kisebb sugárnál is megjelenhet az oszcilláció.

Mivel a peremfeltételeket biztosító CSTR-ben az F állapotot tartjuk fenn,

ezért egy kritikus gélvastagság alatt a gélben is csak az F állapot lehet stabil.

A TuIS rendszer vizsgálata során is csak oszcillációs viselkedést tapasztal-

tam a gélreaktorban. Az oszcilláló M állapot viselkedése teljesen hasonló a
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23. ábra. A FIS reakció oszcillációjára jellemz® gélvastagságok a kénsavkon-

centráció függvényében (a) [K4Fe(CN)6]i = 10 mM (b) [K4Fe(CN)6]i = 20

mM

24. ábra. Térbeli oszcilláció és álló jód front a TuIS reakcióban [(H2N)2CS]i =

3 mM, [H2SO4]i = 3,2 mM

FIS reakciónál bemutatottakhoz. Ebben az esetben is azt láthatjuk, hogy a

nagyobb szubsztrátkoncentráció szélesebb betáplálási kénsavkoncentráció in-

tervallumban okoz oszcillációt, de kisebb amplitudóval. Valamint itt is igaz,

hogy a nagyobb tiokarbamid-koncentrációnál kisebb sugaraknál sz¶nik meg

az oszcilláció.

A hasonlóságok mellett fontos különbségeket tapasztaltam a két rendszer

viselkedése között. Látványos eltérés, hogy az oszcilláció során el®re haladó

savas front mögött halvány, kevésbé savas térrész látható és hogy az oszcilláló

pH front helyéhez képest nagyobb sugaraknál ebben az esetben megjelenik

egy második, nem oszcilláló front is. Ennek a stabil frontnak a kiterjedése a
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25. ábra. A térbeli oszcilláció függése a kénsavkoncentrációtól a TuIS rend-

szerben, [(H2N)2CS]i = 3 mM

hidrogénion-koncentráció növelésével növekszik, és az oszcilláló és a stacioná-

rius front között távolság a kénsavkoncentráció növelésével csökkent. A két

front találkozásakor az oszcilláció megsz¶nik. A második front megjelenése

sokkal er®sebben jelentkezett nagyobb tiokarbamid-koncentrációnál. Ennek a

második frontnak a megjelenését a jód, illetve a trijodidion felhalmozódása

magyarázza. A gél bels® részében a tartózkodási id® elég lehet a tiokarbamid

teljes oxidációjához, aminek következtében megsz¶nik a tiokarbamid generált

negatív visszacsatolás és így a jód felhalmozódhat. A hipotézist alátámaszt-

ja, hogy a második front nem oszcillál és hogy a színe sokkal er®sebb a savas

fronténál.

Megvizsgáltuk, hogy a periódusid® hogyan függ a gélvastagságtól, ehhez a

mért periódusid®ket az R2
osc függvényében ábrázoltuk. Amennyiben a perió-

dusid®t tisztán a di�úziós anyagtranszport sebessége szabná meg a τ(r) = r2

D

egyenletnek megfelel®en az várható, hogy a periódusid® lineárisan változik

R2
osc-tel. Ilyen viselkedés jellemz® a jodátion � szul�tion reakcióra, ahol az

oszcillációk kialakulásához szükséges negatív visszacsatolást a hidrogénionok
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26. ábra. A TuIS reakció oszcillációjára jellemz® gélvastagságok a kénsavkon-

centráció függvényében (a) [(H2N)2CS]i = 3 mM, (b) [(H2N)2CS]i = 5 mM

többi ionhoz képest mért gyors transzportja szolgáltatja. [72] A FIS és TuIS

reakciók esetében a lineáris összefüggés nem áll fent, amint a 27a-b ábrák

mutatják. A FIS rendszerben a sugárnégyzet növekedésével a periódusid® n®

(azonban nem lineárisan), addig a TuIS esetében inkább maximumon megy

át, ez különösen jól látható a 3 mM tiokarbamid-koncentrációval végzett kí-

sérletek esetében. A fentiekb®l következik, hogy a FIS és TuIS rendszerek

esetében az R2
osc-T görbék alakja azt mutatja, hogy a kialakult térbeli osz-

cillációban dönt® szerepe van az R16, R17 reakciók által kiváltott kémiai

inhibíciónak.

27. ábra. A FIS (a) és a TuIS (b) rendszer periódusideje a gélvastagság füg-

vényében
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Az OSFR-ben kialakuló oszcillációs viselkedést megvizsgáltam henger ala-

kú gélekben is. A kúp alakú gélben a gélvastagság folytonos gradiense mel-

lett vizsgálható a dinamikai viselkedés, ezért a gélkúp hosszában folyama-

tosan változott a rendszer állapota. A henger alakú gélben ezzel szemben

egyöntet¶ viselkedésmód alakult ki a hosszanti tengely mentén. A gélhenger

átmér®jének megválasztásakor �gyelembe vettem a kúpon végzett kísérletek

eredményeit. Az oszcillációs viselkedést mindkét reakcióban meg tudtam �-

gyelni, ennek során a henger egy adott pontján elindult az autokatalitikus

reakció, azaz megjelent az M állapot, ez kiterjedt az egész hengerre, majd

a rendszer visszatért az F állapotba. A 28. ábra mutatja be a kísérletet és

a hozzá tartozó id®-tér ábrákat. Ez utóbbiak ismételten rámutatnak a két

rendszer közötti különbségre. A FIS rendszer esetében az M állapot meg-

jelenése és elt¶nése során egyaránt éles front �gyelhet® meg, ezzel szemben

a TuIS reakciónál az M állapot megjelenése éles, de az elt¶nése sokkal in-

kább folyamatos átmenetet mutat. Ez összhangban van a korábbi kísérleti

meg�gyelésekkel, ahol korong alakú gélben a FIS reakció esetében a meg-

�gyelt hullámok mindkét oldalán éles front volt meg�gyelhet®, míg a TuIS

rendszerben az oszcillációk során inkább folytonos relaxációt tapasztaltam.

28. ábra. Térbeli oszcilláció hengerben (R = 1, 55 mm) (a) FIS

[K4Fe(CN)6]i = 20 mM, [H2SO4]i = 2,4 mM és (b) TuIS rendszerekben

[(H2N)2CS]i = 3 mM, [H2SO4]i = 2,7 mM
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6.2. A hidrogén-peroxid � szul�tion � [hexaciano-

ferrát(II)]-ion rendszer vizsgálata

A hidrogén-peroxid-szul�t-[hexaciano-ferrát(II)]-ion rendszerr®l ismert,

hogy alkalmas körülmények között bistabilitásra és oszcillációra is képes

CSTR-ben. Rábai és munkatársai sikeresen modellezték a bevezet®ben bemu-

tatott modell segítségével a rendszer viselkedését mind CSTR-ben, mind kád-

reaktorban. [36] A hidrogén-peroxid-szul�t-[hexaciano-ferrát(II)]-ion reakció-

di�úzió rendszer vizsgálatát a De Kepper és munkatársai által javasolt szisz-

tematikus módszert követve végeztem el. Ez a reakció megfelel® tulajdonságú,

hiszen a pozitív és negatív visszacsatolási folyamatokat külön-külön kísérleti

paraméterrel, a hidrogénion és a [hexaciano-ferrát(II)]-ion betáplálási kon-

centrációjával szabályozni lehet.

Els®ként a rendszer fázisdiagramját vettem fel CSTR-ben a [H+]0 és a[
[Fe(CN)6]

4�
]

0 paraméterek változtatásával, rögzített tartózkodási id®, h®-

mérséklet, [H2O2]0, [SO
2�
3 ]0 mellett. Az általam mért fázisdiagramra a tipikus

kereszt alakú elrendezés jellemz® és jó egyezést mutat a Rábai és munkatársai

által végzett korábban publikált eredményekkel. [42]

A HPSF rendszer fázisdiagramján az F és T állapotok stabilitási hatá-

rainak metszéspontja
[
[Fe(CN)6]

4�
]

0 = 2 mM, és [HSO−3 ]0 = 0, 75 mM-nál

van. Ez azt jelenti, hogy ∼ 2 mM
[
[Fe(CN)6]

4�
]

0 alatti tartományban a

hidrogénion-koncentrációtól függ®en a rendszer vagy az F, vagy a T álla-

potban van, és létezik egy olyan hidrogénionkoncentráció-tartomány, ahol

mindkét állapot stabil. A kritikus, ∼ 2 mM,
[
[Fe(CN)6]

4�
]

0 felett megsz¶nik

az átfedés a két állapot stabilitási tartománya között. Ekkor az F illetve T

állapotok instabillá válásával oszcilláció alakul ki. A fázishatárokat a szagga-

tott vonalak mutatják, a stabil állapotok tartományát az állapotra jellemz®

bet¶jel.

A CSTR vizsgálatok után OSFR-ben is megvizsgáltam a rendszer visel-

kedését. A kísérletekben az OSFR-ben a hidrogénion-koncentráció széles tar-

tományában bistabilitás alakult ki, a [hexaciano-ferrát(II)]-ion-koncentráció

növelésével pedig nagy amplitúdójú oszcillációk megjelenését �gyeltem meg.
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29. ábra. A HPSF rendszer fázisdiagramja CSTR-ben [H2O2]0 = 25 mM,

[Na2SO3]0 = 14 mM

A 30. ábra ezt az oszcillációt mutatja be, a lila szín a lúgos, a sárga szín a

gél savas tartományát jelöli. Az oszcilláció periódusideje 300 s volt. A hasz-

nált brómkrezollila indikátor színátcsapási tartománya 5,2-6,8 pH, tehát az

oszcillációk során bekövetkez® pH változás legalább ekkora mérték¶.

A FIS-TuIS rendszerben korábban is meg�gyelt oszcillációs viselkedés

mellett a kísérletekben meg�gyeltünk egy speciális dinamikai jelenséget is.

Ez akkor alakult ki, amikor a stabil M állapotból az F állapot felé haladt

a rendszer. A gél egy adott pontjában elindult az oszcilláció, viszont a te-

rület � amelyre a periodikus viselkedés kiterjedt � mérete minden ciklusban

csökkent. Végül az egész gél az M állapotban stabilizálódott. A oszcilláció

periódusideje ekkor 200 s volt. Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy ilyen

körülmények mellett a stacionárius M és az oszcilláló állapot között bistabi-

litás van. Ez el®állhat például szubkritikus Hopf-bifurkáció következtében. A

két állapot között ekkor egy front alakulhat ki. A meg�gyelések során ez a

front úgy mozgott, hogy az M állapotú tartomány növekedett az oszcillációt
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30. ábra. Homogén térbeli oszcilláció pillanatképei és id®-tér ábrája a HPSF

rendszerben
[
[Fe(CN)6]4−

]
0

= 7,0 mM, [H2SO4]0 = 0,4 mM

31. ábra. Térben sz¶kül® oszcilláció id®-tér ábrája a HPSF rendszerben[
[Fe(CN)6]4−

]
0

= 6,0 mM, [H2SO4]0 = 0,38 mM

mutató térrész rovására addig, amíg a teljes gél M állapotba nem került. Az

elvileg várható ellentétesen haladó frontot � azaz amikor az oszcilláló állapot

növekszik az M állapot rovására � kísérletekben nem sikerült meg�gyelni.

Az OSFR-be kialakuló dinamikai viselkedés megismeréséhez felvettem a

gél fázisdiagramját is, amelyet a 32. ábra � a CSTR fázisdiagramjával kö-

zösen � mutat. Az ábráról leolvasható, hogy az általam használt kísérleti
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32. ábra. A HPSF rendszer fázisdiagramja OSFR-ben [H2O2]0 = 25 mM,

[Na2SO3]0 = 14 mM

körülmények között a térbeli oszcillációhoz szükséges [hexaciano-ferrát(II)]-

ion mennyisége ∼ 4 mM, efölött jól látható folyamatos térbeli oszcillációt

tapasztaltam. A térbeli oszcilláció 8 mM felett nem volt érzékelhet®, feltehe-

t®en [hexaciano-ferrát(II)]-ion-koncentráció növelésével annak pu�erhatása

miatt az oszcillációk amplitúdója olyan mértékben lecsökkent, ami a BCP

indikátorral vizuálisan már nem volt észlelhet®. A fázisdiagramról az is leol-

vasható, hogy a gélben tapasztalt bistabilitás és oszcilláció f®ként a CSTR

monostabil F állapotában jelentkezett. Az F és M állapot metszéspontja a

stacionárius mintázat el®állítása szempontjából azért fontos, mert a Turing

instabilitás megjelenését e pont fölötti inhibitor koncentrációnál várjuk.

6.2.1. Stacionárius mintázatok kialakítása

A térbeli oszcillációra vonatkozó kísérletek és a felvett fázisdiagramok

alapján terveztem meg a stacionárius mintázat megvalósításához a további

kísérleteket. Stacionárius mintázatok el®állításához az szükséges, hogy

az aktivátor di�úziós együtthatója kisebb legyen, mint az inhibitoré. A
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33. ábra. Stacionárius mintázat kialakulása F állapotból indulva[
[Fe(CN)6]4−

]
0

= 8,0 mM, [H2SO4]0 = 0,290 mM, [NaPAA]0 = 1,0 mM

hidrogénionok látszólagos di�úziós együtthatójának csökkentésére nátrium-

poliakrilátot (NaPAA) használtam, amely a hidrogénionokkal egyensúlyi

reakcióba lép az R41 egyenletnek megfelel®en:

(R41)

Tekintettel arra, hogy a használt NaPAA (M = 10 000 � 15 000 g/mol) di�úzi-

ós együtthatója nagyságrendekkel kisebb a hidrogénionénál, a protonálódási

egyensúly révén lecsökkenti a hidrogénion látszólagos di�úziós együtthatóját.

A többi jelenlév® komponenssel a poliakrilát nem lép számottev® reakcióba,

ezért a hidrogénionokra kifejtett hatása speci�kus.

A tervez® módszert követve tehát növekv® mennyiségben NaPAA-ot jut-

tatam a rendszerbe. [NaPAA]0=1,0 mM-nál az alábbi ábrán a bemutatott

folyamat eredményeként stacionárius mintázat kialakulását �gyeltem meg.

A céltáblaszer¶ mintázat kívülr®l befelé haladva alakult ki, olyan módon

hogy a gél oszcillálni kezdett, de a ciklusok során az M állapot a gélnek

nem a teljes területén tért vissza F állapotba, hanem egy sz¶k gy¶r¶ben

stabilizálódott, és a következ® oszcillációs ciklus már ezen belül ment vég-

be. Az oszcilláció addig zajlott, amíg a koncentrikus körök betöltötték a gél
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34. ábra. Kialakult stacionárius mintázat F állapotból indulva és a kialakulás

id®-tér ábrája

teljes egészét. Hasonló dinamikai jelenséget szimulációkban már meg�gyel-

tek, olyan rendszerben ahol az oszcilláló állapot és a stacionárius mintázatok

stabilitási tartománya átfed, ami kialakulhat szubkritikus Turing instabilitás

során. [73] Ilyen körülmények között a bistabilitás tartományában létrejöhet

egy front az oszcillációs állapot és a mintázatok között. A front haladása

során a kísérleteinkben végül az egész gélben álló mintázat jött létre. A min-

tázat kialakulásakor és a végs® mintázatnál is egyértelm¶en észlelhet®, hogy

a körök nem tökéletesek, elágazások, keresztez®dések vannak a gél egy kis

területén. Ezt a gél inhomogenitása okozza, amit a gél öntésekor kialakuló

apró légbuborék vagy felületi szennyez®dés miatt keletkezhetett. A fenti sta-

cionárius mintázat a gél homogén F állapotából az M állapot felé alakult

ki ([H2SO4]0=0,260 mM→0,290 mM). Ezután a kénsav koncentrációjának

további emelése ([H2SO4]0=0,300 mM) homogén M állapotot alakított ki.

Az ellenkez® irányból indulva, azaz a stabil M állapotból az F állapot

felé haladva is megjelennek stacionárius mintázatok. A kénsavkoncentrációt

([H2SO4]0=0,300 mM) lecsökkentve a kritikus értékre, ahol az el®z®ekben

bemutatot mintázat kialakult ([H2SO4]0= 0,290 mM), egy újabb viselkedés-

mód megjelenését tapasztaltam. A stacionárius mintázat kialakulásának di-

namikája és a végs® mintázat is lényegesen eltért a korábban tapasztalttól.

Ezúttal egy labirintusmintázat alakult ki, oszcillációk kísérete nélkül, sok-
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35. ábra. Stacionárius mintázat kialakulása M állapotból indulva[
[Fe(CN)6]4−

]
0

= 8,0 mM, [H2SO4]0 = 0,290 mM, [NaPAA]0 = 1,0 mM

kal gyorsabban, mint a korábbi esetben. A mintázat az M állapot instabillá

válásával hirtelen jelent meg, amit lokális átrendez®dések követtek és ezzel

alakult ki a végs® a stacionárius mintázat.

A két mintázat ugyanolyan körülmények között jött létre, egyetlen kü-

lönbség a rendszer korábbi állapota volt, tehát a két mintázat között bistabili-

tás van. A mintázatok között hasonlóságok is felfedezhet®ek: a �lamentumok

vastagsága közel megegyezik (0,8 mm), valamint a mintázatra jellemz® hul-

lámhossz mindkét esetben 1,7 mm körüli. Az azonos hullámhossz kialakulása

érthet®, hiszen azt a rendszerre jellemz® kinetikai paraméterek és di�úziós

együtthatók szabják meg.

6.2.2. A hidrogén-peroxid � szul�tion � [hexaciano-ferrát(II)]-ion

rendszerben megjelen® mintázatképz®dés szabályozása

A HPSF kísérletek során azt tapasztaltuk, hogy a reakció fényérzékenysé-

ge miatt fontos a fényt®l óvni a reaktort. A fényérzékenység ugyan megnehe-

zíti a kísérleti munkát, de kihasználható a mintázatképz®dés tudatos irányí-

tására is. A rendszer fényérzékenysége a következ® reakciók miatt alakul ki:

A HPSF rendszerben a hidrogén-peroxid�[hexaciano-ferrát(II)]-ion reakció
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36. ábra. Kialakult stacionárius mintázat M állapotból indulva és a kialakulás

id®-tér ábrája

jelenti a negatív visszacsatolást a rendszerben.

H2O2 + 2 [Fe(CN)6]
4� + 2H+ −−→ 2 [Fe(CN)6]

3� + 2H2O (R19)

Ez a reakció a következ® mechanizmussal megy végbe: a [hexaciano-

ferrát(II)]-ion egyensúlyi reakcióban protonálódik

H+ + [Fe(CN)6]
4� −−→←−− [HFe(CN)6]

3� (R42)

Ezután ligandumcsere reakcióval monoakva[pentacianoferrát(II)]-komplex és

hidrogén-cianid keletkezik [44]:

[HFe(CN)6]
3� + H2O −−→←−− [Fe(CN)5(H2O)]

3� + HCN (R43)

Végül a monoakva[pentacianoferrát(II)]-komplex lép reakcióba a hidrogén

peroxiddal és redukálódik:

[Fe(CN)5(H2O)]
3� + H2O2 −−→ [Fe(CN)5(H2O)]

2� + OH� + OH* (R44)
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37. ábra. Irányított mintázat létrehozásának pillanatképei (a) és id®,- tér

ábrája (b) a HPSF rendszerben
[
[Fe(CN)6]4−

]
0

= 5,7 mM, [H2SO4]0 =

0,264 mM, [NaPAA]0 = 2,0 mM

A keletkez® hidroxid gyök további reakciókat indíthat el:

[Fe(CN)6]
4� + OH* −−→ [Fe(CN)6]

3� + OH� (R45)

H2O2 + OH* −−→ HO*
2 + H2O (R46)

[Fe(CN)5(H2O)]
3� + HO*

2 + H+ −−→ [Fe(CN)5(H2O)]
2� + 2OH* (R47)

HO*
2
−−→←−− H+ + O�

2 (R48)

[Fe(CN)6]
3� + O�

2 −−→ [Fe(CN)6]
4� + O2 (R49)

A rendszer fényérzékenységét tehát az okozza, hogy az R43-mal jelölt re-

akció fény hatására jobbra tolódik el. Így a rendszerben feler®södik a negatív

visszacsatolás. Ennek a folyamatnak a hatására, megfelel® körülmények kö-

zött az M állapot destabilizálódhat és ekkor F állapot alakul ki. Amennyiben

a fény irányítottan, csak kis területen éri a gélt, úgy lokális perturbáció hoz-

ható létre. Így egy kis intenzitású lézer segítségével a kialakuló mintázatok

befolyásolhatók.

A kísérletben olyan körülményeket kerestem, amelyek között nagy

[Fe(CN)6]
4� és NaPAA koncentrációk mellett a gél a stacionárius M álla-

potban van. Ezen körülmények között M állapotból a kénsav koncentrációját
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csökkentve az F állapot mindig a gél szélén jelent meg egy vékony körben és

onnan haladt befelé, a kör középpontja felé. Végül a teljes gél területét el-

foglalta az F állapot. A NaPAA okozta di�úzióvezérelt instabilitás miatt az

várható, hogy két F állapotú front egymás felé haladva nem olvad össze, csak

egy kritikus távolságig közelítik meg egymást, így a köztük lév® M állapot

stabilizálódik. Ennek segítségével próbáltam irányítottan létrehozni stabil

mintázatokat.

A kísérlet során, amikor az F állapot megjelent és elindult a kör közepe

felé, a kör közepén a lézerrel perturbációt hoztam létre, aminek hatására a gél

közepén egy másik, a korábbitól független F állapotú zóna jött létre. A két

terjed® front körülbelül 2 mm-re közelítette meg egymást, ahol a mozgásuk

megállt és a kett® között egy kör alakú M állapotú �lamentum stabilizálódott.

A kénsavkoncentrációnak 2%-ot meghaladó változtatása bármely irányba a

�lamentum stabilitásának vesztését okozza. Savasabb közegben homogén M,

lúgosabb közegben homogén F állapot alakult ki a gél teljes területén. A sz¶k

stabilitási tartomány ellenére ez a fajta mintázatképz®dés jól reprodukálható.

A 37.a ábra els® képén az az állapot látható, amikor a gél küls® peremér®l

az F front már elindult, de a gél nagyobb, középs® részén M állapot volt még

jelen. A második kép a lézerimpulzust követ® id®ben készült. Középen a lézer

hatására létrejött F front, kívülr®l pedig a korábban elindított F front látha-

tó. A lézerimpulzus pillanata jól látható a 37.b ábrán, a világos középs® részen

hirtelen megjelen® sötét rész a fény hatására kialakuló F állapotot mutatja.

Az a ábrán az utolsó két kép a kör alakú M �lamentum stabilizálódását és a

végeredményt mutatja. A b ábrán a nyíl azt a pillanatot mutatja, amikor a

kénsav koncentrációját a kezdeti [H2SO4]0 = 0, 264 mM-ról 0, 257 mM-ra vál-

toztattam. Jól látható, hogy a kénsavkoncentráció csökkentésének hatására

az F frontok terjedési sebessége megn®tt.

Elméleti modellek alapján azt jósolták, hogy az ilyen stabil �lamentumo-

kat kialakító reakció-di�úzió rendszerek alkalmasak lehetnek a legrövidebb

útvonal megtalálására a labirintusokban. Munuzuri és munkatársai szimu-

lációs munkájukban az inert falakból álló útveszt®t vizsgálva megmutatták,
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hogy egy ilyen rendszerben az indulási ponttól a kijáratig az egyetlen sta-

bil �lamentum megmutatja a legrövidebb utat, a mellékjáratokban a szabad

véggel rendelkez® �lamentumok instabillá válnak. [74] Az általam használt

kísérleti elrendezésben a falakat vastagabb gél jelentette. Ez a megoldás le-

het®vé tette, hogy a homogén M állapot destabilizálódásakor az F állapot

a falak mentén jelent meg. Így értem el, hogy a kés®bbiekben a kialakuló

M �lamentum a labirintus megoldásává vált. A 38. ábra képein látható a

38. ábra. Labirintus megoldása HPSF rendszer segítségével
[
[Fe(CN)6]4−

]
0

=

5,7 mM, [NaPAA]0 = 2,0 mM

labirintus megoldásának menete. A képeken fekete szín a labirintus falait, a

világosabb szín a járatokat, a kör szélén a falak megszakításai pedig a ki- és

bejáratokat jelentik. Az 1-3. képeken [H2SO4]0 = 0,260 mM, a képek készí-

tése között eltelt id® 20 perc, a 4-9. képeken [H2SO4]0 = 0,221 mM, a képek

készítése között eltelt id® 50 perc volt. Az 1-3. képen látható a labirintus

el®készítése, a gél teljes területe M (világos) állapotba került. A 4-5. képen



6. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 67

a kénsavkoncentráció csökkentésének hatására az F állapot a labirintus falai

mentén elkezdett terjedni, valamint a reaktor fels®-középs® részén lév® ki-

járatnál lézer hatására szintén az M állapot vált stabillá, ezzel a labirintus

ezen kijárata bezáródott. A 6-7. képeken az M állapot terjedése látszódik,

a 8. képen a labirintus megoldása. A 9. képen az látható, hogy a labirintus

megoldását jelent® M állapotú �lamentum instabillá vált és elszakadt.

6.3. A hidrogénionok di�úziós együtthatójának szerepe

Korábban említettem, hogy a stacionárius mintázatok kialakulásának

egyik feltétele, hogy a hidrogénionok látszólagos di�úziós együtthatója ki-

sebb legyen a ferrocianid di�úziós együtthatójánál. Ezt a kísérletekben Na-

PAA hozzáadásával érjük el, azonban a poliakrilát mellett több más makro-

molekula van jelen a rendszerben. A használt sav-bázis indikátorok értelem-

szer¶en reakcióba lépnek a hidrogénionokkal és a használt agaróz gélben is

találhatóak sav-bázis reakcióban részt vev® csoportok, amelyek szintén reak-

cióba lépnek a hidrogénionokkal és befolyásolják a di�úziós együtthatóját.

[75] Az agaróz gél hidrogénion di�úziójára gyakorolt hatását konduktomet-

riás és NMR módszerekkel vizsgálták. A hidrogénion di�úziós együtthatója

vízben 9,81 ·10−5 cm2/s, amely az oldat ioner®sségét®l függ®en csökkenhet. A

következ® alfejezetben a rendszer összetev®inek hatását mutatom be a hidro-

génion di�úziós együtthatójára. A gélkísérletek közegeként agaróz gélt hasz-

náltam. Az agaróz kémhatása nem teljesen semleges, konduktometriás titrá-

lás alapján 2 w%-os agaróz gél 0,4 mM-nyi gyenge sav csoportot tartalmaz.

Ezek a csoportok származhatnak az agarózban található hidroxil-csoportok

szulfát félésztereib®l, D-glükuronsavból (pKa=2,95�3,06) vagy sz®l®savból

(pKa=2,49). A további számításokban a D-glükoronsav savi állandóját hasz-

náltam, leggyengébb savként ezzel fels® becslést alkalmazva az agaróz gélhez

kötött hidrogénionok számát tekintve. Ezekre a csoportokra a továbbiakban

úgy tekinthetünk, hogy a gélben helyhez kötötten vannak, tehát di�úziós

együtthatójuk 0.



6. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 68

A kísérletekben brómkrezollila indikátort használtam, melynek di�úzi-

ós együtthatója 3, 35 · 10−6 cm2/s. A BCP trifenilmetán típusú indikátor,

melynek szulfonált, vízben oldható származékát használtam. A következ®

számításokban feltételeztem, hogy a BCP indikátor di�úziós együtthatóját

nem csökkenti az agaróz gél. A poliakrilátnak a savi együtthatója nem jel-

lemezhet® egy számmal, ugyanis a makromolekula töltésének változásával a

térszerkezete is változik, amivel együtt a protonálható karboxil csoportok szá-

ma is változik. Ezért a savi együtthatójaként a következ® lineáris összefüggés

adódik:

pKa = 2,83 + 0,444 · pH

Az általam használt, körülbelül 15000 g/mol moltömeg¶ nátrium-poliakrilát

di�úziós együtthatója 1,5 · 10−7 cm2/s. A hidrogénion látszólagos di�úziós

együtthatója a következ® képlettel számítható:

D
H+,e� =

DH+ +DHInd
[HInd]

[H+]
+DHPAA

[HPAA]

[H+]

1 + [HAgr]

[H+]
+ [HInd]

[H+]
+ [HPaa]

[H+]

(18)

Ahol HInd az indikátor protonált formáját, HPAA a poliakrilát protonált

formáját, HAgr pedig az agaróz gélben kötött anionok protonált formáját

jelöli. Az agaróz gélben kötött anionok di�úziós együtthatója a számláló-

ban nincs feltüntetve, mivel értéke 0. Ez a közelítés a gél M állapotának

körülményeit írja le, amikor a HSO�
3 koncentrációja közel 0. F állapotban a

hidrogénionok f®ként az SO2�
3 ionokhoz kötötten vannak jelen a rendszerben

ezért a DH+,eff < DHSO−3 egyenl®tlenség bizonyosan teljesül. A hidrogénio-

nok megoszlása az alacsony di�úziós együtthatójú specieszek között A fenti

savi állandókat �gyelembe véve kiszámolható a specieszek közötti hidrogén-

ion megoszlás a pH függvényében. A poliakrilát koncentrációtól függ®en a

39. ábrán látható eloszlásokat kaphatjuk.

Ezzel a korábbiaknál egy részletesebb, számításokkal alátámasztott ma-

gyarázatot adtunk a stacionárius minták el®állítására. Az ábráról leolvasható,

hogy a hidrogénionok kevésbé köt®dnek az agarózhoz, e tekintetben szinte az

agaróz jelenléte elhanyagolható. A pH növekedésével a hidrogénionok egyre
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39. ábra. Hidrogénionok eloszlása a NaPAA és a pH függvényében

inkább az indikátorhoz kötve találhatóak a rendszerben. A minket leginkább

érint® pH tartományban, a pH=3-4 tartományban azonban az indikátor sem

köt meg jelent®s mennyiség¶ hidrogéniont, akrilát hiányában azok f®ként

szabad formában vannak jelen. A PAA hozzáadása drámaian megváltoztat-

ja a helyzetet, nagy mennyiség¶ hidrogénion található az akriláthoz kötve,

azonban [PAA]0 = 0,5 mM-nál még jelent®s mennyiség¶ hidrogénion szabad

formában van jelen a savas tartományban. Annál a PAA koncentrációnál

([PAA]0 = 1,00 mM), ahol a mintázatokat is észleltem a poliakrilát 3-as pH

felett nagyobb több hidrogéniont köt meg, mint amennyi szabad formában

van, és a pH növekedésével az arány meredeken n® az akrilát javára. A hid-

rogénionok di�úziós együtthatójának változását a 40. ábrán láthatjuk.

Ahol e� görbe a hidrogénion látszólagos di�úziós együtthatójának és a

hidrogénion di�úziós együtthatójának hányadosát mutatja, az egyes speci-

eszek görbéi pedig azt az értéket mutatják, amekkora a látszólagos di�úziós

együttható lenne, a többi speciesz nélkül. Az ábrán jól látható, hogy bár az

indikátor és az agaróz jelent®sen csökkenti a hidrogénionok di�úziós együtt-

hatóját, az M állapotot jellemz® 3-4-es pH-n ∼ 0,6 a látszólagos di�úziós

együttható és a di�úziós együttható aránya. Ez az arány 0,5 mM PAA kon-

centrációnál 4-es pH-nál ∼ 0,4-re csökken, 1,0 mM PAA-nál ∼ 0,2-re csök-

ken. Ezen az ábrán a di�úziós együttható görbéje és a PAA görbéje szinte
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40. ábra. Az indikátor és a NaPAA koncentrációjának hozzájárulása a hid-

rogénionok e�ektív di�úziós együtthatójának változásához a NaPAA és pH

függvényében

fedi egymást, ami azt mutatja, hogy gyakorlatilag a PAA okozza a di�úziós

együttható csökkenést, a többi összetev®nek nincs jelent®s befolyása ennél a

koncentrációnál a di�úziós együtthatóra.

6.4. OSFR reaktorokban kialakuló reakció-di�úzió jelen-

ségek numerikus szimulációja

Egy OSFR reaktorban lejátszódó reakció-di�úzió rendszer dinamikai vi-

selkedésének leírása két részre bontható. A CSTR-ben kialakuló koncentrá-

ciók a 19. egyenlet alapján számíthatók ki.

ċi = Fi({ci}, k1, . . . , kn) + k0(ci,0 − ci) (19)

Itt Fi({ci}, k1, . . . , kn) a kémiai reakciókat, a k0(ci,0 − ci) tag pedig a ki- és

betáplálást írja le. Az egyes komponensek betáplálási koncentrációja ci,0, a

CSTR-ben lév® pillanatnyi koncentrációja pedig ci. A k1, . . . , kn paraméterek

a sebességi együtthatók, k0 pedig a CSTR tartózkodási idejének reciproka.

Szigorúan véve �gyelembe kellene vennünk a gélb®l a CSTR elegyébe jutó

anyagok hatását is, ezt azonban elhanyagoljuk, ami akkor tehet® meg, ha

feltesszük, hogy a gél térfogata elhanyagolhatóan kicsi a CSTR térfogatához

képest.
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A gélbeli reakció-di�úzió rendszert a 20. egyenlet írja le.

∂tci,G = Fi({ci,G}, k1, . . . kn) +Di∆ci,G (20)

Itt ci,G az i komponensnek a gél egyes pontjaiban kialakuló koncentráci-

ója. A CSTR-ben lév® ci koncentrációk Dirichlet típusú peremfeltételt aka-

kítanak ki a CSTR/gél határfelületen. A gél többi határán az átjárhatalan

falnak megfelel® Neumann peremfeltételt (a �uxus nulla a peremeken) kell

alkalmazni. Feltéve, hogy a CSTR/gél határfelület mer®leges az x koordi-

nátára, a kísérletekben meg�gyelt kétdimenziós mintázatok az (y, z) síkban

alakulnak ki. Pontosabban az (y, z) síkban rögzített képek az x koordináta

mentén integrált fényelnyelésnek felelnek meg. Pontos leírást ennek megfele-

l®en a 19-20. rendszer háromdimenziós szimulációja adna. Az irodalomban

gyakran használt az a közelítés, amelyben kvázi kétdimenzióssá alakítják ezt

a problémát, a gél vastagságának, azaz az x koordináta mentén mért kiterje-

désének elhanyagolásával (CFUR-közelítés). Ekkor a gélbeli reakció-di�úzió

rendszer az alábbi módon írható le:

∂tci,G = Fi({ci,G}, k1, . . . kn) + k0(ci,0 − ci,G) +D(∂2
y + ∂2

z )ci,G (21)

CSTR

c
c

iG

D /L
2

xi

i

41. ábra. A DFUR közelítés rajza

A gélvastagság alapvet® dinamikai paramétere az OSFR reaktorokban

kialakuló reakció-di�úzió rendszereknek. A CFUR-közelítés alkalmazásakor
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tehát számolni kell azzal, hogy a rendszer viselkedésének bizonyos elemeit

nem lehet ilyen módon pontosan leírni. El®nye viszont, hogy használatá-

val jelent®sen csökkenthet® a numerikus feladat számításigénye. A szokásos

CFUR-közelítés �nomítására az alábbi egyenletet javasoltuk:

∂tci,G = Fi({ci,G}, k1, . . . kn) +
Di

L2
x

(ci − ci,G) +Di(∂
2
y + ∂2

z )ci,G (22)

Itt a Di

L2
x
(ci− ci,G) tag írja le a kétdimenziós gél és a CSTR közötti anyag-

cserét. Ez a megoldás lehet®vé teszi, hogy �gyelembe vegyük az egyes kom-

ponenseknél a gél és a CSTR közötti di�úziós anyagtranszport sebességében

lév® különbségeket és megjelenik benne a gélvastagság, mint paraméter (Lx).

A közelítés magyarázó rajzát a 41. ábra mutatja be. A reaktortér véges kiter-

jedésének megfelel® peremeken, az átjárhatatlan falaknál a �uxusok értéke

nulla.

A számításokhoz a Rábai-féle modell b®vített verzióját használtam. Eb-

ben az (M4) reakció a hozzáadott gyenge polielektrolit hatását írja le.

A− + H+ 
 HA (M1)

B + HA
H+

−−→ H+ + P (M2)

C + H+ → Q (M3)

S− + H+ 
 HS (M4)

A modellhez tartozó sebességi egyenletek az alábbiak:

v1 = k1[A−][H+]− k1Keq1[HA]

v2 = k2[HA][B][H+]

v3 = k3[C][H+]

v4 = k4[H+](χ3[A]tot − [HS])− k4Keq4[HS]
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A CSTR-nek megfelel® 19. egyenleteket az (M1) � (M4) modellnek meg-

fel®en felírva az alábbi egyenletrendszerhez jutunk:

d[A−]/dt = −v1 + k0

(
(1− χ1) [A]tot − [A−]

)
d[H+]/dt = −v1 + v2 − v3 − v4 − k0

(
[H+]

)
d[HA]/dt = v1 − v2 + k0 (χ1[A]tot − [HA])

d[B]/dt = −v2 + k0 ([B]0 − [B])

d[C]/dt = −v3 + k0 (χ2[A]tot − [C])

d[HS]/dt = v4 − k0[HS]

Ebben három, a kísérleteknek megfelel® kontrollparamétert vezettünk be:

χ1 = [HA]0/[A]tot, χ2 = [C]0/[A]tot és χ3 = [S]tot/[A]tot, ahol [A]tot =

[HA]0 + [A−]0 és [S]tot = [S−] + [HS]. A három kontrollparaméter meg-

feleltethet® a HPSF kísérletekben is használt kontrollparamétereknek: χ1

a bemeneti kénsavkoncentrációnak, χ2 a ferrocianid-koncentrációnak, χ3 a

poliakrilát-koncentrációnak. Az egyes paraméterek értékeit úgy választot-

tam meg, hogy az megfeleljen a a HPSF rendszerben végzett kíséreleteknek:

k1 = 1 ·1010 M−1s−1, Keq1 = 1 ·10−7, k2 = 1 ·107 M−2s−1, k3 = 1 ·102 M−2s−1,

k4 = 1 · 1010 M−1s−1, Keq4 = 1 · 10−5, k0 = 2 · 10−3 s−1, [A]tot = 1 · 10−2 M,

[B]0 = 1,5 · 10−2 M.

A gélbeli reakció-di�úzió rendszert a bemutatott kétdimenziós közelítés-

ben az alábbi egyenletek írják le:

∂t[A
−]G = −v1 +

D

L2
x

([A−]− [A−]G) +D(∂2
y + ∂2

z )[A
−]G

∂t[H
+]G = −v1 + v2 − v3 − v4 +

DH+

L2
x

([H+]− [H+]G) +DH+(∂2
y + ∂2

z )[H
+]G

∂t[HA]G = v1 − v2 +
D

L2
x

([HA]− [HA]G) +D(∂2
y + ∂2

z )[HA]G

∂t[B]G = −v2 +
D

L2
x

([B]− [B]G) +D(∂2
y + ∂2

z )[B]G

∂t[C]G = −v3 +
D

L2
x

([C]− [C]G) +D(∂2
y + ∂2

z )[C]G

∂t[HS]G = v4 +
DHS

L2
x

([HS]− [HS]G) +D(∂2
y + ∂2

z )[HS]G
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42. ábra. Bistabilitás {χ1; 0,1; 0} paramétereknél (a) és oszcilláció {0,3; 2,0; 0}
paramétereknél (b) a CSTR-ben.

Itt a vi függvények változói a gélbeli koncentrációk. A di�úziós együtthatók:

D = 1 ·10−5 cm2s−1, DH+ = 9 ·10−5 cm2s−1 és DHS = 1 ·10−7 cm2s−1. A fenti

rendszerrel a CSTR-t vizsgálva χ2 = 0,1, χ3 = 0 paraméterek mellett χ1 ér-

tékét változtatva bistabilitást tapasztaltam a hidrogénion-koncentrációban.

(42.a ábra) Az F állapotra 8 körüli pH, a T állapotra 4 körüli pH volt a

jellemz®. A negatív visszacsatolás mértékét növelve a szimulációkban nagy

amplitúdójú pH oszcillációt is tapasztaltunk, amely a 42.b ábrán látható. A

szimulációkban kialakult bistabilitás és oszcilláció kvalitatív egyezést mutat

a kísérletekben tapasztaltakkal. Elkészítettem a modell CSTR-beli fázisdi-

agramját is, amelyet a 43. ábra mutatja be. A fázisdiagram a kísérletben

mérthez hasonlóan kereszt elrendez®dés¶. Az ábrán az F állapot stabilitási

határát a folytonos kék, a T állapot stabilitási határát a folytonos piros vonal

mutatja.

A gélben kialakuló dinamikai jelenségek megértéséhez lépésr®l-lépésre ha-

ladtam. Els®ként csak egyetlen pontban vizsgáltam a gél állapotát úgy, hogy

a CSTR elegyét az F állapotban tartottam. A kísérletekhez hasonlóan a szi-

mulációkban sem várhatunk érdekes jelenségeket a gélben, ha a CSTR T ál-

lapotban van. A gélben tehát a CSTR állandó F állapota mellett bistabilitást

(44.a ábra) és nagy amplitúdójú pH oszcillációt (44.b ábra) is tapasztaltam.

Az ábrákon a szaggatott kék vonal jelzi a CSTR állapotát. A 44.a ábrán a
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43. ábra. A Rábai modell nemegyensúlyi fázisdiagramja CSTR-ben χ3 = 0-

nál.

folytonos kék vonal a gél F állapotát, a folytonos piros vonal a gél M állapo-

tát mutatja χ1 függvényében, a 44.b ábrán a fekete vonal jelöli a gél pH-ját

az id® függvényében.

A CSTR és a gél közötti anyagcsere sebességét Lx és a di�úziós együtt-

hatók szabják meg. Ebben az esetben is csak a CSTR F állapota melletti gél

állapotokat vizsgáltam. A 45. ábra képein a folytonos vonalak jellemzik a gél

állapotát és a szaggatott vonal a CSTR állapotot. A kék vonalak a CSTR

és a gél F állapotok határát jelölik, a piros folytonos vonal a gél M állapotá-

nak határát. A 45. ábrán azoknak a számításoknak az eredményei láthatóak,

amelyek a gél vastagságának hatását mutatják be. Az ábrát vizsgálva láthat-

juk, hogy növekv® Lx értékeknél egyre inkább elválik egymástól a CSTR-beli

és a gélbeli elegy viselkedése, és a gél vastagságának növekedésével szélesedik

az oszcillációs tartomány.

A modellben minden komponens azonos di�úziós együtthatóval szere-

pel, kivéve a hidrogénionok. A hidrogénionok gyorsabb di�úziója, gyorsabb

anyagcserét is okoz a többi specieszhez képest. Ennek hatását mutatják be
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44. ábra. Bistabilitás {χ1; 0,1; 0} (a) és oszcilláció (b) {0,16; 0,5; 0} a gélben

(Lx = 0,1 cm).

45. ábra. Gélben kialakuló viselkedést bemutató nemegyensúlyi fázisdiagra-

mok eltér® Lx értékeknél és χ3 = 0-nál: Lx = 0,05 cm (a) Lx = 0,07 cm (b)

és Lx = 0,1 cm (c).



6. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 77

 0,01

 0,1

 1

 10

 100

 0,01  0,1  1

χ
2

χ1

χ
#
2

 0,01

 0,1

 1

 10

 100

 0,01  0,1  1

χ
2

χ1

χ
#
2

Bist. Bist.
O

s
c
.

O
s
c
.

M
 s

ta
te

M
 s

ta
te

F stateF state

(a) (b)

46. ábra. Gélben kialakuló viselkedést bemutató nemegyensúlyi fázisdiagra-

mok eltér® DH+ értékeknél, Lx = 0,1 cm és χ3 = 0: DH+ = 1 · 10−5 cm2s−1

(a), DH+ = 9 · 10−5 cm2s−1 (b).

46. ábrán látható fázisdiagramok, amelyeken az látszik, hogy a térbeli bi-

stabilitás tartománya a di�úziós együttható növelésével jelent®sen sz¶kül.

A di�úziós együtthatók anyagfajtánkét való változtatásának lehet®ségét a

DFUR közelítés adta meg.

A kis mobilitású polielektrolit hatását leíró χ3 tag hatását a 47. ábra

mutatja be. A képeken eltér® nagyságú χ2 értékeknél rajzoltam fel χ1 és χ3

függvényében látható CSTR és OSFR állapotokat. A 47.a ábrán az látható,

hogy amikor a gél bistabil állapotban van, χ3 értékének növelése nem okoz

lényeges különbséget a rendszer dinamikai viselkedésében. χ2 növelésének ha-

tására (47.b ábra) a CSTR T állapot határát jellemz® görbe (folytonos piros

vonal) közelebb kerül, és χ∗3 értéknél keresztezi az F állapot határát jellemz®

görbét (folytonos kék vonal). Ez azt jelenti, hogy χ∗3 értékeknél kisebb tar-

tományban a CSTR megfelel® χ1, χ2 értékeknél oszcillál, felette bistabil. A

gélben hasonló jelenség zajlik le, χ#
3 értékek alatt oszcillációt találunk a gél-

ben, viszont χ3 növelésével az oszcilláció megsz¶nik és bistabilitás alakul ki.

Az oszcilláció megsz¶nése Lengyel és Epstein szerint azt jelzi, hogy a térbeli

rendszerben mintázatok alakulhatnak ki. [53] A 47.c ábrán az látható, hogy
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47. ábra. Gélben kialakuló viselkedést bemutató nemegyensúlyi fázisdiagra-

mok eltér® χ2 értékeknél, Lx = 0,1 cm : χ2 = 0,1 (a), χ2 = 0,5 (b) és χ2 = 1,0

(c).

χ2 értékének tovább növelése azt okozza, hogy a CSTR T és az OSFR M

állapot határát jelz® görbék még inkább elválnak egymástól és eltolódnak a

nagyobb χ2 értékek felé.

Miután megismertük a gél egy pontjának viselkedését a rendszerünkben,

szimulációkat végeztünk a gél y tengelye mentén is. Ezeken az ábrákon kék

színnel az F, sárga színnel az M állapotot jelöltem. A 48.ábra χ3 = 0 pa-

raméter mellett mutatja be egy id®-tér ábrán, ahogyan az M állapotból két

lokális perturbáció (y1 = 0,5 cm és y2 = 1,0 cm) nyomán a gél F állapotba

vált. A szimulált jelenség a kísérletekben tapasztalhatókhoz hasonló, az F

állapot folyamatosan növekszik az M állapot rovására, míg végül a gél egésze

F állapotba kerül. Amennyiben χ2 értékét megnöveljük, úgy térbeli oszcillá-
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48. ábra. Az M állapot perturbációja után kialakuló frontok haladását és

találkozását bemutató id®-tér ábra {0,08; 0,1; 0} a térbeli bistabilitás tarto-

mányában.

ciót is el® tudunk állítani a modellezett gélrészletben. Ezt mutatja be a 49.

ábra. χ#
3 kritikus érték alatt a gélben nagy amplitúdójú térbeli oszcillációt

tapasztaltunk χ1 és χ2 megfelel® értékei mellett.

49. ábra. A gélben kialakuló oszcillácót bemutató id®-tér ábra

{0, 15; 1, 0; 0, 05}.
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50. ábra. Az M állapot perturbációja után kialakuló frontok találkozásával

létrejöv® stacionárius frontpárt bemutató id®-tér ábra {0,05; 0,1; 0,2}.

A χ3 paraméter értékét növelve di�üzióvezérelt instabilitások kialakulá-

sa várható. Az 50. ábrán az látható, hogy amikor χ#
3 kritikus érték feletti

tartományban az M frontot két ponton a korábbihoz hasonlóan gerjesztjük,

azonban a frontok nem olvadnak össze, csak egy kritikus távolságra közelítik

meg egymást. A di�úzióvezérelt instabilitás okozta jelenség hasonló ahhoz,

mint amit a HPSF rendszerben a 6.2.2. fejezetben lézerfénnyel hoztam létre.

Az eltérés annak a következménye, hogy a szimulációkban a gél fala nem

jelent olyan speciális peremfeltételt, amely az F állapotnak kedvezne. A két

független F állapot létrehozásához ezért ebben az esetben legalább két ponton

kellett létrehozni perturbációt, ez vezethet egy stabil �lamentum keletkezé-

séhez.

A kritikus χ3 érték feletti tartományban stacionárius mintázatok kialaku-

lását tapasztaltuk mindkét homogén állapotból kiindulva, akkor ha χ2 értékét

növeltük. Ehhez olyan χ2 állítottunk be ahol a gél χ3 = 0-nál oszcillál. A 47.c

ábrán bemutatott fázisdiagram szerint χ3 = 0 növelésével ez az oszcilláció

megsz¶nik. Nézzük el®ször az esetet amikor kezdetben a gél az F állapotban

van. Ekkor χ1 növelése instabillá teszi az F állapotot, a gélben kialakul az

M állapot de ez nem tud stabilizálódni. A homogén M állapot széttöredezik,
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51. ábra. Az F állapotból kialakuló stacionárius mintázatot bemutató id®-tér

ábra {0, 13; 1, 0; 0, 2}.

elszórt M állapotú régiók jelennek meg (51. ábra). Az is látható, hogy a ki-

alakuló mintázat hullámhossza fokozatosan növekszik az egymás közelében

lév® M állapotú régiók összeolvadásával.

Az ellentétes irányból (homogén M állapotú gél) indulva, de ugyanazo-

kat a paramétereket elérve hasonló dinamikai jelenséget tapasztaltunk: az M

állapot instabilitása elszórt M állapotú régiókat hoz létre majd ezek összeol-

vadása alakítja ki a végs® mintázatok. Az 51. és 52. ábrákon látható mintá-

zatok hullámhosszában lév® különbség abból adódik, hogy az utóbbi ábrán

bemutatott esetben hosszabb id® szükséges a stabil hullámhossz eléréséhez.

Végeztem kétdimenziós szimulációkat is a kiterjesztett Rábai modellel az

y, z síkban. A kétdimenziós mintázat kialakulásának folyamatát a 53. ábra

mutatja be. Az elvégzett szimulációkban az F és M állapotok is stabilnak bi-

zonyultak, mintázatok csak perturbációt követ®en alakultak ki. A mintázat

létrejötte hasonlít a kísérletekben tapasztaltakhoz abban, hogy az M álla-

pot hirtelen, gyorsan veszítette el a stabilitását és a mintázat ezután jött

létre. A szimulációk során kialakuló mintázat végs® elrendez®dését a gél és

az alkalmazott perturbáció geometriája is befolyásolja. A kísérletekben ko-

rong alakú míg a szimulációkban négyzetes geometriájú a gél. Részben ebb®l
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52. ábra. Az M állapotból kialakuló stacionárius mintázatot bemutató id®-tér

ábra {0,15; 1,0; 0,2}.

is eredhet a szimulációkban illetve a kísérletekben kapott mintázatok eltér®

jellege. Ennek részletes vizsgálata érdekes folytatása lehet az itt bemutatott

munkának.

53. ábra. Az M állapotból kialakuló stacionárius mintázat kifejl®dése

{0,14; 1,0; 0,2} ∆t = 1000 s.
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7. Összefoglalás

Doktori munkám során pH oszcillátorok segítségével el®állított kémiai

mintázatokat vizsgáltam. Egyik célomnak megfelel®en azt vizsgáltam, hogy

� az OSFR reaktorok egy rendkívül kritikus paramétere � a gélvastagság

hogyan befolyásolja a ferrocianid � jodátion � szul�tion és a tiokarbamid

� jodátion � szul�tion rendszerek dinamikai viselkedését. A rendszerekkel

végzett vizsgálatokban megmutattam, hogy a két rendszerben a térbeli osz-

cilláció a gélvastagság széles tartományában kialakul. Bebizonyítottam, hogy

a fenti két reakció esetén az oszcilláció periódusidejét nem kizárólag a di�ú-

ziós anyagtranszport id®skálája szabja meg. A kísérletek során éles frontokat

�gyeltem meg a ferrocianid � jodátion � szul�tion rendszerben, míg a tiokar-

bamid � jodát � szul�t rendszerben a relaxációs oszcillációk voltak láthatóak.

A tiokarbamid � jodát � szul�t rendszerben egy korábban nem észlelt álló jód

frontot �gyeltem meg, és javaslatot tettem a kialakulásának magyarázatára.

Az ismert oszcillátorok alapján a stacionárius mintázatok el®állítására

számos rendszer alkalmas elméletileg. A dolgozatomban bemutattam egy

ilyen rendszert, a hidrogén-peroxid � szul�t � ferrocianid rendszer tulajdon-

ságainak felderítését, majd egy tervez®módszer segítségével, szisztematikus

lépések során stacionárius mintázat el®állítását. A HPSF rendszerben a min-

tázat kialakulásának két fajta viselkedésmódját fedeztem fel. Bemutattam,

hogy ennek a rendszernek a fényérzékenysége felhasználható a kialakuló min-

tázat irányítására is. Valamint kísérletileg igazoltam, hogy az általam vizsgált

reakció-di�úzió rendszer képes labirintusok megoldására.

A Rábai-féle pH oszcillátor modell és a CFUR modell továbbfejlesztésével

numerikus szimulációkat végeztem. A számítások során a De Kepper és mun-

katársai által kidolgozott kísérleti tervez®módszert a szimulációkon keresztül

is végrehajtottam. Ennek során a kísérletekben tapasztalt reakció-di�úzió

jelenségeket mint a térbeli bistabilitás és a stacionárius mintázat kvalitatív

módon sikerült reprodukálnom.
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8. Summary

The aim of my PhD study was to investigate chemical pattern formation

using pH oscillators. One of my goals was to study the e�ect of the gel's

thickness on the dynamic behaviour of ferrocyanide � iodate � sul�te and

thiourea�iodate-sul�te systems. I have shown that spatial oscillation appears

in a wide range of the gel's thickness in these systems. The period of the

spatiotemporal oscillation is not only determined on the timescale of the

di�usive feed, but also on the timescales of the inhibitory reactions. In the

ferrocyanide � iodate � sul�te the development of sharp back and leading

fronts were observed, while in the thiourea � iodate � sul�te system the

spatiotemporal oscillations are more relaxation type. In the thiourea � iodate

� sul�te system a new stationary iodine front was spotted. I have suggested an

explanation on the development of that iodione front in which the mechanism

of the reaction and also the di�usion of the di�erent species are considered.

There are many systems which are suitable to form stationary patterns

according to their kinetics and mechanism. In my thesis I presented a cons-

cious process from the cognition to the development of the stationary pat-

tern. Two di�erent pattern formation scenarios have been recorded in the

hydrogen-peroxide � sul�te � ferrocyanide system. I demonstrated that the

light sensitivity of the system can be used to control the pattern formation

in this reaction-di�usion system. By this method we produced localized pat-

terns in a controlled way and I have also shown that these type of patterns

are suitable to solve labyrinths.

I have performed numeric simulations using the Rábai pH oscillator model

by a re�ned CFUR approximation. During the calculations I have followed

the design method suggested by De Kepper and coworkers. This system was

able to reproduce the basic reaction-di�usion phenomena like spatial bista-

bility, oscillation and spatial pattern formation and behaviours qualitatively.
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