A 2007-2011 idıszak alatt elért eredmények a 68172 sz. OTKA által támogatott kutatás során:
A kutatási támogatás négy évében számos, eddig ismeretlen, rendszer kinetikáját és mechanizmusát
tanulmányoztuk, vagy a korábbi ismereteket kiegészítettük, amellyel lehetıvé vált az adott rendszer
pontosabb leírása. Az elért eredmények mindegyike a projektjavaslat értelmében különbözı,
kéntartalmú szervetlen oxianion (szulfit, tioszulfát, tetrationát, pentationát) oxidációs reakcióinak
kinetikai vizsgálatára korlátozódott. Mivel a vizsgált rendszerek java része modellreakcióként
használatos nemlineáris dinamikai jelenségek tanulmányozására, az új ismeretek hozzájárulhatnak
ezek pontosabb megismeréséhez is.
1. Javaslatot tettünk a szulfit-jodát-tioszulfát reakció batch közegő oligooszcillációs viselkedésének
magyarázatára szolgáló Rábai-Beck modell egyszerősítésére. Kiderült, hogy az oszcillációs jelleghez
nem szükséges a részreakciók keresztkatalitikus és keresztinhibíciós hatásának figyelembevétele,
pusztán a szulfit-jodát reakció eddig ismeretlen hidrogénionra nézve szuperkatalitikus (az
autokatalizátor hidrogénion részrendje 2) jellege elegendı.
2. Kísérletileg igazoltuk, hogy a Landolt reakció (szulfit-jodát) sebességi egyenlete valóban tartalmaz
olyan tagot, amelyben az autokatalizátor hidrogénion koncentrációjának második hatványa szerepel.
Egyúttal elsıként mutattuk ki, hogy az ún. Landolt idı a szulfit koncentráció függvényében minimum
görbe szerint változik, a többi anyagfajta koncentrációjának állandósága esetén. A jelenséget a javasolt
mechanizmus alapján értelmeztük.
3. Kimutattuk, hogy pufferelt közegben explicit függvénnyel megadható a Landolt idı koncentráció
függése a szulfit-jodát reakcióban. Ez alapján értelmeztük az irodalomban eddig megjelent, látszólag
egymásnak ellentmondó, a koncentrációfüggésekre más kutatók által adott különbözı
összefüggéseket.
4. A tioszulfát-klorit reakció kulcsfontosságú hipoklórossav-klorit részrendszerének pontosítottuk a
mechanizmusát a kloridfüggés figyelembevételével. Kísérletileg igazoltuk és a javasolt kémiai modell
alapján értelmeztük, hogy a kloridion nemcsak egyszerően növeli a reakció kezdeti sebességét, hanem
megváltoztatja a klór-dioxid termelést mind klorit, mind pedig hipoklórossav feleslegben.
5. Elsıként adtunk magyarázatot arra a jelenségre a tetrationát-bróm reakcióban, hogy redukálószer
feleslegben a bróm mint erélyes oxidálószer hatására hogyan keletkezhet a reakcióban a tetrationátban
lévı kénnél is alacsonyabb oxidációs állapotú ként tartalmazó vegyület (elemi kén, kén-hidrogén).
Kimutattuk, hogy a reakciónak két kinetikailag jól elkülöníthetı szakasza van, az elsı gyorsabb
szakaszban köztitermékként magasabb politionátok képzıdısét valószínősítettük, amelynek lassabb
diszproporciója vezet az elıbb említett alacsony oxidációs állapotú ként tartalmazó vegyületek
keletkezéséhez. A javasolt kinetikai modell a két eltérı idıskálán mért különbözı típusú görbék
(koncentráció-idı illetve abszorbancia-idı) együttes illesztése alapján javasoltuk. Ezt az
értékelésmódot elsıként használtuk és publikáltuk az irodalomban.
6. A tetrationát-bróm reakcióban elért eredményeink alapján újraértelmeztük a tetrationáthipoklórossav reakció mechanizmusát. Hasonlóan mint a tetrationát-bróm reakcióban itt is
megjelennek magasabb politionátok, mint rövid élettartamú köztitermékek, amelyek további reakciói
ugyanúgy kénkiváláshoz és kén-hidrogén keletkezéshez vezetnek már gyengén savas közegben is.
7. Eddigi ismereteink alapján javaslatot tettünk a tetrationát-klorit reakció kémia modelljére, amely
kvantitatíven képes értelmezni a front terjedési sebességnek a korábban mért és közölt váratlan
koncentráció függését. Kimutattuk, hogy modellalkotáskor minden olyan direkt illetve indirekt
reakciót figyelembe kell venni, ami direkt vagy indirekt módon hatás gyakorol a hidrogénion
koncentrációra.
8. Értelmeztük a tioszulfát-jodát (Landolt típusú) reakcióban a Landolt idı után megjelenı jód
képzıdésének kinetikai sajátosságait. A bonyolult koncentráció-idı görbék kvantitatív leírásához egy
19 lépéses kinetikai modellt javasoltunk.
9. Kimutattuk, hogy a tritionátion jódos oxidációja (hasonlóan a tetrationátionéhoz) a jodidion által
autoinhibiált, s az autoinhibícióért döntıen a reakciót indító gyors elıegyensúly felelıs, s a trijodidion
kinetikai inaktivitása csak kismértékben járul hozzá ehhez a jelenséghez.
10. Igazoltuk, hogy a tetrationát-perjodát reakció fényérzékeny, a direkt oxidáció elhanyagolható a
fotokatalizált úthoz képest. Kimutattuk, hogy a jód mellett a jodidion is katalizálja a reakciót egy
érdekes kereszteffektuson keresztül, miszerint a tetrationátot a jód oxidálja jodidion keletkezése
közben, míg a képzıdött jodidiont a perjodát jóddá oxidálja jodát keletkezése közben.
11. Gyengén lúgos közegben, HPLC-vel egyidejőleg követve a tioszulfát- és a tetrationátkoncentráció-idı görbéket, javaslatot tettünk a tioszulfát-klorit reakció mechanizmusára.
12. Egy 28 lépéses bonyolult kinetikai model segítségével értelmeztük a tioszulfát-perjodát (Landolttípusú) reakció szokatlan abszorbancia-idı görbéit. Kimutattuk, hogy a reakció kulcsköztiterméke a

hipojódossav, amely a reakció kezdeti (Landolt-idı) szakaszában halmozódik fel. Ennek, valamint a
reakció késıbbi fázisában zajló folyamatok segítségével értelmezhetı, hogy a Landolt-idı után
megjelenı jód mennyisége egy bizonyos határon túl nem növelhetı. Ez a viselkedés eltér a szokásos
Landolt típusú reakciók viselkedésétıl. Kimutattuk azt is, hogy a reakció kezdeti szakasza pH
független, ami szükségessé teszi a rendszerben megjelenı pH oszcillációs viselkedés magyarázatának
újragondolását.
13. HPLC-vel egyidejőleg követve a pentationát-, tioszulfát- és tetrationát-koncentráció-idı görbéket
javaslatot tettünk a pentationát-ion lúgos hidrolízisének kinetikai modelljére. Magyarázatot adtunk
arra, hogyan képzıdhet a diszproporció során hexationát-ion, amelynek stabilitása lúgos közegben
kisebb mint a pentationát-ioné.
14. Kísérletileg elıször mutattuk ki és a tiokarbamid-tioszulfát analógiára építve értelmeztük a
komplex pH oszcillációk megjelenését a tiokarbamid-jodát-szulfit reakcióban.
15. Megkezdtük a tetrationát-klorit reakció analógiáján keresztül a tritionát-klorit reakció egyik
alrendszerének, a tritionát-klór dioxid reakciónak, a kinetikájának és mechanizmusának felderítését. A
végcél további vizsgálatok után egy új, jól kontrollálható rendszer teljes kinetikai megismerése térbeli
struktúrák tanulmányozásához.
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