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Kutatómunkánk fő célja a nemlineáris lépéseket is tartalmazó kémiai mechanizmusok és 

fizikai folyamatok kölcsönhatásában kialakuló időben és térben periodikus jelenségek, az 

oszcilláló kémiai reakciók és a kémiai mintázatképződés tanulmányozása. Ez idáig számos 

ilyen rendszert sikerült előállítanunk. A legutóbbi 3 évben is a spontán önszerveződéssel 

kialakuló periodikus kémiai rendszerek új variánsait kerestük, felhasználva azokat az általunk 

vagy közreműködésünkkel kimunkált módszereket, amelyekkel oszcilláló kémiai reakciók, 

továbbá dinamikus és stacionárius struktúrák tervezés útján létrehozhatók. Az új rendszerek 

viselkedésének magyarázatára mechanizmust javasoltunk, modellszámításokat és 

számítógépes szimulációkat végeztünk. Kutatócsoportunk a 2013-2015 időszakban elért 

eredményei a következők: 

(1) Aminosavakat reagensként tartalmazó oszcilláló reakciókat állítottunk elő. A 

glicin és a threonin KMnO4-os oxidációja áramlásos reaktorban oszcilláló kinetika 

szerint játszódik le. Megadtuk az oszcillációk eredetét magyarázó kémiai 

mechanizmust, ennek érvényességét modellszámításokkal valószínűsítettük.1 

(2) Alkalmazva a korábban kidolgozott módszerünket indukált oszcillációk 

generálására (Nature, 2005), periodikusan változó specieszeloszlást regisztráltunk 

egy pH-oszcillátor (BrO3
– – SO3

2–) és egy pH-függő komplexképződési egyensúly 

(Ni2+ – hisztidin) összekapcsolásával.6 

(3) Az általunk korábban használt módszerrel (JACS, 2011) a nagy amplitúdójú (ΔpH 

3-4) BrO3
– – SO3

2– összetételű CSTR pH-oszcillátort átalakítottuk az alkalmazás 

szempontjából sokkal ígéretesebb félig-zárt és zárt változattá.12 

(4) Együttműködésben koreai kutatókkal egy pH-érzékeny hidrogél felületének 

állapotát (adszorpciós-deszorpciós tulajdonságát) periodikusan változtattuk egy 

olyan rendszerben, amelyben a pH-t egy pH-oszcillátor alakította. A rendszerbe 

bevitt Ag nanorészecskék periodikus adszorpcióját és deszorpcióját tapasztaltuk.3 
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(5) Francia partnerünkkel korábban javasolt félempirikus tervezési módszert (Science, 

2009) alkalmazva Turing struktúrát és egyéb reakció-diffúzió szerkezeteket 

állítottunk elő OSF-gélreaktorban a BSF reakcióban.10 

(6) Kalcium-oszcillátorunkat (CaEDTA-FIS rendszer, JPC, 2006) OSF-gélreaktorba 

vezetve a gélben Ca2+-mintázatok kialakulását figyeltük meg. Az erről készünk 

kéziratunk egyik ábráját a cikket közlő Chemical Communications folyóirat a 

címoldalán közölte.5 

(7) Az Al3+ és NaOH csapadékos reakcióban, TSF-gélreaktorban Al(OH)4
– és 

Al(OH)3 specieszekből képződő mozgó és egymást kioltó reakció-diffúzió 

szerkezeteket állítottunk elő.4 

(8) Egy 5-változós kinetikai modellt használva, szimulációkkal megkerestük azokat a 

kísérleti feltételeket, amelyek mellett OSFR-ben reakció-diffúzió szerkezetek 

alakulhatnak ki.13 

(9) Szulfition és különböző oxidálószerek (BrO3
–, IO3

–, H2O2) között lejátszódó 

autokatalitikus reakciókban (ezek sok pH-oszcillátor alapreakciói) általános 

jellemvonásokat állapítottuk meg.2 

(10) Landolt típusú reakciókban OSFR-ben létrehozható reakció-diffúzió struktúrák 

megjelenésének lehetőségét vizsgáltuk szimulációkkal. A szimulált eredmények 

összhangban vannak a kísérleti megfigyelésekkel.7,8 

(11) Az Accounts of Chemical Research című folyóirat (i.f. 24,35) főszerkesztőjének 

meghívására – főleg saját eredményeket tartalmazó – „review” cikket írtunk az 

ismert pH-oszcillátorok csoportosításáról, működési mechanizmusukról és 

potenciális alkalmazási lehetőségeikről.11 

 

Lábjegyzet: 

 CSTR folyamatosan kevert tank reaktor 

 OSFR egy-oldalról táplált reaktor 

 TSFR két-oldalról táplált reaktor 

 FIS Fe(CN)6
4– –IO3

– – SO3
2– 

 BSF BrO3
– –SO3

2– – Fe(CN)6
4– 
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