FAREBNÉ
VLNY
Chemické oscilácie
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arebné vlny alebo chemické oscilácie sú chemické reakcie, ktorých
priebeh vykazuje oscilačné správanie, t.j. rýchlosť premeny reagujúcich
látok a niektorých ovplyvňujúcich látok sa periodicky mení. Striedajúce sa
zrýchľovanie a spomaľovanie takýchto reakcií ovplyvňuje niekoľko faktorov: teplota, koncentrácie reaktantov, kvalita prostredia, (ne) prítomnosť
rozličných iónov a. i. Svojou povahou a pre svoje správanie sú považované
za dynamický systém. V prípadoch, kedy opakovaná zmena ľubovoľného
parametra o určitú veľkosť na počiatku vedie zakaždým k iným následkom
(výsledkom), je veľmi ťažké predpovedať jej vývoj a veľmi často je zložité
určiť aj počiatočné podmienky či počiatočný stav takéhoto systému. Takéto sústavy nazývame nelineárny dynamický systém.

Nelineárna dynamika je univerzálnou medziodborovou vedeckou disciplínou, ktorá dnes hodno a svojimi výsledkami prispieva do mnohých oblasživota. Predmetom jej skúmania je zložité časové a časovo-priestorové
dynamické správanie najrôznejších sústav od rela vne jednoduchých fyzikálnych modelov cez zložitejšie systémy chemické až po vysokoorganizované biologické (cirkadiálne rytmy), ekologické (potravinové reťazce), či
dokonca ekonomické a sociologické sústavy. Objekty takýchto sústav môžu
byť chemické zlúčeniny, živé organizmy, ale aj napr. ekonomické veličiny
ako hrubý domáci produkt, úroveň nezamestnanos , ceny akcií a pod. Ďalšími príkladmi takéhoto správania môžu byť pulzujúce elektrické obvody
a turbulencia vo fyzike, prudké zmeny počasia v meteorológii, oscilačné
reakcie v chémii, populačná dynamika v rôznych biodisciplínach, ale aj
striedanie konjunktúry a recesie v ekonomických systémoch a obmieňanie
pravicových a ľavicových vlád v poli ke.
Medzi najdôležitejšie a najlepšie preskúmané chemické nelineárne dynamické systémy patria reakcie typu Belousovova-Žabo nského. Tieto reakcie poskytujú celý rad fascinujúcich javov – od bistability, cez periodické
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Obr. 1 Schéma Belousovovej
-Žabo nského oscilačnej reakcie

Obr. 2 Závislosť potenciálu Pt-elektródy
od času pri BŽ reakcii s kyselinou citrónovou
katalyzovanou Ce-iónmi

oscilácie medziproduktov, až po zložité oscilácie a chaos. Samotná Belousovova-Žabo nského (BŽ) reakcia bola publikovaná v roku 1958 Belousovom ako oxidácia kyseliny citrónovej bromičnanovými iónmi za prítomnosceričitých iónov. Reakcia bola zaujímavá svojim vizuálnym efektom, kde
sa oscilačne menila farba sústavy medzi žltým a bezfarebným roztokom.
Princíp mechanizmu Belousovovej-Žabo nského reakcie je možné opísať
ako systém dvoch do seba zapadajúcich „kolies“ (Obr. 1).
V procese (a) prebieha autokataly cká oxidácia Ce3+ iónov bromičnanom
za vzniku medziproduktu HBrO2. Oxidovaná forma katalyzátora reaguje so
zmesou kyseliny malónovej (MA) a brómmalónovej (BrMA) v procese (b),
za vzniku redukovanej formy a bromidových iónov. Práve Br− ióny hrajú
v oscilačnom mechanizme kľúčovú úlohu. Majú to ž schopnosť inhibovať
autokataly cký proces (a). Ak sa ich koncentrácia zvýši až na kri ckú hodnotu, dôjde k „prepnu u“ procesu (a) na reakciu HBrO2 s bromidovými
iónmi za vzniku Br2, ktorý následne brómuje organický substrát. Autokataly cká tvorba Ce4+ je zablokovaná a dominantný je proces (b). Po vyčerpaní
inhibítora Br− sa opäť začína zvyšovať rýchlosť procesu (a) a koncentrácia
redukovanej formy katalyzátora (Ce3+) začína opäť klesať. Pomer rýchlos
procesov (a) a (b) sa takto periodicky
mení, čoho dôsledkom sú koncentračné oscilácie redukovanej a oxidovanej
formy katalyzátora prejavujúce sa pulzujúcimi zmenami potenciálu pla novej
elektródy (Obr. 2), prípadne farebnými
Obr. 3 Vývoj chemických vĺn
zmenami reakčného roztoku.
v Belousovovej-Žabo nského reakcii
Ďalším zaujímavým nelineárnym javom je tvorba priestorových štruktúr.
Ak by sme pôvodne homogénny roztok BŽ reakcie s feroínom vyliali na
Petriho misku, po chvíli by sa v červeno zafarbenom prostredí začali s ná-
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hodne vznikajúcich cen er šíriť modré krúžky
– chemické vlny, ako to vidno na Obr. 3. Tento
jav vzniká kombináciou nelineárnej oscilačnej
kine ky BŽ reakcie a transportných procesov
ako difúzia a prúdenie. Predpokladá sa, že
podobným mechanizmom sa tvoria štruktúry
v živých organizmoch ako napr. povrchové zafarbenie (zebra, motýle), ale aj morfogenéza
zložitých organel či celých orgánov.

VYTVOR SI SÁM

Okrem Belousovova-Žabo nského reakcie je
dnes známy už veľký počet chemických oscilátorov na báze bromičnanov, aj iných halogén obsahujúcich zlúčenín, ale i nehalogénové oscilátory založené na zložitej chémii
prechodných kovov, ako sú napr. mangán
a chróm. Veľký význam majú oscilácie pozorované v živých organizmoch. Dobre preštudované sú glykoly cké oscilácie v kvasinkách
a zvláštnu pozornosť venuje súčasná fyziológia vápnikovej dynamike prítomnej v bunkách najrôznejšieho typu.
Chemikálie a pomôcky: NaBr, NaBrO3, H2SO4 (konc.), kyselina malónová alebo citrónová, feroín, kadičky, tyčinka, Petriho miska (Ø 90 mm),
milimetrový papier, stopky.
Postup: pripravíme zásobné roztoky:
roztok č. 1: 67 ml H2O + 5 g NaBrO3 + 2 ml 96 % H2SO4
roztok č. 2: 1 g NaBr + 10 ml H2O;
roztok č. 3: 1 g kyseliny malónovej + 10 ml H2O
K 6 ml roztoku č. 1 v kadičke pridáme 0,5 ml roztoku č. 2 a 1 ml roztoku č. 3. Dobre premiešame a počkáme, kým vyprchá bróm (neprivoniame!). Potom pridáme 1 ml koncentrovaného feroínu, premiešame a vylejeme na Petriho misku. Po niekoľkých minútach sa začnú
tvoriť priestorové štruktúry. Po premiešaní roztoku v Petriho miske
sa štruktúry strácajú, ale po istom čase sa začnú opäť vytvárať. Ak
podložíme pod misku milimetrový papier, stopkami môžeme približne merať rýchlosť tvorby priestorových štruktúr.
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