
 1 

 
 

Doktori értekezés 

 

Abrankó-Rideg Nóra 

 
TENZIDEK FOLYADÉK/GÁZ HATÁRFELÜLETEN KIALAKULT ADSZORPCIÓS 

RÉTEGÉNEK VIZSGÁLATA SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL 

 

Témavezetők: Dr. Jedlovszky Pál, egyetemi tanár 

  Dr. Varga Imre, egyetemi adjunktus 

 
 

Kémia Doktori Iskola 

Iskolavezető: Dr. Inzelt György, egyetemi tanár 

 
Analitikai, kolloid- és környezetkémiai, elektrokémiai program 

Programvezető: Dr. Záray Gyula, egyetemi tanár 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar 

Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék 

Határfelületi és Nanoszerkezetek Laboratóriuma 

 
Budapest, 2014



 2 

Köszönetnyilvánítás 

 

 

Köszönöm témavezetőmnek, Dr. Jedlovszky Pálnak, hogy lehetőséget teremtett arra, 

hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a csoportjában dolgozzak. 

Köszönettel tartozom felelősségteljes szakmai irányításáért és fáradhatatlan 

bíztatásáért, amellyel terelgette munkámat egészen e dolgozat végső formájának 

megszületéséig. 

Köszönetemet fejezem ki másik témavezetőmnek, Dr. Varga Imrének kutatómunkám 

anyagi támogatásáért, valamint az együtt végzett munka során szerzett 

élettapasztalatokért. Hálás vagyok, hogy elfogadta, hogy érdeklődésem a kísérleti 

kutatástól a számítógépes szimuláció felé fordult. 

Köszönettel tartozom Dr. Gilányi Tibornak, a Határfelületi és Nanoszerkezetek 

Laboratóriuma vezetőjének a lehetőségért, hogy laboratóriumában dolgozhattam, és 

biztosította a munkám sikerességéhez szükséges műszeres hátteret. Köszönöm 

doktorandusz társaimnak és a laboratórium dolgozóinak, hogy szakmai tanácsaikkal 

és kellemes légkör megteremtésével segítették munkámat. 

Külön köszönettel tartozom Dr. Darvas Máriának, aki bevezetett a számítógépes 

szimuláció rejtelmeibe, és végtelen türelemmel válaszolt a tanulási folyamat során 

felmerülő számtalan kérdésemre. 

Köszönöm barátaimnak, hogy szakadatlan biztatásukkal, ösztönzésükkel 

bátorítottak, és lendítettek át a doktorandusz évek hullámvölgyein. 

Szeretnék köszönetet mondani családomnak, akik támogatására és 

segítségnyújtására minden helyzetben számíthattam, hogy szeretettel és türelemmel 

támogattak céljaim elérésében. 

Végezetül szeretném megköszönni kislányomnak, Julcsinak, hogy határtalan 

türelméről tett tanúbizonyságot az értekezés megírásának időtartama alatt. Külön 

köszönöm férjemnek, Dr. Abrankó Lászlónak bíztató szavait, szakmai tanácsait és 

azt, hogy szeretettel támogatott a doktori képzés rögös útján. 

 



 3 

Tartalomjegyzék 

1. Bevezetés ............................................................................................................... 5 

2. Rövidítések és jelölések jegyzéke .......................................................................... 8 

3. Irodalmi áttekintés .................................................................................................. 9 

3.1. Felületaktív anyagok ........................................................................................ 9 

3.1.1. Felületaktív anyagok szerkezetének általános leírása ............................... 9 

3.1.2. Az ionos fejcsoport megválasztásának általános kérdései ...................... 13 

3.1.3. A hidrofób csoport megválasztásának általános kérdései ....................... 13 

3.1.4. Tenzidek típusai ....................................................................................... 14 

3.2. Felületaktív anyagok adszorpciója folyadékokból F/G határfelületen ............. 16 

3.2.1. A határfelület és a termodinamikai többletmennyiségek .......................... 18 

3.2.2. Gibbs adszorpciós egyenlete .................................................................. 20 

3.2.3. Adszorpciós modellek .............................................................................. 22 

3.2.4. Adszorpció oldatokból .............................................................................. 25 

3.2.5. Adszorpciós modellek folyadékból történő adszorpció leírására ............. 27 

3.3. Adszorpciós réteg jellemzése kísérleti módszerekkel F/G határfelületen ....... 27 

4. Célkitűzések ......................................................................................................... 29 

5. Az alkalmazott molekuláris szimulációs módszerek bemutatása .......................... 30 

5.1. Molekuláris dinamika ...................................................................................... 31 

5.2. Kölcsönhatások modellezése a számítógépes szimulációkban ..................... 34 

5.2.1. Molekuláris rendszerek szimulációja ....................................................... 34 

5.2.2. Kölcsönhatások és hosszútávú korrekcióik ............................................. 36 

5.3. Valódi határfelület meghatározására szolgáló módszerek ............................. 38 

5.3.1. A valódi határfelület meghatározás általános kérdései ............................ 38 

5.3.2. A valódi határfelület meghatározás számítógépes módszerei ................. 40 

5.3.3. Az ITIM módszer ...................................................................................... 41 

5.3.4. A határfelület tulajdonságai ...................................................................... 42 

5.3.4.1. A felület érdességének jellemzése .................................................... 42 

5.3.4.2. A felületi molekulák orientációja ........................................................ 44 

5.3.4.3. Laterális kölcsönhatások és a laterális diffúzió mechanizmusa ........ 44 

5.3.4.4. Adszorpció ........................................................................................ 45 

6. Az in silico vizsgált rendszerek ............................................................................. 46 

6.1. Az alkalmazott szimulációs modell leírása ..................................................... 46 



 4 

7. Az adszorpciós réteg szerkezete .......................................................................... 52 

7.1. Sűrűségprofil .................................................................................................. 52 

7.2. A tenzid szénhidrogénláncok felületi orientációja és konformációja ............... 55 

7.3. A határfelület érdessége ................................................................................. 60 

8. A fejcsoportok bemerülése a vizes fázisba ........................................................... 63 

8.1. Rétegek definiálása az ITIM analízishez ........................................................ 63 

8.2. Tenzidek bemerülése ..................................................................................... 66 

9. A tenzid molekulák laterális dinamikája a F/G határfelületen ................................ 81 

9.1. Tenzidek határfelületen történő laterális diffúziója .......................................... 82 

9.2. Felületaktív molekulák laterális diffúzójának mechanizmusa ......................... 87 

10. Összefoglalás ..................................................................................................... 95 

11. Summary ............................................................................................................ 98 

12. Publikációs jegyzék .......................................................................................... 100 

Irodalomjegyzék ..................................................................................................... 101 

13. Kivonat .............................................................................................................. 106 

14. Abstract ............................................................................................................. 107 

 



 5 

1. Bevezetés 
 

A tenzidek a felületaktív anyagok iskolapéldái. Egymástól elkülönülő apoláris és 

poláris molekularészletükkel, az úgynevezett amfipatikus szerkezetükkel 

magyarázható, hogy már kis koncentrációban is hajlamosak a felületen való 

felhalmozódásra. Felületi feszültséget csökkentő hatásuk ismert, ezt a kedvező 

tulajdonságukat használják ki előszeretettel a vegyipar számos területén. Ez 

motiválja a kutatókat, hogy minél szerteágazóbb ismeretekre tegyenek szert a 

tenzidek felületi tulajdonságairól.1-10 A tenzidek határfelületen való molekuláris szintű 

elrendeződése jól ismert: poláris molekularészletük a poláris közeg, míg apoláris 

molekularészletük az apoláris közeg felé fordul. Ezzel szemben igen keveset tudunk 

a határfelület szerkezetének atomi szintű felbontásáról, valamint a határfelület 

dinamikájáról. 

A határfelület atomi felbontású szerkezetének vizsgálati lehetőségeit három nagy 

csoportba sorolhatjuk.11 Az első kategóriát alkotják a kísérleti szerkezetvizsgáló 

módszerek. Annak ellenére, hogy az érzékeny szerkezetvizsgáló technikák hatalmas 

fejlődésen mentek keresztül az elmúlt évtizedekben, az irodalomban csak néhány 

olyan közleményt találunk, amely a tenzideket tartalmazó határfelület szerkezetét 

atomi szintű felbontásban vizsgálja.1-8, 12-18 A tudományos folyóiratokban talált 

kísérleti munkák közül kiemelkedő Penfold és kollégáinak munkája. Penfold és 

kutatócsoportja neutron visszaszórási vizsgálatokat végzett ionos tenzidek víz/levegő 

határfelületen kialakult adszorpciós rétegein.1, 6, 12 A határfelület szerkezetét vizsgáló 

módszerek második csoportját alkotják az elméleti megközelítések (például: 

integrálegyenlet-elméletek, sűrűségfunkcionál-elméletek). Az elméleti szemlélet 

azonban mindig alkalmaz közelítéseket, illetve valamilyen, a valódi rendszer 

viselkedését jellemző modellt, amely maga sem mentes közelítésektől. Ezért az 

elméletek érvényességét mindig igazolnunk kell a kísérleti eredményekkel való 

egyezés alapján.19 Az előzőekben ismeretett két vizsgálati módszercsoporton túl 

azonban létezik egy napjainkban igen dinamikusan fejlődő vizsgálati lehetőség, 

amelyet már a természettudományok számos más területén is egyre szélesebb 

körben alkalmaznak, a számítógépes szimulációk módszere. Hasonlóan az elméleti 

megközelítésekhez, számítógépes szimuláció során is modellrendszerrel 

helyettesítjük a valódi rendszert. A modellrendszer tulajdonságait azonban egzakt 
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módon, közelítések alkalmazása nélkül tudjuk meghatározni, kiküszöbölve az 

elméleti szemlélet során használt közelítésekből eredő hibákat. A számítógépes 

szimuláció tehát képes az elméletek érvényességét, míg a kísérletek képesek az 

elméleti megközelítésben, valamint a számítógépes szimulációban alkalmazott 

modellek érvényességét alátámasztani. Más szóval, a számítógépes szimulációból 

származó eredmények megbízhatóságát is csak a kísérleti adatokkal való egyezés 

igazolhatja. A határfelület szerkezetének vizsgálati lehetőségeit és a módszerek 

között fennálló kapcsolatokat az 1.1. ábra mutatja be.11, 19 

 

1.1. Ábra A határfelület szerkezetének meghatározásával foglalkozó módszerek 

kapcsolata [Forrás: 19] 

 

A fent leírtak tükrében, érzékeny szerkezetvizsgáló módszerek hiányában a 

számítógépes szimulációt találtam megfelelő módszernek, hogy különböző 

szerkezetű tenzidek víz/levegő határfelületen kialakuló adszorpciós rétegeinek 

szerkezetét vizsgáljam. 
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Doktori értekezésem felépítése a következő. A vizsgálataim tárgyát képező 

tenzideket, az adszorpció jelenségét és az adszorpciós modelleket az irodalmi 

áttekintésben (3. fejezet) mutatom be, majd ezt követően fogalmazom meg 

célkitűzéseimet (4. fejezet). Az alkalmazott számítógépes szimulációs technikák és a 

vizsgált rendszerek bemutatására az 5. és 6. fejezetekben kerül sor. A 7-9. 

fejezetekben ismertetem és értékelem a vizsgálatok eredményeit. Értekezésemet 

végül összefoglalással (10. fejezet) fejezem be. 
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2. Rövidítések és jelölések jegyzéke 
 

F/G határfelület: folyadék/gáz határfelület 

S/G határfelület: szilárd/gáz határfelület 

c.m.c.: kritikus micellaképződési koncentráció 

MC szimuláció: Monte-Carlo szimuláció 

MD szimuláció: Molekuláris dinamika szimuláció 

ITIM: Identification of the Truly Interfacial Molecules: valódi felület meghatározására 

szolgáló módszer 

PA: pentanol 

OA: oktanol 

DA: dodekanol 

DTAC: dodecil-trimetil-ammónium-klorid 

SDS: nátrium-dodecil-szulfát 

MSD: Mean Square Lateral Displacement: Átlagos négyzetes laterális elmozdulás 
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3. Irodalmi áttekintés 
 

3.1. Felületaktív anyagok 
 

A felületaktív anyagok olyan természetes vagy mesterséges eredetű amfipatikus 

anyagok, amelyek képesek két, egymással nem elegyedő fázis által alkotott 

határfelületen megkötődni, és ezáltal megváltozatni a felület szabadenergiáját. 

Ezeket az anyagokat igen nagy hatékonysággal használják a vegyipar számos 

területén. Tenzideket alkalmaznak például nedvesítőszerként, detergensként, 

szappanokban vagy emulziót stabilizáló anyagként, de használják őket a gépjármű 

hajtóanyag gyártás, vagy gyógyszerek, illetve háztartási mosó- és tisztítószerek, 

kozmetikumok előállítása során. Tenzideket használnak továbbá a kőolaj kitermelés 

során a fúróiszapban, illetve flotálószerként az ércdúsítási folyamatokban. Ezeken a 

hagyományosnak tekinthető felhasználásokon túl ma már olyan csúcstechnológiai 

területeken is fontos szerepet játszanak ezek az anyagok, mint a nyomtatás, 

mágneses rögzítés, biotechnológia és víruskutatás. Ez a széleskörű felhasználás 

újabb tudományos fejlesztésekre sarkallta a tudományos társadalmat. A fejlesztések 

két irányba történtek. A tudományos érdeklődés egyaránt fordult biológiai 

rendszerekben előforduló tenzidek kivonására, vagy előállítására, illetve a 

hagyományos, és az újonnan előállított felületaktív anyagok tulajdonságainak 

megismerésére, értelmezésére.20-26 

 

3.1.1. Felületaktív anyagok szerkezetének általános leírása 

A folyadék/gáz (F/G) határfelületen levő molekulák aszimmetrikus erőtérben vannak, 

potenciális energiájuk nagyobb, mint a tömbfázisban levő molekuláké. Ennek oka, 

hogy kölcsönhatásuk a folyadék fázisban levő többi molekulával sokkal erősebb, mint 

a gázfázist alkotó molekulákkal. Ez azzal magyarázható, hogy a kis sűrűségű 

gázfázis ritka, így a határfelületi molekulák kevés gázfázisbeli molekulával tudnak 

kölcsönhatást kialakítani.24 

A felületaktív anyagok amfipatikus vegyületek. Ez azt jelenti, hogy szerkezetükben 

két egység különíthető el: a liofób, vagy más néven aliofil molekularész és az 

oldószer molekulái közötti vonzó kölcsönhatás igen gyenge, míg a másik egység, a 
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liofil rész erős kölcsönhatás kialakítására képes a tömbfázis molekuláival. Ezzel az 

amfipatikus szerkezettel magyarázható az a jelenség, hogy akár kis koncentrációban 

jelenlevő tenzidek is hajlamosak a felületen koncentrálódni, adszorbeálódni. A 

tenzidek felületen való felhalmozódása csökkenti a folyadék fázis úgynevezett felületi 

feszültségét. A felületi feszültség pedig nem más, mint az az izoterm reverzibilis 

munka, ami a folyadékfelszín képződésének fajlagos felületi szabadenergia-többlete, 

más szóval a felület nagyobbításához szükséges munka. A felületen való 

felhalmozódáson túl a felületaktív anyagok képesek oldatban aggregálódni, és olyan 

különleges szerkezeteket létrehozni, mint a micellák és a kettős rétegek. 

Ahhoz, hogy egy adott rendszerben egy molekula csökkentse a felületi feszültséget, 

amfipatikus kémiai szerkezettel kell rendelkeznie. A közeg polaritásától, a 

felhasználási körülményektől (hőmérséklet, elektrolit illetve szerves anyag jelenléte) 

függően a felületaktív tulajdonságért felelős liofil és liofób molekularészek igen 

változatos szerkezetűek lehetnek. Erősen poláris oldószerek esetén, mint amilyen 

például a víz, a liofób molekularész legtöbbször szénhidrogénlánc, ritkábban 

megfelelő hosszúságú sziloxán lánc, vagy halogén illetve oxigén atomot tartalmazó 

szénhidrogénlánc. Gyengén poláris oldószerek esetén az előzőekben felsorolt 

molekularészek közül már csak néhány használható. Erősen poláris oldószer esetén 

a molekula fejcsoportja általában ionos vagy erősen poláris csoport. 

Vizes oldatokban tehát olyan molekulákat használhatunk felületaktívként, amelyek 

rendelkeznek apoláris szénhidrogénlánccal, és erősen poláris vagy ionos 

fejcsoporttal. Tenzidek híg vizes oldataiban a felületaktív anyagok egyedi molekulák 

formájában vannak jelen, és a termodinamikailag legkedvezőbb állapot 

megteremtése érdekében adszorbeálódnak a határfelületen. Az adszorpció 

következtében a tenzid poláris csoportja a vízbe merül, kölcsönhatást alakít ki a 

poláris közeggel, szolvatálódik. A tenzid molekulák apoláris szénhidrogénlánca pedig 

az ún. hidrofób kölcsönhatás következtében a vizes fázisból az apoláris fázisba kerül, 

így csökkentve a poláris vízmolekulákkal való érintkezést. A tenzidek adszorpciója 

következtében a víz/levegő határfelületen monomolekulás réteg jön létre, és csökken 

a poláris közeg felületi felszültsége. A felületi feszültség csökkentő hatás azonban 

csak egy jól meghatározható tenzid koncentrációig fokozható tovább. Ez a jelenség 

ugyancsak a hidrofób kölcsönhatással magyarázható: egy kritikus koncentrációt 

meghaladva – amit kritikus micellaképződési koncentrációnak, c.m.c.-nek nevezünk 



 11 

– az amfipatikus molekulák a tömbázisban aggregálódnak, micellákat hoznak létre. A 

micellaképződés során a hidrofób effektus okozta termodinamikai hajtóerő ellen az 

entrópia következtében a molekulák hőmozgása, és ionos tenzidek esetén az 

elektrosztatikus taszítás dolgozhat. A c.m.c. értéke a tenzidre és közegre jellemző, de 

számos egyéb tényező is befolyásolja, mint például: a hőmérséklet, nyomás valamint 

szintetikus felületaktív anyagok esetén az előállítás során kialakuló melléktermékek, 

mint szennyezők jelenléte.23 

A felületaktív molekulákat a fejcsoport jellege alapján négy fő csoportba szokás 

sorolni: nemionos, anionos, kationos és ikerionos molekulák. A felületaktív molekulák 

osztályozását a 3.1.1.1. táblázat foglalja össze. A táblázatban vastag betűvel 

emeltem ki a doktori munka során vizsgált tenzidek nevét és szerkezeti képletét. 
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3.1.1.1.Táblázat Felületaktív anyagok csoportosítása a poláris fejcsoport jellege alapján 

Csoport Példa Képlet 

Anionos felületaktív anyag: 

Vizes közegben a molekula poláris 

csoportja negatív töltést hordoz. 

Nátrium-sztearát 

Nátrium-dodecil-szulfát 

Nátrium-dodecil-benzilszulfonát 

CH3(CH2)16COO-Na+ 

CH3(CH2)11OSO3-Na+ 

CH3(CH2)11C6H4SO3-Na+ 

Kationos felületaktív anyag: 

Vizes közegben a molekula poláris 

csoportja pozitív töltést hordoz. 

Laurilamin-hidroklorid 

Dodecil-trimetilammónium-klorid 

Cetiltrimetilammónium-bromid 

CH3(CH2)11NH3+Cl- 

C12H25N+(CH3)3Cl- 

CH3(CH2)15N+(CH3)3Br- 

Ikerionos felületaktív anyag:  

Vizes közegben a molekula poláris 

csoportja pozitív és negatív töltést is 

hordoz. 

Dodecil betadin 

Lauramidopropil betadin 

Kokoamido-2-hidroxipropil szulfobetadin 

C12H25N+(CH2)3CH2COO- 

C11H23CONH(CH2)3N+(CH3)2CH2COO- 

CnH2n+1CONH(CH2)3N+(CH3)2CH2CH(OH)CH2SO3- 

Nemionos felületaktív anyag:  

Vizes közegben a poláris csoport 

töltéssel nem rendelkezik. 

Alkil-alkoholok: pentanol 

                         oktanol 

                         dodekanol 

Polietilén-oxidok 

Polietilén-alkoholok 

C5H11OH 

C8H17OH 

C12H25OH 
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3.1.2. Az ionos fejcsoport megválasztásának általános kérdései 

A tenzid fejcsoport töltésének megválasztása alapvető fontosságú az adszorpciós 

folyamatok tervezésénél. A fejcsoporti töltés és a határfelületen való megkötődés 

kapcsolata a folyadék/szilárd határfelületen lejátszódó adszorpciós folyamat során a 

legszemléletesebb. 

A természetben a legtöbb felszín negatív töltést hordoz. Ilyen típusú felszínek esetén 

kationos tenzidet alkalmazunk. A tenzid, pozitív töltésű fejcsoportja és a negatív töltésű 

felszín közötti elektrosztatikus kölcsönhatás révén megkötődik, mialatt a szénhidrogénlánc 

a felszíntől eltávolodik. Az adszorpciós folyamat eredményeként töltéssel nem rendelkező, 

apoláris, vízlepergető felszín jön létre. Pozitív töltésű felszín esetén az előzőkhöz 

hasonlóan anionos tenzid adszorpciója eredményezi az apoláris felszínt. Ha a cél poláris 

felszín létrehozása, úgy nem elegendő a tenzid molekulákat egy molekuláris rétegben a 

felszínre megkötnünk. Ha az első lépésben felszínre adszorbeált ionos tenzid 

következtében apolárissá vált felszínre további ionos vagy poláris fejcsoportot tartalmazó 

felületaktív anyagot adszorbeálunk, a tenzidek az apoláris felszínre az apoláris 

szénhidrogénlánccal kötődnek meg. A folyamat eredményeként létrejövő új felszín töltését 

és polaritását a második adszorpciós folyamatban alkalmazott molekula típusa határozza 

meg. 

Nemionos felületaktív anyagok felületen való megkötődését a felület határozza meg. Ha a 

poláris felszín és a tenzid fejcsoportja egyaránt képes hidrogénhíd kötés kialakítására, 

akkor az adszorpciót a fejcsoport és a felszín molekulái között létrejövő hidrogénhíd 

kötések is erősítik. 

Ikerionos tenzid poláris felszínre mind a pozitív, mind a negatív töltést hordozó 

molekularésszel meg tud kötődni. Bár az adszorpció során a megkötődő felületaktív 

anyagok a felület töltését érdemben nem, a felület potenciálját azonban befolyásolják.21 

 

3.1.3. A hidrofób csoport megválasztásának általános kérdései 

A hidrofób csoport szerkezete és tulajdonságai nem játszanak kulcsszerepet a tenzid 

megkötődése során. A leggyakrabban alkalmazott egyenes vagy elágazó láncú 

szénhidrogén csoportok (C8-C20) mellett még a következő hidrofób egységek használata 

terjedt el:21 
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1. hosszú szénláncú (C8-C15) alkilbenzol-csoport;  

2. alkil-naftalin csoport (3 szénatomos, vagy annál hosszabb alkil-csoporttal); 

3. nagy molekulatömegű propilén-oxid polimer (polioxipropilén-glikol származékok);  

4. hosszú szénláncú perfluoroalkil-csoport; 

5. polisziloxán csoport. 

Az egyenes szénláncú alkilcsoport hosszának növelésével (i) csökken a tenzid vízben, 

míg nő az apoláris oldószerekben való oldhatósága; (ii) a molekulák szorosabb 

illeszkedésű elrendeződése valósul meg a határfelületen, feltéve, ha ezt a tenzid 

fejcsoportja lehetővé teszi; (iii) nő a tenzid adszorpciós illetve micellaképző hajlama; (iv) 

nő a tenzid, illetve az adszorbeált film olvadáspontja, valamint a folyadékkristályos fázist 

képző hajlama; (v) ionos tenzidek esetén ellenionnal történő precipitáció során nő a 

felületaktív anyag érzékenyítő hatása.21 

Mivel doktori munkám során a hidrofób alkillánc hosszának az adszorpcióra és az 

adszorpcióval kapcsolatos jelenségekre (például: adszorpciós réteg szerkezete, a tenzidek 

bemerülési mélysége) gyakorolt hatását nem vizsgáltuk, normál szénláncú alkil-csoporton 

kívül egyéb hidrofób csoportot tartalmazó molekulát nem modelleztünk. Ezért az elágazó, 

aromás ill. egyéb csoportok által okozott hatások leírására értekezésemben nem térek ki.21 

 

3.1.4. Tenzidek típusai 

Nemionos felületaktív anyagok azok az amfipatikus molekulák, amelyek fejcsoportja 

általában nem rendelkezik töltéssel. Nemionos tenzidek közé soroljuk azokat a 

molekulákat is, amelyek a közeg pH-jától függően töltésre tehetnek szert, mint például: a 

tercier-amin-oxidok. Alkoholokat, észtereket, poliésztereket, illetve származékaikat szokás 

nemionos felületaktív molekulaként alkalmazni. 

Doktori munkám során a felsorolt vegyületcsaládok közül alkoholok vizsgálatával 

foglalkoztam. Az alkoholok olyan nyílt szénláncú szénhidrogének, amelyek funkciós 

csoportja a hidroxilcsoport. Felületaktív anyagként a hosszú (C8-C18) szénláncú 

alkoholokat szokás alkalmazni. A szénhidrogénlánc hosszának növelésével az alkoholok 

poláris – víz – oldószerben való oldhatósága csökken, míg szerves oldószerekben való 

oldhatósága nő. Az alkoholok vizes oldatban nem képeznek micellákat. Gyakorlati 

felhasználásuk széleskörű.20, 27-30 

Kationos felületaktív anyagokról akkor beszélünk, ha a felületaktív molekula vizes oldatban 
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pozitív töltést hordozó tenzid ionra és negatív töltésű ellenionra disszociál. Kémiai 

szerkezetük alapján csoportosíthatók: alkil-aminokra, etoxilált-aminokra, alkil-imidazolokra 

és kvaterner-aminokra. A felsorolt csoportok közül kiemelkedő jelentőségű a kvaterner-

ammónium só molekulacsalád. Általános előnyös tulajdonságuk, hogy molekulájuk pozitív 

töltést hordoz, és ez a töltés független a pH-tól. A csoport molekulaszerkezet 

szempontjából igen változatos. Általános szerkezeti jellemzőjük, hogy tartalmaznak olyan 

N atomot, amelyhez négy, akár heteroatomot is tartalmazó alkil-, vagy arilcsoport 

kapcsolódik. A kvaterner aminok képezik az előállított kationos tenzid mennyiség kb. 90 %-

át.20 A többi felületaktív anyaggal szemben ezek nem rendelkeznek általános tisztító 

hatással. Ugyanakkor felismerték, hogy a hosszú (C12-C18) alkilláncú kvaterner ammónium 

sók gombaölő és baktericid tulajdonsággal rendelkeznek.20 Kihasználva ezt az 

antimikrobás tulajdonságot, előfordulnak ezek az anyagok növényvédő szerekben, kettős 

hatású samponokban. Az iparban széles körben alkalmazott N-trimetilammónium sók 

közül disszertációmban dodecil-trimetil-ammónium-klorid kationos tenzid vizsgálatával 

foglalkoztam. 

A felületaktív molekulák harmadik nagy csoportját alkotják az anionos tenzidek. 

Amfipatikus molekuláikban negatív töltést hordozó fejcsoport kapcsolódik a hosszú 

szénhidrogénlánchoz. A hidrofób lánc szerkezetét tekintve lehet normál vagy elágazó, 

illetve telített vagy telítetlen. A negatív töltést általában alkáli fémion vagy ammónium-ion 

kompenzálja. Legjellemzőbb tulajdonságuk a diszpergáló-, nagy habzó-, fehérje 

denaturáló képesség.20 A csoport gyakorlati felhasználását jól példázza, hogy a 

hétköznapi életben detergens összefoglaló névvel illetjük őket. 

Az anionos tenzidek legjellemzőbb képviselői az alkoholok kénsavval alkotott észtereinek 

sói. A biológiai és kolloidkémiai vizsgálatok egyik legkedveltebb „állatorvosi lova” egy 

anionos felületaktív anyag, a nátrium-dodecil-szulfát (továbbiakban SDS (sodium dodecyl 

sulphate)), amelyet mára már számos bőr- és nyálkahártya-kompatibilitási vizsgálatban 

referencia anyagként alkalmaznak. 

A negyedik csoportot alkotják az amfoter és ikerionos tenzidek. Ikerionos felületaktív 

molekulák azok az erősen savas illetve erősen bázikus funkciós csoportot egyaránt 

tartalmazó molekulák, amelyek anionos és kationos tulajdonságai függetlenek a pH-tól. 

Doktori munkám során a tenzidek ezen csoportjával nem foglalkoztam, így 

értekezésemben szerkezetük és felhasználásuk részletes bemutatására nem kerül sor. 
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3.2. Felületaktív anyagok adszorpciója folyadékokból F/G határfelületen 
 

Az adszorpció felületen való felhalmozódást jelent. A felületaktív anyagok kémiai 

szerkezetükből eredően pozitív adszorpcióra hajlamosak, azaz egyensúlyi koncentrációjuk 

a határfelületen sokkal nagyobb, mint az oldat belsejében. Más szóval ezt úgy is 

kifejezhetjük, hogy a felületi tulajdonságok a tömbfázisbeli értékeikhez viszonyítva többlet 

mennyiségek. A többlet mennyiség fogalma Gibbs-féle megközelítésben az U belső 

energia segítségével tehető szemléletessé. Tekintsünk egy, a 3.2.1. ábrának megfelelő  -

  kétfázisú makroszkópos rendszert. Ha egy próbatestet mozgatunk a tiszta   fázis felől 

a   fázis felé, elérünk egy olyan távolsághoz, ahol az oldat összetétele már nem egyezik 

meg az   tömbfázisbeli összetétellel. Közelítve a   fázis felé ez az eltérés egyre nő, 

mígnem elérkezünk egy olyan összetételhez, ami a tiszta   tömbfázisénak feleltethető 

meg. Az átmeneti réteg vastagságát a két érintkező fázis jellege határozza meg, és nincs 

a kezünkben olyan termodinamikai eszköz, aminek segítségével megmondhatjuk, hogy 

hol végződnek a tiszta tömbfázisok, és hol kezdődik az átmeneti tartomány. Rendszerünk 

teljes térfogata tehát a következő tagok összegeként adható meg:  VVVV  . Az 

összegzésben V  és V  a két homogén fázis, míg V  a határréteg térfogata. Mivel a 

határréteg csak önkényesen jelölhető ki, ezért a felbontás maga is önkényes. Hogyan 

definiálhatók az íly módon felbontott kétfázisú rendszer teljes belső energiáját 

eredményező energiatagok? Milyen tagokat rendelhetünk az   és   fázis, és milyen 

tagot a határfelületi tartomány belső energiájához? 

 

 

 

 

 

3.2.1. Ábra Zárt rendszerben két egymással érintkező fázis, melyek között a határfelület 

sík 

 

Tegyük fel, hogy megfelelő kísérleti módszerrel meghatároztuk a két fázis standard belső 

energiáinak összegéhez viszonyítva a rendszer teljes energiáját! A teljes belső energia – 

melynek értéke a választott modelltől független – három tag összegéből adódik [3.2.1.]:  

  fázis   fázis 

     U     U  U  
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 UUUU  ,         [3.2.1.] 

ahol U  és U  a tiszta fázisok energiatagja és U az U  teljes energia azon komponense, 

ami a határfelülethez rendelhető. Mivel a határréteg térfogatát tetszőlegesen 

megválaszthatjuk, az energiamérleg jobb oldalán levő komponensek értéke a V  térfogat 

nagyságától függ. 

Erre a problémára kínál megoldást a Gibbs-féle megközelítés. Gibbs az érintkező két 

fázist egy képzeletbeli, infinitezimális vastagságú ( 0V ) elválasztó felületig 

homogénnek tekintette, azaz mindkét fázis a tiszta tömbfázis tulajdonságaival rendelkezik, 

míg minden többlet tulajdonság a határfelülethez rendelhető. Gibbs a határfelület 

energiáját a rendszer teljes energiájának és a két homogénnek tekintett fázis energiájának 

különbségeként definiálta. A modell értelmében a rendszer teljes térfogata a két tiszta fázis 

térfogatának összege:  VVV  . Ebből a felbontásból az következik, hogy a fázisok 

átmenetének tartományában az energiasűrűség nem egyezik meg a valódi 

energiasűrűséggel, ezért az energiamérleghez hozzá kell írnunk egy korrekciós tagot 

[3.2.2.]. 

 
V

UVuVuAdzzuU )( ,       [3.2.2.] 

ahol u  az energiasűrűség, A a határfelület nagysága, u  és u  a homogén fázisok 

energiasűrűségei, értékük konstans, és U  korrekciós tag fejezi ki azt az eltérést, hogy a 

két fázis nem homogén az elválasztó felületig. Ezáltal Gibbs a határfelületet úgy definiálta, 

mint a fázisoknak a homogenitástól való eltérését a két fázis átmenetének tartományában. 

A [3.2.2.] kifejezéshez hasonló összefüggést lehet felírni a többi állapotfüggvényre, és az 

anyagmérlegre is [3.2.3.]. 







iiiii nVcVcAdzcn   ,        [3.2.3.] 

ahol in  az i-edik komponens anyagmennyisége a teljes rendszerben, 
ic  és 

ic a 

koncentráció és 
in  a határfelületnek tulajdonított eltérés, a határfelületi többletmennyiség. 

Gibbs felbontása modellfüggő. Belátható, hogy a [3.2.2.] és a [3.2.3.] összefüggések jobb 

oldalán szereplő összeg tagjainak értéke az elválasztó felület pozíciójától függ. Más szóval 

ahhoz, hogy bármilyen, a rendszert érintő, termodinamikai eszköztárral megválaszolható 

kérdésre választ adjunk, meg kell tudnunk határozni a rendszerben a Gibbs-féle elválasztó 

sík pontos helyzetét. 
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Számos, a Gibbs-féle felbontáshoz hasonló, alternatív megközelítés született. 

Guggenheim a Gibbs modelltől eltérően a kétfázisú rendszerben két elválasztó sík 

bevezetését javasolta. Modelljében a két, egymástól  távolságra elhelyezkedő elválasztó 

síkon túl a fázisok a tömbfázisbeli tulajdonságaikkal jellemezhetők. Guggenheim szerint 

tehát a rendszer teljes térfogata a következő három tag összegéből adódik: 

AVVV   . Mivel modelljében a határfelület véges térfogattal rendelkezik, az ehhez 

rendelt termodinamikai mennyiségek is valódi fizikai többletmennyiségek. Ebben a 

felbontásban a többletmennyiségek a Gibbs-modelltől eltérően – két paramétertől – a két 

elválasztó sík helyzetétől függenek.31 

 

3.2.1. A határfelület és a termodinamikai többletmennyiségek 

Zárt, makroszkopikus kétfázisú rendszerben a teljes belső energia megváltozása 

következő összefüggéssel adható meg, amennyiben a rendszer nettó töltéssel nem 

rendelkezik, és rá külső erőtér nem hat [3.2.1.1.]: 

dAdnpdVTdSdU
i i    ,        [3.2.1.1.] 

ahol T az abszolút hőmérséklet, S az entrópia, p a külső nyomás és   a felületi feszültség, 

azaz a határfelület egységnyi megnagyobbításához szükséges mechanikai munka, amely 

definíció szerint 

 





inSA
U

,












 .          [3.2.1.2.] 

Felhasználva a [3.2.1.] és [3.2.1.1.] egyenleteket, a következőket írhatjuk fel: 

 dUdUdUdU  ,         [3.2.1.3.] 

ahol 


i idnpdVTdSdU   ,        [3.2.1.4] 


i idnpdVTdSdU   .        [3.2.1.5.] 

Figyelembe véve, hogy a Gibbs-féle megközelítésből adódóan 0pdV  ( 0V ), a fent 

megadott egyenletek ([3.2.1.3.]-[3.2.1.5.]) segítségével kifejezhetjük a határfelület többlet 

energiáját: 

 dUdUdUdU  
i idndATdS   .     [3.2.1.6.] 
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Felírható a Helmholtz-féle szabadenergia definíció alapján a belső energia 

megváltozásának teljes differenciálja és az integrált [3.2.1.6.] egyenlet segítségével a 

határfelület szabadenergiája: 

ii
nATSUF   .        [3.2.1.7.] 

A határfelületi többlet szabadenergiát egységnyi felületre vonatkoztatva ( f ): 




  ii iA
Ff   ,         [3.2.1.8.] 

ahol 
i az i-edik komponens felületegységre vonatkozó többletkoncentrációja. 

Fontos azonban itt is megjegyeznünk, hogy a határfelületi többlet szabadenergia egyaránt 

modellfüggő termodinamikai mennyiség, értéke függ az elválasztófelület pozíciójától. 

Felhasználva, hogy a kétfázisú, makroszkopikus rendszer teljes energiája független az 

alkalmazott modelltől, kifejezhetjük a felületi feszültséget a következő egyenlettel: 

 inVVTA
F

,,, 

 











 .          [3.2.1.9.] 

A Gibbs-féle megközelítést felhasználva (határréteg térfogata 0V ) felírhatók a 

határfelületre vonatkozó termodinamikai függvények, melyeket a 3.2.1.1. táblázatban 

foglaltam össze. A táblázatban szereplő H a határfelület többlet entalpiáját, míg G a 

határfelület többlet szabadentalpiáját jelöli. 
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3.2.1.1. Táblázat A határfelületet jellemző termodinamikai mennyiségek integrált és 

differenciált formában 

  ii i nATSU   

  ii i nTSAUH   

  ii i nATSUF   

  ii i nAFTSHG   

 


i ii dndATdSdU    


i ii dnAdTdSdH    


i ii dndAdTSdF    


i ii dnAddTSdG    

 

3.2.2. Gibbs adszorpciós egyenlete 

Ha a határfelület U  többlet energiájának megváltozása, 

  ii i dndATdSdU  , 

akkor felírható, hogy  

  ii i dnAddTS 0 ,        [3.2.2.1.] 

ami a határfelületre megadott Gibbs-Duhem egyenlet. Állandó hőmérsékleten, egyensúlyi 

rendszerben az egységnyi felületre vonatkozó felületi többletkoncentrációt alkalmazva a 

felületi feszültség megadható: 

iidd   .          [3.2.2.2.] 

Ez az összefüggés a Gibbs-féle adszorpciós törvény matematikai kifejezése, amely 

felírható a töltéssel nem rendelkező komponensek híg, biner elegyére a következő 

formában is: 

cdRTd ln ,         [3.2.2.3.] 
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ahol R  az egyetemes gázállandó, T  az abszolút hőmérséklet,   az egységnyi felületre 

vonatkozó többletkoncentráció. A Gibbs törvény értelmében amennyiben a felületaktív 

anyag pozitív adszorpciót szenved – azaz 0  – az oldatbeli koncentráció növelésével a 

felületi feszültség csökken. Folyadék/gáz határfelületek esetén a felületi 

többletkoncentráció a [3.2.2.3.] egyenlet alapján a közvetlenül kísérleti módszerekkel 

meghatározható )(c  függvényből kiszámítható. A [3.2.2.3.] összefüggés segítségével 

kísérleti úton meghatározhatók az úgynevezett adszorpciós izoterma görbék. Az 

adszorpciós izotermák lefutását az adszorbeált mennyiség kémiai potenciáltól való 

függése határozza meg. Ahhoz azonban, hogy az adszorpciós izotermát értelmezni, illetve 

matematikai összefüggéssel leírni tudjuk, ismernünk kell az adszorpciós réteg 

geometriáját, az adszorbeálódott molekulák közötti kölcsönhatásokat, azaz az adszorpció 

hajtóerejét. Az irodalomban számos izoterma modell található. A leggyakrabban referált 

izoterma-modelleket a 3.2.2.1. összehasonlító ábrán foglaltam össze. A modellek 

alkalmazhatósága attól függ, hogy feltevéseik mennyire helytállóak a határfelület 

szerkezetére és a molekulák közötti kölcsönhatásokra vonatkozóan, és milyen közel állnak 

a valósághoz.31-32 

 

 

3.2.2.1. Ábra Leggyakrabban alkalmazott adszorpciós izoterma-modellek32 

 

Az adszorpciós modelleket szilárd/gáz (továbbiakban S/G) határfelületen lejátszódó 

Határréteg szerkezete: 

Monomolekulás réteg, melyben a molekulák 
között laterális kölcsönhatás nincs. 

Monomolekulás réteg, melyben van a 
molekulák között laterális kölcsönhatás. 

Multimolekulás réteg, melyben van a 
molekulák között laterális kölcsönhatás. 

Volmer adszorpciós modell: 
mobil adszorpciós helyek. 

Langmuir adszorpciós modell: 
rögzített adszorpciós helyek. 

Hill de Boer adszorpciós modell: 
mobil adszorpciós helyek. 

Frumkin, és Guggenheim-Fowler 
adszorpciós modellek: 
rögzített adszorpciós helyek. 

BET adszorpciós modell: 
rögzített adszorpciós helyek. 
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megkötődés leírására dolgozták ki. Alkalmazhatóságuk F/G határfelületen lejátszódó 

folyamatok értelmezésére ezért kérdéses. Mivel oldatból történő adszorpció során 

leggyakrabban csak monomolekulás adszorpciós réteg kialakulására van lehetőség, és 

vélhetően az adszorbeálódott molekulák között jelentős laterális kölcsönhatás nincs, 

dolgozatom 3.2.3. fejezetében a felsorolt elméletek közül csak a Langmuir és Volmer 

izoterma modelleket mutatom be. 

 

3.2.3. Adszorpciós modellek 

Langmuir nevéhez fűződik az első, világos fizikai modell alapján elméletileg levezetett 

adszorpciós izotermaegyenlet kidolgozása. Egyenlete a kísérletileg meghatározott 

izotermákat leíró öt görbe közül az I. típusú izoterma valamennyi szakaszára érvényes. 

Langmuir modelljében a fiziszorpciós folyamat létrejötte a felület és a felületnek ütköző 

molekulák között kialakuló vonzással magyarázható. Elmélete azon a jelenségen alapul, 

hogy ha egy olyan molekula ütközik a felületnek, amelyik nem adszorbeálódik, akkor 

ütközése rugalmas, és távozik a felületről. Az az idő, amíg a felületen tartózkodik, más 

néven a tartózkodási idő, igen rövid, a molekuláris vibrációs mozgások időtartamának 

nagyságrendjébe esik. Ha a felületre érkező molekula a vonzerőt érzékel, távozása a 

felületről annál később valósul meg, minél erősebb vonzást tapasztal. 

Fizikai modellje a határréteg szerkezetére és a határréteget alkotó molekulákra 

vonatkozóan a következő feltételeket tartalmazta. 

1. Az adszorpció nem a teljes felületen, hanem annak egy meghatározott hányadán, 

egymástól független, azonos erősségű vonzási helyeken, úgynevezett aktív 

centrumokon játszódik le. 

2. Az aktív centrumok energetikailag egyenértékűek, így adott adszorptívumra az 

adszorpciós kötés erőssége minden megkötődési hely esetén azonos. 

3. Az adszorpciós folyamat során kizárólag monomolekulás réteg jön létre a 

határfelületen. 

4. Az adszorpciós réteget felépítő molekulák között nincs laterális kölcsönhatás. 

5. Az adszorpciós folyamat reverzibilis.23-24, 31-32 

Langmuir elméletét a következő egyensúlyi folyamattal lehet leírni: 

szabad adszorpciós helyek + gáz molekulák   betöltött adszorpciós helyek 

A deszorpció sebessége arányos a felület borított hányadával (, ahol 0/ ), míg az 
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adszorpció sebessége a gáz nyomásával (p) és a felület borítatlan hányadával (1-) 

arányos. Így az adszorpció sebességére felírható, hogy  

deszdesz kv  ,          [3.2.3.1.] 

)1(  pkv adszadsz ,         [3.2.3.2.] 

ahol deszv  a deszorpció, adszv  az adszorpció sebessége, míg adszk  és deszk  a folyamatok 

sebességi állandói. 

Egyensúlyban a két folyamat sebessége egyenlő, így  deszadsz kpk  )1( . Az egyenletet 

átrendezve felírható a [3.2.3.3.] összefüggés. 

)1( 




p

k
k

desz

adsz ,          [3.2.3.3.] 

)()1( 0

0

0
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k
k

desz

adsz ,         [3.2.3.4.] 

L
desz

adsz K
k
k

 ,           [3.2.3.5.] 

)( 0 


pK L .          [3.2.3.6.] 

A [3.2.3.6.] egyenlet pedig nem más, mint a Langmuir-féle izotermaegyenlet, amelyben 

szereplő LK  tag az adszorpciós egyensúlyt jellemző egyensúlyi állandó. Statisztikus 

mechanikai alapokból kiindulva kimutatható, hogy )/exp(2
2/1

RTUa
kTf

K adszmL 









 , ahol f 

a súrlódási együttható, am egy adszorpciós hely területe, adszU pedig az adszorpciós hő, 

amely az adszorbeátum potenciális és vibrációs energiáinak összegeként határozható 

meg.24, 32 

Volmer elméletében az eddig ismertetettekkel szemben az adszorbeátumot a felület 

síkjában szabadon mozgó kétdimenziós gázként fogja fel. Az adszorpciós folyamat 

kialakulását, Langmuir modelljéhez hasonlóan, a felület vonzásával magyarázza. Volmer 

az adszorpciós folyamat során pontszerű adszorbeátumokat feltételez, amelyek nem 

meghatározott adszorpciós helyeken, hanem a teljes felület bármely pontján, azaz a 

rendelkezésre álló A  felület bármely mNaA  ( N  az adszorbeálódó molekulák száma ma  
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az általuk kizárt terület) pontján megkötődhetnek. Elméletében a megkötődő molekulák 

belső energiája nemcsak a potenciális és vibrációs energiák összegeként adódik, hanem 

számolnunk kell a transzlációs mozgásból eredő energiával is. Mivel Volmer modelljében a 

transzlációs mozgás megvalósulhat, az adszorpciós folyamatot kísérő energiaváltozás – a 

Langmuir elmélethez képest – a következő összefüggéssel adható meg hUU potadsz 2
1

 . 

Az egyenletben szereplő második tag fejezi ki azt az energiaváltozást, ami akkor 

következik be, amikor a megkötődött adszorbeátum a felszínen laterális mozgásra 

képessé válik. 

Volmer elmélete értelmében a Langmuir által felírt [3.2.3.6.] izotermaegyenlet a [3.2.3.7.] 

egyenletre módosul. 











 1

1
epKV ,          [3.2.3.7.] 

 ahol 
A

Nam . 

A két ismertetett elmélet alapján megvalósuló adszorpciós folyamatok közötti különbséget 

szemlélteti a 3.2.3.1. ábra. Kis   felületi borítottság, vagy alacsony p nyomás mellett az 

izotermákon kezdeti meredek, lineárisan emelkedő szakasz látható. Ez a lineáris szakasz 

valamivel meredekebb a Volmer izotermán, mint a Langmuiron. A felületi borítottság 

növekedésével azonban jelentősebb különbségeket tapasztalunk a két izotermatípus 

között. Volmer izoterma esetén a felületi borítottság növekedésével az adszorbeálódó 

molekulák mozgása korlátozottá válik, így az izoterma a kezdeti lineáris, meredek 

szakaszt követően egy enyhén emelkedő, közel telítési görbében folytatódik. Langmuir 

izoterma esetén ez a telítési szakasz valamivel nagyobb felületi borítottság, illetve nyomás 

esetén következik be. 
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3.2.3.1. Ábra A Langmuir és Volmer izotermaegyenletek összehasonlítása. (Az y tengely 

e-ed részére lett skálázva) [Forrás:32] 

 

Az ábra alapján tehát megállapíthatjuk, hogy ha a gyakorlatban különbséget akarunk tenni 

a Langmuir és Volmer izotermák között, a nagy nyomású/ felületi borítottságú tartományt 

érdemes vizsgálnunk.32 

Itt szükséges azonban megjegyeznem, hogy doktori munkám során nem a modellek 

érvényességét vizsgáltam tenzidek víz/levegő határfelületen lejátszódó adszorpciója 

során, hanem a modellek egy alaptézisét, a határfelület adszorpciós helyeinek mobil vagy 

kötött jellegét. 

 

3.2.4. Adszorpció oldatokból 

Fontos kiemelni, hogy az oldatból történő adszorpció mindig kicserélődési folyamatot 

jelent: a határfelületen megkötődő molekulák mindegyike oldószer molekulák 

deszorpcióját okozza. Ha a F/G határfelületen lejátszódó adszorpció során beáll az 

egyensúly, felírható az adszorbeátum kémiai potenciáljára a következő egyenlőség: 
GF     Mivel a kémiai potenciál koncentrációtól való függése ismert, 

felhasználhatjuk ezt az összefüggést, hogy adszorpciós izoterma egyenletet írjunk fel, 

meghatározzuk a ii c( ) függvénykapcsolatot. 
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  lnRTo
ii  ,          [3.2.4.1.] 

 ahol   a relatív borítottság, és 
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Felhasználva, hogy egyensúlyban GF    : 
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expmax ,        [3.2.4.2.] 

ami nem más, mint az adszorpiós izotermák kezdeti, lineáris szakaszát jellemző Henry-

egyenlet. A [3.2.4.2.] egyenlet érvényessége igen korlátozott: az adszorbeálódott anyag a 

folyamat előrehaladtával felhalmozódik a határfelületen, ennek következtében a 

határfelület már nem tekinthető hígnak, és ez a molekulák közötti laterális kölcsönhatások 

kialakulásához vezethet. Továbbfejleszthető a modell, ha figyelembe vesszük, hogy az 

adszorpciós folyamatot befolyásolják a már adszorbeálódott molekulák, és így az újonnan 

megkötődő adszorbeátumoknak már csak limitált felület áll rendelkezésükre. A 

korlátozásokat figyelembevéve a [3.2.4.1.] egyenlet a [3.2.4.3.]-re módosul. 

 i
io

ii RT



 




1
ln .         [3.2.4.3.] 

Ha beáll az adszorpciós egyensúly, a [3.2.4.3.] egyenletet átrendezve felírhatjuk a 

Langmuir-féle izoterma egyenletet.31 
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3.2.5. Adszorpciós modellek folyadékból történő adszorpció leírására 

F/G határfelületen lejátszódó, oldatból történő adszorpció leírására is a S/G határfelületen 

lejátszódó folyamatokat modellező elméleteket szokás használni. Van azonban néhány 

nagyon fontos különbség a két adszorpciós folyamat között, amit ki kell emelnünk. 

 Szilárd felületen igen, míg folyadék felületen nem tudunk rögzített adszorpciós helyeket 

kijelölni, hiszen a folyadék molekulák mikroszkopikus szinten időben folyamatosan 

mozognak. Ebből következik, hogy a folyadék felszínen adszorbeálódó molekulákat 

magukat is mobilnak kell tekintenünk. 

 Az oldatok mindig többkomponensű rendszerek. Ebből következik, hogy egy 

komponens oldatból határfelületen való felhalmozódása mindig együtt jár az oldat egy 

másik komponensének a határrétegből való kiszorításával. Ebből a szempontból tehát 

ezek a folyamatok mindig kicserélődési folyamatok. 

 Előző megállapításunkból következik, hogy az oldatból történő adszorpció leírására 

alkalmazott termodinamikai mennyiségek mindegyikét keverékekre kell felírni.  

 Szintén a második megállapításból következik, hogy oldatok esetén nem tudjuk 

kizárólag egyetlen komponens adszorpcióját követni, így a mérési adatok által 

eredményezett izoterma sem kizárólag a vizsgálni kívánt komponensre vonatkozik. 

 A F/G határfelületen végbemenő adszorpciót leíró izotermák gyakran eltérnek az 

ideálistól, ami nemcsak az adszorbeálódó molekulák között kialakuló laterális 

kölcsönhatással magyarázható. Maguk az oldatok sem viselkednek ideálisként 

(szolubilitás, fázis szeparáció, micellaképződés stb.). 

 Multiréteges adszorpció igen ritkán fordul elő oldatból történő adszorpció során.31 

 

3.3. Adszorpciós réteg jellemzése kísérleti módszerekkel F/G határfelületen 
 

Az irodalomban igen kevés tanulmány foglakozik a felületaktív anyagok folyadék/gáz 

határfelületen kialakuló adszorpciós réteg szerkezetének kísérleti vizsgálatával. Ez azzal 

magyarázható, hogy a folyadék felszín – ami mikroszkopikus szinten térben és időben 

folyamatosan változik – vizsgálata kísérleti úton nem egyértelmű feladat, amit tovább 

nehezít az a tény, hogy ha az adszorpciós réteget felépító molekulák határfelületi 

elrendeződését szeretnénk vizsgálni, meg kell tudnunk határozni a határfelület helyzetét. 

A referált kísérleti módszerek közé tartoznak az úgynevezett nemlineáris spektroszkópiai 
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technikák,33 mint például az összegfrekvencia keltési (Sum Frequency Generation 

Spectroscopy, SFG), vagy a második felharmonikus keltési spektroszkópia (Second 

Harmonic Generation Spectroscopy, SHG). Ezek az említett technikák még nem terjedtek 

el széles körben, mert a műszerek működtetése igen bonyolult, a mérés költséges. 

Manapság ezért ezeket a módszereket leginkább speciális határfelületekkel foglalkozó 

vizsgálatokra használják. 

A nemlineáris technikáknál sokkal elterjedtebb és az irodalomban gyakrabban közölt 

módszerek a röntgen, illetve ultraibolya fotoelektron spektroszkópiás technikák.34 A 

vizsgálatok során a felület elemi összetételét a felületi molekulákra jellemző elektronikus 

gerjesztési frekvenciák alapján határozzák meg. A korszerű fotoelektron spektroszkópiai 

berendezések lehetőséget nyújtanak arra is, hogy az összetétel felületre merőleges irányú 

változását kövessék, ami információt nyújthat bizonyos molekulák határfelületen történő 

adszorpciójáról és a molekulák határfelületi elrendeződéséről. 

A kísérleti módszerek közül meg kell még említenünk a határfelület vizsgálatára elsőként 

alkalmazott röntgen- és neutronreflexiós technikákat.35 Felületi molekulák szelektív 

meghatározása is lehetségessé válik, ha a neutronreflexiót izotóphelyettesítéssel 

kombináljuk. Ezek a vizsgálatok azonban költségesek, és a műszerek hozzáférhetősége 

igen korlátozott.36 

Összefoglalva tehát elmondható, hogy a fent említett műszeres technikák fejlődése 

ellenére a fluid határfelületek tanulmányozása kísérleti úton a mai napig igen bonyolult és 

költséges. Fontos azonban megjegyezünk, hogy az új kísérleti vizsgálati módszerek 

fejlődésével párhuzamosan rohamosan nőtt a számítógépek teljesítménye, ami lehetővé 

tette egyre összetettebb rendszerek, így például fluid határfelületek szimulációs vizsgálatát 

is. A kísérleti vizsgálatok pedig nagyon jól kiegészíthetők számítógépes szimulációkkal, 

hiszen a szimulációk során a vizsgált anyag molekuláris szerkezetének atomi felbontású, 

háromdimenziós modelljét kapjuk. Így olyan részletes betekintést nyerhetünk a vizsgált 

rendszer szerkezetébe, ami semmilyen kísérleti módszerrel nem elérhető. 
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4. Célkitűzések 
 

Ahogy értekezésem bevezető fejezetében, majd az irodalmi áttekintésben is bemutattam, 

napjainkban a kutatónak igen kevés felületérzékeny műszeres technika áll 

rendelkezésére, ha tenzidek víz/levegő határfelületén kialakuló adszorpciós rétegeinek 

szerkezetét kívánja vizsgálni. Magyarázható ez egyrészt a műszeres vizsgálatok 

költségével, másrészt azzal, hogy a mikroszkopikus szinten időben folyamatosan változó 

folyadék felület vizsgálata távolról sem egyértelmű feladat. 

Doktori munkám során ezért molekuláris dinamika számítógépes szimulációs módszert 

alkalmaztam, hogy különböző szerkezetű tenzidek által víz/levegő határfelületen 

létrehozott adszorpciós rétegek szerkezetét tanulmányozzam. Szisztematikus vizsgálatnak 

vetettem alá a határfelület atomi felbontású összetételének változását a fejcsoport 

szerkezetének (kationos, anionos, nem ionos) és az alkillánc hosszának (5 ≤ Cn ≤ 12, ahol 

n a szénatomok száma az alkilláncban) függvényében, valamint vizsgáltam a felületi 

koncentráció változásának hatását is. 

Kísérleti adatok hiányában különösen érdekesnek tűnik annak a kérdésnek vizsgálata, 

hogy a tenzidek fejcsoportja milyen mélyre merül be a vizes fázisba. Vajon a fejcsoporti 

atomok elrendeződése megfelel majd a klasszikus képnek, vagy attól eltérőt tapasztalunk? 

Más szóval csak a vizes fázis első rétegében találunk majd fejcsoporti atomokat, vagy 

előrdulhatnak a mélyebb rétegekben is? 

Az adszorpciós folyamatok kísérleti eredményeit adszorpciós izotermákon adják meg, 

melyek értelmezésére adszorpciós modelleket alkalmazunk. A kísérleti adszorpciós 

izotermák értelmezésének két lehetséges módja, ha modelljeinkben i) rögzített, vagy ha ii) 

mobil adszorpciós helyeket feltételezünk. A Frumkin és a Langmuir modellek az előző, míg 

a Volmer modell az utóbbi elvet alkalmazza. Bár az említett elméleteket eredetileg S/G 

határfelületen lejátszódó adszorpciós folyamatok értelmezésére dolgozták ki, az 

irodalomban ezeket használják F/G határfelületen megvalósuló adszorpció értelmezésére 

is. Doktori munkám során ezért további célul tűztem ki, hogy megvizsgáljam az általam 

vizsgált rendszerekben kialakult adszorpciós rétegben vajon a tenzid molekulák a 

Langmuir modellnek megfelelő rögzített, vagy a Volmer modellnek megfelelően mobil 

adszorpciós helyeken kötődnek-e meg. 
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5. Az alkalmazott molekuláris szimulációs módszerek bemutatása 
 

Rendezetlen, kondenzált fázisú rendszerek szerkezetének statisztikus mechanikai alapon 

történő vizsgálatában kiemelt szerepe van a számítógépes szimulációnak. A 

számítógépes szimuláció során a valódi rendszerek minél tökéletesebb modellezésére 

törekszünk olyan módon, hogy a rendelkezésre álló mikroszkopikus információkból 

makroszkopikus adatokat nyerjünk. Számítógépes szimulációk során a keresett 

makroszkopikus fizikai mennyiség értéke kiszámítható a rendszert alkotó részecskék 

bizonyos szabályszerűségek alapján megvalósuló elrendeződéséből (a továbbiakban ezt a 

rendszer konfigurációjának nevezzük), maga a fizikai mennyiség pedig egy adott 

termodinamikai állapotban számítható az aktuális értékek megfelelően súlyozott átlagából. 

Számítógépes szimulációkban kulcsszerepe van a részecskék közötti kölcsönhatást leíró 

potenciálfüggvényeknek, hiszen ezek ismeretében állítjuk elő a különböző mikroállapotú 

rendszereket, amelyek sokasága majd a makroállapotú rendszer mikroszkopikus 

modelljének tekinthető.19 

Alapvetően két módszer létezik rendezetlen szerkezetű rendszerek vizsgálatára: a 

sztochasztikus Monte Carlo (továbbiakban MC) és a determinisztikus molekuláris 

dinamikai (továbbiakban MD) szimuláció. 

A molekuláris dinamika a rendszert alkotó részecskék mozgásának, és ezen keresztül a 

rendszer változásának leírására a newtoni mozgásegyenleteket alkalmazza. Mivel a 

megoldás explicit módon nem adható meg kettőnél több részecskére, ezért az egyenletek 

megoldása numerikus úton történik. A konfigurációk generálása a molekuláris mozgások 

karakterisztikus idejénél rövidebb lépésenként valósul meg, és a meghatározni kívánt 

tulajdonság értéke a konfigurációkból számított értékek időbeli átlagaként adódik. A 

molekuláris dinamikával szemben a Monte Carlo szimuláció során a konfigurációkat 

véletlenszerűen generáljuk, így a kívánt tulajdonság meghatározásához véletlenszerűen 

járjuk be az adott sokaságnak megfelelő mikroállapotokat. A két módszer közötti 

különbség a következőképpen szemléltethető: az MD hosszú időn keresztül vizsgálja egy 

pohár víz viselkedését, míg az MC módszer sok pohár vízről készít pillanatfelvételt egy 

adott időpillanatban. 

Az ún. ergodikus hipotézis garantálja azt, hogy a fentiekben ismertetett két szimulációs 

módszer egyensúlyi rendszerekre ugyanazt az eredményt szolgáltatja. Más szóval, a 

kétféle szimulációs kísérletből származó időbeli és sokaság átlagból számított, 

meghatározni kívánt termodinamikai tulajdonság értékei megegyeznek. ([5.1]. egyenlet) 
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,   [5.1.] 

ahol )(tq  és )(tp  a rendszert alkotó részecskék térkoordinátája és momentuma, ),( pqM  

az adott  )(),( tptq mikroállapotból számított mennyiség értéke, 
t

M  és 


M  az adott 

termodinamikai mennyiség időátlagként illetve sokaságátlagként számított értéke, végül 

),( pqf  a mikroállapotok valószínűségi sűrűségfüggvénye, míg t az időt,   pedig a 

megfigyelés idejét jelöli.11 

 

5.1. Molekuláris dinamika 
 

Molekuláris dinamikai szimuláció során a rendszer minden egyes szimulációs lépését a 

newtoni mozgásegyenletek megoldásával generáljuk. 

Vizsgáljunk egy N darab részecskét tartalmazó mikroszkopikus rendszert, ahol a 

részecskék jellemzésére azok koordinátáit ),...,,( 21 Nqqqq   és impulzusait 

),...,,( 21 Npppp   használjuk. Ezek segítségével minden mechanikai rendszernek felírható 

az ún. Hamilton (H) függvénye: 

)()(),( pUpKpqH  .        [5.1.1.] 

A kinetikus energiát általában a következő formában szokás megadni: 
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)( ,          [5.1.2.] 

ahol im az i-edik részecske tömege. 

A U potenciális energia reprezentálja a részecskék közötti kölcsönhatást: 
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i ij ijk

ij
i ij

i
i
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. 

            [5.1.3.] 

Az egyenlet első tagja a rendszerre ható külső tér jelenlétéből eredő energiatag, a 

második kifejezés az összes lehetséges részecskepár párkölcsönhatási energiáinak 

összege. Ez az energiatag a részecskék közötti távolságtól függ. A harmadik energiatag 

fejezi ki a részecske hármasok közötti kölcsönhatás azon részét, amelyet a párpotenciál 
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nem képes leírni. A részecskék közötti kölcsönhatási energiatagok felírását addig lehetne 

folytatni, míg eljutunk addig az energiatagig, ami az összes olyan N részecske 

kölcsönhatását magában foglalja, ami az eddigi összegzésekben nem szerepelt. A 

szimuláció számolás- és időigényét csökkenthetnénk a párkölcsönhatásnál magasabb 

rendű energiatagok elhanyagolásával. Mivel azonban ezeknek az energiatagoknak a 

hozzájárulása a teljes belső energiához nem elhanyagolható, számítógépes 

szimulációkban a részecskék kölcsönhatásából eredő energiatagokat (az [5.1.3.] egyenlet 

második tagjától az N-edik tagig) az úgynevezett effektív párpotenciállal szokás 

helyettesíteni ([5.1.4.] egyenlet). 

),()( '
21 j

i ij
i

i
i qqUqUU 



 ,        [5.1.4.] 

ahol ),('
2 ji qqU  az effektív párpotenciál. A valódi rendszerben fellépő diszperziós 

kölcsönhatások jellemzésére általában olyan folytonos párpotenciálokat szokás 

alkalmazni, amelyek a részecskék közötti rövidtávú taszítás mellett a hosszútávú vonzó 

kölcsönhatást is figyelembe veszik. Az egyik leggyakrabban alkalmazott folytonos 

párpotenciál a Lennard-Jones potenciál, ami a következő alakban írható fel: 
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         [5.1.5.] 

ahol ULJ(r) jelenti a rendszer teljes kölcsönhatási energiájának a két gömbalakú, i és j 

részecskére eső részét, rij jelenti ezek távolságát,  és  , az ún. Lennard-Jones-

paraméterek pedig a párpotenciál méret- és energiaparaméterei. Ahhoz, hogy a rendszer 

teljes kölcsönhatási energiáját megkapjuk, minden egyes részecskének a többivel való 

kölcsönhatásából származó párkölcsönhatási energiatagját összegeznünk kell. 

Amennyiben a szimulációs modellünk töltéssel rendelkező részecskéket is tartalmaz, 

számolnunk kell a Lennard-Jones kölcsönhatáson túl a töltéssel rendelkező részecskék 

kölcsönhatásából származó energiataggal – a Coulomb-potenciállal – is:  
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 ,          [5.1.6.] 

ahol UC a Coulomb-potenciál, 0 a vákuum permittivitása, qi és qj a két kölcsönható 

részecske töltése, és rij a távolságuk.19 

Molekuláris dinamikai szimulációk során a klasszikus mozgásegyenletek megoldása 

szükséges, hiszen a szimulációs futások során csak azok a konfigurációk valósulnak meg, 
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amelyek a newtoni mozgásegyenletek megoldásából adódnak. A mozgásegyenletek 

leírásának számos módja lehetséges, amelyek közül a legáltalánosabban alkalmazott 

forma a Lagrange-féle mozgásegyenlet: 

  0)/),(()/),((  qpqLppqL
dt
d

,       [5.1.7.] 

ahol ),( pqL  a rendszer Lagrange-függvénye, amely a rendszerben található részecskék 

általánosított térkoordinátáinak, q és a p momentumának függvénye. A Lagrange-

függvény kifejezhető a potenciális (U) és a kinetikus (K) energia segítségével is. 

UKpqL ),( .          [5.1.8.] 

Az [5.1.2.] és [5.1.3.] egyenletek, valamint a részecske q  koordinátáinak segítségével 

felírható a Lagrange-egyenlet jól ismert alakja: 

iii qmF
..

 ,           [5.1.9.] 

ahol im az i-edik részecske tömege és iq  az i-edik részecske helyvektora a Descartes-féle 

koordinátarendszerben. 

A pq ,  koordináták segítségével a Hamilton-egyenletet felírhatjuk az [5.1.10.] formában. 

i

i
i m

p
q 
.

   és    ii Fp 
.

.    [5.1.10.] 

Sok módszert dolgoztak ki a fent ismertetett egyenletek megoldására. Közös ezekben az 

algoritmusokban, hogy váltakozva számítják ki az erőt és oldják meg azokat a 

mozgásegyenleteket, amelyek az erő által kifejtett gyorsulás okozta mozgásokra írhatók 

fel. 

A molekuláris dinamikai szimuláció során a részecske elmozdulását a szimuláció minden 

lépésében egy 3N egyenletből álló másodrendű differenciálegyenletnek a megoldásával 

generáljuk. 

Számos molekuláris dinamikában használt algoritmus alapul a fent leírt módszeren. Az 

ismeretlenek nagy száma miatt az egyenletrendszer nem oldható meg analitikusan, 

vannak numerikus, közelítő módszerek. Ezek közül a módszerek közül talán a legnagyobb 

jelentőségű a Verlet-algoritmus.11, 37 Ezt az algoritmust használja az a programcsomag is, 

amit a molekuláris dinamikai szimulációk futtatására alkalmaztunk, így a disszertációban 

ezt mutatom be. 
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A számítás első lépéseként egy választott t időpillanat körül +t-ben és -t-ben sorba 

fejtjük a helyvektor függvényt: 

...)(
!3
)()(

!2
)()()()(
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 tqttqttqttqttq iiiii       [5.1.11.] 

A két egyenlet összeadása után csak a páros fokú tagok maradnak meg. Eltekintve a 

másodrendű tagnál magasabb rendű tagoktól, az egyenletből )( ttqi   némi 

átrendezéssel, [5.1.9.] és [5.1.10.] egyenleteket felhasználva, kifejezhető: 
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,      [5.1.12.] 

ahol Fij az i-edik részecskére a j-edik részecske által kifejtett erő. Az i-edik részecske iv  

sebessége kiszámítható a helyvektor idő szerinti deriváltjaként, és kifejezhető a következő 

formában: 

 )()(
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  .       [5.1.13.] 

A rendszert felépítő részecskék iv  sebességvektorainak ismerete más meghatározni 

kívánt tulajdonság számításához is szükséges lehet. 

A Verlet-algoritmus felhasználásával tehát az egyedi részecskék aktuális helykoordinátái 

és pillanatnyi gyorsulásértékei segítségével, kiszámíthatók a részecskék következő t+t 

szimulációs lépésben felvett koordinátái.38-41 

 

5.2. Kölcsönhatások modellezése a számítógépes szimulációkban 
 

5.2.1. Molekuláris rendszerek szimulációja 

A molekuláris szimulációk alapja az, hogy modellezzük a rendszert alkotó részecskék 

közötti kölcsönhatásokat, hiszen ezek határozzák majd meg a részecskék elrendeződését, 

és ezen keresztül a keresett tulajdonság konfigurációs értékét. Az atomok és ionok 

szimulációjához képést azonban, ha molekulákat tartalmazó rendszert vizsgálunk, a 

részecskék nem kezelhetők pontszerűnek, és leírásukhoz nem elegendő helyvektoruk 

megadása, ismernünk kell orientációjukat és alakjukat is. Ezért a rendszert alkotó 
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molekulákat kényszerek által összekapcsolt gömbszimmetrikus részecskék (amelyek 

lehetnek akár atomok, akár atomcsoportok) együttesének tekintjük. Modellünkben 

kölcsönhatási helynek tekintünk minden olyan atomot vagy atomcsoportot, amelyhez az 

alkalmazott potenciálmodell kölcsönhatási paramétert rendel. Más szóval, molekuláris 

fluidumok szimulációja során olyan modelleket használunk, amelyek több kölcsönhatási 

hellyel rendelkeznek. Ezért a rendszer teljes energiájának kiszámításához összegeznünk 

kell az összes molekula összes kölcsönhatási helyének a többi molekula összes 

kölcsönhatási helyével vett párenergiáját.41 

A legegyszerűbb esetben molekulamodellünket merevnek tekintjük. Ilyenkor a 

kölcsönhatási helyek helyzete egymáshoz képest nem változik, és a molekula teljes belső 

energiája az effektív párpotenciálok összegzéséből számítható. Léteznek azonban 

flexibilis molekulamodellek, molekulamodell-családok is, ahol egyes kölcsönhatási helyek 

által meghatározott távolságok, szögek vagy torziós szögek a szimuláció során 

változhatnak,19 megváltoztatva ezzel a molekulapárok aktuális kölcsönhatási  

energiáját.11, 42 Ilyenkor a teljes energia kiszámításánál a molekula belső szerkezetének 

megváltozásából eredő energiatagokat is figyelembe kell vennünk. Más szóval a teljes 

belső energia az intra- és intermolekuláris kölcsönhatási energiák összegzésével adható 

meg ([5.2.1.1.] egyenlet). 
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            [5.2.1.1.] 

ahol Kb az adott kötés erőállandója, b0 az egyensúlyi kötéshossz, az összefüggés második 

tagja fejezi ki az ideális  szögtől való eltérést. A harmadik tag a három kovalens kötéssel 

kapcsolódó négy atom forgó mozgásának lehetőségét fejezi ki, amit a  torziós szöggel, 

K állandóval és n=1,2,3 szimmetria együtthatóval jellemzünk. A kifejezésben szereplő 

Lennard-Jones- és Coulomb-potenciált használjuk a van der Waals és az elektrosztatikus 

kölcsönhatás modellezésére.43 
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Tovább finomítható a potenciálmodell, ha a rendszer teljes energiájának számításánál 

figyelembe vesszük a molekula polarizálhatóságát és a polarizációból származó 

energiajárulékot is.44 A molekulák polarizációjából származó energia azonban nem 

határozható meg a párkölcsönhatások összegzésével, többtest potenciált kell 

alkalmaznunk. Ezért ennek a hozzájárulásnak az összegét a szimulációk során iterációs 

megoldások segítségével számítjuk.41 

 

5.2.2. Kölcsönhatások és hosszútávú korrekcióik 

Általában a szimulációs eljárások során N darab részecskét helyezünk el egy V térfogatú 

szimulációs dobozban. A számítógépek jelenlegi fejlettsége miatt a szimulált rendszerek 

mérete – a részecskék száma és a doboz mérete – jelentősen korlátozott. Ez azt 

eredményezi, hogy a makroszkopikus rendszerekhez képest a vizsgált részecskék 

nagyobb hányada fog a felületen tartózkodni, ami mesterséges határfelületi jelenségek 

fellépéséhez vezet. A fellépő nem valódi felületi effektus igen jelentős mértékben 

befolyásolja a számított tulajdonságokat, ezért a teljes rendszer potenciális energiájának 

számításakor számolnunk kellene az effektusból származó pozitív kölcsönhatási energia 

hozzájárulásával. Ennek elkerülése érdekében alkalmazzuk a periodikus határfeltételeket. 

A rendszert ilyenkor saját, periodikusan eltolt képmásaival vesszük körbe hézag- és 

átfedésmentesen, így a szimuláció során a képmás dobozban levő részecskék az eredeti 

dobozban levő részecskékkel megegyező mozgást fognak végezni. Ennek 

eredményeképpen, ha egy részecske a cella valamely lapján kilép, ugyanabban a 

pillanatban belép a cella átellenes lapján. Így a részecskék egy végtelen rendszerben érzik 

magukat, miközben ez a végtelen rendszer rendelkezik egyfajta mesterséges 

periodicitással. A periodikus határfeltételek alkalmazását az 5.2.2.1. ábra illusztrálja. 
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5.2.2.1. Ábra A periodikus határfeltételek alkalmazása [Forrás: 19] 

 

Ha periodikus határfeltételeket alkalmazunk, akkor két részecske távolságán nem 

feltétlenül az alapdobozban lévő részecskék távolságát értjük, hanem az egyik 

alaprészecske távolságát a másik részecske hozzá legközelebb eső másolatától, ami 

lehet akár az eredeti részecske is. Ebből következik az is, hogy ha a szimulációs doboz 

egy L élhosszúságú kocka, akkor a doboz éleihez rögzített Descartes-féle koordináta 

rendszerben két részecske távolságának egyik komponense sem lehet nagyobb L/2-nél. 

Ez azt eredményezi, hogy egy adott részecske körül legfeljebb L/2 sugarú lehet az a 

gömb, melyben biztosan nem szerepel egyetlen részecske sem egynél több példányban.  

Ezért, hogy kiküszöböljük a periodikus határfeltételek alkalmazása miatt bevezetett 

mesterséges periodicitás okozta hibát, egy részecske távolságfüggő tulajdonságai csak 

egy L/2 sugarú körön belül – azaz 0  r  L/2 intervallumon belül – számíthatók és 

értelmezhetők. Ennél nagyobb távolságokra megjelenhet a részecske egy vagy több 

periodikusan eltolt képe (5.2.2.1. ábra), ami nem létező kölcsönhatások megjelenéséhez, 

transzlációs szimmetriához, fizikailag értelmezhetetlen eredményekhez vezethet.39 

A periodikus határfeltételek alkalmazása miatt a távolságfüggő párpotenciálok is csak a  

0  r  L/2 tartományban értelmezhetőek. Ezért az úgynevezett levágási sugár (rc  L/2) 

távolságánál messzebb eső részecskék nem járulhatnak hozzá a teljes rendszer 

potenciális energiájához. Ezeknek a kölcsönhatásoknak az elhagyása azonban jelentős 

hibát eredményezhet a potenciális energia számításában. Ezért a távoli részecskék 

kölcsönhatását közelítő számításokkal szokás figyelembe venni. 
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Mivel a Lennard-Jones potenciál rövidtávú, gyorsan lecsengő kölcsönhatást modellez, 

ezért a távoli részecskék közötti kölcsönhatás hozzájárulása az ULJ energiataghoz 

elhanyagolható. Sokkal problematikusabb az elektrosztatikus (Coulomb) kölcsönhatások 

hosszútávú korrekciója. A probléma kiküszöbölésére számos eljárást dolgoztak ki,11, 45 

ezek közül két módszer terjedt el a gyakorlatban: az ún. Ewald-összegzés11, 46-47 és a 

reakciótér-korrekció.11, 48-50 

Az Ewald-összegzés során két részecske kölcsönhatásán az egyik részecske eredeti, és a 

másik részecske összes, periodikusan eltolt képmása közötti kölcsönhatást értjük, azaz az 

egyik részecske kölcsönhatását a másik összes lehetséges eltoltja által alkotott végtelen, 

háromdimenziós, egymástól L távolságban levő részecskékből álló ráccsal. 

A reakciótér-korrekció során a rendszer azon részét, ami a levágási sugáron túl esik, 

dielektromos kontinuumnak tekintjük, és ennek a kontinuumnak a központi részecskével 

való kölcsönhatási energiájával korrigáljuk a Coulomb-potenciált. 

 

5.3. Valódi határfelület meghatározására szolgáló módszerek 
 

5.3.1. A valódi határfelület meghatározás általános kérdései 

A folyadék-gáz, illetve két egymással nem elegyedő folyadék között kialakuló határfelület 

molekuláris szintű szerkezetének megismerése már évszázadok óta foglalkoztatja a 

kutatókat, hiszen számos kémiai, fizikai, biológiai és környezeti folyamatban 

kulcsfontosságú szerepet tölt be. A megismerést azonban napjainkig akadályozta az, hogy 

nem állt rendelkezésre olyan kísérleti technika, ami lehetővé tette volna a kialakuló 

határfelület szerkezetének vizsgálatát atomi felbontásban. Csak az elmúlt néhány 

évtizedben jelentek meg olyan kísérleti technikák, amelyek segítségével pontosabb képet 

kaphattunk a határfelület molekuláris szintű szerkezetéről.36 A 3.3. fejezetben röviden 

bemutatott új kísérleti vizsgálati módszerek fejlődésével párhuzamosan zajlott a 

számítógépek teljesítményének rohamos növekedése is. Ez tette lehetővé egyre 

összetettebb rendszerek, így például fluid határfelületek szimulációs vizsgálatát is. 

Megfelelően megválasztott modell segítségével a kísérleti technikák által nyújtott 

lehetőségeknél kényelmesebben kaphatunk betekintést a határfelület atomi szintű 

felbontásába. Az előzőekből kitűnik, hogy az olyan számítógépes szimulációs eszközök, 

mint a valódi felület meghatározására szolgáló módszerek alkalmasak arra – amire a 

rendelkezésre álló termodinamikai eszköztár nem (lásd: 3.2. fejezet), – hogy 

meghatározzák a Gibbs-féle elválasztó sík pontos helyét, ami a gyakorlatban a 
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kétdimenziós, görbült, érdes határfelületnek feleltethető meg. 

Fontos azonban újra megjegyeznünk, hogy számítógépes szimuláció során a valódi 

rendszer egy általunk definiált modelljével dolgozunk. Választott modellünket ezért 

kísérleti adatokkal való összevetés révén validálnunk kell. Az összehasonlítás azonban 

megköveteli, hogy a szimuláció során ugyanazokat a molekulákat modellezzük, amelyek a 

kísérleti jelet szolgáltatták. Ez a megállapítás indokolja a határfelület, illetve a 

határfelületet alkotó molekulák pontos definiálásának szükségességét. 

A szimulációs gyakorlatban a határfelületet általában a rendszer sűrűségének a felületre 

merőleges irányú profilja alapján definiálják. Az ilyen eljárásokban azokat a molekulákat 

tekintik határfelületinek, melyek a két fázis közötti átmeneti sűrűségű rétegben találhatók. 

Ez a megközelítés egyszerűnek tűnik, ám ismeretlen nagyságrendű rendszeres hibával 

terhelt. Az 5.3.1.1. ábra alapján könnyen belátható, hogy a definícióból adódóan lesznek 

olyan molekulák, melyeket minden oldalról a saját fázisuk molekulái vesznek körül, de az 

átmeneti sűrűségű régióban találhatók, azaz a sűrűségprofilok alapján tévesen 

határfelületinek azonosíthatóak, miközben valójában nem a két fázis határán 

tartózkodnak. Ugyanakkor találhatunk olyan molekulákat is, melyek az átmeneti sűrűségű 

régión kívül esnek, azonban közvetlenül érintkeznek a másik fázissal is, így valójában 

határfelületinek tekintendők. 

 

5.3.1.1. Ábra A sűrűségprofil alapján történő felület analízis során elkövetett rendszeres 

hiba eredete [Forrás: 36] 

 

A határfelület sűrűségprofil alapján történő meghatározása azt sem veszi figyelembe, hogy 

a folyadék felszín atomi felbontásban folyamatosan változik: a molekulák állandó 

mozgásban vannak a határfelület síkjában, ami időben folyamatosan változó hullámot kelt. 

Ezt kapilláris hullámnak nevezzük. A kapilláris hullámok következtében a határfelület 
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geometriája időben folyamatosan változik. Tovább bonyolítja a képet, hogy a határfelületet 

alkotó molekulák el is hagyják a felületet, és helyüket más, folyadék tömbfázisból érkező 

molekulák töltik be. Összefoglalva a felületi molekulák háromdimenziós, időben folyamatos 

mozgása megnehezíti a határfelület azonosítását. 

 

5.3.2. A valódi határfelület meghatározás számítógépes módszerei 

A szakirodalomban található tanulmányok többsége nem veszi figyelembe a határfelület 

sűrűségprofil alapján történő definíciójából eredő hibát. A kapilláris hullámok által okozott 

problémát azonban már az első szimulációk során felismerték, és mára már számos 

tanulmány született az általuk okozott hiba kiküszöbölésére. A módszerek alapvetően két 

csoportba sorolhatók. Az egyik csoportba azok az eljárások tartoznak, amelyek a 

folyadékfázis valódi felületi sűrűségprofilját közelítik. A kidolgozott technikák51-53 azon az 

elven működnek, hogy a szimulációs dobozt a felület normálvektorával párhuzamos 

szeletekre osztják, és ezekben külön-külön meghatározzák a sűrűségprofilt, vagyis a 

határfelületre jellemző átmeneti sűrűségű régiót. Ezekben a módszerekben általában az 

eredményt jelentősen befolyásoló, szabadon választható paraméter lehet a szeletek 

száma. Ez a probléma kiküszöbölhető például úgy, ha a molekulákat levetítjük a 

határfelület makroszkopikus síkjára, és meghatározzuk a vetületek Voronoj mozaikját.54 

Jorge és Cordeiro52 nevéhez fűződik az eredeti Linse53 és Benjamin-féle51 módszer 

továbbfejlesztése: ők meghatározták a profil konvergenciájához szükséges szeletek 

számát, míg Chowdhary és Ladanyi55 a másik fázis molekuláitól való távolság alapján 

azonosította a valóban határfelületi molekulákat. A Chowdhary és Ladanyi által kidolgozott 

módszer csak folyadék-folyadék határfelületek vizsgálatára volt alkalmas.  

A módszerek másik csoportja nem a valódi felületnek, hanem a felületen található 

molekulák teljes listájának a meghatározását veszi célba.55-58 Az első ilyen eljárás 

kidolgozása Chacón és Tarazona nevéhez kötődik. Módszerük, az Intrinsic Sampling 

Method (ISM), lényege, hogy a valódi határfelületet, mint a legkülső atomokon átmenő 

minimális nagyságú felületet határozták meg.58-59 A módszer egy önkonzisztens algoritmus 

alapján képes az összes, valóban határfelületi molekula megtalálására. Ez az 

önkonzisztens algoritmus azonban igen számításigényessé teszi a módszert. Wilard és 

Chandler 2010-ben megjelent tanulmányukban egy olyan módszert közöltek, amely nem 

feltételezi, hogy a makroszkopikus határfelület sík, ezáltal alkalmassá válik szabálytalan 

alakú határfelületek (például: micella felszín) feltérképezésére is.60-62 
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5.3.3. Az ITIM módszer 

Az angol nyelvű Identification of the Truly Interfacial Molecules elnevezés alapján ITIM-nek 

rövidített módszer56 kiválóan alkalmazható rutin eljárás a határfelületen levő molekulák 

teljes listájának meghatározására. A technika összehasonlítva a többi, hasonló elven 

működő módszerrel, igen hatékonynak mondható számításigény és a pontosság 

tekintetében egyaránt.63 

A módszert kutatócsoportunk dolgozta ki 2008-ban.56 Az eljárás lényege igen egyszerű. A 

makroszkopikus felület normálvektorával párhuzamos, rácsszerűen elhelyezett 

tesztvonalak mentén egy rp sugarú próbagolyót mozgatunk az ellenkező fázis felől a 

határfelület felé. Amikor a próbagolyó megérint egy molekulát, megállítjuk, és az őt 

megállító molekulát határfelületinek tekintjük. Amennyiben a próbagolyót mindegyik 

tesztvonal mentén elmozgattuk, megkapjuk a határfelületet alkotó molekulák teljes listáját. 

Igen nagy előnye a módszernek, hogy a már felületiként azonosított molekulák figyelmen 

kívül hagyásával és az analízis megismétlésével lehetőség van a második, illetve további 

ismétlésekkel a mélyebb molekuláris rétegeket alkotó részecskék azonosítására is. Az, 

hogy az ITIM módszer képes a határfelület mélyebb molekuláris rétegeire vonatkozóan 

információt szolgáltatni, teszi az eljárást alkalmassá arra, hogy a fluid felszínen lejátszódó 

adszorpció során megvizsgálhassuk az adszorbeálódó molekulák bemerülési mélységét. 

Ahhoz azonban, hogy az analízissel fizikailag értelmes eredményt kaphassunk, 

megfelelően kell meghatároznunk a módszer szabadon választható paraméterének, a 

próbagolyó sugarának értékét. Ha a próbagolyó sugarát túl kicsinek választjuk, akkor 

egyes tesztvonalak mentén a golyó a valóban felületet alkotó molekulák között elhaladva 

tömbfázisbeli molekulákkal is ütközhet, amiket így tévesen határfelületiként 

azonosítanánk. Ha azonban túl nagynak választjuk a golyó sugarát, akkor a golyó nem 

férhet hozzá a felület érdességéből adódóan mélyebb részeken levő molekulákhoz, így 

azokat tévesen tömbfázisbeliként azonosítanánk. Az analízis során a vizsgált rendszert 

alkotó atomokat gömbnek tekintjük, és sugarukat a  Lennard-Jones-paraméter értékével 

egyenlőnek tekintjük. Ezért a próbagolyó mérete akkor optimális, ha egy nagyságrendbe 

esik a vizsgálandó rendszert alkotó atomok sugarával.56, 63 

Kutatócsoportunk munkatársai már számos alkalommal sikerrel használták az ITIM 

módszert folyadék-gáz határfelületek számítógépes vizsgálatára,56, 64-65 ezért alkalmaztuk 

a jelen értekezésben bemutatott számítógépes kísérletben is a felületaktív anyagok 

víz/levegő határfelületen lejátszódó adszorpciójának vizsgálatára. 
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5.3.4. A határfelület tulajdonságai 

A határfelületet alkotó molekulák ismeretében pontos és hosszadalmas 

adatfeldolgozással, adatelemzéssel a határfelület számos szerkezeti és dinamikus 

tulajdonsága meghatározható. Ezek közé a tulajdonságok közé tartozik a felület 

összetétele, annak érdessége, a határfelületi molekulák orientációja, a laterális aggregáció 

lehetőségének vizsgálata. 

 

5.3.4.1. A felület érdességének jellemzése 

A határfelület érdességének, azaz a vizsgált fázis geometriai burkológörbéjének 

meghatározása nem triviális feladat. A vizsgált felület ugyan makroszkopikusan időben 

állandó, kétdimenziósan sík, molekuláris felbontásban azonban háromdimenziós, és 

időben folyamatosan változó, ahogy azt az 5.3.4.1.1. ábra is szemlélteti. 

 

5.3.4.1.1. Ábra Folyadékfázis határfelülete makroszkopikusan és molekuláris felbontásban 

[Forrás: 36] 

 

A fenti leírásból következik, hogy a felület molekuláris szintű érdességének 

meghatározásához szükség van (i) vagy a kapilláris hullámok által meghatározott felület 

ismeretére, (ii) vagy a valódi határfelületi molekulák azonosítására.56, 63 Kutatócsoportunk 

a vizsgált fázis geometriai burkológörbéjét az ITIM módszer segítségével, a felületi 
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molekulák azonosításával végezte el a következő módon.65 A módszer a felület 

érdességét diszkrét pontok sokaságával javasolta meghatározni. Az analízis során a 

próbagolyó a felület normálisával párhuzamos tesztvonalak mentén mozog. Azok a 

metszéspontok, ahol a próbagolyó a tesztvonalak mentén megáll – azaz a golyó felületi 

molekulával találkozik –, adja meg az egyes pontok helyzetét. Ezt szemlélteti a következő 

5.3.4.1.2. ábra. Az ITIM analízis eredményeként tehát meghatározható a próbagolyó 

helykoordinátáinak listája azokban a pontokban, ahol a golyót egy felületi molekula 

megállítja. 

 

5.3.4.1.2. Ábra A vizsgált fázis geometriai burkolófelületének közelítése diszkrét pontok 

sokaságával ITIM analízis alapján. Kék színnel jelöltük a felületet reprezentáló pontokat. 

[Forrás: 66] 

 

A fázis geometriai burkolófelülete érdességének jellemzése még a felületi molekulák 

listájának ismeretében sem egyszerű feladat. Az érdesség teljes leírásához ugyanis 

legalább egy független paraméter pár – egy frekvencia-jellegű és egy amplitúdó-jellegű 

paraméter – szükséges, hasonlóan, mint a tóba ejtett kő által keltett hullámok leírásánál. A 

paraméter pár meghatározására kutatócsoportunk munkatársai a következő eljárást 

dolgozták ki.65 Tekintsük a felületi molekulák laterális, azaz a felület makroszkopikus 

síkjával párhuzamos távolságának (l) függvényében ábrázolva a molekuláknak a felületre 

merőleges irányú, átlagos d  távolságát. Egy olyan kezdeti egyenes szakaszt követően 

telítésbe menő görbét kapunk, melynek  kezdeti meredeksége a felületi érdesség 

frekvenciáját, telítési értéke (a) pedig az amplitúdóját jellemzi. A görbe alakja a Langmuir-

izoterma alakjához nagyon hasonló, ezért matematikai leírása a Langmuir-

izotermaegyenlet formalizmusához hasonlóan, az 5.3.4.1.1. összefüggéssel adható meg a 
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           [5.3.4.1.1.] 

függvénnyel. A függvény kezdeti meredekségét leíró paraméter  a felület érdességét 

meghatározó frekvencia, míg a nagy laterális távolságokhoz tartozó konstans értéket 

jelentő a paraméter a felület molekuláris szintű érdességének amplitúdó paramétere. 

Megközelítésünk fizikai helyességét kutatócsoportunk nemrégiben megjelent tanulmánya 

bizonyítja. Ebben munkatársaink bemutatták, hogy az általuk definiált amplitúdó jellegű a 

paraméter és a felületi feszültség között szoros összefüggés van.64 

 

5.3.4.2. A felületi molekulák orientációja 

A felületi molekulák listájának ismeretében pontosan meghatározható a határfelületi 

molekulák orientációja. Egy merev molekula külső térirányhoz viszonyított helyzete csak 

két független változó együttesével írható le. Ez azt jelenti, hogy a felületi molekulák 

orientációs statisztikájának teljes leírásához két független orientációs változó együttes 

eloszlásának kiszámítására van szükség.67-68 

Kutatócsoportunk munkatársai már korábbi munkáikban bemutatták,67-68 hogy a molekulák 

orientációjának meghatározására alkalmas orientációs változók a felület normálisának az 

egyes molekulákhoz rögzített lokális Descartes-féle koordinátarendszerben felvett szög 

polárkoordinátái,  és . A szög két tér-, míg a  szög két síkvektor által bezárt szög, 

ezért cos és  az a két változó, melyek együttes eloszlásai által adott orientációs 

térképek minden egyes pontja megfelel egy-egy lehetséges orientációnak, és a molekulák 

felülettel korrelálatlan orientációja egyenletes eloszlású orientációs térképet eredményez. 

 

5.3.4.3. Laterális kölcsönhatások és a laterális diffúzió mechanizmusa 

A valóban határfelületi molekulák teljes listájának, és a molekulák koordinátájának pontos 

ismerete azt is lehetővé teszi, hogy megvizsgáljuk a határfelületi molekulák egymás közötti 

kölcsönhatásainak erősségét, és összevessük mindezt a tömbfázisbeli molekulák közötti 

kölcsönhatások erősségével. 

Ez lehetőséget teremt arra, hogy megvizsgáljuk a tenzidek laterális diffúziójának 

mechanizmusát, amennyiben az adszorpció során a tenzid molekulák a határfelületen 

ilyen jellegű mozgást végeznek. A diffúzió mechanizmusának leírásában segítséget 

nyújthat, ha megvizsgáljuk a határfelületen elhelyezkedő, a tenzid fejcsoport hidrátburkát 

felépítő, illetve a határfelületi, de nem hidrátburokbeli vízmolekulák kölcsönhatási 
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energiáinak eloszlását mind a tenzidekkel, mind a tömbfázisbeli vízmolekulákkal. 

 

5.3.4.4. Adszorpció 

ITIM analízissel vizsgálhatjuk felületaktív anyagok víz/levegő határfelületen történő 

adszorpcióját is. A módszert alkalmazva – a felületen található molekulák orientációjának 

ismeretében – megválaszolhatjuk azt a kérdést, hogy a felületi koncentráció nagyságától 

függően az adszorpció során a különböző szerkezetű tenzidek fejcsoportjai, illetve a 

szénhidrogénlánc alkilcsoportjai hány molekuláris réteg mélységben merülnek bele a vizes 

tömbfázisba. Ehhez elegendő megvizsgálnunk először a határfelület, majd az azt követő 

molekuláris rétegek összetételét a tiszta vizes tömbfázis felé haladva egészen addig, amíg 

az utolsó vizsgált réteg túlnyomó részben már csak a vízmolekulákból 

áll.65, 69-71 
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6. Az in silico vizsgált rendszerek 
 

6.1. Az alkalmazott szimulációs modell leírása 
Molekuláris dinamikai szimulációs kísérleteink során öt felületaktív molekula szabad víz-

levegő határfelületen történő adszorpcióját vizsgáltuk állandó részecskeszám és térfogat 

mellett, 298 K hőmérsékleten. A szimulációk során három nemionos alkoholt, az n-

pentanolt, n-oktanolt és n-dodekanolt, valamint egy kationos (dodecil-trimetil-ammónium-

klorid) és egy anionos (nátrium-dodecil-szulfát) tenzid molekulát vizsgáltunk (6.1.1. ábra). 

A felületi borítottság hatásának vizsgálata céljából szimulációinkat két felületi koncentráció 

mellett végeztük el. =1 mol/m2 felületi koncentráció esetén a felületen részben telített, 

míg =4 mol/m2 felületi koncentráció mellett a felületen közel telített adszorpciós réteg 

alakult ki. 

 

6.1.1. Ábra A vizsgált felületaktív molekulák sematikus szerkezeti ábrája. A nyíl jelöli 

minden tenzid esetén a fejcsoport központi atomjait (PA, OA, DA esetén az oxigén, a 

DTAC esetén a nitrogén, míg SDS esetén a kén atomot). Az atomok ábrán feltüntetett 

sorszámai jelölik az értekezésben alkalmazott sorszámozást is. 

 

Az alkalmazott tégla alakú szimulációs doboz méretei az X, Y és Z tengely irányában 

250,00; 31,41 és 31,41 Å voltak, ahol az X tengely a makroszkopikus határfelületre 

merőleges irány. A szimulációk során standard periodikus határfeltételeket alkalmaztunk, a 

szimulációs dobozunkat saját, periodikusan eltolt képmásaival vettük körbe átlapolódások 

és hézagok nélkül. A szimulációs cellánk 1598 vízmolekulát, a felületi koncentrációtól 

függően 12 illetve 48 tenzid molekulát tartalmazott. Ionos felületaktív anyagok esetén a 
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felületi koncentrációnak megfelelő számú elleniont helyeztünk el a tömbfázisban. 

A szimulációk során a tenzidek és ellenionok modellezésére a GROMOS96 erőteret72-73 

használtuk. A dodecil-trimetil-ammónium-ion esetén a fejcsoport töltéseloszlásának 

jellemzésére a Schweighofer és Benjamin74 által kidolgozott modellt alkalmaztuk. A 

GROMOS96 erőtér értelmében a tenzidek alkilláncát alkotó CH3 és CH2 csoportokat 

egyesített atomokként kezeltük (továbbiakban C-atom). A vízmolekulák leírására az 

egyszerű – teljesen merev, a töltéseloszlást három ponttöltéssel jellemző, egy Lennard-

Jones kölcsönhatási centrummal (O-atom) rendelkező – SPC potenciált használtuk.75 A 

vízmolekula geometriáját a SETTLE algoritmus76 rögzítette. 

A rendszer teljes belső energiáját az [5.2.1.1.] összefüggésnek megfelelően az intra– és 

intermolekuláris hozzájárulások összegéből számítottuk ki. Az intramolekuláris 

kölcsönhatási energiatag számítása során csak a konformációs átmenetek okozta 

változást vettük figyelembe, míg a molekula egyéb belső szabadsági fokait rögzítettük.77 A 

torziós mozgásból eredő energiatag leírására modellünkben a Ryckaert-Bellemans 

potenciálfüggvényt használtuk.78 

A tenzid molekulák szerkezetét leíró kötéshossz, kötésszög, illetve kötési energia 

értékeket a 6.1.1. táblázat, míg a torziós szögek forgási paramétereit a 6.1.2. táblázat 

foglalja össze. A táblázatban feltüntetett paramétereket az [5.2.1.1.] összefüggés jelöléseit 

felhasználva adtam meg. 
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6.1.1.Táblázat A tenzid molekulát alkotó atomok közötti kötéshosszak (b0), kötésszögek 

(0), és kötési energiák (K) értékei 

Kötés b0/Å Kötésszög 0/fok K/kJ mol-1 rad-2 

C-C 1,53    

C-O(H) 1,43    

O-H 1,00    

C-O(S) 1,42    

S-O(C) 1,58    

S=O 1,46    

N-C 1,47    

  CH3-CH2-CH2 111,0 520,4 

  CH2-CH2-CH2 109,5 520,4 

  C-C-O(H) 109,5 520,4 

  C-O-H 108,5 443,0 

  C-C-O(S) 109,5 520,4 

  C-O-S 112,6 520,4 

  O(C)-S=O 102,6 427,1 

  O=S=O 115,4 427,1 

  C-C-N 111,0 530,0 

  C-N-C 109,5 425,0 
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6.1.2.Táblázat A tenzidekre alkalmazott potenciálmodellben rögzített 1,4 torziós párokat 

jellemző forgási paraméterek 

Tetraéder K/kJ mol-1 n 

C-C-C-C 5,900 3 

C-C-C-O 4,187 3 

C-C-O-C 5,900 3 

C-C-O-S 3,035 3 

C-O-S=O 1,407 3 

C-C-C-N 5,900 3 

C-C-N-C 5,900 3 

 

A rendszer intermolekuláris kölcsönhatásokból származó energiáját a van der Waals 

kölcsönhatást modellező Lennard-Jones effektív párpotenciálok és az elektrosztatikus 

kölcsönhatást modellező Coulomb kölcsönhatások összegzésével számítottuk ki. Az 

összegzést minden atompárra – kivéve az 1-2 és az 1-3 relatív pozícióban levő 

atompárokra – elvégeztük. A számítások során egy részecske kölcsönhatásait a 

rendszerben levő többi részecskével csak a levágási sugáron (rc=15,0 Å) belül vettük 

figyelembe. Ezért a hosszútávú kölcsönhatásokat a levágási sugáron túl az Ewald-

összegzés alapján kidolgozott „Particle Mesh Ewald” eljárással korrigáltuk.46, 79 

Az intramolekuláris kölcsönhatás számításához felhasznált párkölcsönhatási 

paramétereket a 6.1.3. táblázat foglalja össze. 
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6.1.3.Táblázat Az alkalmazott potenciálmodell Lennard-Jones kölcsönhatási paraméterei, 

valamint az atomok parciális töltései 

Atom /Å /kJ mol-1 qe 

CH3(-CH2) 3,90 0,733 0,000 

CH3(-N) 3,96 0,607 0,250 

CH2 3,90 0,495 0,000a 

O (alkoholok) 2,96 0,847 -0,690 

-O- (SDS) 3,00 0,717 -0,459 

=O (SDS) 3,17 0,785 -0,654 

O (víz) 3,17 0,650 -0,820 

S 2,42 1,045 1,284 

N 3,80 0,209 0,000 

H (alkoholok) - - 0,400 

H (víz) - - 0,410 

Na+ 2,58 0,062 1,000 

Cl- 4,45 0,446 -1,000 

a Azok a CH2-csoportok, amelyek alkoholos O-hez, szulfát O-hez, illetve N-hez 

kapcsolódnak +0,290; +0,137 és +0,250 részleges töltést hordoznak. 

 

Az in silico kísérletek lefuttatására GROMACS 3.3.2. programcsomagot használtunk.80 A 

rendszer hőmérsékletét Berendsen-termosztáttal81 szabályoztuk. 

A 4 mol/m2-es rendszerek kezdeti konfigurációját a következőképpen állítottuk össze. 

Első lépésben a 24, egymástól egyenlő távolságra elhelyezett tenzid molekula 

kristályszerű adszorpciós rétegét készítettük el. Energiaminimalizálást követően ezt a 

réteget helyeztük el a már egyensúlyi helyzetbe hozott, 1598 vízmolekulát tartalmazó 

szimulációs doboz két vízfelszínének közelébe. Ionos felületaktív anyag esetén az 

elektroneutralitás megőrzése érdekében a tenzid molekulák számának megfelelő számú 

elleniont (SDS esetén Na+, DTAC esetén Cl- iont) helyeztünk el véletlenszerűen a 

tömbfázisban. Az energiaminimalizálást követően a rendszereken az egyensúlyi helyzet 

elérése érdekében 1 ns-on keresztül olyan szimulációs futtatásokat végeztünk, amelyek 
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során az időlépést fokozatosan növeltük úgy, hogy elkerüljük a szimuláció numerikus 

„túlcsordulását”. A szimulációs futások során a mozgásegyenletek integrálását 1 fs-os 

időlépésenként végeztük el. Az 1 ns hosszúságú futásokat 5 ns hosszúságú szimulációk 

követték annak érdekében, hogy a vizsgált rendszerek teljesen egyensúlyba kerüljenek. A 

6.1.2. ábrán a vizsgált rendszerek egyensúlyi állapotáról készült egy-egy pillanatfelvétel 

látható. Végezetül egy szintén 5 ns hosszú futás során 5 ps időközönként 1000 egyensúlyi 

mintakonfigurációt gyűjtöttünk minden vizsgált rendszerben. 

 

 

 

 

PA          OA         DA        DTAC       SDS 

 

 

 

 

PA          OA         DA        DTAC       SDS 

6.1.2. Ábra: A vizsgált tíz rendszer egyensúlyi pillanatfelvétele felülnézetből. A felső 

sorban a felületi koncentráció 1 mol/m2, az alsó sorban 4 mol/m2. Az ábrán a víz O 

(zöld), C (szürke), tenzid O (piros), tenzid fejcsoport H (fehér), S (sárga), N (kék) atomjai, 

valamint a Cl- (rózsaszín) és Na+ ionok (barna) vannak feltüntetve. Az átláthatóság 

kedvéért nem jelöltük a víz H, illetve a tenzidek szénhidrogénláncában a C-atomokhoz 

kapcsolódó H atomokat.  
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7. Az adszorpciós réteg szerkezete 
 

7.1. Sűrűségprofil 
 

Az adszorpciós réteg szerkezetének jellemzéséhez először kiszámítottuk a vizsgált 

rendszerek sűrűségprofilját a felületre merőleges, X tengely mentén. A 7.1.1. ábra felső 

panelén ábrázoltuk az ionos tenzideket, míg az alsó panelen a nemionos tenzideket 

tartalmazó rendszerek tömegsűrűség-profilját. A vízmolekulák, valamint a tenzidek teljes 

szénhidrogénláncának, a szénhidrogénlánc terminális metil-csoportjának, a tenzid 

fejcsoportok központi atomjainak és az ionos tenzidek esetén az ellenionoknak a 

sűrűségprofilja a 7.1.2. ábrán látható. Mindkét ábrán az 1 és 4 mol/m2 felületi 

koncentrációknak megfelelő profilokat is feltüntettük. 
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7.1.1. Ábra A szimulált nemionos (PA( , ), OA ( , ), DA( , )) és ionos 

(DTAC ( , ), SDS ( , )) rendszerek tömegsűrűség-profilja a felületre merőleges 

X tengely mentén 1 (piros szimbólumok) és 4 mol/m2 (kék szimbólumok) felületi 
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koncentráció mellett. Az ábrázolt profilok a szimulációs dobozban levő két határfelület 

sűrűségprofiljainak átlagaiként adódtak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2. Ábra A vízmolekula tömegsűrűség ( ), valamint a teljes szénhidrogénlánc C 

atomjainak ( ), terminális metil-csoportjainak ( ), a fejcsoport központi atomjának 

(alkoholok esetén O, DTAC esetén N, SDS esetén S) ( ), illetve ionos tenzidek esetén 

az ellenionoknak ( ) a sűrűségprofilja. Az A panel az 1 mol/m2, míg a B panel a 4 

mol/m2 felületi koncentrációnak felel meg. Mindkét ábrasorozaton mind a bal oldali mind 

a jobb oldali skálázás tömegsűrűség-profilhoz tartozik. Az A és B paneleken egyaránt a 

vizsgált tenzidek a következő sorrendben szerepelnek (fentről-lefelé): pentanol (PA), 

oktanol (OA), dodekanol (DA), dodecil-trimetil-ammónium-klorid (DTAC), nátrium-dodecil-

szulfát (SDS). Az ábrázolt profilok a szimulációs dobozban levő két határfelület 

sűrűségprofiljainak átlagaiként adódtak. 
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Az ábrák elemzése során kitűnik, hogy minden vizsgált tenzid a két fázis határán 

helyezkedik el, poláris fejcsoportjukkal a vizes fázis felé fordulva. Kismértékű – mindkét 

felületi koncentráció esetén kb. 0,05 M koncentrációnak megfelelő – beoldódás csak a 

pentanol esetén volt megfigyelhető. A 7.1.2. ábra sűrűségprofiljait elemezve 

megállapítható, hogy a szénhidrogénlánc hosszának növekedésével a fejcsoport központi 

atom és a láncvégi metilcsoport darabszámsűrűség csúcsainak távolsága egyre nagyobb, 

és ez a távolság tovább nő a felületi koncentráció növekedésével. Jól szemlélteti ezt a 

következő példa: a két csúcs közötti távolság 1 mol/m2 felületi koncentráció esetén PA-ra 

2,7 Å, míg DA-ra 4,8 Å, míg ezek a távolságok 3,9 Å-re és 9,8 Å –re változnak, ha a 

felületi koncentráció 4 mol/m2-re nő. Még nagyobb ez a távolság ionos felületaktív 

anyagok esetén: kis felületi borítottságnál a két csúcs távolsága 7.3 Å DTAC-ra és 6.2 Å 

SDS-re, míg ha a felületi koncentráció 4 mol/m2, ezek a távolságok 11.9 Å-re és 11.1 Å-re 

változnak. Jól szemlélteti a 7.1.1. ábra alsó, nemionos tenzidek profiljait ábrázoló panelje, 

hogy az 1 mol/m2 felületi koncentráció mellett inkább a határfelülettel párhuzamosan 

fekvő molekulák a felületi koncentráció növekedésével egyre inkább a gázfázisba nyúló 

orientációt preferálják. Ha a felületi koncentráció 4 mol/m2, a kis sűrűségű szénhidrogén 

régió a tenzid szénlánc hosszának növekedésével egyre szélesedik, míg hasonló effektus 

nem figyelhető meg, ha a koncentráció 1 mol/m2, hiszen a szénhidrogénlánc a 

határfelületen fekszik. A 7.1.1. és 7.1.2. ábrák alapján a következő következtetések 

vonhatók le. (i) Kis felületi borítottság mellett a nemionos tenzid molekulák 

szénhidrogénláncai a határfelülettel párhuzamosan fekszenek. A felületi borítottság 

növekedésével a szénhidrogénlánc egyre inkább a gázfázisba nyúló orientációt preferálja. 

(ii) Az ionos tenzidek már kis felületi borítottság esetén is a gázfázisba nyúlnak ki. A tenzid 

molekulák orientációjának vizsgálatával a következő alfejezetben (7.2.) foglalkozom 

részletesebben.  

A felületi borítottság növekedése az ellenionok eloszlását is befolyásolja. Kis felületi 

koncentráció esetén az ellenionok sűrűség csúcsa 1,5-2 Å-mel mélyebben található meg a 

vizes fázisban, mint a fejcsoportoké. Ha a felületi koncentrációt 4 mol/m2–nek választjuk, 

a két sűrűségcsúcs átfedésbe kerül. Ez azt jelzi, hogy a szolvatáció szabadenergiájában a 

felületi borítottság növekedésével a fejcsoportok és az ellenionok közötti vonzó 

kölcsönhatásból származó energiatag válik meghatározóvá az entrópiával szemben. 
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7.2. A tenzid szénhidrogénláncok felületi orientációja és konformációja 
 

A molekulák felületi orientációjára vonatkozóan nemcsak a sűrűségprofilok elemzésével 

kaphatunk információt. Vizsgáljuk meg a cos szög eloszlását, melyet a 7.2.1. ábrán 

láthatunk. A szög a szénhidrogénlánc terminális C atomjától a fejcsoport első atomjának 

(O alkoholok, N DTAC és a S-hez egyszeres kovalens kötéssel kapcsolódó O SDS 

esetén) irányába mutató l vektor és a makroszkopikus vizes felszínre merőleges, a 

vízfázis irányából a gázfázis irányába mutató X vektor által bezárt szög. 
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7.2.1. Ábra A cos(eloszlás a szimulált rendszerekben: PA( ), OA ( ), DA ( ), 

DTAC ( ) és SDS ( ). A felső panel a 4 mol/m2, az alsó panel az 1 mol/m2 felületi 

koncentrációnak felel meg. A diéderek számának alakulása a különböző rendszerekben a 

beágyazott ábrákon látható. 
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Jól látható, hogy kis felületi borítottság (1 mol/m2) esetén nagyobb hely áll a molekulák 

rendelkezésére. Ilyen körülmények mellett tehát a tenzidek legvalószínűbb orientációja a 

felülettel 25o - 55o fokot zár be. Azonos funkciós csoporttal rendelkező tenzidek esetén ez 

a szög az alkillánc hosszának növekedésével nő, míg értéke kisebb azonos lánchossz 

mellett ionos fejcsoport esetén. A molekulák ilyen orientációja a szénhidrogénlánc 

konformációs entrópiájával, valamint a szénhidrogénlánc vízmolekulákkal való 

kölcsönhatási energiájával magyarázható. Közel telített adszorpciós rétegű (4 mol/m2) 

rendszerekben a felületaktív molekulák kémiai szerkezettől függetlenül a vízfelületre 

merőleges, gázfázisba nyúló orientációt részesítik előnyben. Az ilyen elrendeződést az 

ionos tenzidek valamivel erősebben preferálják, mint a nemionos alkoholok. 

Az alkillánc konformációjáról a terminális szénatomból a fejcsoport első atomjába mutató 

vektor hosszának (l) eloszlása, a P(l) függvény (7.2.2. ábra) elemzése nyújt információt. 
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7.2.2. Ábra Az alkillánchossz (l vektor (ami a terminális metil-csoport és a fejcsoport első 

atomjának távolsága) hossza) eloszlása a vizsgált rendszerekben, amelyek rendre  

PA ( ), OA ( ), DA ( ), DTAC ( ) és SDS ( ) tenzideket tartalmaztak. A 

felső panel az 1 mol/m2, az alsó panel a 4 mol/m2 felületi koncentrációnak felel meg.  
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A 7.2.2. ábra alapján megállapíthatjuk, hogy a rövidebb szénláncú tenzidek esetén (PA és 

OA) mindkét felületi koncentráció mellett a függvény bimodális: nagyobb lánchossz 

távolságoknál jelentkezik egy éles, keskeny csúcs, amit a rövidebb távolságok irányába 

kb. 1,5 Å távolságra egy szélesen elnyúló, laposabb csúcs követ. A nagyobb távolságoknál 

jelentkező éles csúcs a tenzid alkillánc hosszának növekedésével és a felületi borítottság 

csökkenésével csökken. Jól példázza ezt, hogy a dodecil alkilláncot tartalmazó tenzidek 

esetén a 4 mol/m2 felületi koncentráció mellett ez az élesebb csúcs még kivehető, míg  

1 mol/m2 koncentráció mellett ez a széles csúcs jobb oldalán vállként jelentkezik. Ez a 

nagy lánctávolságoknál megjelenő csúcs a leghosszabb és energetikailag legkedvezőbb 

konformernek feleltethető meg. Ebben a konformációban az összes torziós szög transz 

helyzetben van. Az ábra alapján tehát feltételezhetjük, hogy a szénhidrogénlánc 

hosszának növekedésével annak a valószínűsége, hogy a molekula minden torziós szöge 

transz állásban legyen, egyre kisebb. Ezt a feltételezést a 7.2.1. ábrába beágyazott 

görbékkel kívántuk igazolni. A beágyazott ábrán a vizsgált rendszerek mindegyikére a 

gauche/transz konformációk aránya látható a diéderek pozíciójának függvényében. 

Megállapítható, hogy a konformerek aránya az alkillánc hosszától, a fejcsoport 

szerkezetétől és a diéder pozíciójától egyaránt függetlenül 0,5. A kisebb lánchossz 

távolságoknál megjelenő, szélesebb csúcs több konformernek felel meg. Ezen 

konformerek mindegyike egy vagy több diédert tartalmaz szinklináris, azaz gauche 

állásban. A csúcs alakja aszimmetrikus, a csúcs maximum pozíciója a nagyobb 

lánctávolságok felé tolódik el, azaz az átlagos távolságok felett van. Ez a tapasztalatunk 

összhangban van azzal, hogy a transz állás energetikai szempontból kedvezőbb a gauche 

konformációnál. A szénhidrogénlánc növekedésével a konformációs lehetőségek száma 

egyre nő, ezáltal a csúcs egyre szélesebbé válik. Az, hogy a csúcs kisebb lánctávolságok 

felé eső szakasza hosszan elnyúló farokrészben végződik, arra utal, hogy a hosszabb 

alkilláncú tenzidek esetén sokszor egynél több diéder van gauche állásban. 

A 7.2.2. ábra alapján tehát megállapíthatjuk, hogy az azonos hosszúságú alkilláncot 

tartalmazó tenzidek P(l) görbéinek lefutása nagyon hasonló, független a fejcsoport kémiai 

szerkezetétől. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az alkillánc konformációjának 

kialakításában a fejcsoport szerkezete nem játszik szerepet. 

A tenzidek szénhidrogénláncának irányultságán túl vizsgáltuk azt is, hogy milyen 

orientációt vesznek fel a vizes fázisban a különböző kémiai szerkezetű fejcsoportok. 

Meghatároztuk ezért a felületaktív anyag poláris és nem poláris molekularésze közötti 

kovalens kötés irányultságát: az alkillánc fejcsoporthoz legközelebb eső C-atomtól (C1) a 

hozzá kémiai kötéssel kapcsolódó fejcsoport első atomja irányába mutató vektor és a 
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makroszkopikus felületre merőleges X vektor által bezárt szög () koszinuszának 

eloszlását. (A molekulákat alkotó atomok számozását a 6.1.1. ábrán tüntettük fel.) A 7.2.3. 

ábrán feltüntetett eloszlási eredmények alapján a következőt fogalmazhatjuk meg: a 

vizsgált tenzidek mindegyikének fejcsoportja a kémiai szerkezettől és nagyrészt a felületi 

koncentrációtól függetlenül preferáltan egyenesen merül be a vízfázisba. 
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7.2.3. Ábra A szög koszinuszának eloszlása a szimulált rendszerekben: PA( ), OA 

( ), DA ( ), DTAC ( ) és SDS ( ). A felső panel az 1 mol/m2, az alsó panel a 

4 mol/m2 felületi koncentrációnak felel meg. 

 

Végezetül a vizsgált molekulák orientációs és konformációs helyzetére vonatkozó 

megállapításainkat megerősítendő meghatároztuk a cos és l alkillánchossz együttes 

eloszlását. A kapott eloszlásfüggvényeket a 7.2.4. ábrán ábrázoltuk. Az 

eloszlásfüggvények alapján a következő állításokat fogalmazhatjuk meg: i) Az eloszlás 
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mindig unimodális. ii) Az alkillánc hosszának növekedésével a csúcs pozíciója nagyobb l 

értékek felé tolódik el (felfelé). iii) A felületi koncentráció növekedésével a csúcs kisebb 

cos értékek felé, balra tolódik, illetve iv) ionos tenzidek esetén a csúcs élesebb. Ezek a 

megállapításaink összhangban vannak az előző szakaszokban megfogalmazottakkal, ami 

alapján elmondhatjuk, hogy a fejcsoport mindig bemerül a vizes fázisba, feltételezhetően 

akár több molekularéteg mélységbe is, míg a tenzidek szénhidrogénláncai többnyire 

kinyújtott állapotban, a felületi borítottságtól függően a vízfelszínre feküdve (1 mol/m2), 

vagy a gázfázisba kinyúlva (4 mol/m2) helyezkednek el. 

 

7.2.4. Ábra A vizsgált tenzidek orientációját és konformációját jellemző együttes 

eloszlásfüggvény, amelyet az szög (a láncvégi szénatomból a fejcsoport első atomjába 

mutató l hosszúságú vektor és a felületre merőleges X tengely által bezárt szög) 

koszinusza és az l hosszúságú vektor együttesen határoz meg. A felső ábrasor az 1 

mol/m2, az alsó a 4 mol/m2 felületi koncentrációnak felel meg. Az első oszlopban 

található ábrák a PA-t, a második oszlop az OA-t, a harmadik a DA-t, a negyedik a DTAC-t, 

az ötödik pedig az SDS-t tartalmazó rendszerek együttes eloszlás függvényeit mutatják. 
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7.3. A határfelület érdessége 
 

Ahogy az 5.3.4.1. alfejezetben bemutattam, a határfelület érdességének meghatározása 

nem triviális feladat, hiszen a makroszkopikusan sík, időben állandó felület atomi 

felbontásban háromdimenziós, és a felszínt alkotó molekulák mozgása következtében 

időben folyamatosan változó. Munkám során a határfelület érdességének jellemzésére a 

kutatócsoportunk által kidolgozott, és az 5.3.4.1. fejezetben részletesen bemutatott ITIM 

eljárást alkalmaztam. A módszer értelmében ITIM analízissel meghatároztam a felületen 

azoknak a diszkrét pontoknak a helykoordinátáit, amelyek a felület normálisa mentén 

mozgó próbagolyót megállították. A helykoordináták ismeretében pedig kiszámítottam a 

)(ld  függvényt – a felületi molekulák felületre merőleges irányú átlagos d  távolságát 

ábrázolva a molekulák felület makroszkopikus síkjával párhuzamos távolságának (l) 

függvényében –, valamint az érdességet jellemző amplitúdó- és frekvencia-jellegű 

paramétereket mind a 10 szimulált rendszerre. 

 

7.3.1. Táblázat A vizsgált rendszerek vizes fázisainak első molekuláris rétegére 

meghatározott érdességi paraméterei 

   Tenzid 
1 mol/m2  4 mol/m2 

 a/Å   a/Å 

PA 1,09 2,70  1,12 2,52 

OA 1,06 2,82  1,09 2,50 

DA 1,03 2,99  1,01 2,73 

DTAC 1,02 2,60  0,94 3,89 

SDS 1,05 2,77  0,95 4,18 

 

Az első molekuláris réteg érdességét jellemző  és a paramétereket a 7.3.1. táblázatban 

foglaltam össze, míg az első három molekuláris rétegre vonatkozó érdességi görbék a 

7.3.1. ábrán láthatók. 
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7.3.1. Ábra A vizsgált rendszerek első három molekuláris rétegének (  1. réteg,  2. 

réteg,  3. réteg) érdességi görbéi 1 és 4 mol/m2 felületi koncentráció mellett. 

 

A 7.3.1. ábra alapján megállapítható, hogy alkoholok esetén a molekula 

szénhidrogénláncának hossza alapvetően nem befolyásolja az érdességi görbe jellegét, 

noha a számított amplitúdó- és frekvencia-jellegű paraméterekben némi eltérés 

mutatkozik. Az alkoholok alkillánc hosszának növekedésével az a paraméter kismértékű 

növekedést, míg a  paraméter kismértékű csökkenést mutat. 

A legszembetűnőbb különbség közel telített felületi borítottság ( = 4 mol/m2) esetén az 

ionos tenzidek és az azonos hosszúságú szénhidrogénlánccal rendelkező alkoholok 

érdességi görbéje között, különösen az a paraméter értékében van. Az amplitúdó jellegű 
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paraméter értékében 40-70%-os növekedés tapasztalható, ami azt jelenti, hogy az ionos 

tenzidek fejcsoportot alkotó atomjai jobban durvítják a határfelületet, mint az alkoholokéi. 

Ez az eredményünk sejteti azt, hogy az ionos tenzidek fejcsoportja nem a hagyományos 

elrendeződésnek megfelelően, csak a vizes fázis legfelsőbb rétegeiben helyezkedik el, 

hanem érdemes tovább vizsgálnunk, hogy a különböző fejcsoporttal rendelkező tenzidek 

adszorpciója során a vizes fázis összetétele hogyan változik a határfelülettől kiindulva az 

egyre mélyebb molekuláris rétegekig. 
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8. A fejcsoportok bemerülése a vizes fázisba 
 

A vizsgált nemionos és ionos tenzideket tartalmazó rendszerek F/G határfelületen 

kialakuló adszorpciós rétegei szerkezetének jellemzésekor mind a sűrűségprofil, mind a 

molekulák orientációjának és a kialakult felületek érdességének vizsgálata során arra 

megállapításra jutottunk, hogy jelentős különbség tapasztalható a nemionos tenzidek 

fejcsoportjának és az ionos tenzidek fejcsoportjainak vizes fázisba történő bemerülésében. 

A tapasztalt különbségek okára a következő szakaszokban igyekszünk magyarázatot adni. 

Amikor víz/levegő határfelületen a felületaktív anyag adszorpciója megvalósul, a 

következő klasszikus elrendeződés kialakulását várnánk: a poláris fejcsoport a vizes 

fázisba merül, míg az apoláris szénhidrogénlánc a gázfázisba kinyúlva önálló apoláris 

fázist alkot. Ahogy az előző fejezetekben is láttuk, az adszorpciós réteg szerkezete ennél a 

képnél jóval árnyaltabb. A fejcsoport szerkezete ugyanis kifejezett hatással van a vizes 

fázisba való bemerülés mélységére, míg a szénhidrogénlánc hossza jelentősen 

befolyásolja a molekulák konformációját. A tenzidek kémiai szerkezetén túl pedig a felület 

borítottsága is befolyással bír az adszorpciós réteg szerkezetére. Összefoglalva az 

előzőekben megfogalmazottakat, további vizsgálataink célja az volt, hogy meghatározzuk, 

vajon az apoláris alkillánc ténylegesen elkülönül-e a vízfelszín felett, vagy a bemerülő 

fejcsoport néhány metiléncsoportot „magával ragad”, és találunk szénhidrogén csoportokat 

a vizes fázis mélyebb molekuláris rétegeiben is. 

 

8.1. Rétegek definiálása az ITIM analízishez 
 

Munkánk során tehát arra a kérdésre szerettünk volna választ kapni, hogy az 

adszorbeálódott tenzid molekulák milyen mélyre hatolnak be a vízfelszín alá. Lehetséges-

e az, hogy a fejcsoport atomjain túl néhány CH2-csoport is bemerül a vízbe? Ahhoz, hogy 

erre a kérdésre egzakt választ kapjunk, pontosan meg kellett határoznunk azokat a 

vízfelszín alatti rétegeket, amelyek a fejcsoport atomjain túl a szénhidrogénláncból 

származó atomcsoportokat is tartalmazhatták. Más szóval, a szénhidrogénláncot alkotó 

atomcsoport némelyikét a vizes fázis részeként kellett kezelnünk. Ebből a megközelítésből 

következik az, hogy különbséget kellett tennünk azok között a metilén-csoportok között, 

amelyek a vízfelszín felett elhelyezkedő apoláris fázist alkották, és azok között, amelyek a 

vízbe merülve a vizes fázis részeit képezték. A gázfázisban elhelyezkedő metilén-
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csoportoknak tekintettük azokat a csoportokat, amelyek nem rendelkeztek víz 

szomszéddal. Ezeket a csoportokat az ITIM analízis során nem vettük figyelembe. A vizes 

fázis részeiként azokat a szénhidrogén csoportokat definiáltuk, amik minimum egy víz 

szomszéddal rendelkeztek. Meg kell azonban jegyeznünk azt, hogy módszerünk nem 

tudott különbséget tenni azok között a láncalkotó szénatomok között, amelyek valóban a 

vízfelszín alatt voltak, és azok között, amelyeknek azért volt víz szomszédjuk, mert az 

alkillánc azon része a vízfelszínen elfekve helyezkedett el. Más szóval az általunk definiált 

„vizes” fázis első rétege tartalmazott olyan láncközi szénatomot is, amelynek azért volt 

vízszomszédja, mert a tenzid az adszorpció során olyan konformációt vett fel, hogy a 

szénhidrogénlánca a vízfelszínen feküdt. Ez a megközelítés ismeretlen mértékű hibával 

terhelte a vizes fázis első molekuláris rétegét. Ezt a definícióból eredő hibát tehát az 

eredmények értékelése során fokozattan szem előtt kell tartanunk. Meg kell azonban 

jegyeznünk azt is, hogy ez a hiba csak az első réteget terheli, hatása nem terjed egy 

molekuláris rétegnél mélyebbre. 

A víz szomszéddal rendelkező szénatomokat a következő módszerrel kerestük meg: 

kiszámítottuk minden vizsgált rendszerre a fejcsoporttól számított első öt szénatom  

(6.1.1. ábra) és a vízmolekula oxigén atomja közötti radiális eloszlási függvényeket (g(r)). 

Mivel a meghatározott radiális eloszlási függvények közül a legjobb statisztikát a 

fejcsoporttól számított első szénatom és a vízmolekula oxigénatomja közötti függvény 

szolgáltatta, ezért értekezésemben ezek kerültek bemutatásra. A függvények első 

minimum helyét nem befolyásolta sem a fejcsoport szerkezete, sem az alkillánc hossza, 

de még a felületi borítottság mértéke sem, ezért a 8.1.1. ábrán a vizsgált tenzidek közül 

csak a PA-t, a DA-t és a SDS-ot tartalmazó rendszerekben számított eloszlási 

függvényeket ábrázoltam mindkét felületi borítottság mellett. 

Az ábra jól szemlélteti, hogy a bemutatott rendszerekben a C1 szénatom-oxigénatom 

radiális eloszlás függvény 4,5 Å értéknél vesz fel minimum értéket. Ez azt jelenti, hogy 

definíciónk szerint az a láncközi szénatom, amelyiknek 4,5 Å-nél közelebb van víz 

szomszédja, a vizes fázist alkotja. 
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8.1.1. Ábra A vízmolekula oxigén és a tenzidmolekulák alkilláncot alkotó, fejcsoporttól 

számított első, C1 atomjainak radiális eloszlási függvénye 1 és 4 mol/m2 felületi 

borítottság esetén három kiválasztott tenzid rendszerre: PA ( ), DA ( ), SDS ( ). 

A tenzidmolekula számozását a 6.1.1. ábra mutatja be. Az ábrán látható fekete függőleges 

vonal jelzi azt a 4,5 Å-nek megfelelő távolságot, amin belül a vízmolekula az alkillánc 

szomszédjának tekinthető. 

 

Az ITIM analízis csak akkor ad pontos információt a vizes fázis felületét alkotó rétegek 

összetételéről, ha az eljárás során alkalmazott próbagolyó Rp sugara egy nagyságrendbe 

esik a vizsgálni kívánt csoportok méretével.56, 63 A vizes fázist alkotó molekularészletek 

meghatározásán túl ezért kulcsfontosságú eldöntenünk azt, hogy a tenzid bemerülés 

vizsgálata során magának a bemerülő molekularészlet egészének keressük a behatolási 

mélységét a vizes fázisba, vagy a molekularészletet alkotó atomokét, atomcsoportokét. 

Mivel a fejcsoportot és az alkilláncot alkotó metiléncsoport, valamint a vízmolekulák 

mérete közel azonos, így könnyebb megválasztani az ITIM analízishez a próbagolyó 

sugarát. A bemerülés vizsgálata során ezért a fejcsoportokat alkotó N, O, S atomokat, 

valamint az alkillánc C atomjait kezeltük önálló egységként, és jellemzésükre Lennard-

Jones sugarukat használtuk. Hasonlóan a szimulációs modell megalkotásánál alkalmazott 

egyszerűsítésekhez, ebben az eljárásban sem vettük figyelembe a szénatomokhoz, 
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valamint a hidroxilcsoportban és a vízmolekulában az oxigénhez kapcsolódó 

hidrogénatomokat, mivel azok Lennard-Jones kölcsönhatás kialakításában nem vesznek 

részt. Az előzőekben megállapítottak, és kutatócsoportunk korábbi tapasztalatai63 alapján 

választottuk a próbagolyó sugarát Rp = 1,25 Å-nek. Az analízishez egy 60x60 

négyzetrácsot helyeztünk el a szimulációs doboz YZ síkjára, és az erre merőleges, az X 

tengellyel párhuzamos tesztvonalak mentén mozgattuk próbagolyónkat. A vizsgált 

rendszertől függően, a nemionos tenzidek esetén három réteg, míg ionos tenzidek esetén 

nyolc réteg összetételét határoztuk meg a módszer segítségével. 

 

8.2. Tenzidek bemerülése 
 

A tenzidek bemerülésének vizsgálatát a fejcsoporttól számított első öt (C1-C5;  

6.1.1. ábra) szénatom víz szomszédjai számának, azaz a szénatom hidratációs számának 

(Nhyd) meghatározásával kezdtük. Az előző, 8.1. fejezetben leírtak és a 8.1.1. ábra alapján 

akkor tekintettük a vízmolekulát egy alkillánchoz tartozó szénatom szomszédjának, ha a 

tenzid szénhidrogénláncában vizsgált szénatom és a vízmolekula távolsága nem haladta 

meg a 4,5 Å-t. Az egyes szénatomok átlagos hidratációs számát a vizsgált rendszerekben 

a 8.2.1. ábrán tüntettük fel, míg a 8.2.2. és 8.2.3. ábrákon a három dodecil alkilláncot 

tartalmazó tenzid hidratációsszám eloszlását ábrázoltuk mindkét alkalmazott felületi 

koncentráció (1 és 4 mol/m2) mellett. A PA-t és OA-t tartalmazó rendszerekre számított 

görbék disszertációmban nem kerülnek bemutatásra, mert gyakorlatilag megegyeznek a 

DA tenzidet tartalmazó rendszerre kapott eredményekkel. 
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8.2.1. Ábra A tenzidek szénhidrogénláncát alkotó, fejcsoporttól számított első öt szénatom 

átlagos hidratációs száma (<Nhyd>). Az oszlopdigrammon az átlagos hidratációs számokat 

PA esetén , OA esetén , DA esetén , DTAC esetén  és SDS esetén 

pedig  oszloppal jelöltük mind az  = 1 mol/m2 (felső panel), mind a  = 4 mol/m2 

(alsó panel) felületi koncentráció esetén. 
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8.2.2. Ábra A dodecil alkilláncot tartalmazó tenzidek: DA (első oszlop), DTAC (második 

oszlop), SDS (harmadik oszlop) fejcsoporttól számított első öt szénatomja hidratációs 

számának eloszlása, ha a felületi koncentráció  = 1 mol/m2. Az első C1 atomhoz 

tartoznak az első sorban, a C2-höz a második sorban, a C3-hoz a harmadik sorban, a C4-

hez a negyedik sorban, míg a C5-höz az ötödik sorban található ábrák. 
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8.2.3. Ábra A dodecil alkilláncot tartalmazó tenzidek: DA (első oszlop), DTAC (második 

oszlop), SDS (harmadik oszlop) fejcsoporttól számított első öt szénatomja hidratációs 

számának eloszlása, ha a felületi koncentráció  = 4 mol/m2. Az első C1 atomhoz 

tartoznak az első sorban, a C2-höz a második sorban, a C3-hoz a harmadik sorban, a C4-

hez a negyedik sorban, míg a C5-höz az ötödik sorban található ábrák. 

 

Az ábrákból kitűnik, hogy a szénatomok hidratáltsága jelentősen függ a felületi 

koncentrációtól. Kis felületi borítottság esetén, ahogy korábban (7. fejezet) 

megállapítottuk, a tenzid molekuláknak elegendő hely áll rendelkezésre, hogy sok 
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vízkapcsolatot eredményező, felületen elnyúló orientációt vegyenek fel. Ezzel szemben 

telített határfelület,  = 4 mol/m2 felületi koncentráció mellett a tenzidek alkilláncai a 

felületre merőleges, gázfázisba kinyúló orientációt preferálják (lásd: 7.2.1. ábra), ami 

kevesebb vízmolekulával való kapcsolatot tesz lehetővé. Kis felületi borítottság esetén az 

első szénatomok igen hidratáltak, jellemzően 4-5 víz szomszéddal rendelkeznek. A 

szomszédok száma telített adszorpciós réteg esetén 4-re csökken. Ezt a 

megállapításunkat támasztja alá az előzőleg bemutatott 8.1.1. ábra is. Az alkilláncbeli első 

szénatomhoz, C1-hez tartozó 8.2.2. és 8.2.3. ábrákon bemutatott hidratációs szám 

eloszlás igen széles, ezek az atomok akár 8-9 vízmolekulával is kapcsolatban állhatnak. 

Az eloszlásfüggvény maximuma alapján azonban a 3-6 vízkapcsolat jellemző. Távolodva 

a tenzid fejcsoportjától, az alkillánc szénatomjainak hidratációs száma csökken, és 

megállapítható, hogy a távolabbi szénatomok legnagyobb százaléka már gyakorlatilag 

nem rendelkezik víz szomszéddal. Mindezek ellenére tapasztaltuk azt, hogy az ötödik 

láncközi szénatom is rendelkezik 1 vízszomszéddal, sőt, telített felület esetén számottevő 

mértékben az is előfordul, hogy ennek a szénatomnak 3-4 vízmolekulával is van 

kapcsolata. 

Ez a tapasztalatunk telítetlen felület esetén igen jól magyarázható a molekulák 

orientációjával. Mivel indokolható azonban a 4 mol/m2-es felületi koncentráció esetén? 

Telített felület esetén, ahogy az előzőekben már számos alkalommal megállapítottuk, a 

molekula a gázfázisba nyúló orientációt részesíti előnyben, ami nem kedvez a 

vízkapcsolatok kialakításának. Ez a tapasztalat tehát leginkább azzal magyarázható, hogy 

a tenzidek fejcsoportja mélyen bemerül a vízfelszín alá, magával ragadva néhány láncközi 

szénatomot. 

Feltételezésünket alátámasztandó, kiszámítottuk a vizes fázis egyes molekuláris 

rétegeinek összetételét. Addig vizsgáltunk mélyebb és mélyebb rétegeket, míg azok 

összetétele 95%-ban a vízből származó oxigéneknek felelt meg. A mindkét felületi 

koncentráció mellett számított adatokat a következő táblázatokban foglaltuk össze: 

alkoholokra 8.2.1. táblázat, DTAC-ra 8.2.2. táblázat és SDS-ra 8.2.3. táblázat. 
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8.2.1. Táblázat Az alkoholokat tartalmazó vizes fázis egymást követő rétegeinek 

összetétele az ITIM analízis alapján 

Tenzid 
Felületi 

koncentráció 
Réteg 

A rétegek százalékban kifejezett összetétele 

atomtípusokra vonatkozóan 

víz O lánc C fejcsoport O 

PA 

1 mol/m2 

1 81,5 17,2 1,3 

2 94,5 1,8 3,7 

3 99,0 0,5 0,5 

4 mol/m2 

1 35,9 60,5 3,6 

2 73,8 10,7 15,5 

3 96,8 0,9 2,3 

      

OA 

1 mol/m2 

1 73,6 25,2 1,2 

2 92,7 3,7 3,6 

3 99,5 0 0,5 

4 mol/m2 

1 27,8 69,5 2,7 

2 69,4 14,9 15,7 

3 95,9 0,9 3,2 

      

DA 

1 mol/m2 

1 65,3 33,9 0,8 

2 88,5 7,8 3,7 

3 98,6 0,5 0,9 

4 mol/m2 

1 19,2 78,6 2,2 

2 65,0 20,2 15,0 

3 95,0 1,4 3,6 
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8.2.2. Táblázat A DTAC ionos tenzidet tartalmazó vizes fázis egymást követő rétegeinek összetétele az ITIM analízis alapján 

Felületi 

koncentráció 
Réteg 

A rétegek százalékban kifejezett összetétele atomtípusokra vonatkozóan 

víz O lánc C fejcsoport N fejcsoport C Cl- 

1 mol/m2 

1 70,2 28,5 0 1,0 0,3 

2 76,5 16,5 0 5,7 1,3 

3 86,2 5,6 0,7 6,2 1,3 

4 92,4 1,1 2,6 2,9 1,0 

5 96,8 0,1 1,7 0,8 0,6 

       

4 mol/m2 

1 28,4 37,2 0, 3,0 1,4 

2 35,4 50,3 0 10,9 3,4 

3 48,8 29,5 1,9 14,9 4,9 

4 59,3 15,8 4,6 15,6 4,7 

5 73,7 6,2 5,1 11,9 3,3 

6 85,55 1,8 5,1 5,7 1,9 

7 93,0 1,0 3,1 1,9 1,0 

8 96,5 1,1 1,2 0,6 0,6 
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8.2.3. Táblázat A SDS ionos tenzidet tartalmazó vizes fázis egymást követő rétegeinek összetétele az ITIM analízis alapján 

Felületi 

koncentráció 
Réteg 

A rétegek százalékban kifejezett összetétele atomtípusokra vonatkozóan 

víz O lánc C fejcsoport S fejcsoport -O- fejcsoport =O Na+ 

1 mol/m2 

1 64,4 34,76 0 0 0,9 0 

2 80,87 11,3 0 0 6,9 1,0 

3 90,0 1,8 0 0,6 6,0 1,6 

4 93,1 0,20 0,6 3,1 1,9 1,1 

5 94,5 0 3,1 1,4 0,3 0,7 

6 97,9 0 1,4 0,3 0,0 0,4 

        

4 mol/m2 

1 16,0 82,9 0 0 1,1 0 

2 41,0 42,1 0 0 13,9 3,0 

3 58,0 14,5 0 0,6 21,1 5,8 

4 68,4 5,4 0,6 6,2 14,6 4,8 

5 75,9 1,4 6,2 7,0 6,7 2,8 

6 84,8 0,3 7,2 3,7 2,4 1,7 

7 93,1 0 3,8 1,6 0,6 0,9 

8 97,3 0 1,6 0,4 0,1 0,6 
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8.2.4. Ábra A vizes fázis első hét (fentről lefelé) egymást követő rétegének százalékos 

összetétele az ionos tenzideket 4 mol/m2 koncentrációban tartalmazó rendszerekben. Az 

A) panelen a DTAC-t, a B) panelen a SDS-ot tartalmazó vizes fázis látható. 

 

A F/G határfelületen lejátszódó adszorpció során bekövetkező vizes fázisba bemerülés 

tekintetében tehát alapvető különbség látható a nemionos alkoholok és az ionos tenzidek 

között. Alkoholok esetén az alkilláncból származó szénatom szinte kizárólagosan a vizes 

fázis első rétegében jelenik meg. Az első réteget tehát felületi borítottságtól függően 15-

35%-ban (1 mol/m2) illetve 60-80%-ban (4 mol/m2) alkotják a szénhidrogén láncból 

származó szénatomok. A fejcsoport központi atomjának, az oxigénnek a legnagyobb 

hányada a második rétegre koncentrálódik, aránya ebben a rétegben 4% telítetlen és 15-

16% telített felület esetén. Ebben a rétegben a szénatomok mennyisége az elsőhöz 

képest egy nagyságrenddel, 0,5-3,5%-ra csökken. A harmadik réteget pedig a tenzid 

felületi koncentrációjától függően szinte kizárólag, 99%-ban (1 mol/m2) illetve 95-96%-
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ban (4 mol/m2) víz alkotja. Tapasztalatainkat az általunk megalkotott vizes fázisra 

vonatkozó definícióval összevetve azt mondhatjuk, hogy az alkoholok F/G határfelületen 

való elrendeződése tökéletesen megfelel a klasszikus képnek, amelynek értelmében a 

fejcsoport a vizes fázis legfelső rétegébe merül, míg az alkillánc a felületi borítottságtól 

függően felületen elfekvő, illetve gázfázisba nyúló orientációt vesz fel. Más szóval 

eredményeink értelmében alkoholok esetén csak a poláris fejcsoport merül be a poláris 

közegbe, az apoláris szénhidrogénlánc nem. 

A klasszikus képtől teljesen eltérő az ionos tenzidek viselkedése. Az alkilláncból származó 

szénatomokat találtunk a felületi borítottságtól függő mértékben még a harmadik és 

negyedik rétegben is. 1 mol/m2 felületi koncentráció esetén a harmadik réteg 2-6%, míg 

4 mol/m2 felületi koncentráció mellett a negyedik réteg 6-16%-ban tartalmazott apoláris 

láncból származó szenet. A fejcsoportot alkotó atomok nagy hányada csak a negyedik 

(1 mol/m2) és az ötödik (4 mol/m2) rétegben jelenik meg. Szemben az alkoholok 

funkciós csoportját alkotó O atomok második rétegbeli felhalmozódásával, ionos tenzidek 

esetén a fejcsoporti atomok nem csak egy rétegre koncentrálódnak. Kis százalékuk (2%) a 

vizes fázis mélyebb rétegeiben, telítetlen felület esetén az ötödik és hatodik, telített felület 

esetén csak a hetedik, nyolcadik rétegben jelenik meg. Más szóval ezek a valódi töltéssel 

rendelkező fejcsoportok nem a vizes fázis felszínhez közeli részében, hanem a mélyebb 

rétegekben koncentrálódnak. Ennek következtében az ionos tenzidek az alkoholokkal 

szemben a vizes fázis mélyebb rétegeiig valóban bemerülnek. Eredményeink alapján 

megállapíthatjuk, hogy a felületi borítottság befolyásolja a bemerülés mélységét. A 

molekulák annál mélyebbre merülnek, minél nagyobb a felületi koncentráció. 

A bemerülési mélység jellemzésére kiszámítottuk a különböző, fejcsoportot alkotó atomok 

eloszlását az egymást követő molekuláris rétegekben. A mindkét felületi koncentrációnál 

kapott eredményeket a 8.2.4. és 8.2.5. táblázatokban rögzítettük, és ionos tenzidekre a 

8.2.5. grafikonon ábrázoltuk. 

 



 76 

8.2.4. Táblázat A tenzidek fejcsoportját alkotó atomtípusok százalékos eloszlása az egyes molekuláris rétegekben, ha a felületi 

koncentráció 1 mol/m2 

Tenzid Atom, 

atomcsoport 

Molekuláris réteg száma 
1 2 3 4 5 6 7 

PA lánc CH2 89,1 8,7 2,2 0 0 0 0 
O 25,0 66,7 8,3 0 0 0 0 

         

OA lánc CH2 88,4 11,6 0 0 0 0 0 
O 25,0 66,7 8,3 0 0 0 0 

         

DA lánc CH2 82,2 16,8 1,0 0 0 0 0 
O 16,7 66,7 16,6 0 0 0 0 

         

DTAC 

lánc CH2 58,1 29,9 10,3 1,7 0 0 0 
N 0 0 8,3 50,0 33,4 8,3 0 

fej CH3 5,9 32,3 41,2 17,7 2,9 0 0 
Cl- 8,3 25,0 25,0 16,7 8,3 8,3 8,3 

         

SDS 

lánc CH2 74,3 22,1 3,6 0 0 0 0 
S 0 0 0 8,3 58,3 25,0 8,3 

-O- 0 8,3 58,4 25,0 8,3 0 0 
=O 5,6 41,7 36,1 13,9 2,8 0 0 
Na+ 0 16,7 25 16,7 8,3 8,3 8,3 
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8.2.5. Táblázat A tenzidek fejcsoportját alkotó atomtípusok százalékos eloszlása az egyes molekuláris rétegekben, ha a felületi 

koncentráció 4 mol/m2 

Tenzid Atom, 

atomcsoport 

Molekuláris réteg száma 
1 2 3 4 5 6 7 

PA lánc CH2 89,1 8,7 2,2 0 0 0 0 
O 25,0 66,7 8,3 0 0 0 0 

         

OA lánc CH2 88,4 11,6 0 0 0 0 0 
O 25,0 66,7 8,3 0 0 0 0 

         

DA lánc CH2 82,2 16,8 1,0 0 0 0 0 
O 16,7 66,7 16,6 0 0 0 0 

         

DTAC 

lánc CH2 58,1 29,9 10,3 1,7 0 0 0 
N 0 0 8,3 50,0 33,4 8,3 0 

fej CH3 5,9 32,3 41,2 17,7 2,9 0 0 
Cl- 8,3 25,0 25,0 16,7 8,3 8,3 8,3 

         

SDS 

lánc CH2 74,3 22,1 3,6 0 0 0 0 
S 0 0 0 8,3 58,3 25,0 8,3 

-O- 0 8,3 58,4 25,0 8,3 0 0 
=O 5,6 41,7 36,1 13,9 2,8 0 0 
Na+ 0 16,7 25 16,7 8,3 8,3 8,3 
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8.2.5. Ábra Az ionos tenzidek (A) panel DTAC, (B) panel SDS fejcsoportját alkotó atomok, 

valamint az alkilláncból vízzel érintkező szénatomok százalékos eloszlása a vizes fázis 

molekuláris rétegeiben 1 és 4 mol/m2 felületi koncentráció mellett. DTAC esetén a 

láncalkotó szénatomot , fejcsoport metilcsoportját  és nitrogénjét , valamint a 

kloridiont  oszloppal jelöltük. A SDS molekula láncalkotó szénatomját , a 

fejcsoportot alkotó egyszeres kötésű oxigénjét , kettős kötésű oxigénjét  és 

kénatomját , valamint a nátrium iont  oszloppal jelöltük. 

 

Eredményeink további értékelése előtt fontos újra hangsúlyoznunk, hogy a vizes fázis 

meghatározására alkalmazott definíciónk mesterséges hibát vitt eredményeinkbe. Ez 

abból adódott, hogy minden olyan szénatomot is a vizes fázis részeként értelmeztünk, 

aminek csak a molekula felületen elfekvő orientációjából eredően volt vízmolekula 

szomszédja. Ennek a hibának a „bevezetése” szükségszerű volt annak érdekében, hogy 

ne veszítsünk olyan valódi láncalkotó szénatomot, amit analízisünk azért talált meg, mert 

ténylegesen bemerült a vizes fázis valamely rétegébe. A definíció okozta hibára 

könnyedén fényt deríthetünk. Ha a tenzid molekula valóban bemerül a vizes fázisba, a 
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nagyságrenddel kisebb mértékben a második rétegben helyezkedik el, hanem mélyebb 

molekuláris rétegekben is. Az alkoholok esetén pontosan az előzőekben ismertetett 

eloszlását láttuk a vizsgált atomoknak. Felületi borítottságtól függően az első réteg 60-

80%-át alkotják az apoláris láncból származó szénatomok, a második rétegének 60%-a 

pedig már a vízmolekulák O-atomjából (lásd: 8.2.1. táblázat) áll, valamint ebben a 

rétegben találhatjuk meg a fejcsoportot alkotó oxigénatomok 60-70%-át is. Azt is 

megállapíthatjuk, hogy nincs olyan láncot alkotó C, ami elérné a harmadik, és nincs olyan 

alkoholos O atom, ami elérné a vizes fázis negyedik rétegét. Ha a felület telítetlen, a 

rendszerben jelenlevő összes alkilláncból származó szénatom sem elegendő ahhoz, hogy 

egy első réteget alkosson. Mindezeket összegezve, az alkoholokra vonatkozóan 

megállapíthatjuk, hogy ezek a molekulák nem merülnek be a vizes fázisba. Apoláris 

szénhidrogén láncuk a vízfelszín felett, míg a poláris fejcsoportjuk a vizes fázis felső 

rétegeiben helyezkedik el. 

Az alkilláncot alkotó szénatomok többségének eloszlására az alkoholokhoz hasonló 

megállapításokat tehetünk az ionos tenzidek esetén is. Alkalmazott definíciónkból eredően 

ezekben a rendszerekben is a vizes fázis első rétegében koncentrálódnak a szénatomok. 

Az alkoholokkal ellentétben azonban a felületi borítottság növekedésével a vizes fázis 

mélyebb, harmadik, negyedik, sőt még az ötödik rétegében is találhatunk észrevehető 

mennyiségben láncalkotó szénatomot. Az alkoholok fejcsoporti O atomjának eloszlásával 

összehasonlítva a DTAC fejcsoporti N, és SDS fejcsoporti S atom eloszlását, 

megállapíthatjuk, hogy ezek a központi atomok leginkább a negyedik és ötödik rétegben 

helyezkednek el, míg az SDS fejcsoporti O atomja jellemzően a 3.-5. rétegben található. 

Mindezeket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az ionos tenzidek az alkoholokkal 

ellentétben valóban jó néhány molekuláris réteg mélységbe bemerülnek. 

Következtetéseink akkor is helytállónak tűnnek, ha a vizes fázis definíciójából eredően az 

első réteg valódisága megkérdőjelezhető abban a néhány esetben, amikor a réteg nagy 

tömegét alkilláncból származó szénatomok alkotják. Az alkoholok és ionos tenzidek 

bemerülési hajlandósága közötti különbségek a fejcsoport és a víz közötti másodlagos 

kölcsönhatások különbözőségével magyarázhatók. Alkoholok esetén a hidroxilcsoport és a 

vízmolekulák között hidrogénhíd kötés jöhet létre. A hidrogénhíd kötés kialakulása 

következtében a tenzid fejcsoportja könnyedén beilleszkedik a víz felületi rétegének 

szerkezetébe, míg a fejcsoporthoz kapcsolódó néhány alkil szenet a rendszer hasonlóan 

kezeli, mint a felületi vízmolekulák hidrogénhíd kötésben részt nem vevő, gázfázisba 

kinyúló hidrogén atomját.82-83 Azáltal, hogy a funkciós csoport beépül a határfelületen 

elhelyezkedő vizek szerkezetébe, hidrogénhíd kötést létesít velük, nem képes mélyebb 
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molekuláris rétegekig bemerülni, azaz a molekulák fejcsoportjai megmaradnak a vizes 

fázis felső rétegeiben. Az alkoholokkal szemben az ionos tenzidek fejcsoportja nem képes 

beilleszkedni a víz szerkezetébe, azonban a fejcsoport töltése befolyásolja a vízmolekulák 

orientációját. Ez megbontja a határfelületen elhelyezkedő vízmolekulák szerkezetét. Mivel 

a vízmolekulák energetikailag jóval kedvezőbb kölcsönhatást alakítanak ki a fejcsoporttal, 

mint a szénhidrogénlánccal, ezért a fejcsoport ezekben a rendszerekben igen jól hidratált. 

A fejcsoport teljes hidratáltsága tehető felelőssé azért, hogy az ionos tenzidek fejcsoportja 

mélyen bemerül a vizes fázisba, magával ragadva néhány apoláris láncot felépítő 

szénatomot. 
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9. A tenzid molekulák laterális dinamikája a F/G határfelületen 
 

A tenzidek oldatból történő adszorpciójának leírására még ma is a S/G határfelületekre 

kidolgozott modelleket használjuk, néhány fontos megkötéssel, ahogy azt az irodalmi 

áttekintés megfelelő fejezeteiben bemutattam. Oldatból történő adszorpció leírására 

sikeresen alkalmaznak egyaránt rögzített és mobil megkötődési helyeket feltételező 

modelleket is. Annak ellenére, hogy a fluid fázis természetéből adódóan – ugyanis az oldat 

felszíne időben és térben állandóan változik – a víz határfelületen történő adszorpció 

során nem tudunk N0 számú rögzített adszorpciós helyet meghatározni, mégis 

alkalmazzák az oldatból történő adszorpció leírására a rögzített adszorpciós helyeket 

feltételező modelleket. A lokalizált adszorpciós modellek alkalmazásának sikere 

feltehetően magyarázható a gázfázisba nyúló alkilláncok orientációjával. A felületi 

borítottság és az alkillánc hosszának növekedésével a molekulák síkbeli mozgása 

akadályozottá válhat, ezáltal rögzített adszorpciós helyhez kötöttnek tekinthetjük őket. Egy 

másik lehetséges magyarázatnak tűnik a tenzidek 8. fejezetben bemutatott bemerülése 

akár a vizes fázis mélyebb rétegeiig is. A tenzid molekulák a fejcsoport szerkezetétől 

függően eltérő szerkezetű adszorpciós rétegeket alakítanak ki a víz/levegő határfelületen 

történő adszorpció során. A vizsgált öt tenzid közül a nemionos alkohol molekulák a 

klasszikus elrendeződésnek megfelelő orientációban helyezkednek el, míg az ionos 

tenzidek ezzel szemben a teljesen hidratált fejcsoportjukkal mélyen bemerülnek a vizes 

fázisba, ezáltal néhány szénhidrogénláncot alkotó szénatom is a vizes fázis mélyebb 

rétegeibe kerül. 

Kísérleti úton annak eldöntése, hogy a fluid határfelületen kialakult adszorpciós rétegben a 

molekulák rögzítettek, vagy szabadon mozoghatnak, igen nehézkes. Kevés olyan 

érzékeny műszer és módszer áll rendelkezésre, amelynek segítségével követhető egyedi 

molekulák mozgása a határfelületen. A számítógépes szimuláció azonban megfelelő 

módszer ennek a kérdéskörnek a vizsgálatára. 

Mivel oldatból történő adszorpció során leggyakrabban monomolekulás adszorpciós réteg 

alakul ki, a következő szakaszokban a 3.2.2.1. ábrán feltüntetett adszorpciós modellek 

közül azoknak az elméleteknek – Langmuir (lokalizált adszorpciós hely) és Volmer (mobil 

adszorpciós hely) – az érvényességét vizsgáltam, amelyek az adszorbeálódó molekulák 

között laterális kölcsönhatást nem feltételeztek. 
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9.1. Tenzidek határfelületen történő laterális diffúziója 
 

A tenzidek fluid fázis YZ síkjában való diffúziójának lehetőségét vizsgálva először 

meghatároztuk egy tetszőlegesen kiválasztott tenzid molekula laterális trajektóriáját az 5 

ns hosszúságú szimulációs idő során. Más szóval követtük a kiválasztott molekula Y és Z 

helykoordinátáinak változását az 5 ns-os szimulációs idő során. A 9.1.1. ábrán feltüntettük 

egy ionos (SDS) és egy nemionos (DA) tenzid trajektóriáját az 5 ns futási idő alatt, 1 és 4 

mol/m2 felületi koncentráció mellett. A trajektóriákat felosztottuk négy egymást követő, 

1,25 ns hosszúságú blokkra, melyeket a 9.1.1. ábrán különböző színekkel tüntettünk fel. 

(A be nem mutatott rendszerekre kapott trajektóriák a 9.1.1. ábrán láthatókhoz hasonlóak.) 

Látható, hogy a tenzid típusok mindegyike szabadon képes a határfelület teljes egészét 

bejárni a néhány nanoszekundum időtartam alatt. Más szóval a tenzidek képesek a 

szimulációs idő alatt a szimulációs doboz teljes felszínét bejárni. 

A tenzidek szimulációs doboz YZ síkjában történő, laterális mozgását jellemző Dlat 

diffúziós együtthatóját az Einstein-egyenlet alapján számítottuk ki.11 

MSDDt
2
12 lat  ,          [9.1.1.] 

ahol 

2
00 )()( tttMSD ii rr  .        [9.1.2.] 

MSD= Mean Square Lateral Displacement (átlagos négyzetes laterális elmozdulás). 

A [9.1.2.] képletben szereplő ri(t0) és ri(t0+t) tagok az i-edik tenzid molekula helyvektorai az 

YZ síkban t0 és t0 + t időpillanatokban, míg a <...> zárójel sokaságátlagot jelöl. 

Az összefüggések értelmében a Dlat diffúziós együttható meghatározható az MSD(t) 

függvényre illesztett egyenes meredekségéből, a következő kifejezéssel: Dlat = MSD/4t. A 

görbék, valamint a görbékre illesztett egyenesek a 9.1.2. ábrán láthatók. Az illesztett 

egyenesek meredekségéből számított laterális diffúziós együttható értékeket a 9.1.1. 

táblázatban rögzítettem. 
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9.1.1. Ábra Egy tetszőlegesen választott DA (bal oszlop) és SDS (jobb oszlop) tenzid 

molekula trajektóriája a szimulációs doboz YZ síkjában 5 ns hosszú szimulációs idő alatt, 

ha a felületi koncentráció 1 mol/m2 (felső panelek) és 4 mol/m2 (alsó panelek) volt. A 

produkciós futás egymást követő, 1,25 ns hosszúságú szakaszait rendre fekete, piros, 

kék, zöld színekkel jelöltem.  
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9.1.2. Ábra A vizsgált tenzidek (PA ( ), OA ( ), DA ( ),DTAC ( ) és SDS ( )) 

átlagos laterális elmozdulása az YZ síkban a fluid határfelületen 1  (felső ábra) és 4 

mol/m2 (alsó ábra) felületi tenzid koncentráció mellett. A szaggatott vonalak a görbékre 

illesztett egyeneseket jelölik. 

 

Megállapíthatjuk, hogy az ionos tenzidek az alkoholoknál kétszer lassabban mozognak, 

amit a felületi borítottság növekedése további 25-45%-kal tovább lassít. Általánosságban 

azt is elmondhatjuk, hogy telített felület esetén, amikor a molekulák alkillánca a felületre 

merőleges orientációt részesíti előnyben, a diffúziót a szénhidrogénlánc hosszának 
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növekedése is lassítja. Összehasonlítva az általunk vizsgált nemionos és ionos tenzidek 

kétdimenziós, laterális diffúziós együtthatóját a víz számítógépes szimulációk 

eredményeként kapott (0,29 Å2/ps) és kísérleti (0,23 Å2/ps), háromdimenziós diffúziós 

együtthatójával84 megállapíthatjuk, hogy ezek az értékek egy nagyságrendbe esnek, és a 

tenzidekre számított adatok csak kis mértékben nagyobbak a vízre meghatározottaknál. 

A tenzid laterális diffúzió időskálájának jellemzésére azt a diff karakterisztikus időt 

használtuk, ami alatt a tenzid teljesen bebarangolja azt a területet, ami megfelel az egy 

tenzid molekula fejcsoportja által átlagosan elfoglalt Ahg felületnek. A diff karakterisztikus 

idő a diffúziós együttható és Ahg felhasználásával a 9.1.3. összefüggés alapján számítható: 

lat

hg
diff 4D

A
 ,          [9.1.3.] 

ahol 

surf
hg

2
N

YZA  ,           [9.1.4.] 

ahol Nsurf a rendszerben található összes tenzid száma. ( A [9.1.4.] egyenletben szereplő 

kétszeres szorzót azért alkalmaztuk, mert a szimulációs dobozunkban két folyadékfelszín 

van.) A számított diff karakterisztikus idők szintén a 9.1.1. táblázatban találhatók. 

A diffúzió karakterisztikus idejét tekintve megállapíthatjuk, hogy értéke néhány 10 ps-mal 

nagyobb i) ionos tenzidek esetén (ezek a molekulák lassabban mozognak), illetve ii) kis 

felületi borítottság esetén, amikor a fejcsoport rendelkezésére álló Ahg nagyobb. Továbbá, 

ezek a karakterisztikus idők csak egy nagyságrenddel nagyobbak a víz háromdimenziós 

diffúzióját jellemző karakterisztikus idejénél, azaz annál az időnél, ami alatt egy 

vízmolekula képes a rendszerben átlagosan rá eső térfogatot (Vmolek = 29.94 Å3) 

bebarangolni (ez az idő a 3
mol )6( diffDV  összefüggést felhasználva 5,5 ps-nak adódik). 
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9.1.1. Táblázat A tíz szimulált rendszerre számított diffúziós együttható (Dlat ), a diffúziót jellemző karakterisztikus idő (diff) és a 

határfelületi vízmolekulák tenzid fejcsoportok hidrátburkában töltött átlagos tartózkodási ideje (0). 

Tenzid Felületi 

koncentráció 
Dlat/Å2ps-1 diff/ps 0/ps

PA 
1 mol/m2 0,887 46,34 0,85 

4 mol/m2 0,665 15,45 1,20 

     

OA 
1 mol/m2 0,780 52,70 0,88 

4 mol/m2 0,569 18,06 1,21 

     

DA 
1 mol/m2 0,872 47,14 0,89 

4 mol/m2 0,486 21,15 1,24 

     

DTAC 
1 mol/m2 0,325 126,5 1,29 

4 mol/m2 0,183 56,16 1,74 

     

SDS 
1 mol/m2 0,433 94,94 1,15 

4 mol/m2 0,240 42,82 1,67 
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9.2. Felületaktív molekulák laterális diffúzójának mechanizmusa 
 

Az előző szakaszokban tett megállapításaink, miszerint a vizsgált tenzid molekulák 

mindegyike olyan laterális mozgást végez, aminek karakterisztikus ideje összehasonlítható 

a vízmolekula háromdimenziós diffúzióját jellemző idővel, felveti azt a kérdést, hogy mi a 

mechanizmusa a tenzidek mozgásának. Kutatócsoportunk két elméletet állított fel a 

laterális diffúzió mechanizmusával kapcsolatban: i) Az első hipotézis szerint a 

tenzidmolekulák és a fejcsoportjuk hidrátburkát alkotó vízmolekulák együtt mozognak, míg 

a ii) második elgondolásunk szerint a tenzid mozgása független a hidrátburokbeli vizek 

mozgásától. Amennyiben az első elgondolásunk a helytálló, abban az esetben a 

vízmolekuláknak szorosan kell követniük a fejcsoportot a molekula mozgása során, ezáltal 

kölcsönhatásuk a környező, tömbfázisbeli vízmolekulákkal gyengébb, mint a hidrátburkot 

nem alkotó határfelületi vizeknek a tömbfázisbeli vízmolekulákkal. Amennyiben a második 

elmélet lesz a helytálló, úgy számottevő különbséget nem tapasztalunk majd a 

hidrátburokbeli és a tömbfázisbeli vizek közötti, illetve a nem hidrátburokbeli, de 

határfelületi vízmolekulák és a tömbfázisbeli vizek közötti kölcsönhatási energiák között. A 

tenzidek hidrátburoktól független mozgását támaszthatja alá majd az is, ha a vízmolekulák 

átlagos tarózkodási ideje a hidrátburokban kisebb lesz, mint a tenzidek diffúziójának 

karakterisztikus ideje. Ennek érdekében meghatároztuk a vízmolekula átlagos túlélési 

valószínűségét (L(t)) a tenzid fejcsoportja körül kialakult hidrátburokban. Az L(t) túlélési 

valószínűség úgy definiálható, mint annak a valószínűsége, hogy ha az adott vízmolekula 

t0 időpillanatban a hidrátburkot alkotja, akkor t + t0 időpillanatban is a hidrátburokban 

tartózkodik, míg a 0 ennek az eloszlásnak az átlagértéke, és tartózkodási időnek 

nevezzük. A molekulák távozása a határfelületről elsőrendű kinetikájú folyamat, ezért az 

L(t) túlélési valószínűség exponenciálisan csökkenő függvény, amely görbére illeszthető 

exp (-t / 0) függvényből kiszámítható a 0 átlagos tartózkodási idő. 

Kiszámítottuk ezen kívül a hidrátburokbeli víz tömbfázisbeli vízzel ( wat
bU ) és a tenzidekkel 

( surf
bU ), valamint a határfelületi, de nem hidrátburokbeli víz tömbfázisbeli vízzel ( wat

bU )és 

tenzidekkel ( surf
bU ) való kölcsönhatási energiájának eloszlását is. 
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9.2.1. Ábra A vízmolekula oxigén és a tenzidmolekula fejcsoportját alkotó központi 

atomjának radiális eloszlási függvénye a vizsgált tenzidek esetén: PA ( ), OA ( ), DA 

( ),DTAC ( ) és SDS ( ) 

 

Ahhoz, hogy megmondjuk, hogy mely vizeket tekintjük a fejcsoport hidrátburokbeli 

vízmolekulájának, meg kellett határoznunk azt a levágási sugarat, amelyen belül a 

vízmolekula hidrátburkot alkotónak tekinthető. Ennek érdekében meghatároztuk mind az 

öt vizsgált tenzidre a vízmolekula oxigénatom és a fejcsoport központi atom (alkoholok 

esetén O atom, DTAC esetén N atom, SDS esetén S atom) radiális eloszlás függvényét, 

amelyet a 9.2.1. ábrán mutattunk be. Levágási sugárnak a radiális eloszlás függvény első 
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minimumának helyét választottuk. Ez alkoholok esetén 3,4 Å –nek, DTAC esetén 5,4 Å –

nek, SDS esetén 4,9 Å –nek adódott. Ezen távolságokon belül minden vízmolekulát 

hidrátburokbeli víznek tekintettünk. Végezetül a határfelületi, de nem hidrátburkot alkotó 

vízmolekulákat ITIM analízissel határoztuk meg.56 

A vizsgált 10 rendszerben a vízmolekulák hidrátburokbeli L(t) túlélési valószínűség 

függvényeit a 9.2.2. ábrán mutattuk be, míg az illesztett görbéből számított 0 átlagos 

tartózkodási idők értékeit a 9.1.1. táblázatban foglaltuk össze. A P( wat
bU ) és P( surf

bU ) 

eloszlásokat, azaz a tenzidek és a tömbfázisbeli vízmolekulák hozzájárulását a 

hidrátburokbeli és a nem hidrátburokbeli, de határfelületi vízmolekulák kötési energiáihoz a 

9.2.3. és a 9.2.4. görbéken ábrázoltuk. A 9.2.1. táblázat tartalmazza a kölcsönhatási 

energiák számított, átlagos értékeit. 
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9.2.1.Táblázat A hidrátburkot alkotó vízmolekulák és a határfelületi, de nem hidrátburokbeli vízmolekulák tenzid molekulákkal és 

tömbfázisbeli vízmolekulákkal való kölcsönhatásának átlagos energiái 

Tenzid 
Felületi 

koncentráció 

Hidrátburokbeli 

vízmolekulák 

 Nem hidrátburokbeli, 

határfelületi vízmolekulák 

Tenzid 

hozzájárulás 

Víz 

hozzájárulás 

 Tenzid 

hozzájárulás 

Víz 

hozzájárulás 

PA 
1 mol/m2 -25,24 -27,14  -0,96 -23,34 

4 mol/m2 -29,77 -20,96  -2,83 -26,08 

       

OA 
1 mol/m2 -24,56 -24,37  -0,70 -23,36 

4 mol/m2 -28,87 -21,03  -2,95 -25,80 

       

DA 
1 mol/m2 -24,64 -24,21  -0,70 -23,36 

4 mol/m2 -28,95 -21,11  -3,00 -25,84 

       

DTAC 
1 mol/m2 -16,60 -20,70  -1,72 -17,93 

4 mol/m2 -17,54 -13,69  -5,50 -15,90 

       

SDS 
1 mol/m2 -32,75 -23,47  -4,21 -17,29 

4 mol/m2 -36,74 -13,54  -13,69 -9,10 
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9.2.2. Ábra A vízmolekulák túlélési valószínűsége a vizsgált tenzidek PA ( ), OA ( ), 

DA ( ) és ionos DTAC ( ), SDS ( ) poláris fejcsoportjai körül kialakult 

hidrátburokban, 1 mol/m2 (felső panel) és 4 mol/m2 (alsó panel) felületi sűrűség mellett. 

Az illesztett exponenciálisan csökkenő függvényt szaggatott vonal jelzi. 
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9.2.3. Ábra Tenzidek fejcsoportja körül kialakuló hidrátburkot alkotó vízmolekulák tenzidekkel ( surf
bU , felső panelek), valamint 

tömbfázisbeli vizekkel ( wat
bU , alsó panelek) való kölcsönhatási energiáinak eloszlása a PA ( ), OA ( ), DA ( ), DTAC ( ), 

SDS ( ) tenzidet tartalmazó rendszerekben, ha a felületi sűrűség 1 mol/m2 (bal oldali oszlop) és 4 mol/m2 (jobb oldali oszlop). 
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9.2.4. Ábra Határfelületi, de nem hidrátburkot alkotó vízmolekulák tenzidekkel ( surf
bU , felső panelek), valamint tömbfázisbeli vizekkel 

( wat
bU , alsó panelek) való kölcsönhatási energiáinak eloszlása a PA ( ), OA ( ), DA ( ), DTAC ( ), SDS ( ) tenzidet 

tartalmazó rendszerekben, ha a felületi sűrűség 1 mol/m2 (bal oldali oszlop) és 4 mol/m2 (jobb oldali oszlop). 
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Eredményeink azt az elgondolást támasztották alá, miszerint a tenzidek diffúziója a 

hidrátburkot alkotó vízmolekulák nélkül játszódik le. A vízmolekulák tartózkodási ideje a 

fejcsoport körül kialakuló hidrátburokban kevesebb, mint 2 ps, és minden szimulált 

rendszerben legalább egy nagyságrenddel kisebb, mint a tenzidek diffúziójának 

karakterisztikus ideje. Más szóval azalatt az idő alatt, míg a tenzid bebarangolja a 

határfelületen a fejcsoport átlagos területének megfelelő felületet (Ahg), a hidrátburkot 

alkotó vízmolekulák többször kicserélődnek tömbfázisbeli illetve határfelületi 

vízmolekulákkal. Azaz a tenzidek diffúzióját jellemző karakterisztikus idő intervallumán 

belül a hidrátburokbeli és nem hidrátburokbeli vízmolekulák között termodinamikai 

egyensúly áll fenn. 

A 9.2.3. és 9.2.4. ábrákon bemutatott wat
bU  és surf

bU kötési energia eloszlási függvények 

elemzése szintén a második forgatókönyvnek megfelelő diffúziós mechanizmust feltételez. 

A hidrátburkot alkotó molekulák és a fejcsoporti molekularészletek közötti kölcsönhatás 

nem túl erős, energiája egy vizsgált rendszerben sem haladja meg a -25 kJ/mol kötési 

energiát, amely érték egyetlen hidrogénhíd kötés energiájának megfelelő adat. A tenzid és 

hidrátburokbeli víz kölcsönhatási energiájának alakulásánál is többet mond a 

hidrátburokbeli víz tömbfázisbeli vízzel való kölcsönhatását jellemző energia és a 

határfelületi, de nem hidrátburokbeli víz tömbfázisbeli vízzel való kölcsönhatásának 

energiája. A két típusú kölcsönhatás gyakorlatilag azonos erősségű, a kölcsönhatást 

jellemző energia értékek közötti különbség nem haladja meg az 5 kJ/mol értéket. Ezek 

alapján elmondhatjuk, hogy a tenzid fejcsoportja és a hidrátburkot alkotó vízmolekulák 

közötti kölcsönhatás nem gyengíti ezen vizek tömbfázisbeli szomszédjaikkal való 

kölcsönhatását, azaz nincs olyan termodinamikai hajtóerő, aminek következtében a 

hidrátburkot felépítő víz a fejcsoporthoz erősen kötődne.  

Ezek a tapsztalataink mind azt igazolják, hogy a tenzidek határfelületen bekövetkező 

viszonylag gyors laterális diffúzióját a hidrátburokbeli vízmolekulák nem követik, azaz a 

tenzid molekulák önálló egységként mozognak a hatáfelületen. 
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10. Összefoglalás 
 

Doktori munkám során különböző ionos és nemionos tenzidek víz/levegő határfelületen 

lejátszódó adszorpciója következtében kialakult adszorpciós rétegeinek tulajdonságait 

vizsgáltam molekuláris dinamikai számítógépes szimulációs módszerrel. A szimulációk 

során nemcsak a tenzid fejcsoport szerkezetének, hanem az apoláris alkillánc hosszának, 

valamint a felületi borítottságnak az adszorpciós réteg szerkezetére gyakorolt hatását is 

vizsgáltam. Munkámat három témakör köré csoportosítottam. 

Értekezésem 7. fejezetében az adszorbeálódott tenzid molekulák orientációjának, valamint 

a kialakult határfelület érdességének részletes, szisztematikus összehasonlító 

vizsgálatával foglalkoztam. Megállapítottam, hogy telített felület esetén a tenzid molekulák 

a levegőbe kinyúló orientációt részesítik előnyben és ez még hangsúlyosabb, ha a 

felületaktív molekula fejcsoportja ionos. Ezzel szemben kis felületi borítottság mellett a 

tenzidek a vízfelszín közelében fekvő, ferde orientációt kedvelik. Irányultságukat a 

fejcsoport szerkezetén túl alkilláncuk hossza is befolyásolja: ha az alkillánc hossza 

csökken, illetve a fejcsoport töltést hordoz, a szénhidrogénlánc közelebb kerül a 

vízfelszínhez.  

A tenzid alkillánc konformációjára vonatkozóan a következő fontosabb megállapításokat 

tettem. i) A molekulák fejcsoportjától, az alkillánc hosszától és a felületi koncentrációtól 

függetlenül az apoláris láncok minden esetben a kinyúlt konformációt részesítik előnyben, 

a láncnak csak néhány torziója van gauche állásban. ii) A vizsgált rendszerekben 

meghatározott transz/gauche arány értéke független az összes vizsgált paramétertől 

(fejcsoport szerkezete, alkillánc hossza, felületi koncentráció). 

A sűrűségprofilok alapján megállapíthattuk, hogy ionos tenzidek esetén a felületi 

koncentráció értéke befolyásolja az ellenionok eloszlását. Az a tapasztalat ugyanis, hogy 

kis felületi koncentráció esetén az elektrosztatikus vonzerővel szemben egyre 

meghatározóbbá váló entrópia következtében az ellenionok átlagosan néhány 

Angströmmel beljebb kerülnek a tömbfázisba. A felületi koncentráció növekedésével 

azonban az elektrosztatikus kölcsönhatás válik meghatározóvá, így az ellenionok a 

töltéssel rendelkező fejcsoportok környezetében helyezkedhetnek el. 

Miután a szimulált rendszerekben megvizsgáltuk a kialakult határfelület érdességét, 

megállapítottuk, hogy telített felület esetén az ionos tenzidek adszorpciója következtében 

kialakult felület érdesebb, mint az alkoholok esetén. Ennek okát kerestük értekezésem 8. 
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fejezetében, ahol az adszorpció során kialakult vizes fázis összetételét vizsgáltuk rétegről 

rétegre. Az ITIM módszerrel meghatároztuk a vizes fázis egyes molekuláris rétegeit 

felépítő molekulákat, molekularészleteket. Más szóval kerestük az adszorbeálódó tenzidek 

vizes fázisba való bemerülésének mélységét. Tapasztalataink alapján megállapíthattuk, 

hogy a vizsgált ionos tenzidek és alkoholok vizes fázisba bemerülése között jelentős 

eltérések tapasztalhatók. 

Alkoholok esetén a várt, klasszikus képnek megfelelő elrendeződést kaptuk. A molekula 

fejcsoportja a vizes fázis legfelső rétegében, míg apoláris szénlánca a vizes fázis felett 

helyezkedett el. Ezt az elrendeződést magyarázza az a jól ismert tény, hogy az alkoholok 

oxigénje képes a víz oxigénjeit kiszorítani a hidrogénhíd kötésből, és részt venni a víz 

szerkezetének kialakításában, míg a hidroxilcsoporthoz kapcsolódó, gőzfázisba kinyúló 

alkillánc a hidrogénhíd kötésben részt nem vevő víz-hidrogén atomokhoz hasonlóan 

viselkedik.82-83 

Ezzel szemben az ionos tenzidek mélyen bemerültek a vizes fázisba: még a nyolcadik 

molekuláris rétegben is találhattunk fejcsoportot alkotó atomot, és egyes rendszerekben 

még a harmadik, negyedik réteg is tartalmazott szénhidrogén csoportot. Ez a 

megfigyelésünk arra utal, hogy miközben a fejcsoport mélyen bemerül a vizes fázisba, 

magával ragad néhány alkillánchoz tartozó szénatomot is. Az ionos tenzidek mély 

bemerülésének hajtóereje feltehetően az, hogy energetikailag az a legkedvezőbb, ha a 

fejcsoport teljesen hidratált. 

A 7. és 8. fejezet megállapításai alapján a 9. fejezetben azzal foglalkoztunk, hogy ha 

egyes tenzidek mélyen bemerülnek a vizes fázisba, míg mások nem, akkor adszorpciójuk 

leírására a rögzített, vagy a mobil adszorpciós helyeket feltételező modellek alkalmasak-e. 

Az eredetileg S/G határfelületen lejátszódó adszorpció leírására kidolgozott modellek 

közül a fix helyeket feltételező Langmuir és a mobil helyeket feltételező Volmer 

megközelítések érvényességét tanulmányoztuk. Vizsgálataink a mobil adszorpciós 

helyeket feltételező Volmer modell érvényességét támasztották alá. Megállapítottuk, hogy 

bár a tenzidek laterális dinamikáját befolyásolja a felületi koncentráció, a fejcsoport jellege 

és az alkillánc hossza is, laterális diffúziójuk legfontosabb jellegzetességei ugyanazok: a 

diffúziót jellemző karakterisztikus idők minden szimulált rendszerben egy nagyságrendbe 

esnek a víz tömbfázisbeli háromdimenziós diffúziójára meghatározott karakterisztikus 

idővel. Az, hogy a molekulák a fejcsoport átlagos területének megfelelő felületet minden 

esetben 0,1 ns-on belül bejárják, bizonyítja a rögzített adszorpciós helyeket feltételező 

elmélet alkalmatlanságát a F/G határfelületen zajló adszorpció leírására. 
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Megvizsgáltuk a tenzid molekulák laterális mozgásának mechanizmusát is. Eredményeink 

alapján megállapíthattuk, hogy a molekulák a hidrátburkot alkotó vízmolekulák nélkül 

mozognak a határfelületen, hiszen a vízmolekulák hidrátburokbeli tartózkodási ideje 

minden vizsgált rendszerben lényegesen kisebb a tenzidek diffúzióját jellemző 

karakterisztikus időnél. Ehhez a végkövetkeztetéshez vezet az is, ha a kölcsönhatási 

energiák értékeit hasonlítjuk össze, ugyanis nincs jelentős különbség a hidrátburkot alkotó 

vízmolekulák tömbfázisbeli vizekkel való kölcsönhatási energiáinak és a határfelületi, de 

nem hidrátburokbeli molekulák szintén tömbfázisbeli vízmolekulákkal való kölcsönhatási 

energiáinak értékei között. A tenzidek laterális diffúziója tehát nemcsak szabad, hanem ezt 

a mozgást a molekulák a hidrátburkot alkotó vizektől függetlenül végzik. 



 98 

11. Summary 
 

In my thesis the molecular structure of the adsorption layer of various ionic (DTAC, SDS) 

and non-ionic (PA, OA, DA) surfactants at the free water surface was studied. The impact 

of both the alkyl tail length and the charge of the headgroup of the surfactants were 

systematically investigated. 

The results revealed that in the case of the saturated adsorption layer all surfactants prefer 

to point straight away from the aqueous phase by the apolar tail. This preference is 

stronger if the headgroup of the surfactant bears a net charge. In the case of unsaturated 

adsorption layers the apolar tails prefer tilted alignment relative to the macroscopic plane 

of the surface. The tilt angle is affected by the tail length and the headgroup type, it gets 

larger if the tail is shorter or the headgroup is charged. It was also found that the apolar 

tails prefer rather elongated conformations, and unlike their orientation, their conformation 

is independent from the headgroup type.  

A detailed comparative analysis of the roughness of the surface was carried out in all 

simulated systems. The most important conclusion drawn in this respect is that in the case 

of the saturated adsorption layer charged surfactants result in a much rougher aqueous 

surface (at least, in terms of its amplitude) than non-ionic ones. 

This finding made us study the composition of subsequent molecular layers beneath the 

surface. This kind of analysis is possible by the use of the ITIM method, which allows one 

to identify the atoms forming subsurface atomistic layers. A clear difference is found in the 

behavior of the alcoholic and ionic surfactants in respect of their immersion. Thus, 

alcoholic surfactants behave according to the classical picture, i.e., their headgroups are 

located in the surface layer of the aqueous phase, and the apolar tails lay above the water 

surface. Ionic surfactants, on the other hand, are immersed several layers deep into the 

aqueous phase, headgroup atoms are present in some cases even in the eighth 

subsurface layer. This immersion of the ionic headgroup pulls consequently also several 

carbon atoms of the hydrocarbon tail into the aqueous environment. This immersion depth 

is somewhat larger for the saturated than for the unsaturated adsorption layers. 

Finally, we investigated the lateral dynamics of the surfactant molecules at the free surface 

of their aqueous solution in order to distinguish between the assumptions of localized and 

mobile adsorption layers. Our results made a clear distinction between these two possible 

assumptions, supporting undoubtedly the mobile adsorbate scenario. Thus, although the 
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alkyl chain length, the type of the headgroup and the surface density of the surfactants all 

turned out to influence the lateral dynamics of the surfactant molecules in certain ways, the 

most important features of the lateral dynamics were found to be, at least qualitatively, 

independent from these factors. The surfactant molecules are found to explore the surface 

portion equivalent with the average surface area per headgroup within 0.1 ns in every 

case, which clearly invalidates the assumption that they are localized at certain positions 

at the liquid surface. 

Our present results have also clearly shown that the lateral diffusion of the surfactant 

molecules is not coupled to that of the water molecules in the first hydration shell of their 

headgroups. Thus, the distribution of the interaction energy of the first hydration shell and 

non-first shell surface water molecules with the other water molecules in the system turned 

out to be rather similar to each other. More importantly, the mean residence time of the 

water molecules in the first hydration shell of the headgroups was found to be more than 

one order of magnitude smaller than the characteristic time of the lateral diffusion of the 

surfactants in every case. 
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13. Kivonat 
Abrankó-Rideg Nóra Tenzidek folyadék/gáz határfelületen kialakult adszorpciós rétegének 

vizsgálata számítógépes szimulációval című doktori értekezéséből. 

 

Doktori munkám során különböző ionos (DTAC, SDS) és nem ionos (PA, OA, DA) tenzidek 

víz/levegő határfelületen létrehozott adszorpciós rétegeinek atomi felbontású szerkezetét 

vizsgáltam molekuláris dinamika számítógépes szimulációval. Szisztematikusan 

megvizsgáltam a határfelület atomi felbontású összetételének változását i) a fejcsoport 

szerkezetének, ii) az alkillánc hosszának, valamint a iii) felületi koncentrációnak a 

függvényében. Munkám másik célja annak meghatározása volt, hogy a szimulált 

rendszerekben kialakult adszorpciós rétegben a tenzidmolekulák rögzített vagy mobil 

adszorpciós helyeken kötődnek-e meg. 

Az adszorbeálódott tenzidmolekulák határfelületi elrendeződésének vizsgálata során 

megállapítottam, hogy az alkillánc orientációját a felület borítottsága, az alkillánc hossza, 

valamint a fejcsoport szerkezete egyaránt befolyásolja, míg az alkillánc konformációja 

csak a szénhidrogénlánc hosszától függ. A kialakult határfelület érdességét vizsgálva 

megállapítottam, hogy telített felület esetén az ionos tenzidek adszorpciója következtében 

kialakult felület érdesebb, mint alkoholok esetén. Ez a megfigyelés a felszín alatti, egymást 

követő molekuláris rétegek ITIM analízise alapján azzal magyarázható, hogy a vizsgált 

ionos tenzidek és az alkoholok vizes fázisba történő bemerülése között jelentős eltérések 

tapasztalhatók. Míg az alkoholok fejcsoportja a vizes fázis legfelső rétegében található, 

addig az ionos fejcsoport atomjai akár a vizes fázis mélyebb rétegéig is bemerülnek. Az 

ionos fejcsoport vizes fázisba történő mélyebb bemerülése azt eredményezi, hogy néhány 

alkillánchoz tartozó szénatom is a vizes fázisba merül. 

Végül megvizsgáltam, hogy az eredetileg szilárd/gáz határfelületen lejátszódó adszorpciós 

folyamatok leírására kidolgozott két, monomolekulás adszorpciót feltételező modell, a 

Langmuir és Volmer izoterma közül melyik alkalmasabb a víz/levegő határfelületen 

megvalósuló adszorpciós folyamatok jellemzésére. Eredményeim a mobil kötőhelyeket 

feltételező Volmer modell érvényességét támasztották alá. A laterális mozgás 

mechanizmusának vizsgálata során megállapítottam, hogy a tenzidmolekulák a 

hidrátburkot alkotó vízmolekuláktól függetlenül, szabadon mozognak a határfelületen. 
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14. Abstract  
of the Doctoral Dissertation entitled: Adsorption Layers of Surfactants formed at Liquid/Gas 

Interfaces: A Computer Simulation Study by Nóra Abrankó-Rideg 

 

In my thesis, the molecular structure of the adsorption layer formed by various ionic 

(DTAC, SDS) and nonionic (PA, OA, DA) surfactants at the free water surface was studied. 

The impact of i) the length of the alkyl tail, ii) the structure of the headgroup, and iii) the 

surface density on the properties of this layer was systematically investigated, using 

molecular dynamics computer simulation. In addition, it was tested whether the adsorption 

sites the surfactant molecules are bound to are localized or mobile.  

The results revealed that the orientation of the alkyl chain at the interface is affected by the 

surface density, the length of the alkyl chain, and the structure of headgroup, while the 

conformation of the alkyl chain depends only on the tail length. The roughness of the 

surface was also studied, and it was concluded that in the case of a saturated adsorption 

layer, headgroup atoms of ionic surfactants form a much rougher aqueous surface as 

compared to the functional group of the alcohols. 

The composition of subsequent molecular layers beneath the surface was studied using 

the ITIM method. A clear difference was found in the behavior of the alcoholic and ionic 

surfactants with respect to their immersion. The headgroups of alcoholic surfactants are 

located in the top layer of the aqueous phase, while the nonpolar tails are above the water 

surface. On the other hand, ionic surfactants are immersed several layers deep into the 

aqueous phase, and this immersion of the ionic headgroup pulls also several carbon 

atoms of the hydrocarbon tail into the aqueous environment. 

Finally, an investigation of the principles of two adsorption models, namely the Langmuir 

and Volmer models, both of which assume monomolecular adsorption layer and have 

originally been developed for the description of adsorption at solid/gas interfaces, was 

carried out. The obtained results made a clear distinction between these two theories, 

supporting undoubtedly the Volmer model, which assumes mobile adsorption sites. It was 

also clearly shown that the lateral diffusion of the surfactants is permitted and moreover, 

this movement is independent from the first hydration shell water molecules. 

 


