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Kivonat

Dolgozatomban molekuláris szimulációs eszközökkel vizsgáltam különböz® pórusos rendsze-

rek adszorpciós és di�úziós tulajdonságait. Membrántranszport vizsgálatára módszertani

fejlesztéseket végeztem. Összekapcsoltam a kutatóhelyen korábban kifejlesztett Dinamikus

Monte Carlo (DMC) és Lokális Egyensúlyi Monte Carlo (LEMC) szimulációs módszereket,

és az új, DMC+LEMC technikát sikeresen próbáltam ki modellmembránon keresztül leját-

szódó stacionárius anyagtranszport direkt szimulációiban. Kifejlesztettem egy olyan mole-

kuláris dinamikai alapokon nyugvó módszert is, amelyben a stacionárius membrántransz-

port hajtóerejének fenntartását határfeltétel-vezérléssel valósítottam meg. Az eljárásban a

kontrollrégiókban a nyomást tudjuk el®írni bemen® paraméterként. Szimulációs eszközök-

kel vizsgáltam a kaolinit agyagásvány különböz® vendégmolekulákkal alkotott komplexeinek

tulajdonságait. Ez magában foglalja az interkaláció és a kaolinitszemcsék lapkötegein meg-

�gyelhet® lapleválás atomi szint¶ modellezését és a kaolinit-interkalátum rendszerek szerke-

zeti sajátosságainak, valamint a kialakult kaolinit-vendégmolekula komplexek stabilitásának

vizsgálatát. A kaolinitszemcsékr®l történ® laplehasadás kezdeti lépéseit valós méret¶ kaoli-

nitlapok modelljével sikerült vizsgálnom. A szabaddá váló egyedi lapok morfológiai válto-

zásainak (feltekeredés, görbült vagy nanotekercses szerkezet) jobb megértéséhez is végeztem

nagy számításigény¶ szimulációkat. Nanopórusokban és egy biológiai ioncsatornában küls®

elektromos tér hatására végbemen® ionáramlás atomi szint¶ okainak megértésére is tettem

kísérletet, referenciaként használva az atomi molekuláris dinamikai szimulációkat egyszer¶-

sített modellekkel végzett szimulációkhoz.



Abstract

The adsorption and di�usion properties of di�erent porous systems were investigated using

molecular simulation tools. Methodological improvements were made for the investigations

of membrane transport. The simulation methods of Dynamic Monte Carlo (DMC) and Lo-

cal Equilibrium Monte Carlo (LEMC), previously developed at our research institute, were

combined. The new DMC+LEMC method was successfully tested for direct simulation of

steady-state di�usion through a model membrane. Based on molecular dynamics, another

new method was developed in which the constant driving force for the steady-state tran-

sport is achieved by a boundary-driven control scheme by prescribing the pressures in the

control cells. The properties of di�erent kaolinite clay complexes with various interlayer

guest molecules were investigated by simulations. This includes modeling of intercalation

and delamination of kaolinite particles at the atomic level as well as the investigation of

the structural properties and stability of the kaolinite-guest molecule complexes. The initial

steps of the delamination process of the booklike kaolinite particles were investigated with

realistic layer size. Furthermore, computationally expensive simulations were carried out to

better understand the morphological behavior (folding, curling, and forming nanoscrolls) of

a life-sized model of the free-standing kaolinite layers. An external electric �eld driven ionic

�ow at the atomic scale in nanopores and in a biological ion channel was investigated with

all-atom molecular dynamics simulations serving as gold standards for independent studies

using simpli�ed models.



Zusammenfassung

Die Adsorptions- und Di�usionseigenschaften verschiedener poröser Systeme wurden mit

Hilfe molekularer Simulationen untersucht. Methodische Verbesserungen wurden für die

Untersuchungen des Membrantransports vorgenommen. Die Simulationsmethoden Dynamic

Monte Carlo (DMC) und Local Equilibrium Monte Carlo (LEMC), die zuvor in unserer

Forschungsgruppe entwickelt wurden, wurden kombiniert. Die neue DMC+LEMC-Methode

wurde erfolgreich zur direkten Simulation der stationären Di�usion durch eine Modellmemb-

ran getestet. Auf der Basis der Molekulardynamik wurde eine weitere neue Methode entwi-

ckelt, bei der die konstante Treibkraft für den stationären Transport durch ein randgetriebe-

nes Regelverfahren erreicht wird. Bei diesem Verfahren können die Drücke in den Regelberei-

chen als Eingangsparameter angegeben werden. Die Eigenschaften der interkalierten Kaolini-

te mit verschiedenen Zwischenschicht-Gastmolekülen wurden durch Simulationen untersucht.

Dies umfasst die Modellierung der Interkalation und Delamination von Kaolinitpartikeln auf

atomarer Ebene sowie die Untersuchung der strukturellen Eigenschaften und Stabilität der

Komplexe. Die ersten Schritte des Delaminationsprozesses der buchartigen Kaolinitpartikel

wurden mit realistischer Schichtgröÿe untersucht. Darüber hinaus wurden rechenintensive

Simulationen durchgeführt, um das morphologische Verhalten (Falten, Rollen und Bilden von

sog. Nanoscrollen) eines lebensgroÿen Modells der freistehenden Kaolinitschichten besser zu

verstehen. Ein externer, feldgetriebener Ionen�uss im atomaren Maÿstab in Nanoporen und

in einem biologischen Ionenkanal wurde mit weiteren molekulardynamischen Simulationen

untersucht.

.
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1. Bevezetés

Napjainkra a számítógépes szimulációk a tudományos megismerés fontos eszközévé váltak.

A számítástechnika és a különféle szimulációs technikák fejl®dése mára lehet®vé tette, hogy

a vizsgálni kívánt rendszerekhez vagy jelenségekhez a legmegfelel®bbet választhassuk a meg-

lév® szimulációs módszerek arzenáljából. A módszerekb®l a rendszer térbeli méretét®l, a

tanulmányozni kívánt id®tartománytól és a felbontás részletességét®l függ®en választunk.

A molekuláris szimulációk segítségével atomi és molekuláris információkból további mikro-

és makroszkopikus adatokat nyerhetünk a rendszerr®l. Az így kapott információk segíte-

nek megérteni, hogy milyen mikroszkopikus folyamatok vezetnek a makroszkopikus világban

meg�gyelt jelenségekhez.

Doktori munkám során molekuláris szimulációs eszközökkel vizsgáltam kisebb molekulák

di�úzióját zeolitban. Megpróbáltam megérteni a nanopórusokban és egy biológiai ioncsa-

tornában végbemen® ionáramlás különleges tulajdonságainak mikroszkopikus okait. Labor-

kísérleti munkát végz® munkatársakkal együttm¶ködve molekuláris szimulációkkal tanulmá-

nyoztam a kaolinit agyagásvány interkalációját. Az interkalált kaolinitszemcsék lapkötegein

id®nként meg�gyelhet® lapleválás, s®t, gyakran kísérleti cél is, hogy a leváló lapokkal gör-

bült, csöves nanoszerkezeteket hozzanak létre. A különböz® interkalálószerekkel alkotott

komplexek és a lapleválás szimulációs vizsgálatainak bemutatása dolgozatom jelent®s részét

képezi.

Kutatásaimban többnyire szabadon hozzáférhet®, nyílt forráskódú programcsomagokat

és segédprogramokat használtam, de fontos szerep jutott a kutatóhelyen fejlesztett (C/C++
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nyelven írt), rugalmasan változtatható �házi� programkódoknak is, amelyeket az adott fel-

adatra/problémára könnyen testre szabhattam. Kutatócsoportunkban általában adott prob-

lémához keressük a megfelel® szimulációs eszközt. Amennyiben nem találunk, vagy nem

megfelel®t, illetve az nem alakítható igényeinknek megfelel®en, akkor saját programkódo-

kat fejlesztünk. Bár e feladatok munkám jelent®s részét tette ki, ezek technikai részleteire

dolgozatomban nem térek ki.

Dolgozatomat a molekuláris szimulációk általános bemutatása és a vizsgált anyagi rend-

szerek ismertetése után két részre osztottam. Az els® részben a módszertani fejlesztéseket

ismertetem, utána pedig a vizsgált jelenségek szerint csoportosítva mutatom be az elvégzett

szimulációs munkákat.
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2. Irodalmi áttekintés

2.1. Pórusos aluminoszilikátok és ioncsatornák

A munkám során különböz® anyagi rendszereket vizsgáltam, amelyek közös jellemz®je, hogy

a kismolekulák méreteihez hasonló méret¶ pórusokkal rendelkeznek. Ebben a fejezetben ezek

általános jellemzésér®l, a modellezett szilikátok és biológiai ioncsatornák szerkezeteir®l írok.

A szimulációs vizsgálataimban használt két ásvány a kaolinit és a szilikalit a szilikát-

ásványok ásványrendszertani osztályába tartozó nanopórusos anyag. A szilikalit-1 (MFI)

kizárólag szilíciumtartalmú tetraéderekb®l felépül® zeolit. A zeolitok kiváló anyagmegköt®

tulajdonságúak, ipari felhasználásuk jelent®s. El®nyös tulajdonságaik miatt alkalmasak ad-

szorbensnek, katalizátornak, ioncserél®nek, illetve elegykomponensek elválasztására szolgáló

szelektív membránként is jól használhatóak. Membránként használva nagy el®nyük, hogy

nagyobb nyomáson és h®mérsékleten is használhatók, akár bizonyos széls®séges kémiai körül-

mények között is, melyet más típusú szelektív membránok nem viselnek el. A zeolitokban a

tetraéderes alapegységek ún. 4R, 5R, 6R, 8R, 10R gy¶r¶s szerkezeteket hoznak létre (rendre

4, 5, 6, 8, 10 Si atommal). A gy¶r¶k oxigén atomokon keresztül kapcsolódva kalitkákat

alkotnak. Ezekb®l épül fel a nagyobb lépték¶ pórusrendszer. A fenti zeolit az ipar számára

fontos gázelegyek tisztítására vagy a komponensek elválasztására kiváló. A kialakult pórusos

szerkezet egymásra mer®leges, egyenes és cikk-cakk csatornákat tartalmaz. Mindkét típusú

csatorna átmér®je 0, 8 nm körüli (1. ábra). A szilikalit-1 egységcellájának élei a = 2, 007

nm, b = 1, 992 nm és c = 1, 342 nm hosszúak és páronként egymásra mer®legesek [1]. A
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1. ábra. A szilikalit-1 (MFI) felépítése, az egyenes valamint a cikk-cakk csatornarendszer.

zeolitokkal végzett vizsgálataim során f®leg a bel®lük készített membránok szelektivitásának

leírása, magyarázata volt a célom. Az egyensúlyi adszorpció modellezése ezt egészítette ki.

A kaolinit a rétegszilikátok alosztályába tartozó ún. 1:1-típusú agyagásvány. Szerkeze-

te réteges, szendvicsszer¶en épül fel. A kaolinit semleges töltés¶, de enyhe polárossággal

bíró bázislapja kétféle sík egymásra rétegez®désével jön létre. Az egyik sík SiO4 tetraéde-

res elemekb®l felépül® réteg, szabályos hatszöges elrendez®déssel, amely egy oxigén atomon

keresztül egy oktaéderes (dioktaéderes) szerkezet¶ AlO2(OH)4 réteghez köt®dik (a kaoli-

nit összegképlete: Al2Si2O5(OH)4). A lapok egymáshoz kapcsolódásával jól meghatározott

méret¶ rétegközi terek jönnek létre (2. ábra; a hagyományos, �rétegközi� kifejezést a továb-

biakban is használom, bár a fentieknek megfelel®en �lapok közötti� volna a helyesebb). A

kaolinitlapokat hidrogénhíd-kötések tartják össze. A kaolinit egységcellája C1 tércsoport-

szimmetriájú triklin cella, amely a következ® paraméterekkel jellemezhet®: a = 0, 5154 nm,

b = 0, 8942 nm, c = 0, 7391 nm, α = 91, 92◦, β = 105, 05◦ és γ = 89, 80◦ [2]. A rétegközi

térbe kisebb molekulák könnyen be tudnak épülni (pl. karbamid, dimetil-szulfoxid), a lapok

távolsága ilyenkor megnövekszik, és jól meghatározott bázislaptávolsággal rendelkez® stabil

komplexek jöhetnek létre az eredeti hidrogénhíd-kötések felszakításával. A vendégmolekulák

rétegközi térbe történ® beépülését interkalációnak nevezzük. A kisebb molekulákat külön-
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2. ábra. A kaolinit felépítése, a rétegközi tér és a bázislaptávolság megjelölésével.

böz® eljárásokkal gyakran lecserélik egyre nagyobb helyigény¶ekre, olyanokra is, amelyek

spontán módon (egy lépcs®ben) nem lennének képesek interkalálódni. Így egyre nagyobb

bázislaptávolsággal jellemzett kaolinitkomplexek jönnek létre. Egyes esetekben a kaolinit-

lapok annyira eltávolodnak egymástól, hogy a struktúra stabilitása megsz¶nik, és delami-

náció, vagyis a kaolinit szemcséinek kisebb lapkötegekre esése, esetleg exfoliáció, vagyis a

szemcsékr®l egyedi lapok leválása megy végbe. A kaolinitlapot felépít® kétféle réteg között a

különböz® kristályrácsok méretkülönbségéb®l származó feszültség van [3,4]. Az egyedi levált

kaolinitlapok emiatt meggörbülnek, gyakran feltekerednek, és nanocsöves vagy nanotekercses

szerkezetet vesznek fel. Az interkalációval kezelt kaolinit adalékanyagként használható példá-

ul különböz® polimer-nanokompozitokban, és már kis mennyiségben is javíthatja a polimer

�zikai és mechanikai tulajdonságait [5]. Azonban felhasználási vagy potenciális felhasználási

lehet®ségei ebben még nem merülnek ki: az utóbbi id®ben katalizátorhodozóként, kont-

rollált/lassított hatóanyag-kibocsátó mátrixként, illet®leg nanoszenzorok alapanyagaként is

felvet®dött alkalmazásuk. A kaolinittel végzett kutatásaim homlokterében az interkaláció

és a delamináció atomi szint¶ modellezése, illetve a kialakult kaolinit-interkalátum komple-

xek szerkezetének vizsgálata állt. Munkámat szoros együttm¶ködésben végeztem a kaolinit

interkalációját kémiai laboratóriumi kísérletekben vizsgáló kutatókkal.

Az általam tanulmányozott rendszerekben legtöbbször adszorpciós és di�úziós folyama-
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tok játszódnak le, és e folyamatok pontos leírása, megértése biológiai rendszerekben is ér-

dekes, szimulációs módszerekkel vizsgálható. A sejtmembránon keresztül történ® anyag-

áramlás a sejtmembránba (lipid kett®sréteg) ágyazott csatornákon keresztül történik, aktív

vagy passzív transzport útján. Az ioncsatornák mindenhol ott vannak az él® szervezetek-

ben, például sok gyógyszer is az ioncsatornákra hatva fejti ki hatását. Az ioncsatornák

fontos tulajdonsága a kapuzás (�gating�), azaz, hogy valamilyen inger hatására nyitott és

csukott állás között tudnak átkapcsolni. A di�úzió jelenségének vizsgálatakor értelemsze-

r¶en a nyitott állást vizsgáltam. Munkám során egy pontmutációval megváltoztatott ion-

csatorna kísérletileg kimutatott egyenirányító tulajdonságát szerettem volna igazolni. Ez az

OmpF (�Outer Membrane Protein F�) ioncsatorna, ami eredeti vad típusú formájában nem

mutatja a rekti�kációt, míg egy mutált formája (4 aminosav kicserélése után) már igen [6].

Az OmpF csatorna atomi szerkezete ismert (ProteinDataBase:2OMF, [7,8]), és elérhet® szá-

mítási kapacitásaink lehet®vé tették, hogy atomi szint¶ szimulációs vizsgálatot végezzek az

egyenirányítás okának megértésére. Az OmpF ioncsatornát aminosavak építik fel, egymás-

hoz peptidkötéssel kapcsolódva (az aminosavrészek sorrendje az ún. els®dleges szerkezet). A

nagyobb lépték¶ szerkezet tulajdonképpen egy hosszabb polipeptid lánc rendez®déséb®l jön

létre, a másodlagos szerkezet. Az általában hidrogénkötésekkel stabilizált peptidgerinc loká-

lis rendezettségének típusa szerint α-hélixek, β-red®k, kanyarok jönnek létre. A másodlagos

szerkezeti elemek rendez®dése adja a harmadlagos szerkezetet, ami alatt a teljes fehérje tér-

beli szerkezetét értjük. Ez az OmpF csatorna esetén β-láncokból felépül® β-hordó szerkezet.

Az így létrejöv® hengeres struktúra a sejtmembránba merülve olyan hidro�l csatornát hoz

létre, amin bizonyos kismolekulák vagy ionok átáramolhatnak.

Az evolúció során létrejött változatos feladatokat ellátó szerkezeteket gyakran lemásol-

juk. A biológiai ioncsatonák ilyen mesterséges megfelel®i a különböz® nanopórusok. Ezek

létrehozása, tulajdonságaiknak vizsgálata napjainkban is érdekes kutatási terület. A nano-

pórusok tulajdonképpen mesterséges csatornák egy egyébként nem átereszt® anyagon. A

nevükben szerepl® �nano� arra utal, hogy struktúrájuk jellemz® paramétere, az átmér® eb-
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ben a tartományban mozog. A valóságban ezek az eszközök mikrométeres hosszúságúak, ám

a m¶ködésüket meghatározó részeik (keskeny sz¶kületek a pórusban) nanoszkopikusak. A

két legfontosabb tulajdonságuk a szelektivitás és az egyenirányító tulajdonság. Szelektívnek

nevezünk egy nanopórust, ha a két oldalán fellép® feszültségkülönbség hatására úgy folyik

keresztül rajta áram, hogy a f® töltéshordozók egyféle töltés¶ ionok, például kationok (kat-

ionszelektív csatorna). Ez leggyakrabban úgy történik, hogy a csatorna falát alkotó anyag,

vagy a bels® felületére felvitt bevonat valamilyen ered® töltés¶, így a hasonló töltés¶ ionokat

taszítja, melyek így nem jutnak be, és nem mennek át a csatornán. A másik karakterisztikus

tulajdonságuk az egyenirányítás, vagy más néven rekti�káció. Az egyenirányító csatornák

valamilyen aszimmetriával rendelkeznek. Ez felléphet, mint geometriai sajátság (kónikus

pórus) vagy mint a pórus falának töltésmintázata (hasonlóan például a félvezet®knél ismert

p-n átmenethez).

A fenti anyagi rendszerekb®l el®állítható eszközök egyre kisebbek és kisebbek. Ha a

molekulák méretével összemérhet® csatornákat szeretnénk vizsgálni, a makroszkopikus leírás

gyakran nem elegend®. Mikroszkopikus szinten a jelenségek meg�gyelésére, jobb megértésére,

az okok magyarázatára a molekuláris szimulációk megfelel® eszközök lehetnek.

2.2. Molekuláris szimulációk

A molekuláris szimulációkat azért alkalmazzuk, hogy egy modellezett rendszer atomi (mik-

roszkopikus, nanoszkopikus) szint¶ információiból makroszkopikus és további mikroszkopi-

kus tulajdonságokat nyerhessünk. Sok kölcsönhatási centrummal leírt rendszerek szimulációs

vizsgálatához alapvet®en kétféle technika áll rendelkezésre, a determinisztikus molekuláris di-

namikai (MD) és a sztochasztikus Monte Carlo (MC) módszer. Az MD a newtoni mechanika

egyenletein alapszik, segítségükkel a rendszert alkotó részecskék (kölcsönhatási centrumok)

helyzetét, sebességét, a rájuk ható er®ket számítjuk ki az id® függvényében. Az MD tehát

úgy mintavételezi az állapotteret, hogy id®ben ténylegesen egymást követ® mikroállapotok
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sorozatát (trajektóriákat) szolgáltatja. Determinisztikus volta miatt egy-egy vizsgált �zi-

kai mennyiség a szimulációban gy¶jtött értékek id®átlagaként számolható. Az MC módszer

statisztikus mechanikai alapokon nyugszik, véletlenszer¶en mintavételez az állapottérb®l, és

így járja be az adott sokasághoz tartozó állapotteret. Ez a mintavételezés azt jelenti, hogy

az állapottér egy kon�gurációjából a rendszert alkotó részecskék kon�gurációs tulajdonságai

alapján meghatározhatjuk a gy¶jteni kívánt tulajdonságok pillanatnyi értékét. Átlagérték

képzéséhez az így gy¶jtött értékeket az adott kon�guráció létrejöttének (adott mikroálla-

pothoz tartozó) valószín¶ségével súlyozni kell. A vizsgált rendszer véletlenszer¶en el®állt

mikroállapotai id®ben nem követik egymást, azonban ha a rendszerünk ergodikus, akkor egy

adott �zikai mennyiségre számított sokaságátlag az id®átlaggal megegyezik.

2.2.1. Kölcsönhatási modellek

A molekuláris szimulációk alapvet® bemen® paraméterei a rendszerr®l alkotott modelljeink.

A modellalkotás fontos lépése az egyszer¶sítés: el®ször azt kell eldönteni, hogy a model-

lezni kívánt rendszer mely szabadsági fokait vesszük �gyelembe, mit tekintünk kölcsönható

részecskének. A vizsgálni kívánt tulajdonságok, jelenségek szempontjából irreleváns szabad-

sági fokokat kihagyjuk a modellb®l, és így a kvantumkémiai modellekt®l az atomi szint¶

modelleken keresztül eljuthatunk a durvább felbontású (ún. �coarse grained�) modellekig

(pl. implicit vízmodellek). Az általam vizsgált rendszerekben a rendszer alapvet® kölcsön-

ható részecskéinek az atomokat tekintettem. A rendszer egy mikroállapotának leírásakor

ezek helye (a rendszer potenciális energiáját meghatározó tulajdonság) és impulzusa (kine-

tikus energiát meghatározó tulajdonság) segítségével megalkotható a konzervatív rendszert

leíró Hamilton-függvény (id®független potenciálok esetén a Hamilton-függvény a rendszer

mechanikai összenergiájával egyezik meg). A következ® lépés a konkrét kölcsönhatások meg-

adása a rendszer részecskéi között; a szimulációk id®igényének nagy részét ezek számítása

adja. Itt számunkra a legfontosabb közelítés az e�ektív párpotenciálok alkalmazása. Fel-

tesszük, hogy egy többrészecskés rendszerben a részecskék között fellép® kölcsönhatásokat
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fel lehet bontani páronkénti járulékokra. Ez legtöbbször nagyon jó közelítés, és a modell

javításának érdekében az e�ektív párpotenciálokba implicit módon bele tudják foglalni a

többtest-kölcsönhatásokból származó járulékokat is [9]. A rendszer U potenciális energiá-

ja az e�ektív párpotenciálok összegeként áll el® (minden lehetséges párt egyszer számítva).

A molekuláris szimulációkban igen gyakran alkalmazott párpotenciál a Lennard-Jones (LJ)

típusú párpotenciál a következ® alakban írható fel:

uαβLJ (r) = 4εαβ
[(

σαβ

r

)m
−
(
σαβ

r

)n]
(1)

ahol u a kölcsönhatási energia α és β gömb alakú részecske között, r a köztük lév® távolság, σ

és ε pedig a potenciál méret- és energiaparamétere. A vegyes típusú kölcsönhatások �keverési

szabállyal� számíthatók. Például a Lorentz-Berthelot-szabályt alkalmazva:

σαβ =
σαα + σββ

2
(2)

és

εαβ =
√
εααεββ. (3)

Ha a rendszerben töltéssel rendelkez® részecskék is vannak, akkor a köztük fellép® elektro-

sztatikus er®ket is �gyelembe kell venni a párpotenciálok kiszámításánál. Leggyakrabban

a Coulomb-potenciált használják erre a célra. Az ilyen típusú megközelítésnél a kölcsön-

hatási centrum (általában egy atom) középpontjában ponttöltést helyezünk el, és az ezek

kölcsönhatásából származó járulékot a LJ-potenciálhoz adjuk:

uαβLJ+Coulomb (r) = uαβLJ (r) +
1

4πε0

qαqβ
r
, (4)

ahol a jelölések megegyeznek az (1) egyenletben leírtakkal, a második tagban ε0 a vákuum

permittivitása, q pedig a ponttöltések nagysága. Többatomos semleges molekulák esetén

a töltéseloszlás ponttöltésekkel való leírása helyett más megoldások is elképzelhet®k. Ele-
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gyek különböz® tulajdonságainak számítására kiváló például a 2CLJQ (vagy 2CLJD) po-

tenciálmodell [10, 11], ahol a két kölcsönhatási centrummal rendelkez® LJ-potenciálhoz egy

tömegközépponti pont-quadrupólus (vagy pont-dipólus) párpotenciáltagot adnak [12].

A kitev®k értéke miatt az (1) egyenletben leírt párpotenciált 12-6-os LJ-potenciálnak

nevezik, de más kitev®k is használatosak (pl. 9-3, 9-6, általánosan Mie-potenciál). A

Lennard-Jones-potenciálnak ún. eltolt és levágott (�shifted and cut�) alakjai is léteznek.

Ilyen esetekben a potenciálfüggvényt egy bizonyos értéknél elvágjuk (úgy tekintjük, hogy

ennél nagyobb r értékeknél az nulla), és az ordináta mentén úgy toljuk el, hogy a függ-

vény a levágott pontban tényleg zérust vegyen fel. Ha ezt a levágási hosszat rcut = 21/6σ

értékre állítjuk, és a függvényt ε értékével eltoljuk, akkor egy olyan potenciálfüggvényt ka-

punk, amely csak taszító résszel rendelkezik (Weeks-Chandler-Anderson-potenciál, WCA).

Az így kölcsönható részecskéket lágygömbi (puhagömbi) részecskéknek is nevezzük. Egyes

szimulációs rendszerekben hasonló kölcsönhatással szoktak leírni taszító falakat is.

A különböz® párpotenciálok közül gyakran használatos még az ún. Buckingham típusú

potenciál [13]:

uαβBuckigham (r) = A exp (−Br)− C

r6
, (5)

ahol A, B és C választott konstansok, r pedig a kölcsönhatási centrumok középpontjá-

nak távolsága. Az ilyen típusú potenciálok el®nye, hogy a taszítási tagja exponenciálisan

csökken (reálisabb, mint a távolság -12. hatvány szerinti lecsengése a LJ-potenciál ese-

tén). Számítása azonban több id®t igényel, mint a fentebb részletezett LJ-potenciálok [14],

illetve töltést is �gyelembe vev® modellek esetén (ugyanúgy a potenciálhoz adhatjuk pél-

dául a Coulomb-potenciált) a nagyon kis távolságokra lév® kölcsönhatási centrumok ún.

�Buckingham-katasztrófát� okozhatnak (azaz a töltésekb®l származó vonzó hatások legy®z-

hetik a Buckingham-potenciál taszító tagjából származó er®ket; megjegyzend® azonban, hogy

ez LJ-potenciál esetén is el®fordulhat). A Buckingham-potenciálnak léteznek különböz® mó-

dosított változatai, ilyen például az ún. exp-6 potenciál. [15]

Az egyes molekulák egymásra hatása során �gyelembe vehetjük a polarizáció jelenségét

10



is, amit nagyon gyakran a lokális elektromos térer®sség hatására a molekulákon indukáló-

dott pont-dipólusokkal esetleg pont-quadrupólusokkal modellezünk. Ez jelent®sen növeli a

szimuláció számításigényét, hiszen az így konstruált dipólusok nem csak a rendszerben lév®

ponttöltésekkel, hanem egymással is kölcsönhatnak, illetve visszahatnak a lokális térer®sség

értékére, ezért minden egyes lépésben iteratív módon kell meghatározni az értéküket. Szi-

mulációim során általában elhanyagoltam az ilyen típusú energiajárulékokat. Amennyiben

azonban a modellezés során �exibilis molekulákat használunk, akkor tulajdonképpen bizo-

nyos fokig tudjuk produkálni a jelenséget a kölcsönhatási centrumokon lév® parciális töltések

helyének változásával (a molekulák alakjának változásán keresztül).

Ha �gyelembe szeretnénk venni egy molekula bels® szabadsági fokait is a molekuláris szi-

mulációkban, akkor a molekulákon belüli köt® kölcsönhatásokat is kezelnünk kell (egy mole-

kula több kölcsönhatási centrummal történ® leírásakor). Használhatunk merev modelleket,

ilyenkor a molekulát felépít® atomok egymáshoz képest nem mozdulnak el, a kötéshosszak,

kötésszögek, a diéderes (vagy torziós) szögek állandóak maradnak. A kötések energiajárulé-

kát atomi felbontású szimulációkban sokféle molekulamechanikai leírással vehetjük �gyelem-

be. A rugalmas kötésnyújtás modellezésére a legegyszer¶bb a harmonikus közelítés, amely

egy a és b kölcsönhatási centrum között az alábbi kötési energiát de�niálja:

uab(r) = kab(r − r0,ab)
2, (6)

ahol kab a kötéshez tartozó er®állandót, r az aktuális távolságot, míg r0 a kötéshez tartozó

egyensúlyi kötéstávolságot jelöli. Egy anharmonikus közelítés például a Morse típusú modell,

amely a kötés felhasadását próbálja leírni nagy r − r0 távolságok esetén:

uab (r) = k1,ab

(
ek2,ab(r−r0,ab) − 1

)2

. (7)

A molekulák �exibilitásának leírására szükség van még a kötésszög változásából adódó ener-
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giák kiszámítására is. Szögek esetén is a harmonikus közelítés a legegyszer¶bb:

uabc(ϕ) = kabc(ϕ− ϕ0,abc)
2, (8)

ahol a ϕ szög a kiválasztott a, b és c kölcsönhatási centrumok által bezárt szög, ϕ0 ennek

egyensúlyi értéke, kabc pedig az abc szöghöz tartozó er®állandó. Alkalmazható még például

az ún. harmonikus koszinusz leírásmód:

uabc(ϕ) = kabc(cosϕ− cosϕ0,abc)
2. (9)

Ha ϕ0,abc = 180◦ (lineáris eset) akkor az egyenletb®l az alábbi Dreiding-féle alakot kapjuk:

uabc(ϕ) = kabc(1 + cosϕ). (10)

Egyes esetekben (pl. CHARMM-er®tér [16,17]) használják az Urey-Bradley típusú közelítést

is, amelyben a kötésszög-változtatás energiájának számítása az

uabc(ϕ) = k1,abc (ϕ− ϕ0,abc)
2 + k2,abc) (rac − r0,ac)

2 (11)

összefüggéssel történik, ahol a szokásos jelöléseken kívül rac az abc szög szárai közötti tá-

volságot, míg r0,ac ennek a távolságnak egyensúlyi értékét jelöli, illetve k1,abc és k2,abc a

szögváltoztatáshoz tartozó er®állandók.

Az olyan szilárd anyagok leírásánál, mint például a zeolitok vagy a rétegszilikátok (pl. a

kaolinit), gyakran csak két- és háromtest-kölcsönhatásokat veszünk �gyelembe a bels® ener-

giajárulékok kiszámításánál. A diéderes szögek torzulásából adódó járulékok ilyen esetekben

elhanyagolható mérték¶ek, illetve ezeket a szilárd anyagokra optimált er®terek általában a

kötéshossz és kötésszög változtatásához tartozó potenciálokba vonják bele. Más esetekben a

torziós szögtorzulásból adódó energiát is direkt módon számításba veszik. Ezt az energiajá-

rulékot (uabcd) négy kölcsönhatási centrum (a,b,c,d) által meghatározott két-két sík (a-b-c és
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3. ábra. A diéderes szögek de�níciója, és egy példa a kapott potenciális energiajárulékra.

b-c-d síkok, ld. 3. ábra) közötti szögváltozás (φ) függvényében például az alábbiak szerint

lehet megadni.

uabcd (φ) = kabcd (1 + cos (nφ− φ0,abcd) ) , (12)

ahol n a multiplicitás paramétere (meghatározza hány minimuma van a potenciálfüggvény-

nek), kabcd az eddigiekhez hasonlóan az er®állandó, φ0,abcd pedig a torziós szög egyensúlyi

értéke. Munkám során, amikor a torziós szögek változása által okozott energiákat �gyelembe

kellett venni, csak ezt a típusú leírást használtam. Vannak más típusú függvények, amelyek

alkalmasak az ilyen energiajárulékok számítására (pl. Ryckaert-Bellemans-, illetve Fourier

típusú potenciálok, stb.), de ezek leírására részletesen nem térek ki.

A valóságh¶ klasszikus molekuláris potenciálmodellek megfelel® paramétereinek megtalá-

lása és összehangolása igen komoly, rengeteg kísérleti adatra történ® illesztési feladat, amely-

hez legtöbbször kvantumkémiai és egyéb elméleti, illetve számítástechnikai megoldások is

szükségesek [18,19]. A munkám során sokat használt INTERFACE modell [20] a CHARMM
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modellrendszer formalizmusával az alábbi klasszikus potenciáltagokból áll:

upot =
∑
ij köt®

Kr,ij (rij − r0,ij)
2 +

∑
ijk köt®

KΘ,ijk (θijk − θ0,ijk)
2 +

+
∑

ijkl köt®

1

2
Vϕ,ijkl [1 + cos (nϕijkl − ϕ0,ijkl)] +

∑
ijkl köt®

síkon belüli

Kχ,ijkl (χijkl − χ0,ijkl)
2 +

+
1

4πε0

∑
ij nemköt®

(1,2 és 1,3 kh.kizárva)

qiqj
rij

+
∑

ij nemköt®
(1,2 és 1,3 kh.kizárva)

εij

((
R0,ij

rij

)12

− 2

(
R0,ij

rij

)6
)
. (13)

A kifejezés els® tagja a két r távolságra lev® kölcsönhatási centrum közötti harmonikus kötés-

deformációt írja le, ahol r0 a kötés egyensúlyi hosszúsága, Kr pedig az er®állandó. A második

taggal a harmonikus szögváltoztatást veszik �gyelembe, a harmadik és negyedik taggal pe-

dig a torziós szögek változtatásával járó energiaváltozásokat fejezik ki. Hasonlóan az eddigi

jelölésekhez ϕ és χ jelöli a kölcsönhatási centrumok által de�niált torziós szögek aktuális ér-

tékét, míg ϕ0 és χ0 ezek egyensúlyi értékei, az er®állandók pedig Vϕ és Kχ. A kifejezés utolsó

két tagja a nemköt® kölcsönhatásokra vonatkozik, az elektrosztatikus energiák Coulomb-féle

leírásával és a van der Waals típusú kölcsönhatások LJ típusú energiafüggvénnyel történ®

�gyelembevételével (a Lorentz-Berthelot keverési szabállyal kiegészítve). A nemköt® kölcsön-

hatások molekulán/ásványrácson belüli számításánál konvenció szerint kihagyjuk azon (els®

és második, esetleg további) szomszédok kölcsönhatását, amelyeket a köt® kölcsönhatások-

kal már �gyelembe vettünk. Ásványok rácsainak leírása esetén általános gyakorlat a torziós

szögekre vonatkozó tagok elhanyagolása [21], így az INTERFACE modell a kaolinitre is ezt

teszi. Az INTERFACE kaolinitre vonatkozó modellparamétereit az 1. táblázatban mutatom

be. A kaolinitre általam használt másik modell, a Clay Force Field (ClayFF) modell [22]

sajátossága, hogy a H-O kötésre és a H-O-H szögre vonatkozó potenciálon kívül nem tartal-

maz köt® kölcsönhatási potenciált. A szerkezetet tulajdonképpen a Coulomb-kölcsönhatások

tartják össze, és ennek megfelel®en a parciális töltéseket kicsit nagyobbra választották, mint

az INTERFACE modellben (ezért gyakorlott szemnek els® ránézésre ezek a töltésparamé-
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1. táblázat. A kaolinit modellparaméterei az INTERFACE modell szerint (1.5. verzió) a (13)
egyenlet jelöléseivel. Az �Exp.� a kísérleti struktúrából vett kötéshossz és kötésszög értékeit
jelöli [2].

Nemköt® kh. q/e R0/nm ε/(kJ/mol)
Si +1,100 0,400 0,20934
Al +1,449 0,420 0,20934
O (felületi) -0,550 0,350 0,10467
O (híd) -0,758 0,350 0,10467
O (hidroxil) -0,683 0,350 0,10467
H +0,200 0,1098 0,0544284

Kötések r0/nm Kr/(kJ/(mol·nm2))
Si-O, Al-O kötések 1,05·Exp. 360 064,8
H-O kötések 1,05·Exp. 414 493,2

Szögek Θ0/deg KΘ/(kJ/(mol·rad2))
O-Al-O, O-Si-O, Al-O-Si szögek Exp. 1 423,512
H-O-Al szögek Exp. 96,2964

terek eltúlzottnak t¶nhetnek). A Cygan és munkatársai által fejlesztett és karbantartott

modell 12-6-os LJ + Coulomb-potenciált alkalmaz, Lorentz-Berthelot keverési szabállyal. A

kaolinitre vonatkozó ClayFF modellparamétereket a 2. táblázatban tüntetem fel.

2.2.1.1. A kölcsönhatások számításának egyéb közelítései

Tömbfázisú szimulációk során általában periodikus határfeltételeket alkalmazunk, hogy el-

kerüljük a véges méretb®l adódó problémákat. Ez azt jelenti, hogy a szimulációs dobozt

minden térirányból önmaga másolataival vesszük körbe, és így, ha egy részecske kilép a

szimulációs doboz egy oldalán, akkor tükörpárja az átellenes oldalon belép a dobozba. A

periodikus határfeltételhez kapcsolódik a rendszer potenciális energiájának számítására álta-

lánosan elfogadott minimális másolatok (�minimum image�) névvel illethet® konvenció. Ha

ezzel a közelítéssel számoljuk egy részecske kölcsönhatását a rendszer többi részecskéjével,

akkor úgy tekintjük, hogy az adott részecske a szimulációs doboz középpontjában helyezkedik
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2. táblázat. A ClayFF modell kaolinitre vonatkozó modellparaméterei.

Nemköt® kh. q/e R0/nm ε/(kJ/mol)
Si +2,100 0,3706 7,70065·10−6

Al +1,575 0,4794 5,56388·10−6

O (felületi és híd) -1,050 0,3553 0,65017
O (hidroxil) -0,950 0,3553 0,65017
H +0,425 - -

Kötések r0/nm Kr/(kJ/(mol·nm2))
H-O kötések 0,1 463 700

Szögek Θ0/deg KΘ/(kJ/(mol·rad2))
H-O-Al szögek 109,47 251,04

el (ld. 4. ábra). E konvenciókat geometriailag korlátozott, nem tömbfázisú rendszerekben

vagy nem, vagy csak ésszer¶ megszorításokkal alkalmazzuk, hogy a lehet® leginkább valóság-

h¶ módon modellezzük az adott anyagi rendszert.

A szimulációs doboz mérete és a kívánt pontosság általában meghatároz egy célszer¶

levágási hosszat (rcut) a kölcsönhatások számítására. (Periodikus határfeltétel mellett biz-

tosítani kell, hogy egyetlen részecske se szerepeljen egynél több példányban; így a levágási

hossz pl. téglatest alakú szimulációs doboz esetén nem lehet nagyobb, mint a legrövidebb él-

hossz fele.) A levágási hosszon kívül es® részecskék kölcsönhatását nem közvetlenül vesszük

�gyelembe, hanem valamilyen korrekciós függvénnyel (�long range correction�, LRC). Ha

feltesszük, hogy a részecskék a levágási hosszon kívül homogén módon helyezkednek el a

térben (lokális száms¶r¶ségük megegyezik a rendszer ρ száms¶r¶ségével), akkor pl. az LJ

párpotenciálra a hosszú távú energiakorrekció a következ®:

uRLCLJ = 2πNρ

∫ ∞
rcut

r2uLJ (r)dr =
8π

3
Nρ

(
1

rcut

)3

εσ6

[
1

3

(
σ

rcut

)6

− 1

]
. (14)

Az elektrosztatikus kölcsönhatások esetén a levágás nagyobb problémát jelent, hiszen míg

az LJ-potenciál esetén a lecsengés r−6 szerinti, addig a Coulumb-kölcsönhatásoknál két pont-
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4. ábra. A periodikus határfeltétel és a �minimum image� konvenció.

töltés között ez r−1 szerinti, és a fenti integrálás nem ad véges eredményt. Az ilyen típusú

kölcsönhatások esetén a hosszú távú rész korrekt �gyelembevételére, a teljes töltés-töltés köl-

csönhatás számítására gyakran a reakciótér-korrekció módszert [9], a Wolf-féle eljárást [23],

az Ewald-összegzést [9, 24], vagy annak nagy részecskeszámú rendszerre optimált változatát

(az ún. �Particle Mesh Ewald� [25] módszer) alkalmazhatjuk. Az Ewald-összegzés során két

részecske kölcsönhatását nem egyszer¶en a minimális másolatok konvenció szerint vesszük

�gyelembe. Azaz nem csak az egyik részecske a másik részecske hozzá legközelebb es® peri-

odikus szomszédjával számítjuk ki a kölcsönhatásokat, hanem feltételezzük, hogy a rendszer

egy végtelen sugarú gömb középpontjában van, és a gömböt a rendszernek a tér három irá-

nyában periodikusan ismétl®d® másolataival feltöltve, a központi gömb töltéseinek gömbön

belüli elektrosztatikus kölcsönhatásai mellett a másolatok töltéseivel létrejött kölcsönhatása-

it is összeadjuk. A reakciótér-korrekció módszer során a rendszernek egy adott részecskét®l

rcut-nál nagyobb távolságra es® részét εRF permittivitású dielektromos kontinuumnak tekint-

jük, és ennek a kontinuumnak a központi részecskével való kölcsönhatási energiájával korri-
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gáljuk az elektrosztatikus potenciális energiát. A Wolf-eljárás a pontosabb Ewald-módszer

közelítését ötvözi a reakciótér-módszer el®nyös tulajdonságaival. E módszerekr®l b®séges

szakirodalom áll rendelkezésre [9,26�31], leírásuk egyenként is kissé hosszadalmas, ezért ter-

jedelmi okok miatt részletezésüket elhagyom.

2.2.2. Monte Carlo technikák

A Monte Carlo módszer statisztikus mechanikai alapokra épül. A rendszer mintavételezé-

séhez véletlenszer¶en járjuk be az adott sokasághoz tartozó állapotteret. A rendszer egy

makroszkopikus tulajdonsága sokaságátlagként áll el®. A technika alapgondolata a várha-

tóérték számításán nyugszik. Az egyensúlyi termodinamika egyik alapvet® posztulátuma

az ergodikus hipotézis. Ez azt mondja ki, hogy a megfelel®en nagyszámú részecskéb®l álló

sokaság bármelyik id®szakban azonos statisztikai törvényekkel írható le, a statisztikus tör-

vényszer¶ségek nem változnak az id®ben [32]. A mintavételezett termodinamikai rendszert

jellemz® karakterisztikus pont általában kevesebb id® alatt járja be a küls® feltételek ál-

tal megszabott állapottér minden lényeges járulékot adó pontját, mint a makroszkopikus

mennyiség méréséhez szükséges id®. Ennek fontos következménye, hogy a makroszkopikus

tulajdonság id®átlaga (a valóságban egy mérés id®átlagot szolgáltat) helyettesíthet® a meg-

felel®en súlyozott sokaságátlaggal. Így ha A = A(ξ) a rendszer valamilyen mérhet® �zikai

mennyisége (pl. nyomás, bels® energia), és ξ jelöli a rendszer mikroállapotát, akkor az A

mennyiség várható értékét az

〈A〉 =
1

N !

∫
A (ξ)P (ξ) dξ (15)

kifejezéssel határozhatjuk meg, ahol P(ξ) az adott sokaság valószín¶ségi s¶r¶ségfüggvénye,

N pedig a részecskék száma (itt most a részecskék megkülönböztethetetlenek). Tehát az A

mennyiség értékét a szimuláció során úgy kaphatjuk meg, hogy minden létrejött kon�guráci-

óhoz kiszámítjuk az aktuális értékét, majd az átlag képzésekor súlyozzuk ezt a kon�guráció
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létrejöttének valószín¶ségével [9]. A valószín¶ségi s¶r¶ségfüggvény a sokaság megválasztásá-

tól függ. Az MC alapsokasága a kanonikus vagy NVT sokaság. Az ilyen sokaságon végzett

szimulációkban rögzített részecskeszám mellett a V térfogatot és a T h®mérsékletet is ál-

landónak választjuk (rögzített független állapotjelz®k). NVT sokaságon, ha a meghatározni

kívánt A makroszkopikus mennyiség csak egy atomi rendszer részecskéinek térbeli pozíció-

jától függ (A kon�gurációs tulajdonság), akkor P (ξ) = P
(
rN
)
(rN = (r1, r2, ..., rN) az N

darab részecske helykoordinátája) az alábbi összefüggéssel adható meg:

PNV T
(
rN
)

=
exp

(
−βU

(
rN
))

ZNV T
, (16)

ahol β =
1

kBT
, és kB a Boltzmann állandó, T az abszolút h®mérséklet, U a rendszer poten-

ciális energiája, illetve a

ZNV T =
1

N !

∫
exp

(
−βU

(
rN
))

drN (17)

pedig a kanonikus állapotösszeg kon�gurációs része. A fenti egyenletekb®l adódik, hogy

〈A〉 =

∫
A
(
rN
)

exp
(
−βU

(
rN
))

drN∫
exp (−βU (rN)) drN

. (18)

Elenged®en nagyszámú mintát véve, az integrálokat (numerikus eljárással közelítve) szum-

mázásra cserélhetjük:

〈A〉 =

∑k
i=1 Ai

(
rN
)

exp
(
−βUi

(
rN
))∑k

i=1 exp (−βUi (rN))
, (19)

ahol i a kon�gurációs tér éppen aktuális pontja, k pedig a mintavételek száma. A várható

érték számításához a kon�gurációs térb®l egyenletes eloszlással kell mintát venni, és azt a

megfelel® Boltzmann-faktorral (exp
(
−βU

(
rN
))
) súlyozni. Az egyenletes eloszlás szerinti

mintavétellel azonban nagyon sok nagy energiájú � így kis valószín¶séggel létrejöv® � álla-

potot is kiválasztunk. Az ilyen kis Boltzmann-faktorral rendelkez® állapotok nagyon csekély

járulékot adnak az integrálhoz, ezért Metropolis és munkatársai javaslatára [33] fontosság
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szerinti mintavételezést alkalmazunk. Eszerint a kon�gurációkat egyenletes eloszlás helyett

Boltzmann-eloszlás szerint választjuk ki (így a nagyobb járulékot adó tagok jóval gyakrabban

kerülnek be a mintába, mint a kis járulékot adók). Természetesen ekkor az átlagolásnál ezt

�gyelembe kell venni, ezért a (19) egyenlet, ha a Wi

(
rN
)
∝ exp(−βU(rN))

ZNV T
súlyozó tényez®t

alkalmazzuk, az alábbiak szerint módosul:

〈A〉 =

∑k
i=1 Ai

(
rN
) exp(−βU(rN))

Wi(rN )∑k
i=1

exp(−βU(rN ))
Wi(rN )

=

∑k
i=1 Ai

(
rN
)

k
. (20)

Ebben az esetben a sokaságátlag számtani középként áll el®. A technikában az újabb állapo-

tok generálása úgy történik, hogy az egymást követ® állapotok Markov-láncot alkotnak, tehát

az újonnan el®állt állapot csak a közvetlenül el®tte lév® állapottól függ. A mikroszkopikus

reverzibilitás elvét, mint elégséges feltételt alkalmazva továbbá megköveteljük, hogy egyen-

súlyban egy m állapotból n állapotba történ® átmenet (m→ n) ugyanolyan valószín¶séggel

történhessen meg, mint fordítva (n → m). Ezt a fenti logika szerint (Metropolis-Hastings

formalizmus [34]) úgy biztosítjuk, hogy az új kon�guráció elfogadásának kritériumát az aláb-

biak szerint állítjuk be:

pm→n = min

(
1,
Wn

Wm

)
(21)

minden (m,n) mikroállapotpárra. Tehát kanonikus sokaság esetén az új állapot elfogadásának

valószín¶sége:

pNV Tm→n = min (1, exp (−(Un − Um) β) = min (1, exp (−∆Uβ)) . (22)

Az egyenletnek megfelel®en az új kon�gurációt elfogadjuk, ha a rendszer potenciális energiája

az m → n átmenetkor csökken, illetve a változás nagyságával fordítottan arányos valószí-

n¶séggel fogadjuk el, ha a potenciális energia változása pozitív. Kanonikus sokaságon az

egyetlen MC lépés a rendszer részecskéi közül egyenletes valószín¶séggel kiválasztott egyet-

len részecske elmozdítása, a (22) egyenlet tehát a kanonikus sokaság részecskeelmozdítására
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vonatkozó elfogadási kritérium.

A kanonikus sokasághoz hasonlóan a nagykanonikus sokaságra is levezethet®k az elfoga-

dási valószín¶ségek. Nagykanonikus (µVT ) sokaságon a rendszert alkotó részecskék kémiai

potenciálja, a rendszer térfogata és h®mérséklete állandó. Ez azt jelenti, hogy a részecske-

szám változhat, azaz a szimuláció során a rendszerb®l részecskét kell elvennünk vagy hoz-

záadnunk. A kémiai potenciál az alábbiak szerint bontható fel ideális és excess (többlet-)

részre, vagy kon�gurációs és nemkon�gurációs részre:

µ = µid + µex = µkonf + µnemkonf , (23)

ahol µid = 1
β

ln N
Zm

, µkonf = µex 1
β

ln N
V
, és Zm a molekuláris állapotösszeg azon része, amely a

transzlációs állapotösszegb®l és egyéb, a molekulák bels® járulékaiból adódó ideális tagokból

áll. A Metropolis-Hastings módszer szerint [9,34] egy részecske kivételének és behelyezésének

elfogadása az alábbi egyenlet szerint történik:

pµV TN→N+λ = min

(
1,

N !

(N + λ)!
V λ exp

(
β
(
−∆U + λµkonf

)))
, (24)

ahol behelyezéskorλ = 1, kivételkor λ = −1. Természetesen részecskeelmozdítási lépéseket is

végrehajtunk a már ismert elfogadási kritériummal. Vegyük észre, hogy egy kivétel és egy be-

helyezés egymás utáni elvégzése a részecskeelmozdításra vonatkozó elfogadási valószín¶séget

adja.

A fentiekhez hasonlóan állandó T h®mérséklet¶ és állandó p nyomású (izoterm-izobár,

NpT ) sokaságra is levezethet®k az elfogadási kritériumok. Ebben az esetben a rendszert

felépít® részecskék számát, illetve a nyomás és a h®mérséklet értékét vesszük rögzítettnek.

Ilyenkor a rendszer térfogata változhat, a szimulációs doboz méretei n®hetnek vagy csökken-

hetnek. A térfogatváltoztatási lépésben célszer¶en (bár nem szükségszer¶en) a részecskék

koordinátáit is változtatjuk, ezért az NpT sokaságra vonatkozó elfogadási feltétel az alábbi
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lesz:

pNpTV→V ′ = min

(
1, exp (β (−∆U − p∆V )) +N ln

(
V ′

V

))
. (25)

Ismét látható, hogy ha térfogatváltoztatás nélkül csak egy részecskét mozdítunk el, akkor a

fenti egyenlet a már felírt (22) egyenlet szerinti elfogadási kritériummal egyezik meg, azaz

az izoterm-izobár sokaságon az elmozdítás elfogadási valószín¶sége megegyezik a kanonikus

sokaságra vonatkozóval.

2.2.3. Speciális MC technikák

Az MC módszer �exibilitása megengedi, hogy a szimuláció konvergenciáját javítandó, al-

kalmazzunk ún. irányított (�biased�) mintavételezési technikákat. Ezek használatával csök-

kenthet® az olyan esetek száma, amikor normál mintavételezéssel nem lenne elegend®en sok

elfogadott szimulációs lépés (a szimuláció során a rendszer nem, vagy csak kezelhetetlenül

hosszú id® alatt jár be megfelel®en sok � az adott sokasághoz tartozó � különböz® kon�gurá-

ciót, azaz a meghatározni kívánt mennyiségre nem állna rendelkezésre elegend® adat, hogy az

statisztikailag jól értékelhet® legyen). A speciális részecsketranszfer módszerek alapgondola-

ta, hogy a kiválasztást nem véletlenszer¶en és nem csak a fontosság szerinti mintavételezés

szerint súlyozzuk, hanem a kiválasztást valahogyan irányítjuk, és ezt az elfogadási kritéri-

umban megfelel®en ellensúlyozzuk. Nagyon sokféle irányított mintavételezés lehetséges. Az

ilyen technikákat hasonlóan valósíthatjuk meg, mint a fent említett fontosság szerinti min-

tavételezést. A nagykanonikus részecskebeillesztés lépésére használhatjuk például az üreg

szerint irányított (�cavity bias�) részecskebehelyezést [35]. Ennek a lényege, hogy a behelye-

zéseket csak a rendszer olyan pontjaiban próbáljuk meg, amelyek egy el®re beállított méretnél

nagyobb üregben helyezkednek el. Így a behelyezési lépéseknél nem a szimulációs doboz tel-

jes térfogata áll rendelkezésre, hanem annak csak egy töredéke (ezt a méretadatot kell az

elfogadási kritériumban használni, amely eleve csökkenti a megpróbált lépés elfogadásának

valószín¶ségét). Több kölcsönható centrummal modellezett merev molekulák rendszerbe va-

ló berakásához használható az elforgatás szerint irányított technika [36]. Itt a részecskét

22



több véletlen orientációjával is megpróbáljuk a rendszerhez adni, és az így kapott kon�gu-

rációk közül az energetikailag kedvez®bbek nagyobb valószín¶séggel kerülnek elfogadásra. A

kutatóhelyen fejlesztett egyik MC programkód az ún. kon�gurációsan irányított (�con�gu-

rational bias�) beillesztés módszerének egy hasonló, merev molekulákra egyszer¶sített vál-

tozatát használja, amelybe ún. identitáscserét is beépítettek [37]. Olyan többkomponens¶

rendszerek esetén, ahol a nagyobb molekulák beillesztése csak kis valószín¶ségekkel törté-

nik meg, az identitáscsere eljárás [38] is segítséget nyújthat. Ilyenkor egyetlen szimulációs

lépésben általában egy kisebb részecske �típusát� megváltoztatjuk, és egy másik (nagyobb)

részecskévé alakítjuk. Ez a gyakorlatban egy részecskekivétellel és közvetlenül utána egy

másik típusú részecske beillesztésével valósítható meg (a kivett részecske tömegközéppont-

jának helyére), és ennek megfelel®en az elfogadási valószín¶ség a kivételre és behelyezésre

vonatkozó nagykanonikus elfogadási valószín¶ségek szorzataként adódik.

Nem csupán a konvergencia javítására szolgáló módszerek esetén, hanem bizonyos tulaj-

donságok számításához is használhatunk speciális mintavételezési technikákat. Ilyen például

a � MD szimulációk esetén is alkalmazható � termodinamikai integrálás is. A termodina-

mikai integrálást munkám során kémiai potenciál számítására használtam. Tulajdonképpen

szabadenergia-különbségek számíthatók vele egy A és egy B rendszer között, de ha a kü-

lönbség ezek között a rendszerek között egyetlen részecske, akkor valójában a többlet kémiai

potenciálok különbségét tudjuk kiszámítani. Ekkor az alkalmazott összefüggés az alábbi:

µi,A − µi,B =

∫ A,λmax

B,λmax

〈
∂Ui (λ)

∂λ

〉
dλ , (26)

ahol a zárójel NVT sokaságátlagot jelöl, és Ui az i részecske potenciális energiájának járulé-

ka. Ez utóbbi kölcsönhatási energiát a λ paraméterrel skálázzuk, és megfelel®en választott λ

értékeknél szimulációkat végzünk; e paraméter változtatásával azt az utat járjuk be, ahogyan

a rendszert A állapotból B állapotba lehet vinni. Az így el®állt rendszerek csak a kiválasztott

i rendszerbeli részecske kölcsönhatásaiban különböznek egymástól. Elég nagyszámú részecs-

két tartalmazó kiindulási rendszerben az i részecske változó min®sége alapvet®en nem befo-
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lyásolja magának a kiindulási rendszernek a tulajdonságait, így az integrálás jó közelítéssel

megadja a szabadenergia egy molekulára jutó járulékát. 1

Bár a molekuláris szimulációs MC eljárásokat alapvet®en egyensúlyi rendszerek vizsgála-

tára hozták létre, alapelveit nemegyensúlyi és relaxációs folyamatok szimulációjára is hasz-

nálják (azzal a tapasztalatokkal alátámasztott feltételezéssel élnek, hogy az egymás után

generált állapotok a rendszer dinamikai fejl®dését is nyomon követik, és az MC lépések

átlagosan reprodukálják a jellemz® dinamikai tulajdonságokat). Elegyek transzporttulaj-

donságainak számítására jól használhatónak bizonyult az ún. dinamikus MC (DMC) [40,41]

Rutkai és Kristóf által javasolt változata [42]. A DMC módszer alapgondolata, hogy a szto-

chasztikus folyamat során hagyományos MC transzlációs (esetleg rotációs) lépésekkel gene-

rált, a Markov-lánc tulajdonságával rendelkez® állapotok sorozata megfeleltethet® a rendszer

id®beli változásának [37, 42]. A javasolt módosított DMC módszer kidolgozásakor a f® elv

az volt, hogy az minél jobban hasonlítson az MD módszerekhez. Ezért a kanonikus MC

transzlációs szimulációs lépéseinek egy részecske kiválasztására vonatkozó valószín¶ségét a

teljes részecskeszám reciprokának választották, így a módszerben a részecskék elmozdításá-

nak relatív gyakorisága megegyezik az molekuláris dinamikában alkalmazottal (ahol minden

id®lépésben elmozdul minden részecske). A módszer kulcsparamétere a transzlációs lépé-

sek lehetséges maximális hossza (rmax paraméter), amelyet minden komponensre azonosnak

választottak, és a �zikailag nem valószín¶ események elkerülése végett a részecskék átlagos

szabad úthosszából számoltak. Mivel a DMC lépések önmagukban nem képesek visszaadni

a részecskék mozgásának tömegt®l való függését, ezért a dinamikai tulajdonságok kiszámítá-

1Megjegyzés:

A többlet kémiai potenciál (µex) meghatározásának standard módszere a Widom-féle tesztrészecske-
módszer [39]. A technika lényege, hogy egy szimulációban id®r®l id®re megpróbálunk egy virtuális teszt-
részecskét behelyezni, és ennek kiszámítjuk a rendszer többi részecskéjével való kölcsönhatásból adódó ener-
giáját (Φ). Ebb®l az adott típusú részecske többlet kémiai potenciálja egyszer¶ összefüggéssel számítható:

µex = −ln 〈exp (−βΦ) 〉 .

A módszer nehézkesen m¶ködik s¶r¶ kondenzált fázisokban, vagy olyan esetekben, amikor a rendszert
nagyméret¶ és/vagy sok kölcsönhatási centrumból felépül® molekulák alkotják. Ilyenkor a tesztrészecske
más részecskékkel történ® állandó átlapolódása miatt a kémiai potenciálhoz gy¶jtött járulék közelít®leg
zérus lesz.
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sánál bevezettek egy, a részecskék tömegét®l függ® korrekciót (a részecsketömegek gyökével

osztott dinamikai tulajdonságokat számoltak). Megállapítható volt, hogy a módosított DMC

módszer ugyanazt az állapotteret mintavételezi, mint az MD, de nem szolgáltat �valódi�

trajektóriákat (vagyis egy adott részecskének nincs egy determinisztikus útvonala), hanem

olyan rövidebb trajektóriadarabokat, amelyek átlagos dinamikai jellemz®i visszaadják az

MD-trajektóriadarabok átlagos értékeit. E megállapítás egyetlen megkötése az eltelt id®nek

MC-lépésszámmal való mérése, és emiatt a kapott dinamikai tulajdonságok komponensekre

vonatkozó abszolút értékei helyett csakis azok relatív értékeit számíthatjuk.

2.2.4. Molekuláris dinamikai módszerek

A molekuláris dinamikai számítások determinisztikus alapon nyugszanak. Az MD eljárás

ismert kezd®feltételekb®l indulva, jól megválasztott ∆t id®lépés után a newtoni mozgás-

egyenleteknek megfelel®en számítja ki a rendszer részecskéinek új állapotát. A másodrend¶

di�erenciálegyenlet-rendszer numerikus megoldására többféle algoritmus is rendelkezésre áll

(pl. szimplektikus [43], Verlet-Størmer [44], Runge-Kutta [43], Gear predictor-corrector [45],

leap-frog [46]). Az integrátorok közös vonása, hogy felteszik, hogy a ∆t id®lépés alatt a

részecskékre ható er®k állandóak, illetve felteszik, hogy a részecskék pozíciói (r(t)), sebessé-

gei (v(t)) és gyorsulásai (a(t)) Taylor sorba fejthet®k, valamint, hogy ismerjük ezek kezdeti

értékekeit. Egy molekuláris dinamikai lépés alatt az összes részecske elmozdul, megváltozik

a sebessége és a gyorsulása. Az els® feltétel elegend® pontossággal teljesül, ha egy lépésben

a részecske által megtett út a részecske méretének töredéke lesz. MD szimulációim során a

leap-frog algoritmust használtam. Ez az integrátor a Verlet- Størmer algoritmus egy módosí-

tott változata. Az eredeti algoritmusban nem jelenik meg explicit módon a sebesség, annak

számítása nehézkes (alkalmazásakor ezenkívül a numerikus hibák is viszonylag nagyok). A

leap-frog algoritmus a nevében is szerepl® �bakugráshoz� hasonlóan m¶ködve (ld. 5. ábra)

kiküszöböli ezeket a hibákat. Az algoritmust három f® lépésben lehet összefoglalni.

1. Egy adott t id®pillanatban minden egyes, a rendszert felépít® részecske pozíciójának
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5. ábra. A leap-frog algoritmus sémája.

segítségével kiszámítjuk az egy-egy részecskére ható er®k ered®jét (a potenciálfüggvény

gradiensét véve). Az er®b®l a tömeg ismeretében a gyorsulás kiszámolható.

2. A gyorsulások jelenlegi és a sebességek el®z® értékeib®l kiszámítjuk az új sebességeket:

v

(
t+

1

2
∆t

)
= v

(
t− 1

2
∆t

)
+ a(t)∆t. (27)

3. Az új pozíciókat az el®z® pozíciók és a sebességek aktuális értékének segítségével kap-

juk:

r (t+ ∆t) = r(t) + v

(
t+

1

2
∆t

)
∆t. (28)

A sebességek számítása egy fél id®lépéssel el van csúsztatva a pozíciókéhoz képest, ezért

ha szükség van a sebességek értékére a t id®pillanatban, akkor azt az alábbi átlagolással

kaphatjuk meg:

v(t) =
v
(
t+ 1

2
∆t
)

+ v
(
t− 1

2
∆t
)

2
. (29)

Az MD természetes alapsokasága a mikrokanonikus sokaság (NVE ). Ha egy termodina-

mikai rendszert felépít® részecskék számát, a rendszer térfogatát és energiáját (E ) rögzítjük,

akkor azt mondjuk, hogy a termodinamikai rendszer mikrokanonikus sokaságon van. Ha a
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szimuláció során szeretnénk a h®mérsékletet is beállítani, akkor a korábban már tárgyalt

kanonikus sokasághoz jutunk. MD szimulációban a h®mérséklet a dinamikát (sebességeket)

is befolyásolja, és a beállításához termosztálást kell alkalmazni. A legegyszer¶bb nemdeter-

minisztikus módszer erre a sebességskálázás, melynek során bizonyos számú id®lépés után az

összes részecske sebességét egy λ =
√

Tcél
T (t)

faktorral megszorozzuk, ahol Tcél a megcélzott h®-

mérsékletet, míg T (t) az ekvipartíció segítségével (a rendszer teljes kinetikus energiájából)

kiszámolt aktuális h®mérsékletet jelenti. A módszer nem ad tökéletes kanonikus sokaságot,

csak a rendszer h®mérsékletét stabilizálja.

Szo�sztikáltabb megoldás a Berendsen-termosztát [47] használata, ahol az aktuális h®-

mérsékletváltoztatás mértékét egy virtuális h®tartály Tcél h®mérséklete és a rendszer aktuális

h®mérséklete különbségével tesszük arányossá:

dT (t)

dt
=

1

τ
(Tcél − T (t)) , (30)

ahol τ a csatolási id®állandó (ez a paraméter megszabja, hogy a h®tartály és a rendszer

mennyire szorosan van összecsatolva). Ilyenkor a sebességskálázás λ korrekciós faktora (leap-

frog integrátor esetén) az alábbiak szerint számolandó:

λ =

(
1 +

∆t

τ

(
Tcél

T
(
t− ∆t

2

) − 1

))1/2

. (31)

Az eljárásban a csatolási id®állandót gondosan kell megválasztani. Ha τ értékét a szimuláció

id®lépésének választjuk, akkor a Berendsen-termosztát sebességskálázássá egyszer¶södik, ha

τ értéke végtelen, akkor pedig a mikrokanonikus sokaságot mintavételezünk (a termosztálás

nem m¶ködik). A Berendsen típusú termosztátról megmutatták, hogy nem ad termodina-

mikailag korrekt kanonikus sokaságot, de kifejezetten hatékony, ha a rendszert egyensúlyi

állapotba kell hozni. A Berendsen-termosztátnak van olyan változata [48], amely biztosítani

tudja a kanonikus sokaságon történ® mintavételezést. Ez a módszer megtartja a Berendsen-

féle termosztát el®nyeit, azaz a h®mérsékletkülönbség exponenciálisan csökken az id®ben, és
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ebben nem mutatkoznak nagy oszcillációk.

Kevésbé robosztus, de termodinamikailag korrekt kanonikus sokaságot biztosít a Nosé-

Hoover-termosztát. A módszer alapjait Nosé fektette le [49], majd Hoover egy kib®vített,

de egyszer¶bb formalizmust közölt [50] a kés®bb Nosé-Hoover termosztátként elnevezett

módszerr®l. A technika alapötlete, hogy a rendszer determinisztikus leírásakor be kell vezetni

egy új szabadsági fokot (s) amihez egy Q �tömeg� (termikus tehetetlenségi paraméter) és

ξ súrlódási paraméter tartozik (s tulajdonképpen a h®tartályt reprezentálja). A termosztát

használatával a kiterjesztett rendszer Hamilton-függvénye általánosan:

HNH = H+
ξ2

2Q
+NfkBT lns, (32)

ahol Nf a szabadsági fokok számát, míg H a rendszer eredeti Hamilton-függvényét jelö-

li. Az eljárás id®nként (a Q paraméter rossz megválasztásakor) kvázi-ergodikus csapdába

tudja juttatni a szimulációs rendszert, ezért az ún. Nosé-Hoover-lánc módszerével szokták

helyettesíteni.

Az egyéb bonyolultabb termosztálási módszerek mellett (pl. Langevin-termosztát [9])

van még egy olyan egyszer¶ módja a termosztálásnak, amely lehet®vé tesz kanonikus soka-

ságon történ® mintavételezést. Az Andersen-termosztát [51] használatakor csak a rendszer

kiválasztott részecskéinek sebességeit váltjuk fel az adott h®mérséklethez tartozó Maxwell-

Boltzmann-eloszlásból származó sebességértékekkel. Ennek az eljárásnak hátránya, hogy

sztochasztikus volta miatt elrontja a korrelált mozgások dinamikáját (az impulzustranszpor-

tot), így a rendszer dinamikai leírása torzul (ezért pl. nem használható di�úziós állandó

számítására) [52].

Amennyiben a szimulációinkat izoterm-izobár sokaságon szeretnénk végezni (ld. a ter-

mészetben a legtöbb folyamat ilyen körülmények között zajlik), barosztátot is alkalmaznunk

kell. A barosztátok m¶ködése igen hasonló a fent bemutatott termosztátokéhoz, csak eb-

ben az esetben a rendszer térfogatát kell valamilyen alkalmas módon változtatni (általában

bizonyos mennyiség¶ megtett szimulációs lépés után), skálázva a rendszer bels® viriálját a
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részecskék átlagos távolságának módosításával. A cél itt is az, hogy a nyomást egy el®re meg-

határozott értéken tartsuk, lehet®leg úgy, hogy nem okozunk túl nagy perturbációt a vizsgált

rendszerünkben. A Berendsen-féle termosztáláshoz nagyon hasonlóan a nyomásváltoztatásra

is felírható:
dp(t)

dt
=

1

τ
(pcél − p(t)) . (33)

Ez az alapgondolata a Berendsen-barosztátnak [47]. A csatolás er®sségét befolyásoló τ id®-

állandó is hasonlóan alakul, mint a Berendsen-termosztát esetén, azonban itt elképzelhet®

anizotróp változat is, amikor a részecskepozíciók skálázására a különböz® térirányokban más

és más izoterm kompresszibilitási tényez®ket (βk, a barosztát másik f® bemen® paramétere)

írunk el®.

Az Andersen-barosztát [51] m¶ködése elvében nem analóg az Andersen-termosztátéval, de

a benne alkalmazott alapelvek kiindulópontul szolgáltak az általánosabban használt Martyna-

Tuckerman-Tobias-Klein-barosztát [53, 54] és a Parrinello-Rahman-barosztát [55] megalko-

tásához. Az utóbbi m¶ködése tulajdonképpen a Nosé-Hoover-termosztálással analóg, azzal

a különbséggel, hogy a nyomás az új s szabadsági fok, és a módszer a szimulációs doboz

egységvektorait egymástól függetlenül kezeli. A Parrinello-Rahman-barosztát bemen® para-

métere szintén a csatolási id®állandó és az izoterm kompresszibilitási tényez®, azonban (ahogy

egyébként a termosztálásoknál is) a τ paraméternek nem pontosan ugyanaz az értelme, mint

a Berendsen-féle esetben. A módszer általánosságban a b dobozvektorok változtatását az

alábbi egyenlettel írja le:
db2

dt2
= V W−1 b′−1 (p− pcél), (34)

ahol V a szimulációs doboz térfogatát, p az aktuális nyomásvektort pcél pedig a megcélzott

nyomásvektort jelenti, míg a W mátrix a csatolás er®sségét határozza meg az alábbi szerint:

(W−1)ij =
4π2βk

ij

3τ 2L
, (35)

ahol L a szimulációs doboz legnagyobb élhossza. A Parrinello-Rahman-barosztáttal mind

29



a szimulációs doboz mérete, mind az alakja determinisztikus módon változtatható. Vizs-

gálataimban a rendszer egyensúlyba hozásához általában Berendsen-termosztát/-barosztát

párost használtam (GROMACS módosított változat), az egyensúly elérése után pedig a

Nosé-Hoover-termosztát alkalmazását kombináltam a Parrinello-Rahman-barosztátéval.

2.2.4.1. Szimulációk nagy részecskeszámmal és nagy térbeli méretekkel

Napjainkban már nem ritkák a nagylépték¶ (�large scale�) molekuláris szimulációk. Ezek

alkalmasak 106 − 1010 db kölcsönhatási centrumból felépül® rendszerek viselkedésének vizs-

gálatára (a jelenlegi világrekord tudomásom szerint 2 · 1013 részecskéb®l álló rendszer MD

szimulációja, ∼ 7, 4 peta�op/s számítási csúcsteljesítménnyel rendelkez® nagyteljesítmény¶

klaszterszámítógéppel [56]). Atomi szint¶ nagylépték¶ MD szimulációkkal modellezik példá-

ul a nukleáció jelenségét (8 ·109 atom) [57,58], komplex biológiai rendszereket [59] vagy teljes

vírusokat [60] (∼ 106 atom), nanocseppek összeolvadását (106− 1012 atom) [61], illetve nano

méret¶ anyaghibákat (∼ 106−107 atom) [62]. Ezek a típusú szimulációk hatalmas számítási

kapacitást � bizonyos esetekben nagy tárolási kapacitást is � kívánnak. A legtöbb esetben

azonban napjaink szuperszámítógépei sem képesek valós mezoszkopikus vagy nagyobb mé-

ret¶ rendszerek atomi szint¶ szimulációit a szükséges nagy részecskeszámmal belátható id®n

belül befejezni.

Az olyan jelenségek vizsgálatához, mint pl. a kaolinit exfoliációja, elvi okok miatt szük-

séges volt, hogy véges méret¶, nemperiodikus lapokkal dolgozzunk (és nem végtelen méret¶,

periodikus ráccsal). Ez azt jelentette, hogy a makroszkopikus rendszerekre korábban bemu-

tatott periodikus határfeltételt itt nem lehetett alkalmazni. Nagyon fontos ugyanis, hogy a

kaolinitlapok szélei kitüntetettek legyenek olyan szempontból, hogy a modellben ténylegesen

szegélyezzék a rétegeket. A kaolinitrészecskék (így a lapok is) a valóságban egy bizonyos

mérettartományban fordulnak el®, és a szimulációimban is ehhez hasonló mérettartományt

kellett használni, mert a vizsgálandó jelenségek csak ekkor játszódnak le. A lapméretet

ezért kb. 100 nm × 100 nm nagyságúra választottam. Ez a laboratóriumi vizsgálatokban
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meg�gyelt kolloid kaolinitrészecskék méreteloszlásának alsó határán helyezkedik el, de pl. a

vizsgálataim során 8 lap egymásra rétegezésével megalkotott struktúra így is közel 6,5 millió

atomot tartalmazott. Az exfoliáció vizsgálatakor továbbá a kaolinitrészecskét körbe kellett

venni elegend® mennyiség¶ oldószer- és egyéb molekulával (pl. víz és kálium-acetát interkalá-

lószer), és ez még egy nagyságrenddel nagyobb atomszámot jelentett. Ennyi atom használata

a szimulációkban igen jelent®s számítási kapacitást igényelt, valamint predesztinálta, hogy

a jelenlegi processzorsebességekkel nem lehetett a lapleválási folyamatot valóságos idejében

végigkövetni (mégis, bizonyos megkötésekkel, az általam elvégzett szimulációk betekintést

tudtak nyújtani az exfoliáció kezdeti lépéseinek okaiba).

2.3. A transzportszimulációs metodológiai fejlesztések

Az egyensúlyi rendszerek modellezésére rengeteg jól bevált molekuláris szimulációs módszer

létezik [9, 63�65]. A részecskék mozgását MD vagy LD (Langevin-dinamika) technikával jól

lehet kezelni, sok tulajdonságot pedig MC alapon számíthatunk és a számításokhoz legtöbb-

ször nincs szükség nagy részecskeszámok alkalmazására. Nemegyensúlyi esetben azonban

gyakran valós méret¶ modellrendszerekre lenne szükség. Ugyanis például állandósult (staci-

onárius) anyagtranszport esetén transzportirányban elvileg nem alkalmazható a periodikus

határfeltétel (a gyakorlatban néha, speciális megoldásokkal, igen), ezért ebben az irányban

kis modellrendszer használatával nem modellezhet® virtuálisan a legalább mezoszkopikus

valós rendszer. Ilyen valós méret¶ rendszerek (néhány pikomóltól a mól anyagmennyiségig)

szimulációja atomi szinten a jelenlegi számítási kapacitásokkal még nem vihet® végbe, ezért

más megközelítés szükséges. Állandósult anyagáramlás (di�úzió) atomi szimulációjához ál-

talánosságban két dologra van szükségünk. Állandó hajtóer®t kell biztosítani az anyagáram

fenntartásához, ugyanakkor le kell írni a részecskék mikroszkopikus mozgását. Munkám so-

rán a membránon keresztül történ® állandósult di�úzió szimulációjára koncentráltam. Sok

irodalomból jól ismert szimulációs módszer létezik a jelenség atomi szint¶ modellezésére:
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ezeket el®nyeikkel és hátrányaikkal röviden ismertetem.

A Maginn és munkatársai által kidolgozott gradiens-relaxációs MD módszer [66] és ennek

Salih által továbbfejlesztett változata [67] a lineáris válasz-elméleten alapul. Ez a technika

egy nemegyensúlyi rendszer egyensúlyba való hozatalát követi �gyelemmel, és ezt az id®füg-

g® folyamatot használja fel a di�úziós állandó számításához. Az alapmódszer problémája

tranziens természetéb®l adódik, továbbá hátránya, hogy az eredményeket valamilyen di�ú-

ziós egyenlethez kell illeszteni. Hasonlóan tranziens jelenségek problémáitól szenved az ún.

�önbeállító lapok� technikája [68] is. A módszert membrántranszport modellezéséhez fejlesz-

tették ki, a membrán két oldalán dugattyúként kezelt tartományok vannak, és a szimulációs

cella falainak mozgatásával állandó hajtóer®t biztosítanak. Többkomponens¶ rendszerek

szelektív membránon történ® di�úziójakor azonban a betáplálási oldalon a folyamat során

az id®ben állandóan változik az összetétel, és ezáltal a folyamat hajtóereje is. Hátránya

még a szimulációs cella véges mérete is, hiszen utánpótlás híján a betáplálási oldalról el®bb-

utóbb elfogynak a részecskék. Az ilyen részecskecsökkenés (�hajtóer®-kimerülés�) elkerülésére

jó módszer az olyan tisztán MD alapokon nyugvó szimuláció, ahol valamilyen, a di�undáló

részecskékre ható küls® tér és periodikus határfeltétel együttes alkalmazásával érik el a di�ú-

zió hatékony modellezését [69]. A küls® er® alkalmazásával azonban tulajdonképpen munkát

végzünk a rendszeren, ez tovább bonyolítja a szükséges nemegyensúlyi termosztálás amúgy

sem egyszer¶ problémáját. A küls® er®t vagy a részecskékhez mesterségesen hozzárendelt

adott irányú többletsebességeket a teljes szimulációs dobozban, vagy csak annak egy szeleté-

ben is alkalmazzák [70,71]. Úgy gondoljuk, ez a fajta küls® beavatkozás bizonyos esetekben

(különösen, ha a küls® er®t a szimulációs rendszer nagy részében alkalmazzák) túlzottan köz-

vetlen lehet, és nagymértékben befolyásolhatja a kialakult áramlásban résztvev® részecskék

dinamikai tulajdonságait. A periodikus határfeltétel alkalmazása miatt továbbá itt is el®for-

dulhat az összetétel megváltozása a fent említett módon. Ezt persze ki lehet küszöbölni, ha

a szimulációs doboz egyik végén kilép® részecske másfajta részecskeként lép be a rendszerbe

a doboz másik oldalán, esetleg más sebességgel is, mint addig volt neki. Az ilyen speciá-
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lis periodikus határfeltételnek van olyan változata is, ahol a dobozba visszakerülés helye is

véletlenszer¶en választott.

Ez utóbbi már hasonlít a nagyon népszer¶, ún. DCV (�dual control volume�) megköze-

lítéshez, ahol a szimulációs cella két tömbfázisra és ezek között egy transzportrégióra osz-

lik [72]. A tömbfázisokkal fenn lehet tartani a megfelel® hajtóer®t a részecskék transzportja

számára, tipikusan valamilyen nagykanonikus MC módszerrel, amellyel el®re beállított kémi-

ai potenciálon tartják az egyes komponenseket (tehát szükség szerint részecskebehelyezéssel

pótolják a hiányt, vagy részecskekivétellel csökkentik a többletet). Az ilyen típusú eljá-

rásoknál mindig nehézséget okoz a sztochasztikus és determinisztikus technikák csatolása.

Gondoljunk csak a behelyezett/kivett részecskékre a nagykanonikus lépéseknél. Ezek meg-

jelenése adott helyen vagy elt¶nése adott helyr®l nyilvánvalóan megváltoztatja a rendszer

dinamikáját, mivel befolyásolja a részecskék (különösen a közeliek) mozgását. Ez f®leg ak-

kor probléma, ha a sz¶k keresztmetszetnek számító membrán közelében történik, ahol jó

eséllyel a többi molekulának a membrán küls® és bels® felületeihez való hozzáférését zavarja

meg. A behelyezett részecskék megválasztandó kezd®sebessége is kérdésként merülhet fel,

mivel az MC lépésben nincs explicit id®, és ezért a részecskéknek sebessége sincs. Ha a behe-

lyezett részecskének, logikusan, a h®mérsékletnek megfelel® Boltzmann-eloszlásból sorsolunk

egy �egyensúlyi� kezd®sebességet, azzal nem vesszük �gyelembe a már kialakult állandósult

di�úzió kitüntetett irányát. Itt fontos technikai kérdés még az MC és MD lépések arányá-

nak megválasztása is. Arányaiban túl kevés részecskebehelyezés vagy -kivétel a részecskék

elfogyásához vagy feldúsulásához vezethet, a túl kevés dinamikai lépés pedig kevés részecske

átjutását eredményezi a membránon.

A Boda és munkatársai által kifejlesztett LEMC módszer [73] a stacionárius transzport

molekuláris szimulációinak transzportelmélettel kombinált változatát képviseli. Úgy képes

fenntartani a hajtóer®t, hogy az egész szimulációs cellát kis térfogatelemekre (szeletekre)

osztja, és külön-külön végez ezekben nagykanonikus szimulációt. A szimulációs lépéseket

a szerz®k a Nernst-Planck-egyenlethez csatolták [32], ez felel®s a szimulációban a dinamika
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leírásáért. Az LEMC módszerben az egyes térfogatelemekhez � lehet®ség szerint jól megvá-

lasztott kiindulási értékekkel � különböz® kémiai potenciálokat rendelünk (α komponensre az

i résztérfogatban µα (ri)-t, ahol ri az adott résztérfogat közepét jelöli). Az e paraméterekkel

végrehajtott nagykanonikus MC kapcsolatot teremt a résztérfogatokban a kémiai potenciál

és a koncentráció között (cα (ri)). A létrejöv® diszkrét pro�lt a kémiai potenciálra (µα) és

a koncentrációra (cα) bemen® paraméterként használjuk fel a Nernst-Planck-egyenletben,

hiszen ezekkel tudjuk kiszámolni az árams¶r¶ség-pro�lt:

− kBT jα (r) = Dα (r) cα (r)∇µα (r) , (36)

ahol Dα(r) az α komponensre vonatkozó di�úziós együttható pro�lja. A fenti egyenlet

tulajdonképpen Fick di�úziós törvényének kiterjesztett változata. Az NP+LEMC módszer

egyetlen illesztend® paramétere a di�úziós együttható, amit rendszerint mérési vagy más

szimulációs eredményekb®l lehet beszerezni. A (36) egyenlet segítségével az árams¶r¶ség-

pro�lt esetünkben � stacionárius áram feltételezésével � az alábbi kontinuitási egyenletet

alkalmazásával kapjuk meg:

∇ · jα (r) = 0. (37)

Ez természetesen nem teljesül minden lépésben, ezért Boda és Gillespie egy szo�sztikált

iteratív eljárást javasolt a kémiai potenciál pro�ljainak változtatására [73].
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3. Eredmények

3.1. Metodológiai fejlesztések

A DCV típusú módszerek MD és MC lépéseinek összecsatolásával kapcsolatos nehézségeket

kikerülve, létrehoztunk egy tisztán MC alapokon nyugvó módszert, ami képes membránon

keresztül történ® stacionárius anyagtranszport leírására. Erre a megoldást a kutatóhelyen

korábban kifejlesztett Dinamikus Monte Carlo (DMC) [37, 42] és Lokális Egyensúlyi Monte

Carlo (LEMC) [73] technikák összekapcsolásában láttuk. Részecskék sztochasztikus behe-

lyezésével és kivételével dolgozó olyan MD eljárást is kifejlesztettünk, amely nagymértékben

kiküszöböli a 2.3. fejezetben leírt elvi vagy módszertani problémákat.

3.1.1. A DMC+LEMC módszer

Az ergodicitás feltételezésével (ezt általában felteszik a realisztikus kölcsönhatásokkal leírt,

állandósult állapotban lév® rendszereknél) a DMC módszer csatolható a DCV metodoló-

giához, és az eljárás m¶köd®képességének tesztelését Rutkai és Kristóf elvégezte [42]. Új

fejlesztésként kipróbáltuk a hajtóer® beállítását az LEMC �lozó�ájának megfelel®en. A

DMC+LEMC technika kifejlesztésében a legfontosabb felismerés a (37) kontinuitási egyen-

letben szerepl® áramok DMC technikával, térfogatelemenként való számíthatósága (tulaj-

donképpen az anyagmegmaradás törvényének megfelel® módon való �gyelembevétele) volt.

Ezzel tisztán molekuláris szimulációs eljáráshoz jutottunk, és az elmélettel kombinált LEMC

módszerb®l elhagyható volt a transzportegyenlet, benne az egyéb küls® forrásból származó
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di�úziós együttható használata. A DMC+LEMC technikában a kémiai potenciál pro�ljainak

iteratív változtatására, az áramok direkt szimulációs meghatározásának nagyobb statisztikai

bizonytalansága miatt, az LEMC eredeti eljárásához képest egy kissé egyszer¶bb és robosz-

tusabb eljárást használtam.

A szimulációs dobozt a di�úzió irányára mer®legesen M szeletre osztva, és a két széls®

cellát (µα1 és µαM) tömbfázisbeli kontrollcellának tekintve, írhatjuk:

µαM − µα1 =
M∑
i=2

∆µαi,i−1, (38)

ahol ∆µαi,i−1 az i résztérfogatot határoló bal oldali fal két oldala között fennálló kémiai

potenciálkülönbség (a bal oldali falat itt és a továbbiakban az anyagáramlás választott bal

→ jobb irányával megegyez® irány szerint értem). Egy-egy változtatásnál (pl. az n. iteráló

lépésben) ezeket a különbségeket állítjuk az alábbiak szerint:

∆µαi,i−1[n+ 1] = ∆µαi,i−1[n] + ∆µα,KORR
i,i−1 [n], (39)

ahol ∆µα,KORR
i,i−1 [n] a kémiai potenciál korrekciójának mértéke. A széls® kontrollcellák kémiai

potenciáljának rögzített értéken tartásához a korrekciókra igaznak kell lennie, hogy

M∑
i=2

∆µα,KORR
i,i−1 [n] = 0. (40)

Az egyedi korrekciós tagok kiszámítására az alábbi összefüggést javasoltuk:

∆µα,KORR
i,i−1 [n] = A ·min

(
1,

sαj [n]

jα[n]

)
jαi−1[n]− jα[n]

max
(
jαi−1[n]− jα[n]

) , (41)

ahol jαi−1[n] az α komponensre vonatkozó árams¶r¶ség az i résztérfogat bal oldalát határoló

síkon keresztül, jα[n] ennek a mennyiségnek az átlagát, míg sαj [n] a szórását jelöli, és az A

egy empirikus állandó. A korrekció kiszámításakor a jαi−1[n] − jα[n] tag biztosítja a (40)
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egyenlet teljesülését. A korrekció megalkotásakor a legegyszer¶bb formára törekedtem, de

a konvergencia javítása érdekében bevezettem a 2. tényez®t, ami azt biztosítja, hogy a

szimuláció elején (amikor a szórás nagyobb) nagyobb mértékben tudjuk változtatni a kémiai

potenciálokat, de ahogy halad el®re a szimuláció, ez tartson 1-hez. Az A faktor azért került

bevezetésre, hogy egyetlen iteratív lépésben ne változzon meg túl drasztikusan a kémiai

potenciálok értéke. Ezek után a kémiai potenciálok változtatása az i résztérfogatban az

alábbiak szerint történik:

µαi [n+ 1] = µαi [n] + µα,KORR
i [n], (42)

ahol

µα,KORR
i [n] =

i∑
k=2

∆µα,KORR
k,k−1 [n]. (43)

Mivel a kémiai potenciálok értékei �uktuálnak, ennek az állapotjelz®nek a végs® pro�lját

érdemes futóátlagolással számítani. A (41) egyenletben szerepl® jαi−1 árams¶r¶ség értékét az

i résztérfogatot balról határoló falon egy DMC szimulációs periódus során átlép® részecskék

számából számolhatjuk. A DMC+LEMC szimulációs eljárást az alábbiakkal lehet szemléle-

tesen összefoglalni:

µαi [n]
LEMC−−−−→ cαi [n]

DMC−−−→ jαi [n]
iteratív algoritmus µαi [n]+µα,KORR

i [n]
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→ µαi [n+ 1] (44)

ahol

∆µα,KORR
i,i−1 [n] ∼ jαi−1[n]− jα[n]. (45)

A módosított DMC technika [42] a �zikailag értelmetlen lépések (pl. egy részecske átugor-

va egy másikat, átlép azon) elkerülésére az rmax meghatározását tulajdonképpen a részecskék

szabad úthosszának számolásához kötötte, amikor a rendszert befagyasztva, egy részecskét

addig mozgatunk véletlenszer¶en, amíg egy szomszédos részecskébe nem ütközünk. A virtuá-

lisan mozgatott részecskére megvizsgálva, hogy mekkora az a távolság, ami ilyenkor a kezdeti

és végs® pozíciója között mérhet®, az rmax értéke sokaságátlagként adódik (többkomponens¶
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6. ábra. A szimulációs cella geometriája. A doboz két szélén lév® kontrollcellák határolják a
hozzáférési tartományokat, azok pedig a pórusos membránt fogják közre.

elegyek esetén a komponensek részecskeszámával súlyozva). Ennek, az általában a részecskék

átmér®jének nagyságrendjébe es® paraméternek a számítására kisebb, a részecskék méretét

pontosabban �gyelembe vev® pontosítást javasoltam, és építettem a programkódba, továbbá

adott esetben az rmax helyfügg®/s¶r¶ségfügg® értékeit is számoltam.

3.1.2. Stacionárius di�úzió szimulációs vizsgálatai Powles-féle mo-

dellmembránnal

A DMC+LEMC módszer teszteléséhez egy nagyon egyszer¶ rendszert választottam. A szi-

mulációs doboz két térirányában periodikus határfeltételeket alkalmaztam, a harmadik tér-

irányban, a membrántranszport irányában, a dobozt áthatolhatatlan falak határolták. Kö-

zépen helyezkedett el a membrán, ami ún. Powles-membrán [74] volt: ez hét rétegb®l állt,

és egy-egy réteg lapcentrált köbös (FCC) elrendezésben 32 helyhez rögzített kölcsönhatási

centrumot tartalmazott. (ld. 6.ábra) A Powles-membránt felépít® részecskék LJ méretpa-

ramétere σm = 0,27 nm volt, az ezekb®l létrehozott rétegek pedig 21/6σm távolságra voltak

egymástól. A kölcsönhatási centrumok így megvalósított elrendezése pórusos szerkezetet hoz

létre, ahol a pórusok karakterisztikus átmér®je 1,52σm (0,4104 nm). A membrán közvetlen

szomszédságában az ún. hozzáférési tartományok (�access region�), a szimulációs cella szélein
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3. táblázat. A szimulációkban használt LJ potenciálparaméterek (méret és energia) és töme-
gek. Az a,b,c komponensek paraméterei úgy lettek megválasztva, hogy azok LJ3,5 esetben
a CO, H2 és CH4 molekulákra jó modellek legyenek (ebben a sorrendben).

εαα/kB [K] σαα [nm] mα [AMU (atomi tömegegység)]
a komponens 123,0 0,3662 28,010
b komponens 38,0 0,2900 2,016
c komponens 148,1 0,3810 16,040
m membrán 82,0 0,2700 -

pedig a kontrollcellák voltak, ahol el®írtuk a kémiai potenciálok értékét. Ez utóbbi tartomá-

nyokat tömbfázisnak tekintettem, és megpróbáltam távolabbra helyezni a membrántól, hogy

a kontrollcellák jelenléte minél kevésbé befolyásolja a membránban a dinamikai tulajdonsá-

gokat. A kontrollcellák és a hozzáférési tartományok közötti falak (6. ábra) csak virtuálisak,

ami annyit jelent, hogy ezekt®l a falaktól kezdve nem írtam el® rögzített kémiai potenciált,

vagyis azok iterációs értékei eshettek a bal- és jobboldali kontrollcella kémiai potenciáljainak

értékei (µbal, µjobb) közé. A transzport hajtóerejét a µbal és µjobb különbsége adja, ennek

hatására anyagáram indukálódik a membránon keresztül.

A transzportszimulációim során a rendszer részecskéi kétféle eltolt és levágott LJ-potenciállal

hatottak kölcsön egymással (a Lorentz-Berthelot keverési szabályt alkalmazva). Az egyik

eset a WCA �uidumnak felelt meg, míg a másik esetben a levágást rαβc = 3,5σαβ érték¶nek

választottam (ahol α és β a különböz® specieszeket jelenti). Az utóbbi potenciálmodellel

a levágási hossznál a párpotenciál értéke uαβc = -0,00217478εαβ érték¶nek adódik, ami már

nagyon hasonlít a standard LJ-potenciálra; a továbbiakban erre a rendszerre az LJ3,5 je-

löléssel hivatkozom. A szimulációkban használt potenciálparamétereket és tömegeket az 3.

táblázatban mutatom be.

A szimulációkat biner elegyekre végeztem, és a DMC+LEMC módszerrel kapott ered-

ményeket MD+DCV, DMC+DCV és NP+LEMC módszerrel számított eredményekkel ha-

sonlítottam össze. Ezeket a szimulációkat a kutatóhelyen fejlesztett programmal (amelyet
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4. táblázat. A két komponensre el®írt kon�gurációs kémiai potenciál a bal illetve a jobb oldali
kontrollcellákban, kBT egységekben. A -6 -10 -12 -16 értékek sorban a következ® redukált
s¶r¶ségeknek felelnek meg 10−1, 10−3, 10−4, 10−6 (redukáló faktor, osztó: σ3).

a komponens kémiai potenciálja b komponens kémiai potenciálja
Peremfeltétel bal kontrollcella jobb kontrollcella bal kontrollcella jobb kontrollcella

I. -6 -12 -6 -12
II. -6 -16 -10 -16
III. -10 -16 -6 -16

a DMC+LEMC technikára átalakítottam) és az Etomica programcsomagot [75] használva

végeztem. Az NP+LEMC szimulációkat Dr. Boda Dezs® hajtotta végre, és ® bocsájtotta

rendelkezésemre az azzal kapott eredményeket. Az új technikát háromféle peremfeltétellel

vizsgáltam meg, különböz® hajtóer®ket állítva így be (az alkalmazott peremfeltételeket a

4. táblázat mutatja). A DMC+LEMC transzportszimulációk legfontosabb kimeneti értékei

az árams¶r¶ségek hányadosai voltak, mivel komponensenkénti valódi árams¶r¶séget a DMC

módszerrel nem lehet meghatározni. Ezeket a hányadosokat mutatom be az 5. táblázatban.

A vizsgált esetek mindegyikében a három módszerrel kapott eredmények jó egyezést

mutatnak, és nagyon ígéretes, hogy ez különböz® h®mérsékleteken végzett szimulációk ered-

ményeire is teljesül. Ahogy a táblázatból kiolvasható, amikor a hajtóer®k megegyeznek a két

komponensre (I. peremfeltétel) a membrán szelektív a b komponensre (H2-szer¶ részecske),

ami nem meglep®, hiszen az a komponens (CO-szer¶ részecske) méretében is és tömegében

is nagyobb.

Ha a biner elegyben a b komponens helyett a c komponenst (CH4-szer¶ részecske, a

három komponens közül a legnagyobb és legnehezebb) használunk, akkor látható (I/3. pe-

remfeltétel), hogy a membrán az a komponensre lesz szelektív. Amennyiben az a komponens

molekuláira nagyobb hajtóer®vel hatunk, mint a b komponens molekuláira (II. peremfeltétel)

akkor a helyzet megváltozik, és a membrán az a komponens áthaladását fogja jobban meg-

engedni. A pórusméret változtatása is hatással van az árams¶r¶ségek hányadosára. Látszik,
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5. táblázat. Árams¶r¶ségek hányadososai a és b komponens biner elegyeire, WCA �uidum
és LJ3,5 esetekben. (Az eredmények tipikus statisztikai hibáit néhány helyen feltüntettem.)

kBT/ε
a Peremfeltétel MD+DCV DMC+DCV DMC+LEMC

WCA
1.22 I. 0.033 0.033 0.034
2.03 I. 0.047 0.043 0.045
3.03 I/1. 0.071 0.086 0.088
3.03 I. 0.057(4) 0.049 0.053
3.03 I/2. 0.032 0.029 0.034
3.03 I/3. 1.18 1.18 1.32
3.98 I. 0.064 0.056 0.058
4.88 I. 0.069 0.06 0.062
1.22 II. 1.81 1.45 2.11(1)
2.03 II. 2.61 . . . 2.46
3.03 II. 3.02 2.85 3.06
3.98 II. 3.15 3.1 3.33
3.03 III. 0.001 0.001 0.001

LJ3.5
2.44 I. 0.29 0.26 0.25
3.03 I.* 0.22 0.2 0.19(1)
3.98 I. 0.17 0.16 0.15
4.88 I. 0.15 0.14 0.13(1)
2.44 II. 15.1 13.5 12.9
3.03 II. 10.1 10.6 10.0(2)
3.98 II. 8.8 8 8.4
4.88 II. 7.9 7.7 7.7(2)
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hogy a membrán LJ méretparaméterének növelésével (0,2 nm, 0,27 nm és 0,3 nm az I/1., I.,

és I/2. peremfeltételek esetén) a pórusok egyre sz¶kebbé válnak, és ez egyre szelektívebbé

teszi a membránt a kisebb méret¶ komponensre.

A továbbiakban a táblázatban *-gal jelölt esetre (LJ3,5, kBT/ε
a = 3,03, I. peremfeltétel)

részletezem a különböz® módszerekkel kapott eredményeket, illetve erre az esetre mutatom

be a módszerek páronkénti összehasonlítását is, de a megállapítások minden vizsgált esetre

nagyon hasonlóak lennének.

3.1.2.1. Az MD+DCV és a DMC+DCV módszer összehasonlítása

Els® lépésként validáltam az új módszert, ezért elvégeztem az MD+DCV és a DMC+DCV

módszerek összevetését. Ezt korábban már Rutkai és Kristóf saját programkódok haszná-

latával megtette [42], én pedig az Etomica nev¶ programcsomaggal [75] újra ellen®riztem

az eredményeket. Megállapítottam, hogy a számolt különböz® árams¶r¶ség-hányadosok jó

egyezést adnak a két módszerrel (ld. 5.táblázat). Az itt nem közölt koncentrációpro�lok

ugyan kis eltéréseket mutatnak, de az egyezés ott is elfogadható. A DMC módszer tehát a

vizsgált rendszerekre jól m¶ködik, a di�úziós jelenségeket elfogadhatóan tudja modellezni.

3.1.2.2. A DMC+DCV és a DMC+LEMC módszer összehasonlítása

Ezután azt vizsgáltam meg, hogy az LEMC módszert el®nyösebb-e a DMC-hez kapcsolni,

mint a DCV módszert. A válasz természetesen az, hogy vannak el®nyök és hátrányok is,

ha a DMC+LEMC technikát használjuk. A módszer egyik er®ssége, hogy jobb statisztikát

tudunk elérni az áramok mérésekor. Míg a DMC+DCV módszer esetén az egyik kontroll-

cellából induló részecskének a másik kontrollcellába érkezését számíthatjuk csak egy ese-

ményként, itt minden egyes szimulációs térfogatelem (bal oldali) falán áthaladó részecskét

számolhatjuk. Az LEMC természete miatt ez utóbbiakból kapott áramértékek egymástól

függetlennek tekinthet®k (miközben a másik módszernél hiába alkalmaznánk több referen-

ciasíkot a keresztüláramló részecskék regisztrálására, a detektált események nem lennének
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egymástól függetlenek), és így az azonos processzorid®re es® hasznos mintavételek száma

a DMC+LEMC módszerben kb. egy nagyságrenddel nagyobb. Ez természetesen nem azt

jelenti, hogy maga a módszer tízszer gyorsabban konvergál, hiszen az iteratív megoldás mi-

att az áramértékek jobban �uktuálnak. A módszer konvergenciájáról néhány gondolatot

az 3.1.2.4. alfejezetben fejtek ki. Az összehasonlított módszerekkel kapott árams¶r¶ség-

hányadosok jó egyezést mutatnak (ld. 5. táblázat), és a kapott koncentrációpro�lok is szinte

azonosak mindkét technika esetén.

3.1.2.3. A DMC+LEMC és az NP+LEMC módszer összehasonlítása

Amennyiben a rendszer dinamikáját indirekt módon az NP-egyenlet segítségével írjuk le,

akkor bemen® paraméterként szükség van di�úziós állandókra (Dα, az α típusú részecskék-

re). Ezeket kísérleti adatokhoz történ® illesztéssel lehet megkapni (pl. NP+DFT esetére

ld. [76]), illetve molekuláris szimulációkból származó információkat is igénybe lehet venni.

DMC+LEMC szimulációim alapján szolgáltatni tudtam pro�lokat di�úziós állandóra. A

kiszámított, x transzportirányú koordinátától függ® (a többi térirányban homogén rendsze-

reink vannak) D-pro�lok igen zajosak (7.ábra), mivel a membránon belül, a membránatomok

�rétegsorainál� nagy lokális minimumai vannak. Azaz logikusan, ahol sz¶k helyek vannak a

rácsszerkezetben, ott a sztérikus hatások miatt nehezen közlekednek a részecskék.

A szolgáltatott D-pro�lokkal az NP+LEMC szimulációkban teljesen hasonló eredménye-

ket lehetett kapni az áramokra, és a koncentrációpro�lok is egybevágtak. A tulajdonképpen

elvárt eredmény mellett azonban egy meglep®bb és érdekes eredmény is született. Kiderült,

hogy az NP+LEMC módszer egyszer¶bb D-pro�lok használatával is jól tudja leírni a rend-

szer viselkedését. Ha a rendelkezésre álló részletesebb pro�lból egy-egy nagyobb térrészre

átlagolással csak egyetlen D értéket határozunk meg (nevesítve, a membrán tartományára

és a membrán bal és jobb oldalán lév® hozzáférési tartományokra), akkor ezzel a lépcs®s

közelítéssel is jó áramadatokat kaphatunk, és a koncentrációpro�l is hasonló lesz, bár a

minimumok és maximumok kisimulnak a membrántartományban. A lépcs®zetesen változó
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7. ábra. Di�úziós állandók pro�ljai. A fekete görbe DMC+LEMC szimulációból számított
értékeket mutatja, a zöld szaggatott vonal ezek átlagos értéke; a piros görbe is átlagot jelent,
de ebben az esetben az átlagolást külön tartományokra végeztük el (lépcs®s pro�l 3 adattal,
1-1 a jobb és bal oldali hozzáférési tartományokhoz, 1 pedig középen a membránhoz tartozik.)

di�úziós állandókat használva, de a szimulációs dobozt egyre �nomabb beosztással felosztva

résztérfogatokra, hamar visszakapjuk az eredeti koncentrációpro�lt, és a lokális hajtóer®k

er®sen �uktuáló természetét a membránon belül. Így tehát ha elegend®en jó felbontással

osztjuk fel a szimulációs cellát, akkor a lépcs®s D értékek használatával (amit nagy közelí-

tésnek tekintünk) is visszakaphatók az igen �nom részletek is.

A két összecsatolt technika (NP+LEMC és DMC+LEMC) jól kiegészíti egymást, szimul-

tán használatuk el®nyös lehet. A DMC+LEMC változat el®nye, hogy az egy direkt szimulá-

ciós módszer az áramok számítására, de a számítások a jelenlegi processzorteljesítményekkel

napokig tarthatnak. Az NP+LEMC változattal ugyan többletinformációként szükség van a

di�úziós állandókra, viszont gyorsan kaphatók vele eredmények (a tesztrendszerekre a jelen-

legi processzorteljesítményekkel pár óra alatt).

3.1.2.4. A DMC+LEMC módszer konvergenciájáról

A technika mögött lév® algoritmus ((41-43) egyenletek) elvben biztosítja a számítások kon-

vergenciáját, ám mivel a jαi [n] értékek nagy statisztikai bizonytalansággal terheltek, a kon-
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8. ábra. Kémiai potenciálpro�lok egy szimuláció kezdeti szakaszában. Különböz® színekkel a
107 szimulációs lépésb®l álló iterációk vannak feltüntetve, a vízszintes tengelyen az x irányú
koordináták találhatók (a membrán közepe az x = 0 értéknél található).

vergencia lassú. A 8. ábrán mutatom be, hogy mi történik, ha a szimulációt olyan kiindulási

állapotból indítjuk, ahol a kémiai potenciálok pro�ljaira vonatkozó kezdeti becslésünk meg-

lehet®sen rossz (pl. feltételezzük, hogy a kémiai potenciál a két tömbfázis között lineárisan

esik). Az 8. ábrán egy ilyen szimuláció kezdeti periódusában követhetjük �gyelemmel a

kiigazításokat a kémiai potenciálok értékeiben, 107 szimulációs lépésb®l álló iterációk esetén.

Ahogyan egyre több iterációt hajtunk végre, a kémiai potenciálpro�l egyre kevésbé változik,

és végül egy átlagos pro�l körül kezd el �uktuálni (az ábrán a véglegesnek jelölt pro�lt az

így �uktuáló görbékb®l átlagolással kaptuk meg). Az egyes iterációkban a kémiai potenciá-

lok kiszámításának �pontosságát� két dolog befolyásolja: az iterációs periódusban választott

szimulációs lépések száma és az árams¶r¶ségek statisztikus bizonytalansága.

Ha ábrázoljuk a normált szórást sαj [n]/jαi [n] (ez a kifejezés jelenik meg az (41) egyenletben

is), akkor láthatjuk, hogy az igencsak nagy �uktuációval, de egy adott állandó körül vesz

fel értékeket (ld. 9. ábra). Ha ugyanakkor a futóátlagra számítjuk ki a normált szórást,

akkor már egy szép, monoton csökken® görbét láthatunk. Ez a tény azt mutatja, hogy

megfelel®en sok iterált kémiai potenciált az átlagolásba véve, tetsz®leges pontosság érhet®
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9. ábra. A normált szórás és a futóátlagra számított normált szórás az iterációk függvényé-
ben.

el. Természetesen meg kell találni az arany középutat a szimuláció hossza és a megfelel®

pontosság elérése között.

3.1.2.5. A hozzáférési tartomány hatásáról

A hozzáférési tartomány elhanyagolása (méretének zérusnak választásával, H = 0 nm) bevett

szokás az MD+DCV és DMC+DCV szimulációs technikáknál [77], ezért ennek szerepére vo-

natkozóan is végeztünk vizsgálatokat. Az 10. ábrán láthatjuk, hogy a hozzáférési tartomány

befolyásolja a koncentrációviszonyokat a membránban, de f®leg magában a hozzáférési régi-

óban. Láthatjuk, hogy a membrán közelében, annak bal oldali határán egy kisebb koncent-

rációjú réteg jön létre, és ebben a kiüresedési zónában a koncentráció H növelésével tovább

csökken. A membrán jobb oldalán szintén egy ilyen határréteg jön létre, ahol azonban a

koncentráció H növelésével növekszik. Ennek minden bizonnyal az az oka, hogy ezekben a

határtartományokban a kémiai potenciál csökken (bal oldalon) vagy növekszik (jobb olda-

lon), ahogy a hozzáférési tartomány hosszát növeljük. A hozzáférési zóna tehát hozzájárul

a transzportrégió ellenállásához (ebben az esetben az ellenállást az adott térrészben érvé-

nyes kémiai potenciál-gradiens és az ott mért árams¶r¶ség hányadosaként de�niálom). A 10.
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10. ábra. A hozzáférési tartomány nagyságának hatása a kémiai potenciál pro�ljára és a
koncentrációpro�lra a DMC+LEMC szimulációkban.
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ábrán láthatjuk, hogy a kémiai potenciál esésének jelent®s része a hozzáférési tartományok-

ban következik be, és azt is meg�gyelhetjük, hogy H növelésével ez az esés egyre kevésbé

meredek.

Habár a hozzáférési tartományt fontosnak tartjuk, az mégsem befolyásolja jelent®sen az

5. táblázatban bemutatott árams¶r¶ség-hányadosokat (a 10. ábrán bemutatott esetben

0,19, 0,2 és 0,21). Ez valószín¶leg annak köszönhet®, hogy mindkét specieszre hasonlóan hat

a hozzáférési tartomány méretének változtatása. Szimulációink többségében (gyakorlatilag a

hozzáférési tartomány nagyságának változtatására irányuló vizsgálatokon kívül minden más

itt bemutatott esetben) végül azért használtuk a H = 0 nm beállítást, mert kicsi a hatása

az els®dlegesen mérni kívánt tulajdonságokra, cserébe viszont lényegesen kevesebb lesz a

számítási igény, így gyorsabbak a szimulációk.

A különböz® módszerek összecsatolásainak lehet®ségeit elemezve természetesen adódik a

kérdés, hogy mi lenne, ha az MD technikát kapcsolnánk össze az LEMC eljárással, kikerülve

a DMC módszer közelít® megoldását. Ekkor azonban újra felmerülnek a korábban említett,

az újonnan behelyezett részecskék kezdeti sebességével kapcsolatos problémák. Még nagyobb

gond lehet azzal, hogy a behelyezett részecskék elvileg újra és újra elrontják a dinamikát,

hiszen itt az egyes térfogatelemekre jellemz® kémia potenciált nagyszámú részecskebehelye-

zéssel és -kivétellel kell fenntartani (pl. a jobb dinamikai mintavételezéshez bizonyos rela-

xációs id®t minden részecskecsere után érdemes volna várni). Az MD megoldással szemben

továbbá a DMC jól kezeli a merev falakat vagy a merevgömbi potenciálokat. 2

3.1.3. A PBD-MD módszer

Stacionárius membrántranszport atomi szimulációjának megvalósítására a DCVmegközelítés

logikáját követtük, mesterséges eljárással fenntartva két eltér® nyomású (kémiai potenciálok-

kal jellemzett) anyagtartályt egy transzportmembrán két oldalán. Az irodalomban korábban

2Megjegyzés: A kémiai potenciál nemegyensúlyi esetben fennálló de�níciós problémája nem érinti a fenti
eljárások jóságát, ha a kémiai potenciálokat az eljárások egyszer¶ (hidrodinamikai) paramétereinek tekintjük.
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11. ábra. Példa a PBD-MD technikában használt szimulációs doboz elrendezésére.

már utaltak arra, hogy célszer¶ volna az anyagtartályokat reprezentáló kontrollcellákat tá-

volabb helyezni a membrántól azért, hogy a részecskék korábban leírt nem �zikai megjelené-

se/elt¶nése a membránrégió közvetlen közelében ne forduljon el® (pl. [78]). Így a membránré-

gió és a kontrollcella között létrejön egy átmeneti tartomány (�acces region�), ahol a részecs-

kék stacionárius áramlása felépülhet, a megfelel® dinamika kialakulhat. Ezzel a megoldással

azonban új probléma merül fel, mivel ebben a régióban nem lehet direkt módon jól szabá-

lyozni az elegy tulajdonságait (összetételét, nyomását. . . stb.). A PBD-MD (�pressure-tuned

boundary-driven molecular dynamics�, nyomáshangolás MD-ben, határfeltétel-vezérléssel)

módszerünk [79] egyik f® gondolata, hogy a kontrollcellák maradjanak a membrán közelé-

ben, így a szimulációt irányító tulajdonságok gy¶jtése ezekben a tartományokban történhet,

de a perturbáló hatások (részecskék injektálása vagy elvétele) a szimulációs doboz szélén

jöjjenek létre, elegend® távolságra a membrántól (egy tipikus szimulációs elrendezést mu-

tatok be a 11. ábrán, amely jól érzékelteti a betartandó arányokat). Az eljárás kulcsa,

ahogy a membrántranszport kísérleti vizsgálataiban is, a nyomás beállítása a kontrollrégi-

ókban. Ez pontosabban a parciális nyomások beállítását jelenti a bemeneti oldalon és a

teljes nyomásét a kimeneti oldalon. Kiindulásként a teljes szimulációs dobozra kanonikus

(NVT ) sokaságként tekintünk, de a részecskeszámok állandóságának feltétele sérül, mivel a

hajtóer® fenntartása érdekében a határrégiókban a részecskeszámokat változtatjuk a kívánt

nyomások elérése érdekében. A nyomás és részecskeszám nem konjugált tulajdonságok, a
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módszer nem egzakt egyensúlyi termodinamikai sokaságon dolgozik, mégis látható egyfajta

párhuzam a PBD-MD technika nyomásbeállítása és a DCV-GCMD módszer szabályozása

között a kémiai potenciálokra vonatkozóan. A nyomást hangoló algoritmus megalkotásánál

az egyszer¶ség elve vezetett minket. A kontrollcellákban egy adott MD periódus alatt (pl.

5 000 egybefügg® molekuláris dinamikai lépés) gy¶jtött nyomásadatok átlaga alapján eldönt-

jük, hogy egy újabb részecske behelyezésével közelebb jutnánk-e az el®írt nyomáshoz az adott

kontrollcellában. Egy részecske behelyezése/kivétele elfogadásra kerül, ha gyakorlatilag nem

lapolódik át a rendszert alkotó többi részecskével, és az alábbi kritérium teljesül:

∣∣∣∣(Nkontrollcella ± 1) pkontrollcella

Nkontrollcella

∣∣∣∣− pcél < |pkontrollcella − pcél| , (46)

ahol Nkontrollcella kontrollcella a kontrollcellában jelenlev® részecskék száma, pkontrollcella a kont-

rollcella számított nyomásértéke, pcél pedig a megcélzott nyomás. A betáplálási oldalon a

komponensek részecskeszáma és parciális nyomása, az elvételi oldalon összes részecskeszám

és össznyomás szerepel. A betáplálási oldalon a részecskék pótlása tehát komponensenként

külön-külön valósul meg, miközben az elvételi oldalon egy részecske kivétele az aktuális

elegyb®l összetételarányosan történik.

A módszer helyesen utánozza a gázpermeációs laboratóriumi kísérletek elrendezését, ame-

lyekben a bemen® gázok parciális nyomása és a kimeneti teljes gáznyomás a kontrollált pa-

raméter. A GCMC technikát alkalmazó DCV típusú módszerekhez képest el®nye, hogy a

kimeneti össznyomás kézben tartásával elkerülhet® a membrántranszport esetleges túlhatáro-

zottsága (nem kell minden egyes komponensre el®re de�niálni hajtóer®t, tehát egyedi kémiai

potenciálokat párhuzamosan a betáplálási és az elvételi oldalon). El®re látható hátránya

közös a DCV típusú módszerekével: s¶r¶ rendszerekben a részecskebehelyezések gátoltsága

megakadályozhatja m¶ködését.
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3.1.4. A PBD-MDmódszer alkalmazása és tesztelése szilikalit memb-

ránnal

A PBD-MD módszer beprogramozásához a kutatóhelyen fejlesztett MD és MC progra-

mokat módosítottam a célnak megfelel®en. A szimuláció során az MD lépésekre Verlet-

itegrátort használtam 2 fs-os id®lépéssel, és minden a rendszerben lév® részecskére Berendsen-

termosztálást alkalmaztam, nagyon gyenge csatolást megvalósító, τ = 200 fs paraméterrel

(ez a gyenge csatolás csak elhanyagolható mértékben változtatta meg a membránrészecskék

és az membránon éppen áthaladó részecskék közötti pillanatnyi kölcsönhatásokat, és közben

a h®mérséklet helyes beállítása is megvalósult). Állandósult állapotban a h®mérsékletek ki-

számításakor a részecskék x irányú áramlási sebességét levontam a sebességvektorokból. A

részecskék behelyezésére vagy kivételére a membrántól távol, a határtartományokban kerül-

hetett sor, de a dobozt lezáró taszító falak kölcsönhatási távolságán kívül. Tapasztalatom

szerint, ha a vizsgált rendszerek esetén a részecskeszám változtatását 5 000 egybefügg® MD

lépés után tettem meg (ami alattNkontrollcella és pkontrollcella átlagát határoztam meg, a nyomást

a viriállal számítva), akkor ez a rendszerben nem okozott túl nagy perturbációt, azonban

elegend® volt ahhoz, hogy fenn lehessen tartani el®írt részecskekoncentrációkat.

Kétféle szimulációs cellát használtam a szilikalit-1 zeolittal végzett szimulációkhoz. Az

adszorpciós � ellen®rz® jelleg¶ � számításokhoz egy minden térirányban periodikus rácsot

építettem fel: ez a struktúra 2 egységcellából állt, 1×1×2 elrendezésben és 192 Si valamint

384 O atomot tartalmazott (a dobozméret így 2,007 nm × 1,992 nm × 2,684 nm-nek adó-

dott). A periodicitásból adódóan a felületi adszorpciót elhanyagoltam az ilyen szimulációk

során. A transzportszimulációkhoz egy 16 egységcellából (1×4×4 elrendezésben) álló, 1536

Si és 3072 O atomot tartalmazó, 2.007 nm × 7.968 nm × 5.368 nm méret¶ membránt épí-

tettem be a szimulációs doboz közepére. A szimulációs doboz mérete 80 nm × 7,968 nm ×

5,368 nm volt, amely tartalmazta még a kontrollcellákat, a határrégiókat és impermeábilis

puha taszító falakat a transzportirányban. A másik két térirányban perodikus határfeltételt

alkalmaztam. Sem az adszorpciós- sem a transzporttulajdonságok számításakor nem vet-
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6. táblázat. A szilikalit-1 zeolittal végzett szimulációkan alkalmazott LJ paraméterek.

σ/nm (ε/kB)/K
szilikalit O atomjai [82] 0,27 120,0

CH4 [83] 0,373 147,9
CO2 [83] 0,3941 195,2
H2 [84] 0,296 34,2
N2 [84] 0,3572 93,98

puha taszító fal 0,3 120,0

tem �gyelembe a membrán bels® szabadsági fokait, az mindig merev rácsként volt kezelve,

ami az irodalom szerint nem tekintend® durva közelítésnek [80, 81]. A kölcsönhatások szá-

molásához a már korábban is alkalmazott LJ3,5 potenciált használtam a Lorentz-Berthelot

keverési szabállyal. A dobozt határoló taszító falak a WCA-potenciál szerint hatottak a ré-

szecskékre. Skoulidas és munkatársai tanulmánya alapján a membrán rácsatomjai közül csak

az O atomokkal való kölcsönhatásokat vettem �gyelembe [82]. A többatomos gázmolekulák

egyszer¶sített modelljeit használtam, egyetlen kölcsönhatási centrumként kezelve a mole-

kulákat. Munkatársaimmal a gázmolekulák kölcsönhatási paramétereinek véglegesítéséhez

minden vizsgált gázra (CH4, CO2, H2, N2), nagykanonikus MC szimulációkkal, adszorpciós

izotermákat vettünk fel. Referenciaként továbbá a CO2 többi három gázzal vett biner ele-

gyeire is végeztünk egyensúlyi adszorpciós szimulációkat (szintén GCMC módszerrel). Az

alkalmazott e�ektív potenciálparamétereket az 6. táblázatban ismertetem.

Az új eljárás alkalmasságát különböz® vizsgálatokkal ellen®riztem. A kontrollcellákban

mérhet® részecskesebességekkel kapcsolatban arra voltam kíváncsi, mi történik egy behelye-

zett részecske kezdeti sebességével, a részecske mennyi id® alatt �felejti el� a behelyezéskor

számára generált véletlen sebességvektort. Ennek vizsgálatához a behelyezett részecskék

id®függ® sebesség-autokorrelációs függvényeit számítottam ki az alábbiak szerint:

Cv (t) = 〈vi (0) · vi (t)〉 . (47)
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(a) (b)

12. ábra. A részecskék által a transzportirányban átlagosan megtett távolság, illetve a
sebesség-autokorrelációs függvények a szimulációs lépések számának (id®) függvényében
(CO2-CH4 biner elegy 338 K h®mérsékleten, betáplálási oldalon 200 kPa nyomással, és a
kimeneti oldalon vákuum feltételt alkalmazva).

A 12. ábrán egy tipikus rendszer esetére bemutatom a sebesség-autokorrelációs függvények

lecsengését, illetve azt is, hogy a részecskék átlagosan mekkora távolságot (〈dx〉) tesznek meg

a transzport irányában. A görbék azt mutatják, hogy a sebességek egyre kevésbé korrelálnak,

ahogy halad el®re a szimuláció, és Cv lecsengése zérushoz közeli értékre elegend®en hamar

bekövetkezik. A 〈dx〉 id®függéséb®l és a cellaméretekb®l továbbá megállapítható, hogy a

részecskék nagyrészt még az el®tt �elveszítik emlékeiket� a kezdeti sebességükr®l, hogy a

membránhoz kölcsönhatási távolságra érnének (ezért is fontos kiemelni, hogy a szimulációs

elrendezésben a cella tartományait úgy választottuk meg, hogy a behelyezett részecskéknek

legalább 30 nm távolságot kelljen utazniuk, míg a membrán közelébe érnek).

A komponenskoncentrációkat is ellen®riztem a szimulációk során, ugyanis ezek az adatok

jó indikátorai annak, hogy a kontrollcellákat valóban tekinthetjük-e tömbfázisnak. Ahogyan

a 13. ábrán is látszik, a módszerünkkel a kontrollcellákban általában konstans koncentráció

érhet® el (biner elegy esetében mindkét komponensre). A permeátum oldalán vákuumot

alkalmazva, a koncentrációk közvetlenül a membrán mellett természetesen nem válhatnak
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13. ábra. A transzportszimulációk során kapott koncentrációpro�lok, három reprezentatív
rendszer szimulációjából:
(a) tiszta CH4 gáz 338 K h®mérsékleten, betáplálási oldalon 200 kPa nyomással és vákuum
feltétellel a kimeneti oldalon,
(b) biner CO2-N2 elegy 408 K h®mérsékleten, 140 kPa nyomással (70-70 kPa parciális nyo-
másokkal) a betáplálási oldalon és vákuum feltétellel a kimeneti oldalon,
(c) biner CO2-H2 elegy 303 K h®mérsékleten 140 kPa nyomással (70-70 kPa parciális nyo-
másokkal) a betáplálási oldalon és 100 kPa össznyomással a kimeneti oldalon (0,1 mol·dm−3

koncentráció ∼100 részecskének felel meg a ∼40 nm hosszúságú tartományok esetén).

azonnal zérussá, hiszen a részecskék kivétele a membrántól távol történik (a valós membrán-

szeparációs kísérletek is hasonló viselkedést mutatnak). 1 bar elvételi nyomáson továbbá a

CO2 koncentrációja csak a membrántól kissé távolabb válik közel állandóvá, mivel a memb-

ránon igen jelent®s mérték¶ az anyag adszorpciója. Mindezen kis pontatlanságok mellett

ugyanakkor megállapítottuk, hogy a mért nyomások 1-3%-on belül reprodukálták a meg-

célzott nyomásokat, ami szintén a módszer mellett szól. Az elvételi oldal össznyomásának

jó beállíthatósága különösen abból a szempontból fontos pozitív jellemz®, hogy az egyedi

komponensek koncentrációja, és ezáltal parciális nyomása, a permeátumban (a membrán

szelektivitási sajátságaitól függ®en) nagyon különbözhet.

A transzportszimulációk értékeléséhez három tulajdonságot számítottam ki. A permsze-

lektivitás (SP) azt mutatja meg, hogy milyen hatékonyan tud a membrán egy gázt elválasz-

tani egy másiktól.

SP =

(
JCO2

Ji

)
i 6=CO2

, (48)
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7. táblázat. Permeabilitás (P) és ideális permszelektivitás (RP) szimulációkból és kísérleti
mérésekb®l [85] tiszta H2 és CO2 gázokra 100 kPa permeátum oldali nyomás beállításával.

H2 H2 CO2 CO2 szimuláció kísérleti
szimuláció kísérleti szimuláció kísérleti

p/kPa 303 K, P/(nm ·mol ·m−2 · s−1 · bar−1) 303 K, RP

140 1676 1107 542 716 0,323 0,646
200 1487 1148* 669 662* 0,450 0,576
250 1472 - 545 - 0,371 -

p/kPa 338 K, P/(nm ·mol ·m−2 · s−1 · bar−1) 338 K, RP

140 1338 1013 540 540 0,403 0,533
200 1362 1026* 535 574* 0,392 0,559
250 1322 - 473 - 0,357 -

p/kPa 408 K, P/(nm ·mol ·m−2 · s−1 · bar−1) 408 K, RP

140 903 743 429 405 0,475 0,545
250 1082 - 393 - 0,363 -

* Az alkalmazott nyomáskülönbség 100 kPa helyett ebben az esetben csak 80 kPa volt.

ahol J a komponens árama (mol · (m2 · s)−1). Az összehasonlítás kedvéért az ideális perm-

szelektivitást is kiszámítotttam (RP); ezt a mennyiséget SP-hez hasonlóan számítjuk, csak

az áramok behelyettesítésekor a tiszta anyagokra vonatkozó értékeket használjuk. Mindkét

szelektivitás esetében a CO2-ra kapott eredményekre vonatkoztatott relatív értékeket adtam

meg. A permeabilitás (P) a nyomáseséssel (∆p) és a membránvastagsággal (∆x) normált

gázáramot jelenti:

P = J(∆p/∆x)−1. (49)

A PBD-MD technikával CO2, CH4, H2 és N2 gázok illetve CO2�X (X = CH4, H2, N2) két-

komponens¶ gázelegyek transzportját vizsgáltam a szilikalit-1 membránon keresztül. Ered-

ményeimet nyomáskülönbségen alapuló membrános technikával végrehajtott kísérletekben

(elvételi oldalon atmoszférikus nyomást alkalmazva) kapott értékekkel hasonlítottam össze.

Az irodalomból [85] származó és a saját szimulációkból kapott P és RP értékeket a 7. táblá-

zatban közlöm. Látható, hogy az egyezés P esetén elfogadható, az RP értékek szisztematikus

eltérését pedig az is okozhatja, hogy a hányadosképzés felnagyíthatja az egyes áramadatok
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hibáját. Nem szabad elfelejteni, hogy az alkalmazott egyszer¶ LJ kölcsönhatások a valódi

kölcsönhatások er®s közelítésének tekinthet®k, továbbá a kísérleti adatok is hibával terhel-

tek lehetnek; ezeket befolyásolják a membránban található rácshibák, szennyezések, és egyes

esetekben a kísérletekben használt támasztóréteg jelenléte is módosíthatja a mért mennyi-

ségeket. Mindezek fényében a kísérleti adatok trendjeit nagyvonalakban követ® szimulációs

eredmények viszonylag jónak mondhatók.

Az ideális permszelektivitás csak akkor tekinthet® a membrán elválasztási hatékonyságá-

ra jó közelítésnek, ha az áramló gázrészecskék egymástól függetlenül jutnak át a membránon,

és az elegytranszport során nincs gyakori impulzuscsere a két komponens részecskéi között. A

szimulációkból számított RP és SP értékek közötti különbségek ezt mutatják meg. Vákuum

feltételt alkalmazva az elvételi oldalon, az SP általában nagyobb mérték¶ h®mérsékletfüggést

mutat, mint az RP (14. ábra (a)-(c)). Ez azzal magyarázható, hogy a másik komponens

adszorpciójának a CO2 kárára történ® relatív növekedése el®segíti annak nagyobb áramát.

A CO2�H2 elegy esetén jelentkez® látványosabb különbség mögött az állhat, hogy miköz-

ben a membránhoz adszorpcióval köt®d® nagyobb és lomhább CO2 molekulák hatékonyan

tudják gátolni a kisebb és fürgébb H2 molekulák átáramlását a membránon, és az el®bbi

jóval nagyobb adszorpciós h®je miatt membránon való megköt®dése is jelent®sebben vál-

tozik a h®mérséklettel. Ha a permeátum oldalán az össznyomás 1 bar, akkor találhatunk

összehasonlításra alkalmas kísérleti eredményeket is [85]. A 14. ábra (d) paneljén egészen

jó egyezés látszik a kísérleti értékekkel, és egyúttal felismerhet® a viszonylag kismérték¶ kü-

lönbség a vákuummal végzett szimulációk (14. ábra (b) része) eredményeihez képest is. A

referenciaként közölt egyensúlyi adszorpciós szelektivitások alapján összességében kijelenthe-

t®, hogy a CO2 membránbeli adszorpciójának túlsúlya nem eredményez hasonlóan preferált

transzportszelektivitást a CO2-ra.

Néhány tiszta gázra megvizsgáltam a membránvastagság hatását is. A CO2 és H2 gázok-

kal 338 K-en végzett szimulációkban a membránt a transzportirányban megdupláztam (4,014

nm-re), és a betáplálási oldalon a nyomást 200 kPa értéken tartottam, ami így, az elvételi
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14. ábra. Permszelektivitások és ideális permszelektivitások ekvimoláris összetétel¶ CO2-
CH4, CO2-H2 and CO2-N2 elegyek esetén. Az ábrákon a jobb megértést segítend® a más

által számított [86] egyensúlyi szelektivitásokat is feltüntettem (SE =
(
qCO2

qi

)
i 6=CO2

, ahol q

az adszorptívum mennyisége a membránban). Az (a)-(c) esetekben a permeátum oldalán
vákuum volt, míg a (d) esetben p = 100 kPa össznyomást állítottam be. x szimbólumokkal
az elérhet® kísérleti eredményeket [85] is feltüntettem.
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oldalon vákuumot beállítva, ∼50 kPa nm−1 nyomásgradienst eredményezett. Az eredmények

azt mutatták, hogy a H2 esetén az áramok értékei a vártnak megfelel®en felére csökkentek,

de a CO2 esetén ez a mérsékl®dés csak 30-35%-os volt. Ezt a kevésbé várt viselkedést va-

lószín¶leg a CO2 molekulák domináns megköt®dése okozza a membránban és a membrán

küls® felületén. Megjegyzend® ugyanakkor, hogy a számítástechnikai korlátok jelenleg még

akadályozzák a valós vastagságú membránok használatát ezekben a szimulációkban, így a

molekulák membránon belüli és membránfelületen megkötött aránya az utóbbi esetben sem

tudja a valódi képet adni.

3.2. Kaolinit interkalációjának és exfoliációjának szimu-

lációja

Az alábbiakban a kaolinit-vendégmolekula rendszerek szimulációs vizsgálataival kapott ered-

ményeim következnek. A szimulációkat minden esetben a Gromacs programcsomaggal (ver-

ziók: 4.5-5.1) végeztem [87,88]. A számítási kapacitást a kutatóhelyen üzemeltetett Abakus

(HP) cluster (116 processzormag) és a németországi PC2 (Paderborn Center for Parallel

Computing) OCuLUS clustere (∼10 000 processzormag) biztosította. A szimulációk ered-

ményeit � a Gromacs szoftver szinte kizárólag az utólagos adatfeldolgozást támogató logikája

miatt � a programcsomagban lév®, illetve gyakran saját C/C++ nyelven írt kiértékel®prog-

ramokkal (adott esetben bash scriptekkel) dolgoztam fel.

A kaolinit realisztikus szimulációs vizsgálataihoz elengedhetetlenek a jó molekuláris po-

tenciálmodellek. A szimulációinkban mindenképpen �exibilitást megenged® modellt sze-

rettünk volna alkalmazni. Így találtuk meg a Heinz és munkatársai által a közelmúltban

fejlesztett INTERFACE Force Field csomagot [20]. A másik, általam kaolinitre alkalmazott

modell a ClayFF [22], amit kifejezetten agyagásványokra fejlesztettek ki, és a szakirodalom-

ban gyakran használják (ld. például illitre [89]). Az irodalmi és a saját tapasztalatok is azt

mutatják, hogy a ClayFF számos tulajdonságot jól reprodukál a kaolinitre.
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15. ábra. A kaolinit szimulációs doboza.

A 15. ábrán a továbbiakban ismertetend® szimulációim többségében használt kiindulási

elrendezés látható tiszta kaolinitre (az itt alkalmazott jelöléseket használtam az 1. táblázat-

ban a kaolinitre vonatkozó paraméterek bemutatásakor).

A továbbiakban vizsgált interkalálószerek molekuláira a CHARMM27 modellrendszert

[90] alkalmaztam, mégpedig annak a Gromacs programcsomagba [87] átültetett változa-

tát [91]. A karbamid, a formamid, az n-metil-formamid, a metanol, a hexil-amin, illetve

az acetát-, kálium- és ammónium-ion szimulációs modelljeit ennek felhasználásával alkottam

meg (pl. topológiájukat), azonban a karbamid töltésparamétereit Ca�isch és Karplus javas-

lata [92] alapján a standard paraméterekhez képest megváltoztattam. A vízre az SPC/E

modellt [93] alkalmaztam.

A felsorolt anyagok többsége (kivéve a metanolt és a hexil-amint) a kaolinit els®dleges

interkalálószere, közvetlenül bevihet® a rétegközi térbe, és laboratóriumi kísérletekben velük

(a kálium- és ammónium-acetát kivételével) egyetlen stabil kaolinit-vendégmolekula komp-

lexet azonosítottak. Korábbi munkák [37, 94, 95] már foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy a
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szimulációk ugyanakkor igen gyakran egy második stabil vagy metastabil komplex létrejöttét

is valószín¶sítették.

3.2.1. Az INTERFACEmodell érvényességének vizsgálata kaolinitre

Munkám kezdetekor az INTERFACE modell meglehet®sen új volt (v1.3 2014-04-15, [96]),

és a kaolinit az akkori verzióban még nem volt felsorolva azon anyagok között, amikre a

szerz®k tesztelték és használhatónak találták a közölt paramétereket. A kaolinit csak az 1.5.

verziótól (v1.5 2015-05-05, [96]) kezdve szerepel az INTERFACE modellel leírható rendszerek

listájában. Ezért a más rétegszilikátokra közölt paraméterek transzferábilitásáról meg kellett

gy®z®dnöm (azaz arról, hogy a más rétegszilikátokra közölt adatokat kaolinitre alkalmazva,

mennyire kaphatunk a kísérletekkel egyez®, illetve más modellekkel számított eredményekhez

hasonló eredményeket). Az els® tesztszámításom a tiszta kaolinitre vonatkozott: T = 298

K h®mérsékleten és p = 101,3 kPa nyomáson visszakaptam a kísérletekkel is igazolt d001

= 0,716 nm bázislaptávolságot. A továbbiakban kiszámítottam a kaolinit izoterm reciprok

kompresszibilitási tényez®jét is:

K = −V
(
∂p

∂V

)
T

. (50)

A K szimulációs meghatározásához több MD szimulációt futtattam NpT sokaságon (a szi-

mulációk a 10 ns hosszúságú egyensúlyba hozó lépésekkel együtt 25 ns hosszúságúak voltak),

0,1 kPa és 0,1 GPa között szisztematikusan változtatva a megcélzott nyomás értékét. A rend-

szer térfogatának változását az alkalmazott nyomás függvényében az 16. ábrán mutatom be,

amelyb®l egyenes illesztésével K számítható volt. A kapott K = 44.3 ± 4.3 GPa érték jó

egyezést mutat az irodalomban található kísérleti eredményekkel (K = 37.5�55.5 GPa [97]).

Az eredmények birtokában az INTERFACE modell érvényességét az üres � nem interkalált �

kaolinitre elfogadtam. Az interkaláció vizsgálatakor azonban egy komplex rendszert kell jól

leírni a modellel, ezért néhány kaolinit-vendégmolekula komplex rétegtávolságokra és betöl-

töttségekre vonatkozó korábbi szimulációs eredményeivel [95], illetve kísérleti eredményekkel

vetettem össze a kezdeti tesztszimulációim eredményeit. Az alkalmazott modell az inter-
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16. ábra. Az NpT szimulációkból kapott rendszertérfogatok változása a nyomás függvényé-
ben, szobah®mérsékleten.

kalációs komplexek vizsgálatakor is megállta a helyét. (Mivel eleinte nem találtunk olyan

közléseket, amikben az INTERFACE modellt használták a kaolinitre, de az INTERFACE a

kés®bbi, 1.5 verziója már feltünteti ezt a rétegszilikátot is, ezért, habár a szerz®k nem hivat-

kozták a publikációinkat, feltételezzük, hogy a mi publikációink eredményeit is felhasználták

az INTERFACE modellel leírható anyagok listájának b®vítéséhez.)

3.2.2. Kaolinit-vendégmolekula rendszerek stabilitásának vizsgálata

A kaolinit-vendégmolekula rendszerek egyik f® jellemz®je a kaolinitszemcsében lev® lapok tá-

volsága. Ezt a paramétert általában jól lehet mérni röntgendi�rakciós mérésekkel. A stabil

komplex bázislaptávolságának megállapításához egy, már korábban � Rutkai és munkatár-

sai által � használt technikát alkalmaztam [98], amelyben a kaolinit különböz® hipotetikus

betöltöttségeihez NpT szimulációból bázislaptávolságokat számítottam. Ezekben a szimulá-

ciókban a valóságban nem létez®, nem stabil komplexek is el®állhatnak. A stabil, kísérletileg

is kimutatható bázislaptávolságot az interkalált molekulák mennyiségének a kapott bázislap-

távolságok függvényében való ábrázolásából lehet megállapítani. Az ilyen típusú görbéknek
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van egy olyan része, ahol a hipotetikus betöltöttség változtatása minimális változást jelent a

bázislaptávolság értékében (ebben a tartományban általában a görbének in�exiós pontja is

van), és stabil bázislaptávolságnak a görbe e részét jellemz® értéket tekintjük. A tapaszta-

latok szerint ez az eljárás megbízható eredményeket ad, azonban kíváncsiak voltuk, lehet-e

ennek az értéknek a kiválasztását egyértelm¶síteni. Feltételezésünk szerint nem is egy pon-

tot kell keresni, hanem egy stabilitási tartományt, és a stabil pont kijelölése hasonló ahhoz,

mint amikor a kromatográ�ás vizsgálatoknál vagy egy röntgendi�raktogramnál a csúcsokhoz

egyetlen pozícióértéket rendelnek.

Munkatársaimmal kaolinit-metanol komplexekre MC és MD szimulációkkal is számítot-

tunk bázislaptávolságokat. Az általam NpT sokaságon (NoldószerNkaolpT ) elvégzett MD szi-

mulációk sorozatából kapott eredményeket összevetettük a szerz®társaim által elvégzett NpT

illetve µoldószerNkaolpT (µ(N)pT ) [95] MC szimulációkban kapottakkal. A vendégmolekula ál-

landó kémiai potenciálja mellett végzett µ(N)pT szimulációból közvetlenül megkaphatjuk a

stabil rétegtávolságot és betöltöttséget, ám a megfelel® statisztikához elegend®en sok el-

fogadott nagykanonikus lépésre van szükség, és ez pedig a sz¶k rétegközi tartományban

nem mindig lehetséges. A sok különböz® betöltöttségnél végrehajtott NpT szimulációban

a vendégmolekulák µ kémiai potenciálját számolni lehet, és ezekb®l a stabilitásra vonat-

kozó következtetéseket lehet levonni (µ a rendszer szabadentalpiájának az oldószer- vagy

vendégmolekulák száma szerinti deriváltja). A kon�gurációs kémiai potenciál számítására

a Widom-féle tesztrészecske módszer lett volna kézenfekv®, de (hasonlóan a nagykanonikus

lépések végrehajtásának nehézségéhez) ilyen rendszerekben ennek használata akadályokba

ütközik. Ezért termodinamikai integrálással határoztuk meg a kémiai potenciált.

A szimulációinkban a Bish által közölt elemi cella [2] volt a kiindulási pont a kaolinit

kezdeti kon�gurációinak elkészítéséhez. Az MC szimulációk esetén 4×2×2 elrendezésben

16 dupla elemi cellát használva épült fel a kaolinitrészecske. Így két rétegközi tér alakult

ki a szimulációs cellában, közrefogva a két kaolinitlappal (laponként 272 atommal). A ka-

olinitlapokat merev struktúraként modelleztük a Fang és munkatársai által közölt adatok
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alapján [94], és az interkalátum (metanol) molekulákra az OPLS modellt használtuk [99].

Ezt az elrendezést I. típussal jelölöm a következ®kben, míg a II. típus alatt az alábbi � MD

szimulációk esetén használt � 6×4×4 elrendezést értem.

A II. típusú szimulációs rendszer összességében hatszor nagyobb, és ebben az esetben

4 kaolinitlappal dolgoztam (laponként 816 atommal), melyek között így négy rétegközi tér

alakult ki. Itt a kaolinitlapok teljesen �exibilisek voltak, és kölcsönhatásaikra az INTER-

FACE modellt használtam (a továbbiakban bemutatandó interkalációs vizsgálatokban ezt

az összeállítást használtam). A metanolra a CHARMM modellt választottam [90, 91], és a

molekula topológiájának megalkotásához illetve a parciális töltések értékeinek megválasztá-

sához a CHARMM General Force Field-b®l (�Topology for the Charmm General Force Field

v. 2b7 for Small Molecule Drug Design�) vett adatokat használtam.

A szobah®mérsékleten, atmoszférikus nyomáson végzett szimulációk sorozata (17. ábra)

mindkét esetre két bázislaptávolságot jelölt ki. Az els® bázislaptávolságra az NpT szimuláci-

ókból az 1,09 ± 0,02 nm és 1,12 ± 0,01 nm értéket kaptuk az I. és II. szimulációs elrendezés

esetén (ebben a sorrendben), a µ(N)pT sokaságon végzett MC szimulációból pedig az 1,091

± 0,001 nm értéket, amelyek összevágnak a laboratóriumi kísérletekben kapott 1,11-1,12 nm

adatokkal [100�102]. A második bázislaptávolság az NpT szimulációkból 1,41 ± 0,09 nm-nek

illetve 1,46 ± 0,08 nm-nek adódott az I. és II. elrendezés estén, a µ(N)pT sokaságon végzett

MC szimuláció pedig az 1,444 ± 0,009 nm adatot jelölte ki.

A 17. ábrán a termodinamikai integrálással számított kon�gurációs kémiai potenciál deri-

váltjának (µ′) görbéi megmutatják a stabil rétegtávolságok tartományait (a termodinamikai

stabilitás feltétele szerint a részecskeszám függvényében ábrázolt görbék µ′ > 0 tartományai;

vegyük észre, hogy a szabadentalpia második deriváltjának képzésekor a kémiai potenciál

nemkon�gurációs része kiesik). Az I. típusú szimulációkban egy négydimenziós módszer se-

gítségével végeztük el a termodinamikai integrálást, ahol a λ integráló paraméter negyedik

térbeli dimenzióként viselkedik a �uktuáló részecske számára [103]. Az MD szimulációk ese-

tén (II. elrendezés) a GROMACS programcsomagba épített termodinamikai integráló rutint
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17. ábra. A termodinamikai integrálással kapott kon�gurációs kémiai potenciálok és deri-
váltjai metanolra, továbbá a bázislaptávolságok (d) a különböz® szimulációkból (mMeOH a
metanoltartalom 1 kg kaolinitre).
A stráfozott területek jelölik a stabil bázislaptávolság-tartományokat.
üres négyzetek: I. típusú szimulációs elrendezéssel végzett MC szimulációk;
fekete körök és keresztek: II. típusú szimulációs elrendezéssel végzett MD szimulációk (ke-
resztekkel jelöljük az olyan adatokat, melyekben a bels® szabadsági fokokból származó járu-
lékokat is �gyelembe vettük, és körökkel azokat, melyekben nem);
piros háromszögek: I. típusú szimulációs elrendezéssel végzett µNpT MC szimulációk;
szürke körök: a µkonf ≈ ∂H

∂NMeOH
és µkonf′ ≈ ∂2H

∂NMeOH
közelítést alkalmazó numerikus integrá-

lással kapott adatok.
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használtam (0 < λ ≤ 1, 0, 01-ként ekvidisztans felosztással). A 17. ábrán szürkével jelölt

pontok azt mutatják, hogy még a µkonf ≈ ∂H
∂NMeOH

és µkonf′ ≈ ∂2H
∂NMeOH

közelítéssel - ahol H

az entalpia - is jól kaphatjuk meg a trendeket, és ez jelzi, hogy az ilyen interkalált komp-

lexek esetén a vendégmolekula kémiai potenciáljában az energetikai járulék a meghatározó,

és az entrópiajárulék jóval kisebb. A diagramok összességében megmutatják, hogy a stabi-

litási tartomány a részecskeszám függvényében viszonylag széles, és a korábban alkalmazott

módszerhez illeszked®en ott van, ahol a bázislaptávolság minimálisan változik a növekv®

vendégmolekula-tartalommal. A tartomány széles volta magyarázhatja azokat a viszonylag

nagy eltéréseket is, amiket az interkalált molekulák mennyiségének laboratóriumi kísérleti

meghatározásakor tapasztaltak, ugyanis nem zárható ki, hogy többféle, különböz® betöltött-

séggel rendelkez® kaolinitszemcse is jelen van (bár meg kell jegyezni, hogy a meghatározás

bizonytalansága annak is köszönhet®, hogy a laboratóriumi mérések során nehéz megkü-

lönböztetni a ténylegesen interkalált molekulákat a kaolinitszemcsék felületén megköt®d®

molekuláktól).

Habár a fenti stabilitási vizsgálatban alkalmazott módszerek és modellek nagyban külön-

böztek egymástól, a kapott eredmények kvalitatívan jó egyezést mutattak, ami meger®síti a

komplexek stabil bázislaptávolságának korábbi forgatókönyv szerinti meghatározási módját

NpT szimulációkból. A fentiek logikája szerint a vendégmolekula-tartalom vs. bázislaptá-

volság görbe stabilitási tartományának közepén (vagy fels® kétharmadánál) mindig megtalál-

ható in�exiós pont reprezentatívnak tekinthet® a stabil komplexre. Itt egy csúcs jelentkezik

a vendégmolekula-tartalom vs. bázislaptávolság görbe deriváltgörbéjén, és a hozzá tarto-

zó bázislaptávolság a röntgendi�rakciós csúcsok maximumhelyeivel analóg módon vehet® a

stabil komplexre jellemz® bázislaptávolságnak.
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3.2.3. Kaolinit kálium-acetát és kaolinit ammónium-acetát komple-

xek vizsgálata

A kálium-acetát és az ammonium-acetát az els®dleges (primer) interkalálószerek családjába

tartozik. Az acetátok el®interkalációs lépések nélkül is bejutnak a rétegközi térbe, és az

így létrejöv® egyes struktúrák az egyik legnagyobb rétegtávolsággal jellemzett, egylépéses

direkt interkalációval létrejöv® komplexek. El®ször a vízmentes kálium-acetát interkaláló-

szerrel végeztem számításokat. Az interkalálószer mennyiségét a kapott bázislaptávolságok

függvényében ábrázolva (18. ábra), a stabil bázislaptávolságot d = 1,1 nm értéknél azono-

sítottam (ez 15-20 tömegszázaléknyi kálium-acetát esetén kapható meg), ami közel vannak

a kísérletileg meghatározott 1,16 nm-es értékhez. A minimális eltérés adódhat a kálium-

acetátra alkalmazott modell paramétereib®l is, de a különbség egy része akár a kísérletek

bizonytalanságából is jöhet. Az elvégzett kísérletekben ugyanis nem zárható ki, hogy mini-

mális mennyiség¶ víz is jelen lehet a komplexben. Ellentétben egy korábbi munkával [104],

a szimulációkból kapott eredmények nem támasztották alá egy második stabil rétegtávolság

létezését, és garantáltan vízmentes komplexekre más kísérleti munkák sem közöltek nagyobb

18. ábra. A kaolinit-kálium-acetát rendszer betöltöttségei a bázislaptávolság függvényében.
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(a) (b)

19. ábra. A vendégmolekulák s¶r¶ségeloszlása (a) és szimulációs pillanatfelvétel (b) az 1,1
nm-es kaolinit-kálium-acetát interkalációs komplex esetén (a molekulák egyréteg¶ elrende-
z®dést mutatnak).

bázislaptávolságot. Ugyanakkor kísérleti tény, hogy a kálium-acetáttal 1,4 nm körüli bázis-

laptávolsággal létezik egy másik stabil komplex, amely vizet tartalmaz.

Az azonosított stabil komplexre szerkezeti elemzést végeztem, hogy jobban megérthes-

sük, hogyan helyezkednek el az interkalált molekulák a rétegek között, illetve, hogy hogyan

alakulhatnak ki hidrogénhidak az interkalátum molekulái és a kaolinit lapjai között. Az

acetát- és a kálium-ion s¶r¶ségeloszlását a 19. ábrán mutatom be. (Ezeken az ábrákon a

kaolinit réteg tömegközéppontja és a vizsgált interkalált részecske tömegközéppontja között

mért távolság szerepel a vízszintes tengelyen.) Az acetát-ionok éles csúcsot adnak, tehát

a rétegközi térben ezek az ionok egyetlen rétegben helyezkednek el. A kálium-ionok kissé

szélesebb csúcsának helyzete arra utal, hogy a kationok nem szakadnak el az anionoktól, és

kevésbé kötött eloszlásban, de próbálnak a közelükben maradni. Ez a szimulációs pillanat-

felvételen is látható, illetve a számított párkorrelációs függvények (a lokális relatív s¶r¶ség

radiális eloszlását leíró függvények) is az egyréteg¶ struktúra létezését er®sítik meg. A 20.

ábra mutatja, hogy a K+-O(Ac−) párkorrelációs függvény (értsd, a kálium-ionok tömegközép-
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20. ábra. Atom-atom párkorrelációs függvények az 1,1 nm-es kaolinit-kálium-acetát interka-
lációs komplex esetén (1) K+-O(Ac−), (2) H(k)-O(Ac−), (3) O(k)-H(Ac−).

pontjai és az acetát-ionok oxigénatomjainak tömegközéppontjai között számított atom-atom

párkorrelációs függvény) intenzív csúcsot ad 0,26 nm-es távolságnál. Ez a távolság mérhet®

a tiszta, kristályos kálium-acetátnál is, és azt valószín¶síti, hogy a kation az anion O-C-O

szögének szögfelez®jén fekszik, kb. 0,3 nm távolságban a karboxilcsoport szénatomjától. A

rétegközi molekulák orientációját egy Θ és Φ szögpárral de�niálom (és a továbbiakban is eze-

ket fogom használni) [105] . A Θ szög az adott molekula dipólusmomentum-vektora (d) és a

kaolinitlapok síkjára mer®leges tengely (esetünkben a z -tengely) által bezárt szög (a dipólus-

momentumot ionra elvileg nem lehet de�niálni, ezért ion esetén helyesebb elektro-inerciális

dipólusmomentumról beszélni), a Φ szög pedig a molekula (valódi vagy mesterségesen kije-

lölt) síkjára mer®leges normálvektor (n) és ugyanazon tengelynek (esetünkben a z -tengely)

a molekula tengelyére mer®leges síkra es® vetülete között mérhet® szög. A de�níciót a 21.

ábrával illusztrálom. Az acetát-ionra kapott szögeloszlások az 1,1 nm-es komplex esetén a

22. ábrán találhatók. A bal oldali panelen látható, hogy a cosΘ görbe egy széles maximumot

mutat 75◦ < Θ < 90◦ között. Ez azt jelenti, hogy az acetát-ionok d vektora a vízszintes-

t®l egy kicsit a tetraéderes réteg felé fordul, és így lehet®ség adódik az O atomjainak az
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21. ábra. Az interkalált molekulák orientációjának de�niálása [105].

22. ábra. Az acetát-ionok orientációja az 1,1 nm rétegtávolsággal jellemzett komplex esetén
(a harmadik ábrapanelen a legvalószín¶bb beállást mutatom be).
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oktaéderes réteg H atomjaival H-hidak kialakítására. Erre a viselkedésre a párkorrelációs

függvényekb®l is meger®sítést kaptam. Ahogy a 20. ábrán látható, a H(kaol)-O(Ac) párkor-

relációs függvény 0,2 nm-nél éles csúcsot ad, és a csúcs a félszélességét már 0,18 nm-nél eléri

(ez az érték kisebb, mint a hasonló H-kötések tipikusnak mondható távolsága, 0,19 nm). A

hidrogén-híd kialakítására adódó másik lehet®ség az O(kaol)-H(Ac) párkorrelációs függvény

szerint kevésbé valószín¶. A Φ szög eloszlása alapján megállapítható továbbá, hogy az egy

rétegben elhelyezked® acetát-ionok O-C-O atomok által meghatározott síkja a kaolinitlapok-

kal párhuzamos. A különböz® orientációk valószín¶ségét a Θ és Φ szögek kompozitábrájáról

lehet leolvasni.

Mivel a laboratóriumi kísérletekben talált 1,4 nm-es víztartalmú interkalációs komplexr®l

azt tartják, hogy nagyobb bázislaptávolsága miatt az exfoliációs kísérletek fontos el®anyaga

lehet, megpróbáltam szimulálni kálium-acetát vizes oldatával létrehozott rendszereket is. Két

interkaláló komponens esetén nem m¶ködik az el®z® fejezetben leírt stabilitásvizsgálat, és

az NpT szimulációk bemen® összetételének megadásában is rendkívül nagy a variációs lehe-

t®ség. Így célzott felderít® jelleg¶ szimulációkat végeztem különböz® összetétel¶ elegyekkel,

a kálium-acetát tömegszázalékát 5-33 m/m% között, a vízét 0-33 m/m% között változtatva

(az összes számításhoz modern szervereken is kb. 130 napnyi processzorid® volt szükséges).

Kevés kálium-acetáttal egyáltalán nem lehetett elérni a megcélzott rétegtávolságot, míg 27

m/m% felett már bármilyen vízmennyiséggel is túlságosan nagy rétegtávolságokat kaptam.

Ezért ezekhez képest közepes mennyiség¶ kálium-acetát alkalmazása mellett próbáltam meg-

határozni a szükséges víz mennyiségét. Azt �gyeltem meg, hogy ha a víz tömegszázaléka

15-20 m/m% alá csökkent, akkor kristályszer¶ struktúrák alakultak ki, amikr®l nem felté-

telezzük, hogy a valóságban is létrejönnek (ezeket szimulációs m¶termékeknek tekintettük).

A víztartalmat kissé megnövelve, de kísérleti eredmények alapján 25 m/m% alatt tartva

(ezáltal a kálium-acetát/víz mólarányt az oldhatósági 1:7 arány körül tartva), a szimuláci-

ókban sikerült néhány olyan állandósult állapotot találni, amely jól visszaadta a kísérleti

bázislaptávolságot (25 m/m%-nál nagyobb víztartalomnál az adott körülmények között nem
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23. ábra. S¶r¶ségeloszlás görbék (a,b) és szimulációs pillanatkép (c) a 69,6 m/m% kaolinit,
11,0 m/m% kálim-acetát és 19,4 m/m% víz összetétel¶ 1,41 nm rétegtávolsággal jellemzett
komplex esetén.

24. ábra. Az interkalált molekulák orientációja a 69,6 m/m% kaolinit, 11,0 m/m% kálim-
acetát és 19,4 m/m% víz összetétel¶ 1,41 nm rétegtávolsággal jellemzett komplex esetén.

is találtunk állandósult állapotot). 70 m/m% körüli kaolinittartalom, 11-13 m/m% kálium-

acetát- és 19-20 m/m% víztartalmak mellett rendre a kísérleti értékhez közeli, 1,41 nm-t

kaptam.

A 69,6 m/m% kaolinit, 11,0 m/m% kálim-acetát és 19,4 m/m% víz összetétellel létreho-

zott komplex esetére kapott s¶r¶ségeloszlás-görbéket a 23. ábrán, az orientációkat jellemz®

szögeloszlás-görbéket pedig a 24. ábrán mutatom be. A s¶r¶ségeloszlás-görbéken egyér-
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25. ábra. Atomi párkorrelációs függvények a 69,6 m/m% kaolinit, 11,0 m/m% kálim-acetát
és 19,4 m/m% víz összetétel¶ 1,4 nm rétegtávolsággal jellemzett komplex esetén. (a) (1)
K+-O(Ac−), (2) K+-O(víz), (3) H(víz)-O(Ac−), (4) O(víz)-H(Ac−) (b) (1) H(k)-O(Ac−), (2)
O(k)-H(Ac−), (3) O(k)-H(víz), (4) H(k)-O(víz)

telm¶en kirajzolódik a kétréteg¶ szerkezet az acetát-ionra és a vízre, a kationokra pedig a

már korábban is látott di�úzabb eloszlás adódik, ami nagy vonalakban követi az anion elren-

dez®dését. Az acetát-ionok orientációja kissé más, mint az egyréteg¶ elrendez®dés esetén:

a megfelel® szögeloszlás-görbén a cosΘ =1 (Θ = 0◦) értéknél található nagy csúcs a kao-

linitlapokra mer®leges jellemz® beállást jelent, ahol a karboxil-csoport az oktaéderes réteg

felé mutat, de nagyobb a valószín¶sége egy �ferde� elhelyezkedésnek is (ld. 24. ábra har-

madik panelje). A vízmolekulák a dipólusmomentum-vektoraikat a kaolinitlapokkal közel

párhuzamosan tartják (az 24. ábrán a vízmolekulák jellemz® beállásáról a cosΘ eloszlásgör-

bén szerepel egy-egy kép). A párkorrelációs függvények alapján (25. ábra) az acetát-ionok

kis valószín¶séggel alakítanak ki hidrogénhidakat a kaolinitlapokkal, viszont a vízmolekulák

lényegesen nagyobb valószín¶séggel. A szimulációs pillanatfelvételeket is elemezve úgy talál-

tam továbbá, hogy a vízmolekulák jó része nem alkot hidrátburkot az ionok körül, hanem

a kaolinitlapok által er®sen irányítottan helyezkedik el a rétegközi térben. Bár energetikai
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26. ábra. S¶r¶ségeloszlás-görbék ammónium-ionokra, acetát-ionokra (a) és vízmolekulákra
(b) feltüntetve a legvalószín¶bb részecskebeállásokat az 1,43 nm rétegtávolsággal jellemzett,
víztartalmú kaolinit-ammónium-acetát komplex esetén.

analízist itt nem végeztem, úgy gondolom, ez az a szerkezeti elrendez®dés, amely megengedi,

hogy a vízzel kialakuló komplex egyáltalán létrejöjjön.

Mivel az ammónium-acetát szintén képes nagyobb bázislaptávolságú komplexek kialakítá-

sára [106], a kationt lecserélve, vízben oldott ammónium-acetáttal is végeztem szimulációkat.

A korábban kijelölt összetétel-tartománnyal kezdtem a vizsgálódást, és hasonlóan a fentebb

leírtakhoz, itt is irreális struktúrák létrejöttét �gyeltem meg, amikor csökkentettem a víz

mennyiségét, illetve ugyanúgy túlságosan nagy (illetve a szimulációkban folyamatosan nö-

vekv®, instabil) bázislaptávolságok jöttek létre, ha az ammónium-acetát mennyiségét nagyon

megnöveltem. A laboratóriumi kísérletekben meg�gyelt 1,4 nm-es bázislaptávolságú komple-

xet a 71,2 m/m% kaolinitet, 8,9 m/m% ammónium-acetátot és 19,9 m/m% vizet tartalmazó

szimulációs elrendezéssel kaptam (pontosan 1,43 nm-es komplexet). Ennél az interkalált

molekulák rétegközi elrendez®désének vizsgálatát ugyanúgy végeztem, mint a kálium-acetát

esetén, és várakozásomnak megfelel®en az eredmények is nagyon hasonlóak lettek (26. ábra).

A kétréteg¶ elrendez®dés egyértelm¶ a s¶r¶ségeloszlás-pro�lok alapján, és úgy t¶nik, hogy a
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27. ábra. S¶r¶ségeloszlás-görbék és a legvalószín¶bb molekulabeállások az 1,71 nm bázis-
laptávolsággal jellemzett víztartalmú kaolinit-ammónium-acetát komplexek esetén. (a), (b):
63,1 m/m% kaolinit, 9,4 m/m% ammónium-acetát, 27,5 m/m% víz; (c), (d): 62,9 m/m%
kaolinit, 13,3 m/m% ammónium-acetát, 23,8 m/m% víz

vízmolekulák szerepe is hasonlóan fontos a komplex létrehozásában. Mivel a szögeloszlások

gyakorlatilag egybevágnak a kálium-acetátra bemutatottakkal, ezért itt csak a s¶r¶ségelosz-

lás ábrájára helyezett képekkel mutatom meg a legvalószín¶bb részecskebeállásokat.

Mivel a laboratóriumi kísérletekben az 1,4 nm-es komplex mellett egy 1,7 nm bázislap-
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távolságú stabil komplexet is találtak [106] (itt az öregítés ideje meghatározó volt, ugyanis

a nagyobb komplex csak 4 hét után volt detektálható a mintákban), kiterjesztettem a vizs-

gálatokat nagyobb interkalált mennyiségek felé is. Két megfelel®, 1,71 nm-es bázislaptávol-

ságot adó összetételt találtam, 63,1 m/m% kaolinit-, 9,4 m/m% ammónium-acetát- és 27,5

m/m% víztartalom mellett, illetve 62,9 m/m% kaolinit-, 13,3 m/m% ammónium-acetát- és

23,8 m/m% víztartalom mellett. Közös jellemz®jük, hogy a víz aránya mindkett®nél na-

gyobb, mint az 1,4 nm-es komplex esetén. A komplexek s¶r¶ségeloszlás-függvényeit és a

legvalószín¶bb molekulabeállásokat a 27. ábrán mutatom be. Az acetát-ionra kétréteg¶

elrendez®dés jött létre, míg a vízre egy nem túl élesen elkülönül® rétegeket tartalmazó, de

háromréteg¶ szerkezet. Az ammónium-ion itt is egy széles di�úz csúcsot adott a rétegek

közepén. Az ammónium-acetát a rétegközi térben vízmolekulákon keresztül kapcsolódott a

kaolinitrétegekhez, és az acetát-ionok a kaolinitlapokra mer®leges jellemz® beállást vettek fel.

Pillanatfelvételekb®l azt is láttam, hogy a vízmolekulák kicsit szabadabban mozoghattak a

rétegközi térben.

Az acetátokra vonatkozó szimulációimmal megállapítottam a kísérletekben talált komp-

lexeknek (a kísérletekben nehezen meghatározható) lehetséges összetételét, és segítséget tud-

tam nyújtani a komplexek valószín¶ szerkezetének leírásában.

3.2.4. Kaolinit-amid komplexek vizsgálata

Az els®dleges interkalálószerekkel alkotott kaolinitkomplexek vizsgálatánál maradva az egy-

mással rokon formamid, karbamid, és n-metil-formamid molekulák interkalációjának össze-

hasonlítását is elvégeztem. Az el®z®ekben bemutatott vizsgálatokon kívül (stabil rétegtávol-

ság, molekulaorientációk) ezekre a komplexekre kölcsönhatási energiákat is számítottam/e-

lemeztem, hogy feltárjam a molekuláknak a kaolinit oktaéderes és tetraéderes rétegével vett

kölcsönhatásai közötti különbségeket. A 28. ábrán a vendégmolekulák számát ábrázoltam

(egy kaolinit egységcellára vonatkoztatva) a bázislaptávolság függvényében. Látható, hogy a

kísérleti eredményekkel egybehangzóan a kaolinit-amid komplexek egymáshoz hasonló stabil
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28. ábra. A kaolinit-amid rendszerek betöltöttségei a bázislaptávolság függvényében 298 K
h®mérsékleten és 1,013 bar nyomáson. Zölddel a formamidot, pirossal a karbamidot, kékkel
pedig az n-metil-formamidot jelöltem.

8. táblázat. Rétegtávolságra és betöltöttségre (vendégmolekulák száma egy kaolinit egy-
ségcellára vonatkoztatva) vonatkozó eredmények kaolinit-formamid, kaolinit-karbamid, és
kaolinit-n-metil-formamid interkalálószerrel végzett szimulációkból.

vendégmolekula rétegtávolság/nm (I. típus) betöltöttség rétegtávolság/nm betöltöttség
szimuláció kísérlet (I. típus) (II. típus) (II. típus)

üres kaolinit 0,716 0,713 [2] - - -
formamid 1,039 1,01 [107] 0,750 1,40 1,75

1,04 [108]
karbamid 1.057 1.07 [107] 0,583 1,47 1,67
n-metil-formamid 1,091 1,08 [107] 0,583 1,49 1,75

bázislaptávolsággal rendelkeznek 1,1 nm alatt (a továbbiakban ezekre mint I. típusú komp-

lexek hivatkozom). Minden anyagra továbbá egy második stabil bázislaptávolság érték is

megállapítható 1,4-1,5 nm környékén (a továbbiakban II. típusú komplexek). Az I. típusú

komplexek egymástól való eltérése (ld. 8. táblázat) nyilvánvalóan az interkalált molekulák

méretkülönbségéb®l adódik.
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29. ábra. A kaolinit-formamid (a), kaolinit-karbamid (b) és kaolinit-n-metil-formamid (c)
rendszerek s¶r¶ségpro�ljai és jellemz® szimulációs pillanatfelvételei az I. (az ábrán (1)-essel
és narancssárga színnel jelölve) és II. (az ábrán (2)-essel és narancssárga színnel jelölve)
típusú komplexek esetén.

A vizsgált rendszerek a s¶r¶ségeloszlásukban is hasonlítanak (ld. 29. ábra): az I. típusú

komplexek egy éles csúcsot, a II. típusúak pedig egy di�úzabb eloszlás mellett dupla csúcsot

adnak. Ez utóbbi a rétegközi molekulák kétréteg¶ elrendez®dését jelenti, ami a 29. ábra

szimulációs pillanatképein is tetten érhet®. Ahogyan ezeken a pillanatnyi képeken is látszik,

a molekulák (O�C�N atomok által meghatározott) síkjai nagy valószín¶séggel a kaolinit-

lapokkal párhuzamos beállást vesznek fel; ezt számszer¶sítik az orientációs eloszlásgörbék

(30. ábra), amelyeken egy-egy képpel ábrázolom a molekulák legvalószín¶bb beállását is. A

görbék elemzése a korábban bemutatott megfontolásokat követi, ezért részletes analízisüket

itt elhagyom.

A komplexekben kialakuló hidrogénkötésekr®l tájékoztatást adnak a kaolinit O vagy H

atomjai és a vendégmolekulák H vagy O atomjaival számolt atomi párkorrelációs függvé-

nyek (31. ábra). Az oktaéderes réteg OH-csoportjainak H atomjai és a karbonil-csoportok

O atomjai között számolt párkorrelációs függvények els® csúcsa mind 0,2 nm távolságnál

van, ami közepesen er®s hidrogénhidak jelenlétére enged következtetni (összhangban az iro-

dalomban található infravörös spektrószkópiás eredményekkel [109, 110]), bár a karbamid

minimálisan kisebb csúcsa valamivel kevesebb hidrogénkötést jelez. A tetraéderes réteg O

77



(a) (b) (c)

30. ábra. A kaolinit-formamid (a), kaolinit-karbamid (b) és kaolinit-n-metil-formamid (c)
rendszerek vendégmolekuláinak orientációja és a jellemz® vendégmolekula-beállások illuszt-
rálása az I. (az ábrán (1)-essel és narancssárga színnel jelölve) és II. (az ábrán (2)-essel és
narancssárga színnel jelölve) típusú komplexek esetén.(A legvalószín¶bb molekulabeállások
az I. és II. típusokra azonosak lettek.)

(a) (b)

31. ábra. Atomi párkorrelációs függvények a háromféle amid vendégmolekula esetén I. típusú
komplexekre. (a) a vendégmolekulák karbonil O atomjai és az oktaéderes réteg küls® OH-
csoportjának H atomjai között, és (b) a vendégmolekulák H atomjai és a tetraéderes réteg
felületi O atomjai között (r az atomok tömegközéppontjai között mért távolság)
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atomjai és a vendégmolekulák H atomjai között számolt párkorrelációs függvények sokkal

di�úzabbak, kevésbé intenzív és emellett kiszélesed® csúcsokkal, tehát a hidrogénkötések itt

egyértelm¶en gyengébbek, kevésbé valószín¶ek. A karbamid görbéjén meg�gyelhet® 0,2 nm

alatti �váll� azért valamivel er®sebb intermolekuláris O�H kölcsönhatást feltételez.

A párkorrelációs függvények is jelzik, hogy a különböz® kaolinitrétegek eltér® energiákkal

hatnak kölcsön az interkalátumokkal. Ennek jellemzéséhez a szimuláció során eltárolt kon-

�gurációkból átlagos mimimális másolati (�minimum image�) energiákat (Φ) számítottam

a rétegközi molekulák és az adott rétegközi teret közvetlenül határoló (a vendégmolekulák

�alatt� illetve �felett� elhelyezked®) lapok között (32. ábra). A vendégmolekulák kölcsönha-

tását a hozzájuk legközelebb es® lapokkal ilyenkor az dönti el, hogy a lapok oktaéderes vagy

tetraéderes rétege néz a molekulák felé (a kaolinitlapok egymással számított kölcsönhatási

energiáját el lehet hanyagolni, esetünkben gyakorlatilag zérusnak adódik). Az energiákat

bemutató 32. ábra diagramjai valamilyen szinten tükrözik a betöltöttség-bázislaptávolság

görbék tulajdonságait: a majdnem függ®legesen es® szakaszok itt is a stabil rétegtávolság-

nál vannak. Ahogy a párkorrelációs függvényeknél már látható volt, az oktaéderes réteggel

er®sebbek a vendégmolekulák kölcsönhatásai, és ez azt jelenti, hogy a kaolinit oktaéderes

rétegének valószín¶leg nagyobb szerepe van a komplexek stabilizálásában. A 9. táblázatban

a jellemz® energiaértékeket gy¶jtöttem össze az I. típusú stabil komplexek szimulációiból

számítva. Látható, hogy a kaolinit-karbamid komplex esetén kapott negatívabb értékek ki-

lógnak a többi érték közül. A karbamid molekulái nemcsak egymás között alakítanak ki

er®sebb kölcsönhatásokat, hanem nekik a kaolinitrétegekhez is nagyobb a�nitásuk van. Ez-

zel minden bizonnyal szorosan összefügg a karbamid �zikai-kémiai tulajdonságainak a másik

két amidétól való eltérése (pl. míg a karbamid 406 K-en olvad, addig a formamid és az

n-metil-formamid olvadáspontja szobah®mérséklet körüli). Az, hogy a karbamid szobah®-

mérsékleten er®sebben hat kölcsön a kaolinittel, azt is jelenti, hogy molekuláit nehezebben

lehet a rétegek közül kimosni, vagy lecserélni egy másik interkalálószerre (pl. egy többlépéses

interkalációval végrehajtott exfoliációs kísérletben). Ha a vendégmolekulák kölcsönhatását
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(a) (b)

32. ábra. Átlagos minimális másolati energiák különböz® vendégmolekulák és a kaolinit (a)
oktaéderes, illetve (b) tetraéderes rétege között)

9. táblázat. Jellemz® átlagos minimális másolati energiák (kJ/mol szimulációs doboz egy-
ségben) az I. típusú komplexekben a vendégmolekulák és az ®ket tartalmazó rétegközi teret
körülvev® kaolinitlapok között.
V-O: a vendégmolekula és az oktaéderes felület¶ lap kölcsönhatása;
V-T: a vendégmolekula és a tetraéderes felület¶ lap kölcsönhatása;
V-V: a vendégmolekulák egymás közötti kölcsönhatása;
�CO/V-O: a vendégmolekulák karbonil-csoportjának hozzájárulási aránya a teljes
V-O kölcsönhatás energiájához;
(NH)/G-T: a karbonil-csoprtjaitól megfosztott vendégmolekula-töredékek hozzájárulási ará-
nya a teljes V-T kölcsönhatás energiájához.

vendégmolekula V-O V-T V-V/(vendégmolekulák száma) �CO/V-O (NH)/G-T
formamid -558,6 -225,3 -33,7 1,016 2,372
karbamid -620,1 -425,5 -40,5 0,502 0,596

n-metil-formamid -552,1 -369,2 -24,2 1,010 1,973
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kettébontjuk a karbonil-csoport által adott járulékra és a molekula többi kölcsönhatási cent-

rumából (leginkább az amin-csoport atomjaiból) adódó járulékra, akkor azt vehetjük észre,

hogy a karbamid esetén jóval kiegyensúlyozottabb vonzó hatások érvényesülnek mindkét ré-

teg irányába. A másik két amid esetén dominánsan a karbonil-csoport kölcsönhatásából

tev®dik ki a vendégmolekulák és a vendégmolekulák felé oktaéderes felületüket mutató kao-

linitlapok kölcsönhatása, míg a másik lappal való kölcsönhatást dönt®en a vendégmolekula

karbonil-csoport nélküli fele adja.

A kaolinit interkalációját laboratóriumi kísérletekben vizsgáló kutatókkal együttm¶köd-

ve, nagyobb h®mérsékleteken is végrehajtottunk szimulációkat az I. típusú stabil komplexek-

kel, hogy magyarázzuk a metanolt köztes interkalálószerként alkalmazó, autoklávos kísérletek

egyes eredményeit az amidokkal [111,112]. A metanol egyensúlyi g®znyomásának h®mérsék-

letfüggéséhez illesztett h®mérséklet-nyomás párokat használva, az NpT szimulációk 348 K és

1,51 bar, 373 K és 3,54 bar, valamint 398 K és 7,36 bar mellett futottak. A vendégmolekulák

és az ®ket tartalmazó rétegközi teret határoló (legközelebbi) kaolinitlapok között számolt

átlagos kölcsönhatási energiák változását a h®mérséklet függvényében a 33. ábra mutatja.

A karbamid szobah®mérsékleten a már jelzett igen nagy negatív kölcsönhatási energiát adja

(így nem könny¶ az interkalált karbamidot metanollal kimosni a rétegek közül). A h®mér-

séklet növelésével azonban ennek er®ssége jelent®sen csökken, és 373 K h®mérsékleten már

átlagosan gyengébb, mint a másik két amidnál, melyeknél nem mutatkozik érdemi h®mér-

sékletfüggés. Ez az eredmény megmagyarázta, hogy a 100◦C körül végrehajtott autoklávos

metanolcsere-kísérletekben a három amid közül miért a karbamid volt a legkedvez®bb els®dle-

ges interkalálószer. A tapasztalt h®mérsékletfüggések oka azonban ezzel még rejtve maradt,

bár jogosan feltételezhettük, hogy a f® tényez® az interkalált molekulák rendezettségének

mértéke.

Az interkalált molekulák térbeli rendezettségének mértékér®l szolgálhat felvilágosítással a

molekulák mobilitásának vizsgálata. A van Hove-korrelációs függvény [113] sajátkorrelációs

részéb®l (G(r)) a transzlációs mobilitás mértékére következtethetünk. G(r) tulajdonképpen
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33. ábra. A vendégmolekulák és az ®ket tartalmazó rétegközi teret határoló (legközelebbi)
kaolinitlapok közötti átlagos kölcsönhatási energiák változása a h®mérséklet függvényében
az I. típusú komplexek esetén.

azt adja meg, hogy egy részecske adott id®intervallum alatt mekkora valószín¶séggel tesz meg

r távolságot. Az eltárolt szimulációs kon�gurációkból két h®mérsékleten elvégzett elemzés

eredményeit mutatom be a 34. ábrán, illetve illusztrációként szimulációs pillanatfelvételek is

láthatók egy-egy rétegközi tér vendégmolekuláinak elrendez®désér®l (a kaolinitlapok síkjára

mer®legesen nézve). 298 K h®mérsékleten a görbék az n-metil-formamidra folyadékszer¶, a

formamidra és a karbamidra kristályszer¶ szerkezetet valószín¶sítenek, de a karbamid mobili-

tása a leolvasható ellépéshosszak alapján sokkal korlátozottabb a formamidénál (a karbamid

szobah®mérsékleten szilárd, de a folyadék formamid tömbfázisában is a molekulák er®sen lán-

cosodott szerkezetet mutatnak [114]). 373 K h®mérsékleten már nincs ennyire éles különbség

az anyagok között, és mindhárom anyag esetében folyadékszer¶ struktúra valószín¶síthet®.

Az ábrázolt függvények alapján tehát a kölcsönhatások fenti h®mérsékletfüggéseinek kü-

lönbségei párhuzamban vannak a vendégmolekulák mobilitásának eltér® h®mérséklettel való

változásával.
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(a) (b)

34. ábra. van Hove-korrelációs függvény sajátkorrelációs része az I. típusú komplexekre (a)
298 K és (b) 373 K h®mérsékletre (r a 13 ns alatt meg�gyelt elmozdulás mértéke), illetve
szimulációs pillanatfelvételek a vendégmolekulák tipikus elrendez®désének illusztrálására.

3.2.5. Kaolinit-metanol komplexek vizsgálata

A kaolinit-metanol komplex létrehozása egy fontos köztes állomása a kaolinit exfoliálásának.

A kísérletekben kapott eredmények alátámasztására vagy azok magyarázatára szükségesnek

láttuk a molekuláris szimulációs vizsgálatokat [115].

A stabilitásvizsgálatnál közölt eredmények egy kis részét újra megjelenítve, a 35. áb-

rán egy összetett NpT MD szimulációs vizsgálatsorozat végs® eredményeit mutatom be. A

metanol arányát 0 és 30 m/m% között változtatva, egy stabil komplexet d = 1,12 nm-es

értéknél azonosítottam, ahol a metanoltartalom 10-12 m/m%; ez gyakorlatilag megegyezik

a korábban Rutkai és munkatársai által talált értékkel, illetve a kísérleti munkákban kapott

értékekkel is [95]. Azonosítható volt emellett egy, a kísérletekben eddig nem meg�gyelhet®

1,46 nm rétegtávolsággal jellemzett komplex is.
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35. ábra. Vendégmolekula-betöltöttségek a bázislaptávolságok függvényében, 298 K h®mér-
sékleten és 1.013 bar nyomáson végzett NpT -MD szimulációk sorozatából. (A bels® ábrán
a görbéhez húzott érint®k csak az olvasó szemének vezetésére szolgálnak.)
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(a) (b)

36. ábra. A kaolinit-metanol rendszerek s¶r¶ségpro�ljai és jellemz® szimulációs pillanatfel-
vételei (a) 1,12-nm és (b) 1,46-nm rétegtávolsággal jellemzett komplex esetén. Az ábrán
feltüntettem a metanolmolekulák legjellemz®bb orientációit is.

Mivel a laboratóriumi méréseknél nem zárható ki teljesen a víz jelenléte, ezért a szimu-

lációkat vízmolekulák hozzáadásával is elvégeztem, 9:1 értékre állítva a metanol-víz arányt.

A kapott új görbe szinte tökéletesen ráillik a vízmentes esetben kapott görbére, és ez azt

valószín¶síti, hogy a röntgendi�rakciós vizsgálatokkal sem tehet® egyértelm¶ különbség a

vízmentes és a kevés vizet tartalmazó komplexek között. Az 1,12 nm-es bázislaptávolsággal

jellemzett komplexben a metanol elrendez®dése egyréteg¶, és ezt jól mutatja a 36. ábra

bal paneljén az egyetlen éles csúcs. A metanolmolekulák orientációjának vizsgálatából az is

kiderült, hogy egyréteg¶ elrendez®désben a metanol dipólusvektora enyhén, de egyértelm¶en

a tetraéderes réteg felé mutat, és a molekulák H-O-C atomok által meghatározott síkja nem

párhuzamos a kaolinitlapok síkjával. Az 1,46 nm rétegtávolsággal jellemzett tiszta metano-

los komplex esetén a vendégmolekulák tömegközéppontjának eloszlása két jól elkülöníthet®

csúcsot mutat (36. ábra, jobb panel), ami a kétréteg¶ elrendez®dést bizonyítja. A vendég-

molekulák legvalószín¶bb beállásának ez esetben az a molekulaorientáció adódott, amelynél

a dipólusvektor mer®leges a kaolinit lapjai által meghatározott síkra. Ezt azonban egy jóval

di�úzabb cosΘ-eloszlás mellett kell érteni; a szimulációs pillanatképeken is megállapítható,

hogy a nagyobb rétegközi térben a molekulák nagyobb valószín¶séggel fordulnak el ett®l a
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(a) (b)

37. ábra. Az eddig használt kaolinit (a) és a metoxilált felülettel rendelkez® üres kaolinit (b)
szimulációs cellája, feltüntetve az egyensúlyi rétegtávolságot

jellemz® orientációtól.

Tunney és Detellier egyik tanulmányában [116] fontos megállapítás volt, hogy a metanol

képes kémiai reakcióba lépni az agyagásvány bels® felületi OH-csoportjaival. Ennek hatása

lehet a komplexek tulajdonságaira, ezért ezt a kérdést is megvizsgáltuk szimulációs esz-

közökkel. A felületi OH-csoportok egy részének metoxi-csoportokkal való helyettesítésével

létrehoztam a kaolinitlap módosított modelljeit, �gyelembe véve a molekulák beépülésének

lehetséges különböz® mértékét is. Az így létrejöv® kaolinitlapok összegképlete a követke-

z®: Al2Si2O5(OH)4−x(OCH3)x, ahol x=1, amennyiben minden negyedik (illusztráció a 37.

ábrán), illetve x=0,25, amennyiben minden tizenhatodik OH-csoport került lecserélésre (ter-

moanalitikai elemzések alapján az x=1 esetnél nagyobb mérték¶ helyettesítés nem valószín¶).

Az új atomcsoport leírására a CHARMM modell paramétereit vettem alapul. A standard

nemköt® paraméterek értékekeib®l csak a H atom töltésparaméterét változtattam meg 10%-

kal a töltéssemlegesség elérése érdekében, az O�C kötést leíró paramétereket változatlanul
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hagytam, az Al�O�C szög egyensúlyi értékének az irodalomban javasolt szerint [117] az Al�

O�H szög értékét állítottam be, és er®állandójának az Al�O�H és Al�O�Al szögekhez tartozó

értékek átlagát adtam meg (ezzel a becsléssel próbáltam �gyelembe venni a metoxi-csoport

OH-csoporthoz képest kevésbé mobilis voltát).

A különböz® mértékben metoxilált kaolinitlapokkal végzett szimulációk a nem interkalált

agyagásványokra a 0,848 nm (x=1) és a 0,827 nm (x=0,25) bázislaptávolságot adták, mi-

közben ez korábbi kísérleti eredmények szerint 0,82 nm [116, 118], vagy egy újabb vizsgálat

szerint 0,85 nm lehet [102], illet®leg még újabb adatok szerint 0,83-0,84 nm (jól kiszárított

esetben) [115]. Az, hogy a felület módosításának mértéke (x változtatása) kissé befolyá-

solja a kapott rétegtávolságokat, azt sugallja, hogy a kísérleti eredményekben tapasztalt

változatosság magyarázatára nem feltétlenül szükséges mobilis interkalált metanol és/vagy

víz jelenlétét feltételezni a rétegek között. S®t, x változtatásának hatása abból is jól lát-

szik, hogy x=1 esetén a rétegközi térben lév® mobilis metanol molekuláival csak 1,24 nm

bázislaptávolság környékén alakulna ki stabil komplex (35. ábra). x=0,25 esetén viszont

10 m/m% körüli metanoltartalom mellett elérhet® a kísérleti 1,12 nm-es rétegtávolság, és

ez pedig a nem módosított kaolinittel kapott kaolinit-metanol komplex rétegtávolsága. Az

x=0,25 esetén meghatározott jellemz® molekulaorientációk közel megegyeztek a korábban

bemutatott eredményekkel (vö. 36./(a) és 38./(a) ábrák).

Mivel a felületi módosításkor (kondenzációs reakció) keletkezhet víz, illetve adszorpcióval

a leveg®b®l is megköt®dhet [118], további vizsgálatokat végeztem az x=1 esetre, vendégmo-

lekulának a vizet választva. Az így létrejött 1,2 nm-es komplex kísérletekkel nem igazolható,

bár ezt akár egy energiagát is okozhatja. Ugyanakkor a kapott görbe alakja 0,9 nm és 1,0

nm között egy metastabilnak vélt komplexet valószín¶sít (ld. az 35. ábra kinagyított mel-

lékábráját), amely alapján a kísérletek során kapott 0,93 nm bázislaptávolsághoz tartozó

röntgendi�rakciós csúcs akár egy ilyen jelleg¶, vízzel kialakuló komplexet jelezhet [115]. A

vízmolekulák jellemz® elrendez®dését a rétegek között az 38./ (b) ábrán mutatom be, ahol

jól látható a vízmolekulák két elkülönül® orientációja. A molekulák egy része H atomjaival a
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(a) (b)

38. ábra. A metanol (a) és a vízmolekulák (b) s¶r¶ségpro�ljai és jellemz® szimulációs pil-
lanatfelvételei az 1,12 nm rétegtávolsággal jellemzett metoxilált (x = 0,25) kaolinit-metanol
(a), illetve a 0,93 nm rétegtávolsággal jellemzett metoxilált(x = 0,25) kaolinit-víz (b) rend-
szerek esetén. Az ábrán feltüntettem a metanol és vízmolekulák legjellemz®bb orientációit
is.

tetraéderes réteg felé fordul, dipólusmomentum-vektoruk mer®leges a kaolinitlapok síkjára,

míg másik részük egy eltér® jellemz® orientációval a metoxi-csoportok köré csoportosul.

3.2.6. Valós méret¶ kaolinitlapok szimulációja

Az eddigi eredmények az interkaláció jelenségével foglalkoztak, és szerettük volna, ha a je-

lenleg az anyagtudományokkal foglalkozó egyes szakemberek érdekl®désének fókuszában álló

exfoliációt és/vagy annak kezdetét is sikerülne valahogy modellezni. Ez több problémát

felvet a korábbi szimulációs dobozunk elrendezésével kapcsolatban. Mivel minden térirány-

ban periodikus határfeltételt alkalmaztunk, a kaolinitlapjaink tulajdonképpen egy végtelen

kifeszített síkot alkottak. Ilyen módon azonban egy interkalálószert tartalmazó oldat nem

hozható direkt kapcsolatba a könyvhöz hasonló lapcsomagokból álló kaolinitszemcsével; te-

hát nemperiodikus lapokkal kellett dolgoznunk. A kaolinitrészecskék lapjai a valóságban

legalább 100 nm × 100 nm nagyságúak, és ennél kisebb jellemz® méretekkel rendelkez®

szimulációs modellek a tapasztalatok alapján teljesen irreális görbületeket mutatnak (nyil-
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vánvalóan a direkt módon modellezett �felületi� és bels® atomok valóságostól jelent®sen eltér®

arányából következ®en). A csak pár kaolinitlap egymásra rétegezésével kialakított életh¶ ka-

olinitszemcsének a körülötte lev®, elégséges mennyiség¶ interkalálószerrel együtt létrehozott

molekuláris szimulációs modellje közel 109 atomi kölcsönhatási centrumot kellett, hogy tar-

talmazzon. Az ilyen számítási igény¶ szimulációkhoz a Paderborni Egyetemmel együttm¶-

ködésben elérhet®vé vált számunkra egy szuperszámítógép (a Paderborn Center for Parallel

Computing (PC2) keretein belül m¶köd® OCuLUS klaszterszámítógép).

A kaolinitlapok modelljének megalkotásához a már alkalmazott egységcellát [2] válasz-

tottam kiindulásként, és a jól bevált INTERFACE modellt használtam. A kaolinitrészecskét

200 × 120 × 8 egységcellából építettem fel, és így az a korábban a kutatóhelyen használt

modellnél 6 000-szer, az általam kés®bb használtnál pedig 1 000-szer nagyobb lett. Ezt közel

6, 5 · 106 atom alkotta, és 103 nm × 103 nm × 5,7 nm mérete már nagyon megközelítette

a valóságos kaolinitszemcsék méretét. A szimulációs cella egy 2 · 106 nm3 térfogatú rom-

bododekaéder volt, amiben a kaolinitrészecske kétféle oldatfázissal volt körülvéve. Az egyik

esetben ∼ 1, 2 · 107 kálium- és acetát-ion, illetve ∼ 4, 38 · 107 vízmolekula elegye alkotta az

oldatfázist (A rendszer), míg ez a másik esetben ∼ 5, 8 · 106 hexil-amin molekulából állt

(B rendszer). Mivel a szimulációkat csak néhány ns hosszúságig tudtuk futtatni, és ilyen

rövid id® alatt nagyfokú interkaláció nem tud megtörténni, ezért a kiindulási kon�gurációk

úgy készültek, hogy a rétegek közötti térben már a szimulációk kezdetén is legyenek mole-

kulák. Arra azonban ügyeltünk, hogy a két rendszernél el®re beállított rétegtávolság alatta

maradjon a kísérletileg és korábbi munkáinkban kapott ( [119], 3.2.3 alfejezet) értékeknek,

így lehet®vé téve, hogy további molekulák jussanak be a szimuláció folyamán a rétegközi

terekbe (pl. a B rendszernél a bázislaptávolságot 2,0 nm-nek választottuk, ami b®ven a

röntgendi�rakciós kísérletekben kapott stabil komplex rétegtávolsága, 2,66 nm [120] alatt

van). A kiindulási kon�gurációkat úgy készítettem el, hogy a megfelel® összetétel¶, de ki-

sebb méret¶ periodikus kaolinitlapokkal összeállított rendszerekkel egyensúlyi szimulációkat

végeztem, és az így kapott kon�gurációkat sokszoroztam meg a nagyobb rendszerek létre-
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hozásához; ezeket aztán a megfelel® oldatfázisba helyeztem. A kisméret¶ kaolinitlapokkal

végzett el®zetes szimulációk protokollja megegyezett a korábban bemutatottakéval.

Egy-egy szimulációt közel 800 processzormagon futtatva, egy 100 ps hosszú szimulációs

periódusra a futási id® 50 és 100 óra közöttinek adódott. A szimuláció teljes hossza az A

rendszer esetén 2,03 ns míg a B rendszer esetén 2,38 ns volt. A nagy atomszám miatt a kon-

�gurációk mentése 340 ps-onként történt meg, egy ilyen kon�gurációs fájl (amiben csak az

atomok 3 térkoordinátája van felsorolva) 10 GB tárhelyet foglalt. Az adatok feldolgozására

saját, a nagy adattömbök kezelésének nehézségeit is �gyelembe vev® kiértékel® programot

írtam, ami eredményként a bázislaptávolságokat és a kaolinitlapok között lév® interkalált

molekulák számát adta meg. Ehhez mindkét rendszer esetében az utolsó 0,34 ns hosszúságú

szimulációs periódusból (1-1 szimulációs pillanatfelvétel) dolgoztam. A bázislaptávolságot

a program úgy határozta meg, hogy a szomszédos kaolinitlapokban megkereste a megfelel®

Si-Si atompárokat (a lapok topológájukban megegyeznek), és megmérte a köztük lév® távol-

ságot, illetve gy¶jtötte azok eloszlását. Az oldatfázist alkotó molekulákat akkor számította

interkalált molekulának, ha tömegközéppontjuk egy molekulánként el®zetesen kiválasztott,

atomi mérettartományba es® m távolságparaméternél közelebb esett az egyik, fentiek szerint

meghatározott Si-Si atompárt összeköt® szakaszhoz, azaz a vendégmolekula tömegközép-

pontja és a Si atomok által meghatározott hegyesszög¶ háromszög magassága m-nél kisebb

volt (39. ábra).

A bázislaptávolság eloszlásának görbéin (40. ábra) az alapvet® különbség, hogy míg

a kálium-acetát�víz elegy esetén (A rendszer) határozottabb, élesebb, jobban elkülönül®

csúcsok vannak, addig a hexil-amin esetén (B rendszer) egy elnyúló kett®scsúcs, aminek

hosszan lecseng® vége van.

Az A rendszer esetén a kezdeti 1,2 nm-es csúcs nagyjából 1,5 ns elteltével elt¶nt, és

nagyon határozott lett az 1,44 nm-es csúcs. Ezt követhetjük az 41. ábrán is, ahol ennyi

id® elteltéig növekedett az interkalált molekulák száma (a szimuláció kiindulási pontján a

kaolinitrészecske rétegei között 20 000 kálium-ion, ugyanennyi acetát-ion és 192 000 vízmole-
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39. ábra. A szomszédos kaolinitrétegek között található interkalált molekulák azonosításához
használt kritérium illusztrálása.

(a) (b)

40. ábra. Bázislaptávolságok eloszlása a szimulációk utolsó 0,34 ns hosszúságú periódusából
mintavételezve, kálium-acetát vizes oldata (a) és hexil-amin oldat (b) esetére.
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(a) (b)

41. ábra. Az interkalált vízmolekulák (a) és acetát-ionok (b) eloszlása a rétegközi terek
között, illetve az összes interkalált vízmolekula vagy acetát-ion mennyisége. (A kálium-ion
görbéjét nem ábrázolom, mivel szinte tökéletesen egyezik az ábrázolt acetát-ionok görbéjé-
vel.)

kula helyezkedett el, és a részecskét telített kálium-acetát oldattal vettem körbe, amelyben

a kálium-acetát:víz arány 1:7,3 volt). Ezután a rendszer evolúciója úgy folytatódott, hogy

a rétegközi molekulák száma már nem n®tt monoton módon, s®t csökkenést kezdett mu-

tatni. Az 1. és 2. réteg közül nagy ütemben kezdtek kiszorulni az interkalált molekulák,

amely megmutatkozott a 0,7 nm körüli csúcs növekedésében is (ez azt jelenti, hogy volt olyan

rétegközi tér, melynek mérete kezdett visszatérni az üres kaolinit karakterisztikus bázislap-

távolságára). Ezt a folyamatot egyszer¶en az is okozhatná, hogy a kaolinitlapokat körülvev®

oldatban sokkal kisebb a kálium-acetát koncentrációja, de úgy gondoljuk, hogy akkor több

rétegnél is megmutatkozna ennek a hatása, és több rétegközi tér esne össze kis rétegtávolsá-

gúra. Ennek ellentmondani látszik az is, hogy a többi 6 rétegközi térben a szimuláció alatt

mintha egy stabil érték felé közelítettek volna a molekulaszámok, és ez az érték nagyjából azt

az összetételt adta, mint amit a korábban tárgyalt 1,4 nm-es bázislaptávolsággal jellemzett

komplexnél találtam (∼70 m/m % kaolinit, ∼11 m/m % kálium-acetát, ∼19 m/m % víz).
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42. ábra. Az interkalált hexil-amin molekulák eloszlása a rétegközi terek között.

Habár az irodalomban ezzel az interkalálószerrel többszöri interkalációs és deinterkalációs

m¶velet után tapasztaltak exfoliációt [121], ezt a lehet®séget a szimulációim nem támasztják

alá. S®t, a kaolinitrészecske a teljes szimuláció végére id®ben stabilizálódónak látszott, és

további morfológiai változása már nem volt várható. A részecske egyik sarka ugyan kissé

lehajlott, de a rétegek együtt görbültek meg kissé, és egyik sem távolodott el nagymértékben

a többit®l.

A 42. ábrán is jól látszik, hogy a B rendszer esetén a szimuláció el®rehaladtával a kao-

linitrészecske egyik küls® rétegpárja között folyamatos volt a rétegközi molekulák számának

növekedése (itt a szimuláció kiindulási pontját úgy hoztam létre, hogy a kaolinitrészecske

rétegei között 57 000 hexil-amin molekulát helyeztem el, és a részecskét tiszta hexil-aminból

álló oldatfázissal vettem körül). Ez � ahogy a pillanatfelvételeken is jól látszik (43. ábra) �

párban járt azzal, hogy az egyik oldatfázissal közvetlenül érintkez® réteg elkezdett letekered-

ni, megkezdte az exfoliáció folyamatát. Ennek a folyamatnak a következménye, hogy a 40/b.

ábrán a bázislaptávolság-eloszlás görbéjének lecsengése nagyon elhúzódik. A két csúcs közül

az egyik a kezdeti 2 nm-es értéknek felel meg, a másik csúcs 1,6 nm-nél pedig valószín¶leg
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(a) (b)

43. ábra. Szimulációs pillanatképek a valós méret¶ kaolinitlapok szimulációiból kálium-acetát
(a) és hexilamin (b) oldószerrel.
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egy metastabil állapot. A kaolinitlap a szimuláció befejezésekor még intenzív morfológiai

változásban volt. Bár a teljes exfoliációs folyamat, illetve az esetleges nanocs®-kialakulás a

számítás limitált id®tartományán kívül esik, a szimuláció mégis betekintést tudott nyújtani

(atomi szinten) a nanocsövek/nanotekercsek kialakulásának kezdeti lépéseibe. Tudomásom

szerint eddig ilyen részletesség¶ és méret¶ modellekkel még nem vizsgálták az agyagásványok

exfoliációjának folyamatait. Az eredmények illusztrálására a szimulációs pillanatfelvételeket

a 43. ábrán mutatom be.

3.2.7. Valós méret¶ kaolinitlapok feltekeredésének szimulációja

A kísérleti eredmények azt mutatják, hogy a kaolinitszemcsékr®l lehasadó, szabaddá váló

lapok sík geometriája megváltozik, feltekerednek, görbült, adott esetben nanocsöves/nano-

tekercses szerkezetet vesznek fel [4, 122]. Az ilyen típusú folyamatok jobb megértéséhez �

folytatva az el®z® fejezetben ismertetett munkát � szabadon álló kaolinitlappal is végeztem

szimulációkat.

Elméleti megfontolások szerint a kaolinit tetraéderes rétegében az SiO4 tetraéderek által

alkotott �láncok� hosszabbak, mint az oktaéderes rétegben az AlO2(OH)4 oktaédereké, így a

struktúrában bels® feszültség van [3,4] (a tetraédereknek ráadásul könnyebben megváltozhat

a kapcsolódási szöge). Ez a lap deformációjához vezet, ha nincsenek szomszédos, hidrogénkö-

tésekkel szorosan kapcsolódó lapok, amelyek megakadályozzák ezt (�kifeszítik� a lap síkját).

Az elfogadott nézet szerint a kaolinitlapok úgy tekerednek fel, hogy az oktaéderes réteg kerül

a bels® oldalra. Ha ezt a kérdést akarjuk vizsgálni, akkor szintén csak a korábbi nagyméret¶

lapmodell jöhet szóba a szimulációs rendszer megalkotásakor (fontos újra emlékeztetni, hogy

a periodikus � így végtelen � lapok nem tudják ezt a viselkedést visszaadni, de a túl kicsi mé-

ret¶ nemperiodikus lapok sem). A korábbiakhoz hasonlóan a szimulációimban a lap méretét

∼100 nm × 100 nm nagyságúnak választottam, de most csak egyetlen szabadon álló lapot

szimuláltam. Ezekben a vizsgálatokban arra voltunk kíváncsiak, hogy különböz® realisztikus

potenciálmodellek használata befolyásolja-e a szimulált feltekeredés folyamatát. Az alkalma-
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zott két potenciálmodell a rácson belüli kölcsönhatások tekintetében egymástól lényegesen

különböz®, már ismertetett CLAYFF [22] és INTERFACE Force Field [20] volt. Egy friss

munkában [123] id®közben az általunk tervezetthez hasonló MD vizsgálatokat végeztek, kb.

fele ekkora lapokkal, és megállapították, hogy a szimulációs levágási hosszak változtatása

befolyásolja a feltekeredés irányát a CLAYFF modell használata esetén. Munkámban ezért

azt is megvizsgáltam, hogy az egyéb szimulációs beállítások a kölcsönhatások modellezésekor

(levágási paraméterek és hosszú távú korrekciók) milyen hatással bírnak. A kölcsönhatások

egyszer¶ levágását úgy alkalmaztam, hogy az rcut paraméterek a kaolinit egységcella a és b

rácsparamétereinek 1-t®l 4-ig terjed® egész számú többszörösei legyenek. Számoltam ezen-

kívül egy sokkal hosszabb, 30 nm-es levágással is, ami feltételezések szerint kristályokban a

rácsalkotó atomok/ionok tényleges kölcsönhatási távolságának határa. További szimulációk-

ban az Ewald-összegzés alkalmazásával a hosszú távú Coulomb-kölcsönhatásoknak a jelenleg

elérhet® egyik legkorrektebb kezelését valósítottam meg. Végül végeztem olyan szimuláció-

kat is, amelyekben a véges méret¶ kaolinitlap összes lehetséges atom-atom kölcsönhatását

�gyelembe vettem; ezek voltak messze a legnagyobb számításigény¶ szimulációim (a kaolinit-

lap 816 000 atomból állt, és ezek a szimulációk ugyanazon a szuperszámítógépen jelent®sen

lassabban futottak, mint a korábban bemutatott nagy számításigény¶ szimulációk).

A kapott eredményeket kétféle csoportba soroltam. Az I. típusú feltekeredés esetén a

kaolinitlap az elméleti megfontolásoknak megfelel®en az oktaéderes réteggel befelé tekeredik,

míg a II. típus esetén a tetraéderes réteg lesz belül. A 10. táblázatban feltüntettem még azt

is, hogy a lap görbülése során mely kristálytengely deformációja valósul meg (az ab jelölés

azt jelenti, hogy mindkét kristálytengely hasonlóan torzul, a lap �ferdén� tekeredik fel).

Az eredmények igen érzékenyeknek bizonyultak a potenciálmodellre, a kölcsönhatások

levágási hosszára, illetve a hosszú távú korrekció használatára. A szimulációkból kapott

szerkezetek hasonlóak a kísérletileg kapott nagyfelbontású transzmissziós elektronmikrosz-

kópos vizsgálatokban meg�gyelt struktúrákhoz [124]: meg�gyelhet®k egyenletesen meghajolt

lapok, nanocsövek és kett®s feltekeredés¶ csöves szerkezetek is.
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A 10. táblázatból látható, hogy az INTERFACE modellel inkább a II. típusú szerkezetek

alakulnak ki. Ugyanakkor egyértelm¶vé vált, hogy igen kis hatások is megváltoztathatják

a feltekeredés irányát. Szimulációkat végeztem arra vonatkozóan is, hogy a modell köt®

kölcsönhatásainak paramétereire a jelenség milyen mértékben érzékeny, és megállapítottam,

hogy az Si-O kötés egyensúlyi kötéstávolságának csupán 1,5 %-nyi növelése elegend® ahhoz,

hogy a kísérletekben eddig meg�gyelt I. típusú feltekeredés jöjjön létre. Ez a minimális pa-

raméterváltoztatás nem túl nagy mérték¶. Ez abból is látható, hogy a kétféle modell által

szolgáltatott szerkezetekben (periodikus és nemperiodikus esetekben is) 7-8 % a különbség

a kapott átlagos Si-O kötéstávolságok között. Megjegyzend® továbbá, hogy az irodalomban

nem találtunk kétséget kizáró kísérleti bizonyítékot a feltekeredés elméletileg elvárt irányára

(I. típus), és jelenleg is folynak nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgá-

latok ennek egyértelm¶ eldöntésére, illetve a különböz® görbült szerkezetek (adott esetben

e szerkezetek kialakulásának az alkalmazott szintéziseljárásoktól való függése) azonosításá-

ra [124].

3.3. Természetes és mesterséges nanopórusok szimulációi

3.3.1. OmpF biológiai ioncsatorna szimulációs vizsgálatai

A biológiai ioncsatornák egyenirányító tulajdonságát a szerkezeti aszimmetriájuk adja. Ezt

úgy kell érteni, hogy vagy geometriájuk miatt (kónikus pórusok) vagy elektrosztatikus tu-

lajdonságaik miatt van egy nyitott (amikor nagyobb áram jön létre egy bizonyos feszültség-

különbség hatására) és egy zárt állásuk (amikor kisebb áram jön létre, vagy egyáltalán nincs

áram a feszültségkülönbség ellentettjének hatására a csatornán keresztül). Az ugyanakko-

ra nagyságú, de el®jelében különböz® feszültségkülönbségek (Uf) hatására ellentétes irányú

elektromos tér jön létre; az így indukált áramok (I ) hányadosát rekti�kációnak (R) nevezzük:

R (Uf) =

∣∣∣∣ I(Uf)

I(−Uf)

∣∣∣∣ . (51)
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A biológiai ioncsatornák kísérleti vizsgálata általában igen nehézkes, szerkezetük megváltoz-

tatása például pontmutációval történhet (egy-egy aminosav lecserélése), ami után a sejtek

máshogyan építik fel a fehérjét. Legtöbbször a háromdimenziós szerkezetük sem teljesen

ismert, az ilyen információt adó vizsgálatokhoz általában ki kell kristályosítani a mintát,

ami körülményes lehet. Az OmpF ioncsatorna ilyen szempontból kivétel, hiszen szerkezetét

viszonylag régen publikálták [7,8]. Ezért számos szimulációs és kísérleti munkában vizsgálták

és vizsgálják ezt az ioncsatornát [125�130]. A munkám szempontjából különösen fontosak a

Miedema és munkatársai által végzett kísérletek [6]. A szerz®k tanulmányukban megmutat-

ják, hogy míg az eredeti (vad típusú (VT), a természetben el®forduló eredeti forma) OmpF

csatorna nem mutat rekti�káló (egyenirányító) tulajdonságokat, addig a pontmutációval el®-

állított RREE mutáns rendelkezik ilyen sajátsággal. A szerz®k két sz¶r®t (póruson belüli

sz¶k térrész) azonosítottak és változtattak meg pontmutációval. Az els® sz¶r®ben a D113

E117 aminosavakat pozitív töltés¶ argininre (R113 R117) míg a R167 R168 aminosavakat

negatív töltés¶ glutamátra (E167 E168) cserélték (ld. 44. ábra), ebb®l jön a mutáns neve:

RREE. Ez a változtatás a csatornát egy n-p típusú diódához teszi hasonlóvá.

A mutáns szerkezetére nem áll rendelkezésre adat, és a szerz®k is csak valószín¶sítik,

hogy a fehérje hasonlóan tekeredik fel, és veszi fel a hengeres szerkezetét. Kutatócsoportunk

többféle szimulációs módszerrel és modellel vizsgálta az OmpF ioncsatorna VT és RREE

változatának rekti�kációs viselkedését, és ennek a tulajdonságnak az atomi szint¶ okait. A

következ®kben az atomi modellezési szinten, MD szimulációkkal végzett munkám eredmé-

nyeit mutatom be.

Az ioncsatorna szerkezetéhez a Protein Data Bank adatbázist (azonosító: 2OMF) hasz-

náltam, és a DMPC lipid kett®sréteg membránba ágyazását a CHARMM-GUI [131] prog-

ramcsomag segítségével végeztem el. A mutáns változatot a VMD programcsomag [132]

�Mutate residue� kiegészít®jével készítettem el. A szimulációk során leap-frog algoritmust

használtam, 2 fs-os id®lépéssel, Nosé-Hoover-termosztálással, és NpT szimulációk esetén

Parrinello-Rahman-barosztát segítségével szabályoztam a nyomást. A rendszert felépít® mo-
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44. ábra. Felül az OmpF porin vad típusú (VT) változata a 2OMF szerkezet alapján [7, 8],
illetve alul az RREE mutáns változat szerkezete, miután a következ® aminosavak kicserélésre
kerültek: D113→R113, E117→R117, R167→E167, R168→E168. Az ábrán az els® és a
második sz¶r®t alkotó aminosavak vannak kiemelve, kékkel vannak színezve a pozitív töltéssel
rendelkez®k, míg pirossal a negatívak.
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lekulák és atomok kölcsönhatásainak leírásához a CHARMM27 modellrendszert használ-

tam (a vízmolekulákra a TIP3P potenciált). Minden molekula teljesen �exibilis volt, csak

az olyan kötésekre alkalmaztam megkötéseket, amikben H atom is szerepelt (ezeket adott

hosszúságú merev kötésekként kezeltem, és így az egyéb kötésrezgések nagyobb id®állandója

miatt használhattam a 2 fs-os id®lépést). A legtöbb szimulációt egy 10,56 nm × 10,56 nm

× 11,45 nm méret¶ szimulációs cellát használva hajtottam végre. Az így (közel 132 000

atomból) felépített rendszer közepén helyezkedett el a ∼28 000 atomból álló lipid membrán,

ebbe volt beágyazva ∼15 000 atomjával az OmpF trimer; az oldatfázist 561 Na+- és 528

Cl−-ion, illetve ∼30 000 vízmolekula alkotta. A szimulációs cella két széle közötti potenci-

álkülönbséget ±200 mV-nak tervezve, állandó elektromos tér beállításával biztosítottam a

hajtóer®t az ionok számára. Azért, hogy a csatorna szerkezete ne torzuljon irreálisan, a

β-hordó szerkezetet alkotó aminosavak szénvázát egy harmonikus potenciálvölgy segítségé-

vel helyhez kötöttem (az oldalláncok természetesen továbbra is szabadon mozoghattak). A

szimulációs eredmények rendszermérett®l való függésének vizsgálatához egy 22 nm × 22 nm

× 113 nm dobozméret¶, négy porin trimert tartalmazó szimulációs elrendezést is kipróbál-

tam, amely közel 5 millió atomot tartalmazott. A 4 trimer az egyetlen trimert tartalmazó

szimulációs doboz nem transzportirányú térirányokban történ® megkétszerezésével jött létre

(2x2 elrendezés).

A szimulációkhoz a Faraudo és munkatársai által javasolt m¶veletsort [129] használtam.

Ez egy viszonylag hosszadalmas eljárás, ami a szimulációs doboz felépítése után egy energia-

minimálással kezd®dött. Ezután egy 100 ps hosszúságú NVT szimulációs rész következett, a

h®mérsékletet 100 K-re állítva, aztán egy szintén 100 ps hosszúságú újabb NVT szimuláció

296 K h®mérsékleten. A továbbiakban egy 1 ns-os NpT futtatás következett (p = 1 bar, T

= 296 K), ahol a barosztát már be volt kapcsolva, a doboz méretének izotróp módon való

változtatásával. Az utolsó egyensúlyba hozó szimulációk hasonlóak voltak az el®z® lépésben

használt NpT szimulációkhoz, annyi különbséggel, hogy a hosszuk 3 ns volt, és a nyomás

beállításához a szoftver szemi-izotróp módon változtatta a doboz éleinek hosszát (x és y
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függvényében ±200 mV potenciálkülönbséget alkalmazva, 0,1 M NaCl-oldat esetén.

irányban összecsatoltan, és külön a z transzportirányban). Miután a rendszert így egyen-

súlyhoz közeli állapotba hoztam, áttértem a küls® elektromos teret alkalmazó futtatásokra.

A stacionárius állapot eléréséig 10 ns hosszúságú NVT szimulációt végeztem, a h®mérsékle-

tet 296 K-re állítva, olyan mérték¶ küls® teret alkalmaztam, ami a szimulációs cella két vége

között (z -irányban) 200 mV potenciálkülönbséget eredményezett. Ezután következhetett az

�produkciós� futtatás, ahol már az ionok áthaladását (azokból áramok számíthatók), és a

koncentrációpro�lokat mintavételeztem.

A szimuláció során áthaladt ionok számát a VT csatorna esetére a 45. ábrán mutatom

be (egy átmenetnek az számított, ha egy ion a membrán egyik oldaláról a membrán másik

oldalára jutott az ioncsatornán keresztül). Az ábra alapján a csatorna kissé a Cl−-ionra sze-

lektívnek mutatkozik, miközben a valóságban kis mérték¶ kationszelektivitást �gyeltek meg

vele. KCl vizes oldatával is végeztem hasonló (sokkal rövidebb és ezért rosszabb statisztiká-

val rendelkez®) szimulációkat, és ezzel az elektrolittal már kationszelektivitást �gyeltem meg.
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46. ábra. A Cl−-ionok által szállított kumulált áramok 296 K h®mérsékleten az id® függ-
vényében, ±200 mV potenciálkülönbséget alkalmazva, 0,1 M NaCl oldat esetén az OmpF
RREE mutánsának szimulációs vizsgálataiban (a nagyobb rendszer esetén az értékeket 1
trimerre vonatkoztatva, normálva tüntettem fel). A bels® ábrán az áthaladt ionok száma
látható (a nagyobb rendszer esetén 4 trimerre vonatkozóak az értékek, itt nincs normálás).

Az elvárásokkal és a kísérleti eredményekkel összhangban egyik elektrolit esetén sem volt ész-

lelhet® rekti�káció. A mutáció végrehajtásával a csatorna tökéletesen anionszelektívvé vált,

mivel valószín¶leg az els® sz¶r® sz¶k nyílása és pozitívvá válása hatékonyan akadályozta a

kationáramlást a csatornán keresztül (a második sz¶r® gy¶r¶je nagyobb méret¶, és ezáltal

könnyebben jutnak át rajta az anionok). A nagyobb mérték¶ szelektivitás miatt a 46. ábrán

csak a Cl−-ion áramát ábrázoltam (gyakorlatilag ez adja az összes átfolyó áramot ebben az

esetben). A várt rekti�kációt nem sikerült kimutatnom ilyen hosszúságú szimulációk ese-

tén (a KCl vizes oldatával is végzett tesztszimulációkban sem). Ahogyan az ábrán látszik,

a statisztikus bizonytalanságokon kívül nincs különbség a +200 mV és a �200 mV feszült-

ségkülönbség hatására létrejött áramok között az RREE mutánssal végzett szimulációkban.

A szimulációk során vett blokkátlagolásból kapott standard hiba ±50 pA körüli értéknek
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adódott, ami jelzi, hogy az eredmények viszonylag nagy bizonytalansággal terheltek.

Azért, hogy a rekti�káció hiányának okaira fényt derítsek, megvizsgáltam a koncentrá-

ciópro�lokat. Az atomi felbontású szimulációkban igen nehéz megállapítani, hogy a fehérje

intenzíven mozgó oldalláncaival éppen mekkora e�ektív térfogatot jelent az oldat molekulái

számára. Így a 47. ábrán azt ábrázoltam, hogy átlagosan mennyi ion jut a szimulációs cella

egy-egy szeletére (vagyis az adott szeletben lev® ionok számát elosztottam a teljes dobozsze-

let térfogatával). Itt látható, hogy a kiüresedési zónák igen mélyek a Na+-ion esetén (fontos

emlékeztetni a logaritmikus skálára az y tengelyen), és ez alátámasztja, amit korábban az

ioncsatorna anionszelektívvé válásával kapcsolatban említettem: a kationok kiszorulnak a

csatornából, és nem vezetnek. A kiüresedési zóna nagy ellenállású részként viselkedik, és

mindkét irányú elektromos tér mellett �levágja� a kationáramot. A Cl−-ion esetén is azt

láthatjuk, hogy a feszültségkülönbség el®jelének változása nincs nagy hatással a kapott pro-

�lokra. Kiüresedési zónák jöttek létre -0,5 nm körül, amikor -200 mV potenciálkülönbséget

alkalmaztam, és 0,5 nm körül, amikor 200 mV volt a potenciálkülönbség. Rekti�kációt akkor

�gyelhetnénk meg, ha ezek a kiüresedési tartományok mélyebbek volnának az egyik el®jel¶

potenciálkülönbség esetén. A kétféle görbe azonban hasonló ellenállású szakaszokat ad, így

ez nagyon hasonló áramokat eredményez. Látható még, hogy a négy trimert tartalmazó

nagyobb rendszerek is hasonló koncentrációpro�lokat adnak, vagyis ez meger®síti a kisebb

rendszereken végzett analízis eredményeit.

Összességében tehát a részletes atomi szint¶ modelleket használó MD szimulációim nem

tudták reprodukálni a rekti�kációt a porin RREE mutánsa esetén. A problémára szerz®-

társaim a közös publikációnkban [133] sikeresen alkalmazták az NP+LEMC eljárást, illetve

az általunk redukált modellnek hívott közelítést, és a redukált modellel kimutatható volt a

rekti�káció. Az eredmények alapján nem minden esetben jó a részletesebb modell alkalma-

zása, pl. ha egy rendszer egyszer¶ válaszfüggvényét szeretnénk megmutatni (jelen esetben

ez az áramok hányadosa). Az MD szimulációk ilyenkor inkább támpontként szolgálhatnak

a kevésbé részletes modellek megalkotásához.
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47. ábra. Normált koncetrációpro�lok Na+- és Cl−-ionra (a normáló faktor a tömbfázisbeli
koncentráció, 1M) az OmpF porin RREE mutánsa esetére ±200 mV potenciálkülönbséget
alkalmazva (szimbólumok: 4 trimer, folytonos vonalak: kisebb rendszerek, 1 trimer).
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3.3.2. Nanopórusok MD szimulációival kapott eredmények

Doktori munkám során szorosan együttm¶ködtem az NP+LEMC technikát és Poisson-Nernst-

Planck (PNP) módszert alkalmazó munkatársaimmal a nanopórusok modellezésében is. Több

publikáció is született, amelyekben az általam végzett MD szimulációk mint viszonyítási

pontok, az eredményeimhez illesztett di�úziós állandók mint bemeneti paraméterek voltak

�gyelembe véve. [134, 135] Az MD szimulációk atomi szint¶ magyarázatai sok esetben alá

tudták támasztani a meg�gyelt nagyobb lépték¶ jelenségeket, kiegészítették a kevésbé részle-

tes modellezési szinten végzett szimulációkat (vagy akár a kontinuum modellel dolgozó PNP

egyenlet eredményeit). Az alábbiakban a többszint¶ modellezés keretében, MD szimulációk-

kal történt hozzájárulásaimat foglalom össze különböz® nanopórusok szimulációiban.

A nanopórusok szimulációihoz egy viszonylag egyszer¶, de atomi szint¶ modellt hasz-

náltam (48). A pórus hengeres formáját szénnanocs® szerkezettel értem el, a pórus falát

alkotó (1 682 db) szénatomszer¶ LJ kölcsönhatási centrumok közepére parciális töltéseket

helyeztem. A csatorna bal és jobb oldali felén ezeket a töltéseket ellentétes el®jel¶nek vá-

lasztva (σq töltéss¶r¶séget) n-p félvezet® diódához hasonló viselkedést érhetünk el (azaz az

ilyen csatorna rekti�káló tulajdonságokkal rendelkezik). A nanocsövet két oldalán grafén-

síkok határolták (laponként 1087 atom), és innen kezd®dtek a tömbfázisok, amik ∼11 000

vízmolekulát (SPC modellt használva), valamint Na+- és Cl−-ionokat tartalmaztak (110-190

LJ+pontölttésekkel modellezve; a tömbfázisban az 1 M koncentráció eléréséhez változtatva

a számukat, �gyelembe véve a pórus falának töltéseit és a teljes rendszer töltéssemlegességét

is). A csatorna kölcsönhatási centrumaira és az ionokra a CHARMM er®tér C, Na+, Cl−

részecskékre vonatkozó adatait használtam. A szimulációs doboz 6 × 5,2 × 16,8 nm3 méret¶

volt, és minden térirányban periodikus határfeltételt alkalmaztam. A modellezett rendszer

az OmpF porin egy nagyon egyszer¶sített modelljének is tekinthet®, illetve nagyon hasonlít

a laboratóriumi kísérletekben alkalmazott PET pórusokra is.

Az egyensúlyba hozó szimulációk (több szimuláció, NpT és NVT sokaságon) után a

mintavételezéshez konstans küls® teret alkalmazó (±200 mV potenciálkülönbség), 200-500
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48. ábra. A szimulációkban használt nanopórus geometriája és a rekti�káció jelenségének
illusztrálása (bal oszlop: nyitott állás, jobb oszop: zárt állás). A fels® sorban egy 10 ns
hosszú trajektórián láthatjuk egy-egy Cl− útját a póruson belül (az átment ionok közül vé-
letlenszer¶en választva, csak illusztráció céljából). A pórus negatív töltés¶nek választott
atomjait (P régió) pirossal, míg pozitív töltés¶nek választott részeit (N régió) kékkel színez-
tem. A középs® panelek az MD szimulációk jellemz® szimulációs pillanatképét mutatják. Az
ábra alsó sorában � példaként � jellemz® koncentrációpro�lokat mutatok be (vegyük észre a
kiüresedési és feldúsulási zónákat).
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ns hosszúságú NVT MD szimulációkat futtattam. A f® kimeneti paraméterek az ionára-

mok mértéke és az azokból számolható szelektivitás és rekti�káció volt. Magától értet®d®en

adódott a kérdés, hogy vajon ebben az egyszer¶sített esetben az MD képes-e produkálni a

rekti�káló tulajdonságot. Szimulációim megadták erre a választ: a csatorna nyitott és zárt

állásakor mért áramok alapján egyértelm¶en látszik az egyenirányítás jelensége. A 49. ábrán

mutatom be az 1 M koncentrációjú NaCl-oldattal számított áramértékeket a csatorna fali

töltéss¶r¶ségének függvényében, illetve azokat külön-külön is ábrázolom az ionokra is (az

eredmények a 0,5 M koncentrációnál is teljesen hasonlóak). Ha a pórus fali töltéss¶r¶ségé-

nek függvényében megvizsgáljuk az áramokat, akkor azt láthatjuk, hogy a csatorna falának

semleges (σq = 0 e/nm2) töltése esetén, mindkét irányú küls® tér alkalmazásával ugyanolyan

nagyságú áramokat mérhetünk a csatornán keresztül (a statisztikus bizonytalanságoktól el-

tekintve). Ekkor tehát a csatorna nem rekti�kál, hiszen ilyenkor a geometria és a töltések

is teljesen szimmetrikusak, nincs különbség a két irány között. Ahogyan egyre növeljük az

aszimmetriát a töltéss¶r¶ség értékének növelésével, úgy egyre jobban egyenirányítóvá válik a

csatorna. Látható, hogy σ növelésével az áramok a záró irányú küls® tér esetén csökkennek,

míg a nyitó irányban n®nek (ez egyre nagyobb rekti�kációt jelent). Ahogyan korábban a

biológiai ioncsatorna vizsgálatakor, úgy ezekben a szimulációkban is alá tudja támasztani

a csatorna viselkedését a szimulációkból kapott koncentrációpro�lok elemzése (50. ábra).

Az ábrán jól látszik, hogy kiüresedési és feldúsulási zónák jönnek létre. Értelemszer¶en a

kationok ott adnak nagyobb csúcsot, ahol a csatorna fala negatív töltés¶, míg az anionok

abban a térrészben dúsulnak fel, ahol a csatorna pozitív fali töltéssel rendelkezik. A ki-

üresedési zónák nagyon fontosak, hiszen az egyes ionokra ezek a régiók határozzák meg az

áramok értékét (az elektromos vezetés analógiájával ezek a nagy ellenállású részek). Az MD

szimulációim eredményei jól egyeznek a NP+LEMC technikával kapott eredményekkel. Az

egyik legfontosabb különbség, hogy a szimulációimhoz explicit vízmodellt használtam, tehát

a vízmolekulák ténylegesen a rendszerben voltak a kölcsönhatási centrumaikkal, ellentétben

az implicit vízmodellt használó NP+LEMC szimulációkkal, ahol a vízmolekulák hatását egy
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49. ábra. A szimulációkban kapott áramok a pórus falán lév® töltéss¶r¶ség függvényében. A
szimbólumok az MD eredményeket, a vonalak az NP+LEMC technikával kapott értékeket
jelölik. A fekete szín a nyitott állást, míg a piros szín a zárt állást jelöli. (A kékkel bekari-
kázott esetre történt D illesztés után a DNa+ és DCl− értékét rögzítették, a többi σq esetére
ezek alkalmazásával történetek a szimulációk.)
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50. ábra. Az MD szimulációimból (bal oszlop) és az NP+LEMC szimulációkban (jobb oszlop)
kapott koncentrációpro�lok nyitó (fekete szín) és záró (piros szín) irányú küls® tér esetén.
A folytonos vonal a Na+-iont, a szaggatott a Cl−-iont jelöli. Az alsó sorban a koncentrációk
hányadosait ábrázolom az alkalmazott küls® tér két iránya esetén (itt a számok és színek a
fali töltéss¶r¶ség értékét mutatják).
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51. ábra. A víz (türkiz), a Na+- (kék) és a Cl−- (piros) ionok struktúrája nyitó irányú küls®
tér esetén, 1 M elektrolitkoncentrációval és σ = 1 e/nm2 esetén kapott MD szimulációk-
ból. Az összehasonlítás kedvéért a munkatársaim által NP+LEMC szimulációkkal számított
koncentrációkat is feltüntettem a jobb oldali oszlopban (szaggatott vonalak).

�elkent� dielektromos háttérként veszik �gyelembe. Ezért a szimulációimból olyan atomi

szint¶ információkhoz is hozzá tudtam jutni, ami a másik modell esetén nem áll rendelkezés-

re (cserében sokkal nagyobb a számításigény és egyéb nehézségek is felmerülnek). Az egyik

ilyen információ a vízmolekulák elhelyezkedése a csatornában. Az ionok és az oldószer mole-

kuláinak koncentrációpro�ljai a csatorna hosszának és sugarának függvényében az 51. ábrán

láthatók. Az ábráról leolvasható, hogy a csatorna falának közelében mindig egy rétegnyi

vízmolekula helyezkedik el, kicsit távolabb a faltól pedig � a régió jellegét®l függ®en � a Na+

kett®s csúcsot a Cl− pedig egy szélesebb di�úzabb csúcsot mutat a koncentrációpro�lokon.

Amennyiben egyszer¶síteni szeretnénk a modelljeinket a nanopórusra és csak a "készü-

lékfunkció" (�device function�, az eszköz bemeneti és kimeneti jelei közötti viszonyt leíró
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52. ábra. A különböz® töltésmintázattal rendelkez® nanopórusok vázlatos rajza bipoláris
(fels® sor) és unipoláris csatornák (alsó sor) esetén, feltüntetve a csatorna össztöltését (Q).
Pirossal jelöltem a negatív, kékkel a pozitív töltéssel rendelkez® falrészt, a szürke szín sem-
leges, töltetlen falat jelöl. A csatornákra a továbbiakban az itt feltüntetett rövidítésekkel
utalok.

függvény) típusú viselkedés érdekel minket, akkor sem a vízmolekulák explicit jelenléte, sem

a csatorna sugara szerinti koncentrációpro�l nem fontos szabadsági fok a modellben. Elha-

nyagolásuk esetén is megkaphatjuk azokat az áramokat, amikkel az egyenirányító tulajdonság

adódik. A folyamatok molekuláris szint¶ megértéshez azonban fontosak lehetnek az atomi

szint¶ (más, kisebb elhanyagolásokat tartalmazó) modellek.

További szimulációs munkánkban [135] részletesebben is megvizsgáltuk a p és n régiók

szélességének hatását az ionáramokra, szelektivitásra és egyenirányításra. A f® motiváció

az volt, hogy az MD szimulációk eredményeihez egy pontban illesztett D értékek átvihet®k

legyenek más (az alapesethez hasonló) esetekre is. Az MD szimulációkban használt modellek

megegyeztek a korábban leírtakkal, a különbség csak a különböz® töltéss¶r¶ség¶ régiók mére-

te volt a csatornán belül (ld. 52. ábra). A csatornák azonosításához az nx1p1−x1 séma szerint

hivatkozok a továbbiakban, ahol x1 a csatorna σ = 0.4835 e/nm2 töltéss¶r¶ség¶ részének (n)

hossza a teljes hossz (H = 6,4 nm) arányában. Az indexeket csak két esetben használom,

ahol hiányoznak ott x2 = 1 − x1 = 0,5-nek kell érteni ®ket. Unipoláris esetben el®fordul

semleges fali töltés is, itt a régiót 0-val jelölöm. Munkatársaim az NP+LEMC szimulációk

és PNP számítások esetén, a korábbi eljárást követve, most is egy-egy MD szimulációban
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kapott áramok alapján illesztettek D értéket (a csatornán belüli térrészre), azonban most

minden Q-ra a bipoláris csatorna nyitó irányú térrel vett esetére történt az illesztés. Ezekkel

a di�úziós állandókkal folytak aztán a szimulációk záró irányú térrel és az unipoláris csa-

tornákkal. Az áramokra mindhárom módszer (és modell) esetén jó egyezést találtunk (xx.

ábra). Általánosan megállapítható, hogy a PNP módszer felülbecsüli az áramokat. Az is

látható, hogy a bipoláris és unipoláris esetek ugyanakkora Q értékhez tartozó áramai igen

hasonlóak. Ez különösen meglep® a Q = 0 esetben, azaz a 00 és az np csatornák esetén, hi-

szen ezek nagyon különböz®ek. Ahhoz, hogy ennek a jelenségnek az okát jobban megértsük,

megvizsgáltuk a koncentrációpro�lokat is (53. ábra; itt is látható, hogy a PNP felülbecsüli a

koncentrációkat is, és ez összefügg az áramoknál tett megjegyzéssel). Ha csak a koncentrá-

ciópro�lokat nézzük, els® ránézésre nem látszik, hogy mi az oka az áramok hasonlóságának.

Azonban, ha a Boda és munkatársai által használt [136, 137] elemzést alkalmazzuk, akkor

különböz® közelítésekkel megkaphatjuk a vezetést (g), vagy annak reciprokát, az ellenállást

az alábbi szerint:

g−1
i =

Uf

Ii
= − kBT

q2
iAD

pórus
i

∫ H/2

−H/2

dz

ci(z)
. (52)

Így kicsi Uf értékeknél a nanopórus ellenállását közelíthetjük a c−1
i (z) integráljával. A kon-

centrációpro�lok reciprokát ábrázolva (54. ábra) látszik, hogy az unipoláris esetben (00)

nagyjából konstans értékeket kapunk, míg a bipoláris esetnél a pórus falán lév® töltések

okozta aszimmetria miatt csúcsok és völgyek jelennek meg. Ez eddig is látszott a koncentrá-

ciópro�lokon, azonban a koncentráció reciproka esetén a görbe alatti területek megmutatják

a csatorna ellenállását. Ilyen esetekben a nanopórusra mint sorba kapcsolt ellenállások so-

rozotára tekinthetünk, így a z < 0 nm és z > 0 nm régiókban az unipoláris csatorna esetén

ugyanazt az értéket kaphatjuk a görbe alatti területre, míg bipoláris esetben ez különbözik.

Ha ezek az (52) integrál szerint összeadódnak, akkor hasonló értékeket kaphatunk az ellenál-

lásra, és ez magyarázza a hasonló áramokat is a két teljesen különböz®, csak össztöltésében

azonos csatorna esetén. A nyitó és záró irányú küls® tér esetén kapott áramadatok összeve-

tésekor rosszabb egyezést �gyeltünk meg az NP+LEMC és az MD technikával kapott értékek
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53. ábra. A három szimulációs módszerrel (MD: szimbólumok, NP+LEMC: folytonos vonal,
PNP: szaggatott vonal) kapott összáramok (zöld szín), Na+- (kék szín) és Cl−- (piros szín)
áramok a csatorna össztöltésének függvényében. A fels® sor ábrái +200 mV alkalmazott
potenciálkülönbséggel, míg az alsó sor -200 mV alkalmazott potenciálkülönbséggel végzett
szimulációk eredményeit mutatják. A bal oszlopban a bipoláris csatornákra, a jobb oszlopban
az unipoláris csatornákra kapott eredményeket ábrázolom.
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54. ábra. A három szimulációs módszerrel kapott koncentrációpro�lok (a) bipoláris és
(b)unipoláris csatornákkal végzett szimulációkból. A jelölések és színek megegyeznek a 53.
ábráéval.
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55. ábra. A Na+- (bal oszlop) és Cl−- (jobb oszlop) koncentrációk reciproka NP+LEMC
(folytonos illetve szagatott vonal) és MD szimulációkból (teli illetve üres szimbólumok),
bipoláris (np, zöld) és unipoláris (00, fekete), Q = 0 össztöltéssel rendelkez® nanopórusok
szimulációiból.

között. Ez az eltérés van ábrázolva az 53. ábrán a kinagyított részben. Ennek magyaráza-

taként meg�gyelhetjük az 55. ábrán, hogy a záró irányú elektromos tér esetén a kiüresedési

zónák az MD esetén sokkal mélyebbek (a reciprok értékek nagyobbak), mint az NP+LEMC

esetén. Az ábrán feltüntettem a két szimulációs technikával kapott integrálok arányát. Lát-

ható, hogy nyitó esetben Na+-ra 0,57 és Cl−-ra pedig 0,75 adódik, míg záró esetre ezek az

értékek 0,19 és 0,23. Ugyanezt a különbséget felnagyítva �gyelhetjük meg az egyenirányítás

mértékének ábrázolásakor (56. ábra), mivel a záró irányú küls® elektromos térrel kapott

áramértékek itt a nevez®ben szerepelnek. Az ábráról az is leolvasható, hogy a nanopórus

össztöltésének változtatásával egy szelektív és nem rekti�káló csatornából rekti�káló, de nem

szelektív csatornát kaphatunk. A kakukktojás a 00 nanopórus, amely sem egyenirányítást

sem szelektivitást nem mutat. Az unipoláris pórusok szelektivitásadatai nagyban hasonlíta-

nak a bipoláris pórusokéra, mivel ez a tulajdonság nagyban függ Q-tól. Az egyenirányítás
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56. ábra. Rekti�káció (fels® sor) és szelektivitás (alsó sor) a bipoláris (bal oszlop) és unipolá-
ris (jobb oszlop) nanopórusok össztöltésének függvényében, MD (szibólumok), NP+LEMC
szimulációkból (folytonos vonal) és PNP számításokból (szaggatott vonal) .
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természetesen sokkal hangsúlyosabb a bipoláris esetben, hiszen az ilyen csatornák sokkal

nagyobb aszimmetriával rendelkeznek. A szelektivitások ábrázolásakor felt¶nhet, hogy a

szelektivitásgörbék metszéspontja nem Q=0-nál vanak hanem kissé negatívabb Q értékek

felé eltolódva; ezt a kationok és anionok méretének és kölcsönhatásainak különbségével lehet

magyarázni.
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4. Összefoglaló

Doktori munkám során molekuláris szimulációs eszközökkel vizsgáltam különböz® pórusos

rendszerek adszorpciós és di�úziós tulajdonságait. A kutatáshoz új metodológiai fejleszté-

seket is végeztem. Összekapcsoltam a kutatóhelyen korábban kifejlesztett DMC és LEMC

szimulációs módszereket, megalkotva a DMC+LEMC technikát. Ez egy teljesen MC alapú

eljárás, segítségével meghatározhatók a komponensek árams¶r¶ségeinek hányadosai. El®-

nye, hogy direkt módon határozza meg a komponensáramokat, azonban az MC megközelítés

miatt az id®t nem explicit módon használja a szimulációkban. A membrántranszport vizs-

gálatának témájánál maradva, egy, a dinamikát MD alapokon kezel® eljárást is kifejlesztet-

tem. A DCV szemléletet alkalmazó PBD-MD technika lényege, hogy a nyomás beállítása a

kontrollrégiókban történik, de ezeket távolabb helyezzük a membrántól. Laborkísérleti mun-

kát végz® munkatársakkal is együttm¶ködve, molekuláris szimulációkkal tanulmányoztam

a kaolinit agyagásvány interkalációját, az interkalált kaolinitszemcsék lapkötegein id®nként

meg�gyelhet® lapleválást. A különböz® interkalálószerekkel alkotott komplexek jellemzése,

tulajdonságaiknak vizsgálata, illetve a lapleválás szimulációs vizsgálatai dolgozatom jelent®s

részét képezi. MD szimulációkat végeztem a nanopórusokban és egy biológiai ioncsatorná-

ban végbemen® ionáramlás különleges tulajdonságainak mikroszkopikus okainak megértésé-

re. Ezekben a munkákban a fontos vizsgált tulajdonság a szelektivitás és rekti�káció volt.

Az értekezésben bemutatott legfontosabb eredmények az alábbi tézispontokban foglalhatók

össze.
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Tézispontok:

Metodológiai fejlesztések

1. Kidolgoztam a teljesen MC alapú DMC+LEMC technikát, összekapcsolva a kutató-

helyen korábban kifejlesztett DMC és LEMC szimulációs módszereket. Az eljárás a

di�úzió hajtóerejét biztosító, a kisebb résztérfogatokban (transzportirányban felda-

rabolt szimulációs cella) el®írt kémiai potenciálokat egy iteratív algoritmussal adaptív

módon változtatja. Az új módszert sikeresen próbáltam ki modellmembránon keresztül

lejátszódó stacionárius anyagtranszport direkt szimulációjára.

2. Kifejlesztettem az ún. PBD-MD módszert, amely a kontrollcellákon alapuló megköze-

lítés logikáját követve alkalmas a membrántranszportot megvalósító szimulációkban a

hajtóer® fenntartására. Az eljárás f® vonásai, hogy az anyagtartályokat reprezentáló

kontrollcellákat távolabb helyezi a membrántól (így a perturbáló hatások a szimulációs

doboz szélén jönnek létre) illetve, hogy a kontrollrégiókban a nyomást tudjuk el®írni

vele (ahogy a membrántranszport kísérleti vizsgálataiban is). A módszer tesztelését

szilikalit-1 membránnal és egyszer¶ gázok egykomponens¶ és biner elegyeivel végeztem;

az eredmények jó egyezést adtak korábbi szimulációs és kísérleti munkákban kapott ér-

tékekkel.

Kaolinit interkalációjának és exfoliációjának szimulációi

3. A kaolinit-vendégmolekula rendszerek egyik f® jellemz®je a kaolinitszemcsében lev® la-

pok távolsága. A stabil, kísérletileg is kimutatható bázislaptávolságot az interkalált

molekulák mennyiségének a kapott bázislaptávolságok függvényében való ábrázolásá-

ból lehet megállapítani. A tapasztalatok szerint ez az eljárás megbízható eredményeket

ad, azonban feltételezésünk szerint nem egyetlen pontról van szó, hanem egy stabilitási

tartományról. Erre vonatkozóan stabilitási vizsgálatokat végeztem a vendégmolekulák

kémiai potenciáljának meghatározásával. A kémiai potenciálokat MD szimulációkból,
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termodinamikai integrálással határoztam meg. A számított eredmények alapján meg-

állapítottam, hogy a stabilitási tartomány a részecskeszám függvényében viszonylag

széles, és a korábban alkalmazott módszerhez illeszked®en ott van, ahol a bázislaptá-

volság minimálisan változik a növekv® vendégmolekula-tartalommal.

4. A kálium-acetát és az ammonium-acetát a kaolinit els®dleges interkalálószerei. A ve-

lük végzett interkalációs szimulációs vizsgálatokból megállapítottam a vendégmoleku-

lák lehetséges mennyiségét, elrendez®dését és a molekulák legjellemz®bb beállásait a

rétegközi térben. Mivel kálium-acetát és ammónium-acetát valóságban el®forduló víz-

tartalmú interkalációs rendszereire nem m¶ködik az egy komponens esetén korábban

alkalmazott stabil összetétel kijelölése, így célzott felderít® jelleg¶ szimulációkat vé-

geztem a valószín¶sített komplexek acetát- és víztartalmára vonatkozóan. Szimuláció-

immal megállapítottam a kísérletekben talált, szokásosnál nagyobb bázislaptávolságú

komplexeknek a (kísérletekben nehezen meghatározható) lehetséges összetételét, és se-

gítséget tudtam nyújtani a komplexek valószín¶ szerkezetének leírásában.

5. Az els®dleges interkalálószerekkel alkotott kaolinitkomplexek vizsgálatánál maradva, az

egymással rokon formamid, karbamid, és n-metil-formamid molekulák interkalációjá-

nak összehasonlítását is elvégeztem. A szokásos vizsgálatokon kívül (stabil rétegtávol-

ság, molekulaorientációk) ezekre a komplexekre kölcsönhatási energiákat is számítot-

tam és elemeztem, ennek segítségével feltártam a molekuláknak a kaolinit oktaéderes és

tetraéderes rétegével vett kölcsönhatásai közötti különbségeket. Az irodalmi forrásokat

meger®sítve, megállapítottam a kaolinit oktaéderes rétegének kitüntetett szerepét.

6. A kaolinit-metanol komplex létrehozása egy fontos köztes állomása a kaolinit exfoli-

álásának. A laboratóriumi kísérletekben kapott eredmények alátámasztására illetve

magyarázatára molekuláris szimulációs vizsgálatokat végeztem. Mivel a laboratóriumi

méréseknél nem zárható ki a víz jelenléte, ezért a szimulációkat vízmolekulák hozzáadá-

sával is elvégeztem. A metanol továbbá képes kémiai reakcióba lépni az agyagásvány
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bels® felületi OH-csoportjaival, és ennek hatása lehet a komplexek tulajdonságaira,

ezért a felületi OH-csoportok egy részének metoxi-csoportokkal való helyettesítésével

is végeztem szimulációs vizsgálatokat. Megállapítottam, hogy a felület módosításá-

nak mértéke csak kissé befolyásolja a kapott rétegtávolságokat. A kapott szimulációs

eredmények azt sugallják, hogy több kísérleti eredmény (a kísérleti eredményekben

tapasztalt változatosság) magyarázatára nem feltétlenül szükséges mobilis interkalált

metanol és/vagy víz jelenlétét feltételezni a rétegek között.

7. Kaolinit exfoliációjával (annak kezdeti fázisával) kapcsolatosan is végeztem szimuláci-

ókat, olyan részletesség¶ és méret¶ modellrendszerrel, amilyennel tudomásunk szerint

agyagásványokat el®tte még nem vizsgáltak. A kialakított életh¶ méret¶ kaolinitszem-

csének a körülötte lev®, elégséges mennyiség¶ interkalálószerrel együtt létrehozott mo-

lekuláris szimulációs modelljében egyszer kálium-acetát és víz alkotta az oldatfázist,

míg a másik esetben hexil-amin. Az els® esetben a kaolinitrészecske a teljes szimuláció

végére feltételezhet®en állandósult állapotba került, és további morfológiai változása,

így exfoliációja már nem volt várható. Ezzel szemben a hexil-aminnal végzett szi-

mulációban egy széls® kaolinitlap a szimuláció befejezésekor még intenzív morfológiai

változásban volt, mutatva a lapleválás folyamatát. Bár a teljes exfoliációs folyamat,

illetve az esetleges nanocs®-kialakulás a számítás limitált id®tartományán kívül esik, a

szimuláció mégis betekintést tudott nyújtani (atomi szinten) a nanocsövek/nanoteker-

csek kialakulásának kezdeti lépéseibe.

8. A kísérleti eredmények azt mutatják, hogy a kaolinitszemcsékr®l lehasadó, szabaddá

váló lapok sík geometriája megváltozik, feltekerednek, görbült, adott esetben nano-

csöves/nanotekercses szerkezetet vesznek fel. Az ilyen típusú folyamatok jobb megér-

téséhez valós méret¶, szabadon álló kaolinitlappal is végeztem atomi felbontású szi-

mulációkat. Az eredmények igen érzékenyeknek bizonyultak a potenciálmodellre, a

kölcsönhatások levágási hosszára, illetve a hosszú távú korrekciókra. A szimulációk-

ból kapott szerkezetek hasonlóak a kísérletileg kapott nagyfelbontású transzmissziós
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elektronmikroszkópos vizsgálatokban meg�gyelt struktúrákhoz: meg�gyeltem egyenle-

tesen meghajolt lapokat, nanocsöveket és kett®s feltekeredés¶ csöves szerkezeteket is.

Megállapítottam, hogy az INTERFACE modell használatakor az Si-O kötés egyensúlyi

kötéstávolságának csupán 1,5 %-nyi növelése elegend® ahhoz, hogy a feltekeredés az

elméletileg várt irányba forduljon.

Természetes és mesterséges nanopórusok szimulációi

9. Nanopórusok modellezésében szorosan együttm¶ködtem az NP+LEMC technikát és a

PNP módszert alkalmazó munkatársaimmal. Több vizsgálatsorozatban az általam vég-

zett MD szimulációk mint viszonyítási pontok, az eredményeimhez illesztett di�úziós

állandók mint bemeneti paraméterek voltak �gyelembe véve. A munkákból megálla-

pítható, hogy amennyiben egyszer¶síteni szeretnénk a modelljeinket, és csak az eszköz

bemeneti és kimeneti jelei közötti viszonyt leíró függvény viselkedése érdekel minket,

akkor sem a vízmolekulák explicit jelenléte, sem a csatorna sugara szerinti koncent-

rációpro�l alakja nem fontos a modellben. Elhanyagolásuk esetén is megkaphatjuk

azokat az áramokat, amikkel a várt egyenirányító tulajdonság adódik. A folyamatok

molekuláris szint¶ megértéshez azonban fontosak lehetnek az atomi szint¶ modellek.

123



124



Summary

The adsorption and di�usion properties of various porous systems were investigated using

molecular simulation tools. New methodological developments were made for the investiga-

tions of membrane transport. The formerly developed simulation methods of DMC and

LEMC were combined, resulting in the DMC + LEMC technique. This is a completely

MC-based method for determining the current density ratios of components in the case

of steady-state di�usion through a membrane. It has the advantage of directly determining

component currents, but the MC approach does not use time explicitly in simulations. Anot-

her method was developed which handles the dynamics of the system on a MD basis. This

(PBD-MD) technique uses the DCV approach, the pressure can be set in the control regions,

but they are placed farther away from the membrane. In cooperation with coworkers conduc-

ting experimental investigations, we have studied molecular intercalation of kaolinite clay,

and occasional delamination from the kaolinite particles. The characterization of kaolinite-

guest molecule complexes with di�erent intercalating agents, their structural properties, and

the simulation studies of the delamination process form a signi�cant part in my dissertati-

on. Further MD simulations were carried out to understand the microscopic causes of the

special properties of ionic �ows in nanopores and in a biological ion channel. In these works,

selectivity and recti�cation were the fundamental properties. The most important results

presented in the dissertation can be summarized in the following thesis points.
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Thesis points:

Methodological improvements

1. A fully MC based (namely DMC+LEMC) technique were developed, combining the

DMC and LEMC simulation techniques. This new method adaptively changes the

chemical potentials in the small subvolume elements by an iterative algorithm. These

chemical potential values (di�erences) are essential to provide the driving force for

steady-state di�usion. The new method was successfully tested for direct simulation

of steady-state mass transport through a model membrane.

2. Based on the control-cell approach, the so-called PBD-MD method were developed,

which is capable of maintaining the driving force for the membrane transport simula-

tions. The main features of the novel process are that the control cells (representing

the material reservoirs) are moved farther away from the membrane (thus perturbing

e�ects occur at the edge of the simulation box) and that the pressure values can be

prescribed in the control regions (similar as in membrane transport experiments). The

method was tested with silicalite-1 membrane for one component gases and also for bi-

nary mixtures of simple gases. The results were in good agreement with those obtained

in previous simulation and experimental works.

Simulations of kaolinite intercalation and exfoliation

3. One of the basic features of kaolinite-guest molecule systems is the distance between

the layers in the kaolinite grain. Stable, experimentally detectable, basal spacing can

be derived from plotting the amount of intercalated molecules as a function of the

resulting interlayer distances. Experience has shown that this method produces reliable

results, however, we assume that it is not a single point that represents the stable

complex, but rather a range of values. In this respect, stability studies were performed

by determining the chemical potential of the guest molecules. Chemical potentials
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were determined from MD simulations by thermodynamic integration. Based on the

calculated results, it was found that the stability range is relatively wide as a function

of intercalated particle number, and (in line with the previous method) is located where

the basal spacing does not change substantially with increasing guest molecule content.

4. Potassium acetate and ammonium acetate are primary intercalating agents of kaolini-

te. From the intercalation simulations the possible amount of intercalated molecules,

the arrangement of these guest molecules and the most characteristic orientation(s) of

the molecules in the interlayer space were determined. Since the previously used met-

hod for determining the stable composition for one component is not possible for the

water-containing intercalation systems of potassium acetate and ammonium acetate,

exploratory simulations of the acetate and water content of complexes were conduc-

ted. With these simulations, the possible composition of complexes with larger basal

spacing than usual can be determined (the composition is di�cult to determine in the

experiments). The results can also help to describe these most probable structure of

these complexes.

5. The intercalation properties of further primary intercalating agents, formamide, urea,

and n-methylformamide were compared by molecular simulations. In addition to the

usual properties (stable basal spacing, molecular orientations, etc.), the interaction

energies for these complexes were also calculated and analyzed. The results revealed

the di�erences between the interaction of molecules with the octahedral and tetrahedral

sheets of kaolinite. In accordance with the literature �ndings, the special role of the

octahedral sheet of kaolinite was con�rmed.

6. The formation of the kaolinite-methanol complex is an important intermediate step in

the exfoliation of kaolinite. Molecular simulation studies were performed to con�rm

and to help interpret the results obtained in the laboratory experiments. Since the

presence of water cannot be ruled out in experimental measurements, simulations were
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also performed by adding water to the system. In addition to that, methanol is able

to react chemically with the inner surface OH groups of the clay mineral and this may

have an e�ect on the properties of the complexes. The results showed that the extent

of surface modi�cation only slightly in�uences the calculated basal spacing values.

The simulation results also suggest that it is not necessary to assume the presence of

mobile intercalated methanol and/or water in the interlayer space in order to explain

the variability observed in the experimental results.

7. Molecular simulations of kaolinite exfoliation (its initial phase) were also carried out

with a model system of such detail and size that as to our knowledge clay minerals

have not been studied before. In the simulation system of the life-sized kaolinite

particle (formed with a su�cient amount of intercalating agent around it), the solution

phase in was potassium acetate and water (one case) or hexylamine (other case). For

the former case, the kaolinite particle was, presumably, in a steady state by the end

of the full simulation and no further morphological change, such as exfoliation, was

expected furthermore. In contrast, in the simulation with hexylamine, a terminal

kaolinite layer was still undergoing intense morphological changes at the end of the

simulation, showing a layer separation process. Although the entire exfoliation process

and a possible nanotube formation are beyond the accessible simulation time range,

the simulation provided some insight (at the atomic level) into the initial steps of such

nanotube/nanoscroll formation.

8. The experimental results show that the free-standing layers change their planar geo-

metry, and tend to curl or form nanoscrolls. For a better understanding of this process,

atomic simulations were performed with a life-sized, free-standing, single kaolinite layer.

The results proved to be very sensitive to the potential model, the cut-o� length of the

interactions and the applied long-term corrections. The structures obtained from the

simulations are similar to the structures observed experimentally by high-resolution

transmission electron microscope examinations: uniformly bent sheets, nanotubes and
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also twin-tube structures could be observed. Using the INTERFACE model, and inc-

rease of the equilibrium Si-O bond length by only 1.5% found to be su�cient to change

the curling direction into the theoretically expected direction.

Simulations of natural and arti�cial nanopores

9. The simulation investigations of nanopores were conducted in close collaboration with

my colleagues who used the NP+LEMC technique and the PNP method. I carried

out MD simulations for various systems and the results were used as reference points,

and the di�usion constants �tted to my results were considered as input parameters in

other simulations. From the joint results it can be stated that if we want to simplify

our models and we are only interested in the behavior of the device function, neither

the explicit presence of water molecules nor the shape of the concentration pro�le are

important degrees of freedom in the model systems. Even if these are neglected, we

can obtain the currents that give the expected recti�cation property. At the molecular

level, however, atomic-scale models can be important for understanding the processes

at the molecular level.
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