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1. Bevezetés és a munka célkitűzései

Az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb figyelem összpontosult a légkörkémiára.
Ez a meglehetősen fiatal tudományág alapvetően kísérleti módszerekkel dolgozik,
habár jóllehet, a légköri folyamatok kísérleti tanulmányozása eléggé nehézkes. A
lehetőségeket ugyanis nagyban leszűkíti a tény, hogy a kísérleteket ellenőrzött at-
moszférikus körülmények között kell végezni, valamint hogy egyszerre több anyag
mérését kell kivitelezni. Az elméleti módszerek, azon belül is a számítógépes szi-
mulációk kiegészíthetik és alátámaszthatják a gyakorlati megismerést. Numerikus
módszereket használtak már sikerrel számos esetben rendkívül bonyolult reakció-
mechanizmusok egyszerűsítésére kitűntetett reakciók és reaktánsok beazonosítása
alapján. Elméleti módszerek keretében képesek lehetünk a vizsgált folyamat főbb
jellegzetességeinek és elemeinek megragadása révén modelleket alkotni. A modell
alapján végzett sikeres jóslatok aztán igazolhatják az elmélet helyességét.

Számítógépes szimulációk segítségével még ennél is tovább mehetünk, mivel ál-
taluk lehetővé válik kísérletek végzése az elméleti modelleken, ez pedig egy sor
olyan részletre deríthet fényt, amik a kísérletező előtt rejtve maradnak. Atomi
felbontású szimulációk biztosítják a vizsgált folyamat mikroszkopikus részleteinek
megfigyelését, valamint – ami legalább annyira fontos vagy még jobban – lehetővé
teszik sokaságátlagok számítását a modellrendszeren mindenféle közelítés alkalma-
zása nélkül.

Munkám során elméleti módszereket használtunk a két legnagyobb mennyiség-
ben előforduló légköri szilárd részecske, jég és korom tanulmányozására. A mik-
roszkopikus megközelítés kívánatos a fenti két szilárd részecske hatásának mély
megértéséhez. Kutatásomat három főbb, jéggel és korommal kapcsolatos téma köré
csoportosíthatjuk.

Az első kutatási terület illékony szerves molekulák, úgy mint az aceton, a han-
gyasav és a benzaldehid jégfelületen történő adszorpcióját foglalja magában. Ezek
az illékony molekulák többnyire emberi forrásból jutnak a légkörbe, és feltételezik
róluk, hogy jelentős szerepük lehet a légkör kémiájában egyrészt fotolízistermékeik,
másrészt a belőlük képződő troposzférikus ózon révén.

A második témám a víz koromszemcse felületén zajló adszorpciójára fókuszál. A
leginkább repülőgépek által kibocsátott korom szerepe a jégszemcsék formálódásában
és képződésében tagadhatatlan egy túltelített közegben. A részecskék képződésének
mechanizmusa, valamint főbb mozzanatai egyelőre ismeretlenek.



A harmadik téma a koromszemcsék reaktivitásával kapcsolatos. Itt azt vizs-
gáltam, hogy a koromszemcsék miképpen befolyásolják policiklusos aromás szén-
hidrogének (PAHmolekulák) OH gyök (ami köztudottan az egyik legnagyobb mennyi-
ségben előforduló legköri oxidálószer) álta kiváltott oxidációját.

2. Eredmények

A legfontosabb, dolgozatban bemutatott eredmények az alábbiak szerint tematizál-
hatók.

2.1. Aceton, hangyasav és benzaldehid adszorpciója jég felületén.

1. A három vizsgált molekula adszorpciója csak kis nyomásokon írható le a Lang-
muir izoterma segítségével, ahol az adszorbeált molekulák elég távol vannak
egymástól ahhoz, hogy adszorpciójuk függetlenül történjék egymástól. Na-
gyobb nyomásokon az adszorpciós izoterma eltér attól, amit a Langmuir és a
BET elmélet az izotermák kis nyomásokhoz tartozó részének illesztése alapján
jósol.

2. Nagyobb felületi borítottságnál sem a Langmuir, sem a BET izoterma nem
alkalmazható, ugyanis az adszorbeált molekulák közötti laterális kölcsönhatá-
sok nem elhanyagolhatók. Ezen felül az adszorpciós helyek sem ekvivalensek
egymással, ugyanis mivel az orientációs preferenciák módosulnak a nyomás
növekedésével, így az adszorbeált molekulák sem kötődhetnek a felülethez
ugyanúgy.

3. A Γ(prel) izotermák monoton emelkedése többrétegű adszorpció jelenlétére
utal valamennyi vizsgált molekula esetében.

Aceton adszorpciója jégfelületen

4. Az adszorpció során az aceton molekulák által alkotott monoréteg nem bi-
zonyul túlzottan stabilnak.

5. Az adszorbeált aceton molekulák kétváltozós adszorpciós térképe fekvő orien-
táció kitűntetettségét mutatja kis nyomáson, ahol a vízek két hidrogénatomja
és az aceton karbonil szénatomja között két hidrogénkötés létesülhet. Ezt a



kölcsönhatási energiák eloszlása is alátámasztja. A növekvő nyomás egy má-
sodik orientáció megjelenését vonja maga után, amiben az aceton molekulák
csak egy hidrogénkötés kialakítására képesek a jéggel. Ebben az orientá-
cióban a molekulák síkja merőleges a felületre, ezáltal lehetőség nyílik a felületi
molekulák számának maximalizására. Azokban a rendszerekben, ahol má-
sodik rétegbeli molekulák is megtalálhatók, egy harmadik orientáció is azono-
sítható, ami olyan aceton molekulák jelenlétére utal, melyek karbonil csoportja
a felülettel ellentétes irányba mutat. Ezt a molekuláris orientációt a második
réteg molekulái tudják stabilizálni.

6. A számolt és a mért eredmények közötti egyezés nagyon jónak tekinthető.
A kísérleti adszorpciós hőt kitűnően reprodukáltuk a szimulációban ((-51.4 ±
1.3) kJ mol−1), ugyanakkor a szimulált és a mért adszorpciós izotermák össze-
hasonlítása nem egyértelmű a rendelkezésre álló kísérleti adatok sokfélesége
miatt. Az általunk meghatározott Γ(prel) izoterma eltérése a mért görbéktől
hozzávetőleg ugyanakkora nagyságrendű, mint a kísérleti görbék egymáshoz
képesti eltérése.

Hangyasav adszorpciója jégfelületen

7. A hangyasav molekulák telített monorétege meglehetős stabilitást mutat.

8. Kis felületi borítottság esetén a hangyasav molekulák merőleges elhelyezkedése
preferált. Ebben az orientációban a hangyasav molekulák a felülettel két
kivételesen erős hidrogénkötés kialakítására képesek. Nagyobb nyomáson egy
második és harmadik (ugyancsak merőleges) orientáció is megjelenik. Ezek-
ben az orientációkban csak egy hidrogénkötés kialakítására képesek a felület-
tel a hangyasav molekulák, bár egy molekula az említett orientációk valame-
lyikében vagy két O-H· · ·O hidrogénkötést alakít ki egy másik molekulával
ugyanabból az adszorpciós rétegből, vagy egy O-H· · ·O és egy C-H· · ·O tí-
pusú hidrogénkötés alakítható ki a következő rétegbeli molekulák egyikével.
Ezeknek a hidrogénkötéses motivumoknak a jelenléte azt sugallja, hogy végső
soron valamennyi hangyasav molekula részt vehet egy, az adszorpciós rétegeken
átívelő hidrogénkötéses rendszer felépítésében. A legkülső rétegben adszor-
beált molekulák fekhetnek akár a felülettel is párhuzamosan, és így az alattuk
elhelyezkedő molekulákkal alakíthanak ki hidrogénkötéseket.

9. A szimulációs eredmények összevetése a munkánkkal párhuzamosan végzett
mérések eredményével azt mutatja, hogy a szimulált jellemzők egy 20 K-



nel magasabb hőmérsékletű pontsoron kapott eredményekkel mutatnak jó
egyezést. Ez az eltolódás valószínűleg egyfelől a kondenzációhoz tartozó µ0
meghatározásának bizonytalanságából fakad a szimulációban, illetve másfelől
a p0 érték extrapolálásához használt Antoine paraméterek megbízhatósága
ugyancsak kérdéses.

Benzaldehid adszorpciója jégfelületen

10. Az adszorbeált benzaldehid molekulák monorétege széles tartományban bi-
zonyult stabilnak.

11. Három főbb orientácót különíthetünk el a felületen. Az első, fekvő orientáció
kedvez a benzaldehidek és a vízmolekulák közötti hidrogénkötés kialakításá-
hoz. Kedvez továbbá a benzolgyűrű körüli fokozott elektronsűrűség és az
erősen elektronegatív víz oxigének közötti kölcsönhatásnak is. A második
orientációban a benzaldehidek merőlegesek a felületre, ezáltal már csak egy
hidrogénkötés létesülhet a jéggel. A harmadik orientációban a karbonil csoport
a gázfázis felé mutat. Ezen orientáció megjelenéséhez a következő rétegbeli
molekulák jelenléte is szükséges.

12. Az adszorpciós izoterma ugyanúgy, ahogy a kapott adszorpciós hő ((-59.4 ±
5.1) kJ mol−1) is kiváló egyezést mutat a munkánkkal párhuzamosan végzett
kísérletek eredményével ((-61.4 ± 9.7) kJ mol−1).

2.2. Víz adszorpciója kormon

13. Kémiai szempontból a mi modellszemcséink valósághűbbeknek tekinthetők,
mint a korábbi vizsgálatokban használtak, ugyanis a mi szemcséink szerkezetét
optimáltuk a reaktiv AIREBO potenciál segítségével, miután a porozitás nö-
velése érdekében lyukakat hoztunk létre a szemcsék rétegeiben.

14. Az elsőként adszorbeált vízmolekulák olyan pozíciókat foglalnak el, amik az
üreg lokálisan nagyobb görbületű falához vannak közel.

15. Az adszorpció fő hajtóereje egy már üregbeli és egy újonnan adszorbeált víz-
molekula közötti lehetséges hidrogénkötés. Emiatt az első molekulák adszor-
pciójának kiemelt jelentősége van. Az első molekulák megjelenése kisebb
nyomásértékek felé eltolható COOH csoportok üregbeli elhelyezésével. Az



adszorpciós kapacitást nem befolyásolja a COOH csoportok jelenléte, de az
üregek hamarabb megtelnek vízzel.

16. Az üreg morfológiája befolyásolja az adszorpció hatékonyságát: minél gömb-
szerűbb a pórus, annál hatékonyabban tud feltöltődni.

2.3. Koromszemcsék reaktivitása

17. Egy új módszert javasoltunk a koromszemcséknek a PAH molekulák OH gyök
általi oxidációjára gyakorolt hatásának tanulmányozására. A reaktivitás tanul-
mányozásához a gázfázisú reakció sebességi állandóját hasonlítottuk ahhoz, a-
mikor a reakció a korom felületén játszódik le. A modellben a kölcsönhatási en-
ergiákat a semi-empirical-dispersion (SE-D) módszer keretein belül számoltuk,
ami a diszperziós kölcsönhatás egyszerű, de hatékony leírását teszi lehetővé.

18. Az oxidációs reakció kinetikáját a TST modell segítségével írtuk le.

19. A PAH molekulák fiziszorpciója nem befolyásolja sem a belső rezgési, sem az
elektronikus szabadsági fokokat. A felülettel párhuzamos síkban történő forgás
és haladás is változatlan marad, ugyanakkor a felületre merőleges mozgások
gátoltá válnak, és ezért rezgésekként kell kezelnünk őket.

20. A haladó, forgási és rezgési mozgásokat a merev rotor és harmonikus oszcillátor
közelítések keretein belül kapott analitikus összefüggések alapján írtuk le.

21. Eredményeink tükrében a korom elsődleges gátló hatását, ami egyszerűen ab-
ból fakad, hogy eltakarja a PAH molekula egyik oldalát a OH gyök támadása
elől kompenzálja az átmeneti állapot energianyeresége. A két hatás együttes
kioltódása azt eredményezi, hogy a PAH molekulák OH gyök által történő
oxidációjának sebességi állandója rendkívül hasonló ahhoz, amit akkor ka-
punk, ha a PAH molekula hibátlan, szénatomokat tartalmazó felületen ad-
szorbeálódik.
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