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A kutatások el®zményeA víz nagy dielektromos állandója és er®s szolvatáiós készsége révén az ionos és polárosanyagok kit¶n® oldószere. Emiatt nem sak a tiszta víz, hanem a vizes oldatok tanulmányozásais fontossá vált. Ezen vizsgálatok részét képezi az elektrolitoldatok tanulmányozása, hiszenelektrolitoldatokkal életünk majdnem minden területén találkozunk. E kutatásnak egy részétérintem a szerkezet meghatározása kapsán, ugyanis ahhoz, hogy megértsük ezen rendszerekviselkedését, a mikroszkopikus szerkezet ismerete elengedhetetlen.A szerkezetmeghatározás problematikája, hogy önmagában sem a kísérletek kiértékelése,sem az elmélet nem hozza meg a kívánt eredményt. Kísérleti úton, els®sorban (a kevés számú)di�rakiós módszereket alkalmazva, nem áll rendelkezésre elég informáió ahhoz, hogy feltérké-pezzük az oldatok szerkezetét. Az elméleti megközelítés kapsán is azt kell mondanunk, hogymég egészen egyszer¶ molekuláris folyadékok szerkezetének elméleti leírása sem megoldott.Az elméleti megközelítésb®l származtatható módszer, a számítógépes szimuláió, a folyadék-szerkezet leírásának egy lényegesen perspektivikusabb módja, azonban itt a kölsönhatási po-teniálok pontosságával kapsolatos problémakörbe ütközünk.Az MTA SZFKI Neutron�zikai Osztályának munkatársai már évekkel ezel®tt megkezdték amolekuláris folyadékok szisztematikus szerkezetvizsgálatát, köztük az elektrolitoldatok (pl. HCl,LiCl, RbBr oldatainak [Harsányi, 2005℄) tanulmányozását. Munkám ebbe a kutatási iránybailleszkedik bele.Célkit¶zésekPhD munkám élja az volt, hogy az elektrolitoldatok szerkezetének megbízható leírásáhozdolgozzunk ki egy olyan eljárást, amely a kísérleti (neutron- és röntgendi�rakiós, illetve akés®bbiekben EXAFS) adatokon alapul, de nagymértékben felhasználja molekuláris dinamikaiszámítógépes szimuláiók eredményeit is.Erre azért van szükség, mert az általunk vizsgált rendszereknél a molekuláris dinamiká-val létrehozott szerkezet kísérleti eredményekkel való összevetése során megállapítható, hogya számított szerkezet nem minden részletében felel meg a kísérleti adatok által reprezentált�valóság�-nak. Így szükséges ezen molekuláris dinamikai számítások �nomítása a rendelkezésreálló kísérleti adatok segítségével. Ez egyben azt is jelenti, hogy az elméleti és a kísérleti utatössze kell kötni: ennek egy lehetséges módját mutatom be dolgozatomban.E megközelítés eredményeként az elektrolitoldatoknak olyan, sokezer részeskét tartalmazó1



modelljeit állíthatjuk el®, amelyek a di�rakiós eredményeket hibán belül reprodukálják ésegyidej¶leg a lehet® legközelebbi kapsolatba hozhatók a szimuláiós eredményekkel.Olyan módszer létrehozását és tesztelését próbáltuk megvalósítani, amely a kés®bbiekbenlehet®vé teszi az elektrolitoldatok szerkezetének rutinszer¶ meghatározását alapmérések és szi-muláiós eredmények felhasználásával.Természetesen élkit¶zés volt az is, hogy az általunk vizsgált modellrendszerek szerkezetétmegadó szerkezeti paramétereket (radiális eloszlásfüggvény, szögeloszlás, koordináiós számok)meghatározzuk és tanulmányozzuk.A kutatás el®rehaladtával újabb élkit¶zés is született, mely a molekuláris dinamikában al-kalmazott poteniálokkal kapsolatos. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a különböz® víz-modellek kapsán tudunk-e javaslatot tenni arra, hogy melyik vízpoteniállal érdemes egy egy-szer¶ elektrolitoldat szerkezetét modellezni úgy, hogy már a szimuláióval is a lehet® legközelebbkerüljön a di�rakiós kísérleti eredményekhez.Alkalmazott módszerekA folyadékot alkotó atomok nem rendelkeznek id®ben állandó pozíiókkal, azonban a pil-lanatnyi pozíiók között korreláiók vannak, így a szerkezetet korreláiós függvényekkel lehetleírni. Több atomfajtából álló rendszereknél problémát jelent, hogy nem áll rendelkezésre ele-gend® számú mérési eredmény a szerkezetet (kéttest korreláiók szintjén) leíró pariális radiáliseloszlásfüggvények egyértelm¶ kiszámításához.Ezért szükséges egy olyan módszer, amely lehet®vé teszi egyrészt a kondenzált anyagok szer-kezetének az atomi pariális radiális eloszlásfüggvényeknél behatóbb tanulmányozását, más-részt több olyan nem di�rakiós forrásból származó ismeret beépítését is lehet®vé teszi amodellbe, ami feloldhatja a kevés számú di�rakiós mérési eredmény problémáját. Ennek akövetelménynek felel meg a fordított (Reverse) Monte Carlo számítógépes szimuláiós módszer[MGreevy, 1988℄.Az eljárás a szimuláiós dobozban található atomokat mozgatja a Monte Carlo módszer-nek megfelel®en úgy, hogy a szimuláió végeztével az atomok elhelyezkedéséb®l számított tel-jes szórásból származó szerkezeti függvény, F (Q), konzisztens legyen a megfelel® mért szórásifüggvénnyel. Esetünkben a nem di�rakiós mérésb®l származó ismereteket a molekuláris di-namikával készített pariális radiális eloszlásfüggvények jelentették. E megközelítést, azaz azt,hogy a Reverse Monte Carlo szimuláiókban a di�rakiós méréseken kívül molekuláris dinamikaipariális radiális eloszlásfüggvényeket, mint kvázikísérleti adatokat is felhasználjunk, els®ként2



2004-ben alkalmazták RbBr oldaton [Pusztai, 2008℄. E munka folytatásaként szisztematikusanmegvizsgáltuk egyrészt a módszer teljesít®képességét, másrészt (azok számos el®nyös tulaj-donsága miatt) a ézium-halodenidek vizes oldataink szerkezetét. A módszer lényegét az 1.sematikus ábrával foglalhatjuk össze.A vizsgálatokhoz tehát röntgen- és neutrondi�rakiós mérések és molekuláris dinamikaiszámítások eredményeit egyidej¶leg vettem �gyelembe a Reverse Monte Carlo számítógépesmodellezési eljárás segítségével. Így a folyadékszerkezet olyan, sokezer részeskét tartalmazómodelljeit állítottam el®, amelyekb®l a rendszer minden olyan tulajdonsága meghatározható,amely a részeskék koordinátáiból számítható.A dolgozatban szerepl® eredmények (di�rakiós adatok és molekuláris dinamikai szimuláiókeredményeinek felhasználásával) a Reverse Monte Carlo módszer segítségével születtek. Ezútonszeretnék köszönetet mondani Gereben Orsolyának a molekuláris dinamikai szimuláiók, mígPusztai Lászlónak a kísérleti eredmények rendelkezésemre bosátásáért.

1. ábra. Megközelítésünk egyes lépéseit összefoglaló sematikus ábra.3



Új tudományos eredmények1. A ézium-�uorid, ézium-klorid, ézium-bromid és ézium-jodid vizes oldatain végzettmolekuláris dinamikai (MD) szimuláiók eredményeib®l számolt teljes szórási szerkezetifüggvényeket összevetettem a röntgen- és neutrondi�rakiós mérésekb®l nyert függvények-kel. Megállapítottam, hogy a négy kölsönhatási ponttal rendelkez®, merev vízmodellekreprodukálják leginkább a kísérleti adatokat. Ezen a típuson belül a polarizálható és nempolarizálható modellek között nem lehet különbséget tenni, mivel az adatsorok bizonyosrészeit a polarizálható, más részeit pedig a nem polarizálható poteniálok írják le jobban.2. Híg oldatoknál valamennyi vízmodell (merev, polarizálható; merev nem polarizálható;�exibilis, nem polarizálható) esetén az ion-víz kölsönhatásokat tükröz® MD gij(r)-ek arendelkezésre álló kísérleti eredményekkel konzisztensnek találtam. A víz-víz kölsönhatástmegadó gij(r)-ek illesztése nem minden vízmodell alkalmazása esetén volt sikeres: e térena négy kölsönhatási ponttal rendelkez® modellek bizonyultak jobbnak. A töményebboldatokban az MD és az azt �nomító fordított (Reverse) Monte Carlo (RMC) gij(r)-ek között több helyen inkonziszteniát találtam, amelyek a vízszerkezetben, a kation-víz korreláiók leírásánál, valamint bizonyos oldatoknál az anion-víz kapsolatot jellemz®
gij(r)-eken jelentkeznek.3. A koordináiós számokat, illetve eloszlásukat tekintve a tiszta MD és az RMC-vel �nomí-tott MD számítások a legtöbb esetben (a koordináiós szám meghatározásának hibájánbelül) azonos eredményeket adtak. CsF és CsBr oldatokra az átlagosnál nagyobb eltérésttaláltam az anion körüli vízmolekulák számát, illetve CsF esetében még a vízmolekulákkörüli vízmolekulák számát illet®en is. Ezen eltérések abból származnak, hogy az MD job-ban meghatározott (azaz kevésbé ��exibilis�) H-hidas kötésrendszer kialakulását feltételezi,mint ami kísérleti eredményekkel összhangba hozható.4. A konentráió növekedésével, valamint a jelenlév® anionok méretének növekedésével akation hidrátszférájában található vízmolekulák száma sökken. Számszer¶sítve, a Cs+ionok hidrátszférájában a konentráió, és némiképp az ellenion függvényében 8 (híg oldat)- 5 (tömény oldat) vízmolekula található.5. Az anionok körül a konentráió függvényében 7 (híg oldat) - 5 (tömény oldat) vízmolekulatalálható. Az anionok közelében elhelyezked® hidrogénatomok számából megállapíthatjuk,hogy az anionok hidrátszférája kevésbé di�úz a kationokéhoz képest. Továbbá azt is kije-4



lenthetjük, hogy az anion körül lév® legtöbb vízmolekula pontosan egy hidrogénatomjával(azaz H-hidas kötéssel) kapsolódik az anionhoz.6. A H-hidas kötések tanulmányozása során megállapítottam, hogy a di�rakiós adatokkalvaló konzisztenia érdekében a vízmolekulák közötti H-kötéseknek jóval er®teljesebbenkell torzulniuk az optimális egyenes szöghöz képest, mint az anionhoz köt®d®eknek.Irodalmi hivatkozások listája[Harsányi, 2005℄ Harsányi, I.: Elektrolitoldatok szerkezetének vizsgálata számítógépes szimu-láiós módszerekkel, PhD értekezés, ELTE TTK, Kémia Doktori Iskola (2005)[Pusztai, 2007℄ Pusztai, L., Harsanyi, I., Dominguez, H., Pizio, O.: Assessing the level ofonsisteny between di�ration experiments and interation potentials: A ombined moleulardynamis (MD) and Reverse Monte Carlo (RMC) approah, Chem. Phys. Lett. 457 96-102(2008)[MGreevy, 1988℄ MGreevy, R. L., Pusztai, L.: Reverse Monte Carlo simulation: A newtehnique for the determination of disordered strutures, Mol. Sim. 1 359-367 (1988)[Pusztai, 1999℄ Pusztai, L.: Partial pair orrelation funtions of liquid water, Phys. Rev. B 6011851-11854 (1999)
A tézisekhez kapsolódó tudományos közlemények1. Mile, V., Pusztai, L., Dominguez, H., Pizio, O.: Understanding the Struture ofAqueous Cesium Chloride Solutions by Combining Di�ration Experiments, MoleularDynamis Simulations, and Reverse Monte Carlo Modeling, Journal of Physial Chem-istry B 113 10760-10769 (2009)2. Mile, V., Gereben, O., Kohara, S., Pusztai, L.: On the struture of aqueous esiumbromide solutions: Di�ration experiments, moleular dynamis simulations and ReverseMonte Carlo modeling, J. Mol. Liq., nyomdában (Online: 2010. augusztus 15.)5
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2. ábra. Egy pillanatfelvétel a 15 mol%-os CsCl oldatról. Cs+: barna, Cl−: zöld, O: piros ésH: fehér. A Cs+-ion közvetlen környezetében láthatjuk, hogy az MD szerinti hidrogénkötéseshálózat (fekete vonal) a valóságnál sokkal rendezettebb. Azt is meg�gyelhetjük továbbá, hogy aH-hidak els®sorban a vízmolekulák között bomlanak fel, míg az anion-víz kapsolatok nagyobbarányban maradnak meg. 7


