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BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK 

A tenzidek amfipatikus szerkezetű, egymástól elkülönülő apoláris és poláris 

molekularésszel rendelkező molekulák. Ezzel a molekulaszerkezettel magyarázható, 

hogy a tenzid molekulák hajlamosak a felületen való felhalmozódásra, ezáltal 

csökkentik a folyadék tömbfázis felületi feszültségét. Ezt az igen kedvező 

tulajdonságot használják a vegyipar számos területén. 

A víz/levegő határfelületen adszorbeálódó tenzidek molekuláris szintű elrendeződése 

jól ismert: poláris molekularészük a poláris közeg felé, míg apoláris szénhidrogén 

láncuk a hidrofób kölcsönhatás következtében a levegő felé fordul. Keveset tudunk 

azonban az adszorpció következtében kialakult határréteg atomi felbontású 

szerkezetéről, más szóval arról, hogy a poláris fejcsoport atomjainak, 

atomcsoportjainak milyen elrendeződése valósul meg a vizes közegben, illetve arról, 

hogy milyen konformációt vesz fel az alkillánc a határfelületen. A határfelület atomi 

szintű felbontásának vizsgálata kísérleti úton még csak néhány évtizede lehetséges, 

és kevés tanulmány foglalkozik a szakirodalomban tenzidek víz/levegő határfelületen 

kialakult adszorpciós rétegének szerkezetvizsgálatával. Az érzékeny 

szerkezetvizsgáló technikák és az elméleti megközelítések mellett rendkívüli 

lehetőséget rejtenek magukban a rohamosan fejlődő számítógépes szimulációs 

módszerek. Számítógépes szimuláció során egy általunk meghatározott 

modellrendszerrel helyettesítjük a valódi rendszert. A modellrendszer tulajdonságait 

egzakt módon, közelítések alkalmazása nélkül tudjuk meghatározni. Ez azt is jelenti, 

hogy a számítógépes szimuláció képes az elméleti megközelítések érvényességét 

alátámasztani, azonban a szimuláció során alkalmazott modellrendszer 

megfelelőségét csak kísérleti adatokkal való egyezés igazolhatja. 

Doktori munkám során érzékeny felületvizsgáló technikák hiányában a molekuláris 

dinamika nevű számítógépes szimulációs módszert alkalmaztam, hogy 

meghatározzam különböző szerkezetű tenzidek által víz/levegő határfelületen 

létrehozott adszorpciós rétegeinek szerkezetét atomi felbontásban. Szisztematikusan 

megvizsgáltam a határfelület atomi felbontású összetételének változását a i) 

fejcsoport szerkezetének (kationos, anionos, nem ionos), ii) az alkillánc hosszának (5 

≤ Cn ≤ 12, ahol n a szénatomok száma az alkilláncban), valamint a iii) felületi 

koncentráció függvényében is. Munkám másik célja az volt, hogy megvizsgáljam, 

hogy az eredetileg szilárd/gáz határfelületen lejátszódó adszorpciós folyamatok 
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leírására kidolgozott két, monomolekulás adszorpciós réteget feltételező modell – a 

Langmuir és Volmer – közül melyik elmélet alkalmasabb a víz/levegő határfelületen 

megvalósuló adszorpciós folyamatok jellemzésére. Más szóval, hogy az általam 

vizsgált rendszerekben kialakult adszorpciós rétegben a tenzid molekulák a Langmuir 

modellnek megfelelő rögzített, vagy a Volmer modellnek megfelelően mobil 

adszorpciós helyeken kötődnek meg. 

 

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

SZIMULÁCIÓK: Doktori munkám során a determinisztikus molekuláris dinamika 

számítógépes szimulációs módszert alkalmaztam a határréteg szerkezetének 

megismerésére és dinamikus tulajdonságainak meghatározására. 

ANALÍZIS: Kutatócsoportunk munkatársai által 2008-ban kifejlesztett ITIM 

(Identification of Truly Interfacial Molecules) módszert alkalmaztam a határfelület, 

illetve a határfelület alatt húzódó mélyebb molekuláris rétegeket alkotó atomok, 

atomcsoportok meghatározására. 

 

ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

A doktori munka során elért tudományos eredményeim a következő tézispontokban 

foglalhatók össze: 

1. Megállapítottam, hogy ionos tenzidek esetén az ellenionok tömbfázisbeli 

eloszlását a felületi koncentráció befolyásolja. A felületi koncentráció 

növekedésével a szolvatáció szabadenergiájában meghatározóvá válik az 

entrópia mellett a fejcsoportok és az ellenionok közötti vonzó kölcsönhatásból 

származó energiatag. 

2. Megmutattam, hogy a tenzid molekulák alkilláncának határfelületi 

konformációjában fejcsoport szerkezete nem játszik szerepet, az csak a 

szénhidrogénlánc hosszától és a felületi koncentrációtól függ. 

3. Megállapítottam a különböző szerkezetű tenzidek által létrehozott határfelületek 

érdességét vizsgálva, hogy ionos tenzidek esetén a fejcsoport atomjai jobban 

növelik a felszín érdességét, mint az alkoholok funkciós csoportja. 
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4. A tenzidek bemerülési mélységét vizsgálva megállapítottam, hogy ionos tenzidek 

határfelületi elrendeződése eltér az alkoholok esetén tapasztalt elrendeződéstől. 

Míg az alkohol molekulák fejcsoportjai csak a vizes fázis legfelső rétegébe, addig 

az ionos felületaktív molekulák fejcsoportjai a vizes fázis mélyebb rétegeiig 

merülnek be. Az ionos fejcsoport bemerülésének hajtóereje a csoport teljes 

hidratációja. A fejcsoport mélyebb vizes rétegekig való bemerülése okozza, hogy 

az alkillánc néhány szénatomja is a tömbfázisba merül. 

5. Megállapítottam, hogy az eredetileg szilárd/gáz határfelületen lejátszódó 

adszorpció leírására kidolgozott, a rögzített kötőhelyeket feltételező Langmuir és 

a mobil kötőhelyeket feltételező Volmer modellek közül eredményeink a mobil 

adszorpciós helyeket feltételező Volmer modell érvényességét támasztják alá.  

6. Megmutattam, hogy bár a laterális dinamikát befolyásolja a felületi koncentráció, a 

fejcsoport szerkezete és az alkillánc hossza is, a diffúziót jellemző 

karakterisztikus idők minden szimulált rendszerben egy nagyságrendbe esnek a 

víz tömbfázisbeli háromdimenziós diffúziójára meghatározott karakterisztikus 

idővel.  

7. A vízmolekulák hidrátburokbeli átlagos tartózkodási ideje és a hidrátburkot alkotó 

vízmolekulák tömbfázisbeli vizekkel való, valamint a határfelületi, de nem 

hidrátburokbeli vízmolekulák szintén tömbfázisbeli vízmolekulákkal való 

kölcsönhatási energiák értékeinek vizsgálata során megállapítottam, hogy a 

tenzidek laterális diffúziója nemcsak szabad, de ezt a mozgást a molekulák a 

hidrátburkot alkotó vizektől függetlenül végzik. 

 

TOVÁBBI KUTATÁSI CÉLOK 

A kutatómunka két irányba haladhat tovább. A szimulációs adatok alapján a 

University of Rome „Tor Vergata” és University of Vienna egyetem professzora, 

Marcello Sega együttműködésével meghatározható a tenzidek kollektív dinamikája a 

határfelületen. Másrészt a meglévő szimulációs rendszerek egy érdekes felületaktív 

molekulacsoport szimulációs vizsgálatát teszik lehetővé: segítségükkel 

modellezhetjük az úgynevezett katanionos tenzidek víz/levegő határfelületen való 

viselkedését. 
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