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 1. Bevezetés 

 A víz talán a leggyakrabban használt oldószer a világon; az elemek és 

vegyületek egyik jellemzı tulajdonsága pedig vízzel végbemenı 

reakciójuk. Mindemellett a víznek önmagában is számos különleges 

tulajdonsága van: a vízmolekulák moláris tömege alapján várhatóhoz 

képest extrém magas forráspont, a móltérfogat minimuma 4 ºC-on, a jó hı 

és elektromos vezetı képesség, stb. Ennek köszönhetıen a víz 

viselkedésének leírására számos elméleti modellt alkottak meg. A 

számításos kémiában alapvetıen az oldószer-molekulák figyelembe 

vehetıek expliciten, illetve implicit módon. Míg az implicit modellekben 

az oldószert egyfajta külsı potenciál jeleníti meg, az explicit modellekben 

az oldószer egyedi molekulákként jelenik meg.  

 A doktori munkám során egy explicit hidratációs modell használatával 

vizsgáltam 14. csoportbeli elemek (C, Si, Ge) néhány vegyületét 

számításos kémiai módszerekkel. A vizsgált rendszerek részben a 

modellben rejlı lehetıségek és korlátok vizsgálatára, részben pedig 

kémiai érdeklıdésemnek megfelelıen választottam ki. Az explicit 

modell a szolvatációs és hidrolízis-reakciók, valamint a 

klatrátvegyületek vizsgálatakor egy víz monoréteg formájában 

szerepelt a rendszerben, mint a tömbfázison belül oldott molekula felé 

forduló mikrohatárfelület. Folyadék - folyadék határfelületen a vízzel 

kölcsönható apoláris molekula kötıdésének modellezéséhez egy 

explicit vízmolekulákból álló kettısréteget alkalmaztam.  
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2. Irodalmi háttér 

 Egy vizes fázis explicit modelljének logikusan a víz belsı szerkezetét kell 

mintáznia. A mai kémiai szemléletben élı modellel, a hidrogén-hídkötések 

által összekapcsolt vízmolekula-fürtökkel, a víz számos különleges 

tulajdonsága megmagyarázható. Ez a globális kép már nagyon régóta él: az 

elsı javaslat 1884-bıl, Whitingtıl származik, aki a víz hımérséklet 

függvényében fellépı sőrőség maximumát magyarázta víz (jég) 

klaszterekkel. Elmélete szerint az olvadó jégben alacsony sőrőségő, 

mikroszkopikus jégkristályok maradnak, amelyek a nagyobb sőrőségő 

folyékony közegben oszlanak el.1 Bernal és Flower kiegészítette ezt a 

modellt két fontos alapelvvel: a sőrő fázisra vízmolekulák tetraéderes 

elrendezıdést javasolták, és a két fázist egymással egyensúlyban lévınek 

tételezték fel.2  

 Ahhoz, hogy egy konkrét explicit modellt megalkothassunk, ismerni kell 

az egyes vízmolekulák elrendezıdését a folyadék fázisú vízben lévı 

molekulafürtökben. Danford modellje szerint hexagonális, üreges 

vízmolekula fürtök ((H2O)12) alkotják az alacsony sőrőségő fázist, az üreg 

pedig egy vízmolekulával van betöltve a nagysőrőségő (folyadék) 

fázisban.3  

____________________________ 
1
Whiting, H. A new theory of cohesion applied to the thermodynamics of liquids and solids, Harvard 

Physics PhD Thesis, 1884. 
2
Bernal, J. D.; Fowler, R. H.; J. Chem. Phys. 1933, 1, 515-548. 

3
Danford, M. D.; Levy, H. A. J. Am. Chem. Soc. 1962, 84, 3965-3966. 

XXIII. OTDK Konferencia, Szeged, 2007 (Kémiai és Vegyipari szekció; 

III. helyezés) 

XII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Csíkszereda 2006 

MTA Szervetlen Kémia és Fémorganikus Munkabizottság elıadóülése, 

Szekszárd 2006  

BME TDK konferencia, Budapest 2005 (Számításos Kémia és Kémiai 

informatika szekció; II. helyezés) 

MTA Szervetlen Kémia és Fémorganikus Munkabizottság elıadóülése, 

Budapest 2004 

Poszter prezentációk: 

Richter Kutatási Fórum, Visegrád 2010 

44. Symposium für Theoretische Chemie - STC 2008, Ramsau 2008 

BME VBK Oláh György Doktori Iskolájának V. Doktoráns konferenciája 

Budapest 2008  

Elsı Európai Kémiai Kongresszus, Budapest 2006 

2                                         Terleczky Péter Explicit víz monorétegek alkalmazása oldószerhatás leírására   19 



A szerzı egyéb közleményei 

Lengyel L.; Gyóllai V.; Nagy T.; Dormán Gy.; Terleczky P.; Háda V.; 

Nógrádi K.; Sebık F.; Ürge L.; Darvas F.: Stepwise aromatic nucleophilic 

substitution in continuous flow, Synthesis of an unsymmetrically 

substituted 3,5-diamino-benzontirile library Molecular Diversity, 

(elfogadva) (IF: 2,07 /2009/) 

Elıadások 

Angol nyelven 

MTA Analitikai Kémiai Bizottság NMR Munkabizottsági elıadóülése, 

Budapest 2009 

MTA Szervetlen Kémia és Fémorganikus Munkabizottság elıadóülése, 

Pécs 2008  

10 th young scientists conference on chemistry, Rostock 2008 

Magyar nyelven 

Fiatal Analitikusok Elıadóülése, Budapest 2010 

BME VBK Oláh György Doktori Iskolájának VI. Doktoráns konferenciája, 

Budapest 2009 

BME VBK Oláh György Doktori Iskolájának IV. Doktoráns  

konferenciája, Budapest 2007 

MTA Szervetlen Kémia és Fémorganikus Munkabizottság elıadóülése, 

Budapest 2007  

 Pauling a klatrátvegyületekhez hasonló üreges dodekaéderes ((H2O)20) és 

egy vízmolekulával kitöltött fürtöket javasolt a két fázis leírására.4 A 

véletlenszerő hálózat modellje, amelyet szintén Bernal javasolt, 4,5,6 és 8 

vízmolekulából álló győrős klaszterek keverékeként írja le a folyadék 

halmazállapotú vizet.5 A Dougherty és Howard javasolta egyensúlyi 

modellben egyaránt szerepel a dodekaéderes fürt, valamint az 5 és a 6 

vízmolekulából álló győrő.6 

 A felsorolt elméletekben megjelenı üreges klaszterek kis molekulák 

szolvatációja esetén érdekes lehetıséget vetnek fel: az oldószer esetleg 

leírható, mint egy explicit vízmolekulákból álló monoréteg, amely az 

oldott molekula körüli szolvátburkot mintázza. Ez abban az esetben lehet 

alkalmas modell, ha igazolni tudjuk, hogy az oldószer-oldott anyag közötti 

kölcsönhatások ezen a mikro-határfelületen jelentkeznek. Doktori 

munkámban ezt a kérdést is vizsgáltam. 

 Fontos azonban megjegyezni, hogy egy adott mérető és térszerkezető 

szolvátburokhoz hatalmas számú hidrogén-híd elrendezıdés tartozhat. A 

hidrogén-hidaknak minden klaszter esetére létezik egy ideális, globális 

energiaminimumot biztosító elrendezıdése.  

____________________________ 
4
Pauling, L. The structure of water, Hydrogen bonding, Ed. Hadzi D.; Thompson H. W. Pergamon 

Press Ltd, London, 1959, 1-6. 

5
Boutron, P.; Alben, A. J. Chem. Phys. 1975, 62, 4848-4853. 

6
Dougherty, R. C.; Howard, L. N. J. Chem. Phys. 1998, 109, 7379-7393. 
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 Ezek vizsgálatával Kirov számos munkája foglalkozik,7 amelyben a Bernal 

és Flower által kidolgozott elrendezıdési szabályokat továbbgondolva 

számos poliéderre leírta elméleti megközelítés alapján a legkedvezıbb 

hidrogén-híd topológiáját. Dolgozatomban vizsgáltam, hogy megırzik-e 

ezen hidrogén-híd topológiák kiemelkedı szerepüket egy oldott molekula 

bevitele után is. 

3. Számítási módszerek 

 Doktori munkámban kvantumkémiai modellezést végeztem. A 

számításokhoz a Gaussian 98 és a Gaussian 03 programokat használtam. A 

geometriák optimálását általában DFT módszerekkel végeztem (legtöbb 

esetben a B3LYP funkcionált felhasználva), minden esetben analitikus 

második derivált számításokkal ellenıriztem a stacionárius pont jellegét. A 

módszer alkalmazhatóságát ellenıriztem más funkcionálok (MPW1K, 

PW91) és ab initio számításokkal. Doktori munkám jelentıs részét teszik ki 

hiperkoordinált vegyületek vizsgálata. Az atomok közötti kölcsönhatások 

jellegének felderítésére az elektronsőrőség topológiai vizsgálatát 

alkalmaztam, a számításokat az AIM 2000 programmal végeztem. Munkám 

során felmerült egy vegyületcsalád esetében az aromás tulajdonság kérdése; 

a NICS (nucleus independent chemical shift) értékeket alkalmaztam a 

kérdés eldöntésére. 

____________________________ 
7
(a) Kirov, M. V. Journal of Structural Chemistry, 2003, 44, 429-433. (b) Kirov, M. V. Journal of 

Structural Chemistry, 2006, 47, 683-690. (c) Kirov, M. V. Journal of Structural Chemistry, 2006, 47, 

691-698. (d) Kirov, M. V. Journal of Structural Chemistry, 2002, 43, 790-797. 

Az értekezés tárgyát képezı közlemények 

Hollóczki O.; Terleczky Péter; Szieberth Dénes; G. Mourgas; D. Gudat; 

Nyulászi L.: Hydrolysis of Imidazole-2-ylidenes Journal of the American 

Chemical Society 2011, 133, 780-789. (IF: 8,58 /2009/) 

Terleczky P.; Nyulászi L.: DFT study of possible lattice defects in 

methane-hydrate and their appearance in 13C NMR spectra Chemical 

Physics Letters, 2010, 448, 168-172. (IF:2,29 /2009/) 

Bombicz P.; Kovács I.; Nyulászi L.; Szieberth D.; Terleczky P.: Neutral 

Pentacoordinate Group 14 Compounds with β-Diketonato ligands 

Organometallics, 2010, 29, 1100-1106. (IF: 3,85 /2009/) 

Hantal Gy.; Terleczky P.; Horvai Gy., Nyulászi L.; Jedlovszky P.: 

Molecular level properties of the water-dichloromethane liquid/liquid 

interface, as seen from molecular dynamics simulation and identification 

of truly interfacial molecules analysis Journal of Physical Chemistry C 

2009, 113 (44), 19263-19276. (IF: 4,22) 

Terleczky P.; Nyulászi L.: The effect of the primary solvate shell on the 

mechanism of the Stöber silica synthesis. A density functional 

investigation. Journal of  Physical Chemistry A 2009, 113, 1096–1104. 

(IF: 2,90) 

 

4                                         Terleczky Péter Explicit víz monorétegek alkalmazása oldószerhatás leírására   17 



11. A metán-hidrát esetén az elsıdleges szolvátburok modell 

segítségével modelleztem a hidrátkristály elemi celláiban bekövetkezı 

hidratációs szám és hidrogén-híd elrendezıdés változásának hatását a 

kristály 13C NMR spektrumára. Kimutattam, hogy mindkét változás az 

elemi cella belsı üregméretének módosításán keresztül befolyásolja a 

metán szénatomjának kémiai eltolódását.  

12. Megállapítottam, hogy egy adott klatrátcella közvetlen 

szomszédságában elhelyezkedı üreg metánmolekulával való betöltése az 

elızı pontban leírtakkal szemben nem változtatja a szénmag mágneses 

árnyékolását. Ennek alapján az NMR kémiai eltolódás nem informatív a 

metán-hidrát kristályban az üregek betöltöttségének megállapítására. 

13. A karbének egy csoportjának, az imidazol-2-ilidének vízfeleslegben 

lejátszódó hidrolízisét a teljes elsıdleges hidrátburokban modellezve 

megállapítottam, hogy a lehetséges szerkezetek közül az imidazólium só 

képzıdése a reakció legkedvezıbb energiájú állapota. Az eredményeim 

alapján elvégzett molekuladinamikai számítások és kísérleti munka 

igazolta a megállapításaimat.  

14. A diklór-metán-víz határfelületet egy diklór-metán molekula és egy 

explicit vízmolekulákból álló felületi réteg segítségével modellezve 

megállapítottam, hogy a vízfelületen lokálisan létrejövı hidrogén-

hídkötések mintázata nagymértékben képes befolyásolni a két fázis közötti 

létrejövı kölcsönhatás erısségét. 

4. Eredmények 

4.1. A sziloxán kötés keletkezése alkoxi-szilánok hidrolízisével 

 Az alkoxi-szilánok savkatalízissel sziloxánokká történı hidrolízisét 

vizsgáltam vizes közegben, az oldószert egy vízmolekulákból álló 

explicit monorétegként figyelembe véve. Modellmolekuláknak a 

legegyszerőbb szén-oxigén-szilícium és szilícium-oxigén-szilícium 

kötést tartalmazó rendszereket, a metoxi-szilánt (CH3-O-SiH3) és a 

disziloxánt (SiH3-O-SiH3) választottam. Az irodalomban gáz fázisú 

számításokkal már vizsgálták ezen molekulák hidrolízisét, azonban a 

számított reakcióprofil nem a kísérleti úton tapasztalt termékekhez 

vezet, kiemelkedı stabilitású pontja egy pentavales szilíciumatomot 

tartalmazó köztitermék.  

 

1. ábra 
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 A szén-oxigén-szén kötésrendszert mintegy referenciapontként 

alkalmaztam: a modellmolekulának választott dimetil-éterrıl (CH3-O-

CH3) ismert, hogy savkatalízis hatására SN2 mechanizmussal metanollá 

hidrolizálható. Ez egyben lehetıséget adott arra, hogy egy konkrét 

példákon keresztül vizsgáljam a szén és a szilíciumatomok eltérı 

hajlamát hipervalens szerkezetek kialakítására. 

 Munkám során optimáltam a modellmolekulák éter és alkohol 

formáinak hidrátburkát, 23 és 20 vízmolekulából álló monorétegeket 

alkalmazva (1. ábra). Az eltérı mérető és szolvátburkú rendszerek direkt 

összehasonlíthatóságára bevezettem a helyettesítési energiát, amelyet a 

következı reakciót kísérı energiaváltozásként definiáltam: 

X·(H2O)n+H2O→X+(H2O)n+1   (1) 

ahol X·(H2O)n a vizsgált molekula a szolvátburokban, X a szolvátburok 

nélküli molekula, (H2O)n+1 pedig az n+1 db szolvátmolekulából felírható 

legstabilabb szerkezető klaszter. 

 Ezeket felhasználva lehetséges reakcióutakat számítottam az egyes 

molekulák hidrolízisére. A dimetil-éter a vártnak megfelelıen SN2 

mechanizmussal metanollá, a metoxi-szilán protonált szilanollá és 

metanollá hidrolizál. A protonált szilanol pentavalens szilícium atomot 

tartalmazó szerkezetet vesz fel a szolvátburokban. A disziloxán esetében 

a számított reakcióút a szilanolok kondenzációját mutatja. Mindezek az 

eredmények összhangban vannak a kísérleti tapasztalatokkal. 

tartalmazó köztitermék stabilitásával indokolható. A számításokat 

elvégeztem az analóg, szilícium központi atomot tartalmazó 

rendszerekre is. Megállapítottam, hogy a központi atomon lévı etoxi 

szubsztituensekkel a germánium központi atommal képzıdı 

pentavalens komplex stabilitása nagyobb, mint a szilícium magvú 

analóg esetében. 

8. Számításokkal vizsgáltam, hogy mely helyettesítı csoportok 

stabilizálják az acetil-acetonát-kelátkomplexeket, melyek közül 

elıállítottam egy germánium és egy szilícium központi atomot 

tartalmazó komplexet. A germániumvegyületben az alacsony 

hımérsékleten végzett egykristály röntgenkrisztallográfia igazolta a 

pentakoordinált germánium jelenlétét. 

9. Az elıállított germánium-acetil-acetonát komplex aszimmetrikus 

elemi cellájában két, eltérı szerkezető, krisztallográfiailag független, 

de kémiailag azonos molekula helyezkedik el. Bader-analízis 

alkalmazásával kimutattam, hogy a különleges, síktól eltérı 

molekulageometriáért a nem klasszikus C-H···F hidrogén-híd kötések 

felelısek. 

10. Az elıállított germánium-acetil-acetonát komplex NMR 

spektrumának szimmetriáját a germánium atom körül alacsony 

energiagáttal (4,2 kcal/mol, MP2/6-31+G*//B3LYP/6-31+G*) 

végbemenı, az NMR kémiai eltolódás idıskálán gyors 

pszeudorotációval értelmezni tudtam. 
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mind a disziloxán, mind a metoxi-szilán esetben pentakoordinált 

szilíciumatomot tartalmaz. A sziloxánok alkoxi-szilánokból 

savkatalízissel történı elıállítására a kísérleti tapasztalatoknak 

megfelelı, termodinamikailag lehetséges reakcióutat adtam meg a 

helyettesítési energia figyelembevételével. 

5. Számításokkal felderítettem, hogy vizes közegben a dimetil-éter 

savkatalitikus hidrolízisének sebességhatározó lépése az éter 

protonálása, amely endoterm folyamat. Megmutattam, hogy a C-O kötés 

hasadása a teljes elsıdleges explicit szolvátburok-modellben is SN2 

mechanizmussal megy végbe, hasonlóan a gáz fázisú reakcióhoz. A 

dimetil-éter esetében pentakoordináltnak tekinthetı szénatom csak a 

kötéshasadás átmeneti állapotában jön létre. 

6. Az egyes éteranalógok protonálásának termodinamikáját és 

kinetikáját vizsgálva megállapítottam, hogy a dimetil-éterrel ellentétben 

a metoxi-szilán és disziloxán protonálása exoterm, és alacsony 

energiagáttal végbemenı folyamat. Számításaim alapján a 

kötésrendszerek viselkedésére jellemzı, hogy a protonálást megelızıen 

a metoxi-szilán esetében megegyezı stabilitású a tetrakoordinált és a 

pentakoordinált szilíciumot tartalmazó klaszter, míg a disziloxán 

pentavalens semleges vízkomplexet képez. Protonálás után csak a 

pentakoordinált szilíciumot tartalmazó forma van jelen mindkét 

rendszerben.  

7. Megállapítottam, hogy a tetra-etoxi-germán hidrolízisének inhibíciója 

acetil-acetonát alkalmazásával a pentakoordinált germániumot  

4.2. Egy új, semleges hipervalens germániumvegyület lehetséges 

stabilitásának vizsgálata és elıállítása 

 Az alkoxi-szilánokhoz hasonlóan alkoxi-germánokat is hasítanak 

hidrolitikusan. Nanolapkák kialakításakor a reakcióban inhibítorként 

propán-1,3-dionszármazékokat alkalmaznak. Feltételeztem, hogy az 

inhibíció hipervalens germániumot tartalmazó komplexen keresztül 

valósul meg. Munkám során a lehetséges hipervalens germániumot 

tartalmazó komplexek és szilícium magvú analógjaik stabilitását 

vizsgáltam. A hiperkoordinált komplex stabilitását mint a nyitott 

(tetravalens magvú) és zárt (pentavalens magvú) izomerek 

energiakülönbségét definiáltam (∆E): 

  (2) 

ahol E: Si, Ge, R: H, CH3, CF3, F, Cl, O-CH2-CH3, R': H, CH3, Ph, CF3.  

 A számítások alapján kiemelkedı stabilitásúnak mutatkozó vegyületek 

közül egy szilícium és egy germánium magvú komplex elıállítására 

tettem kísérletet. A germánium magvú komplex röntgenszerkezete a 2. 

ábrán látható. 
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2. ábra 

 A kristályban tapasztalható aszimmetrikus elemi cella kialakulásának 

okait vizsgálva megállapítottam, hogy a több, nem klasszikus F···H 

hidrogén-híd felelıs a szokatlan szerkezetért. 

4.3. A metán 13C mag kémiai eltolódásának számítása hidrátkristályban  

 A hidrátburok-modellt használtam fel a metán-hidrát NMR 

spektrumának vizsgálatára. Ez a klatrátvegyület, amely fehér 

kristályokként jelenik meg magas nyomáson és alacsony hımérsékleten. 

Munkám célja a vegyületet szilárd fázisú 13C NMR spektrumának 

asszignációja kvantumkémiai alapokon, valamint a lehetséges rácshibák 

és spektrumbeli megjelenésük modellezése volt. A klatrátcellát egy 

explicit víz monorétegként vettem figyelembe, 19, 20, 21, 23, 24 és 25 

vízmolekulából felépülı burkokat optimálva. A számítások során 

felderítettem a korrelációt a metán 13C jelének kémiai  

5. Tézisek 

1. Az értekezésben több modellvegyületre vizsgálva a hidratációt leíró 

teljes elsıdleges oldószer-burok felépülésének szabályszerőségeit, 

megállapítottam, hogy az alkalmazott modell jól használható fizikai 

jellemzık (pl. spektrális adatok) számítására, illetve kémiai reakciók 

megértésére. Az egyes szerkezetek stabilitásának jellemzésére az 

irodalomban használt szolvatációs energián túl bevezettem a 

helyettesítési energiát. Ez a szolvatációs energiával szemben magában 

foglalja az oldószer tömbfázisbeli stabilitását is, és szemléletesen 

hozzárendelhetı az oldódás folyamatához.  

2. A szolvatált molekulát tartalmazó rendszerekben vizsgálataim szerint 

az irodalomban leírt üreges vízklaszterek egyes kiemelkedı stabilitást 

eredményezı hidrogén-híd elrendezıdései megırzik kitüntetett 

szerepüket az oldott molekula beépülése után is. 

3. Néhány alapmolekula (metanol, szilanol, metán) esetén 

eredményeim arra utalnak, hogy sem a másodlagos explicit hidrátburok 

kiépítése, sem a kontinuum modell alkalmazása nem változtat 

szignifikánsan az explicit elsıdleges oldószerburok modellel kapott 

eredményeken. Ez alátámasztja, hogy az elsıdleges szolvátburok 

modell valóban önmagában leírja a szolvát-szolvens kölcsönhatás 

jelentıs részét. 

4. Modellszámításokkal kimutattam, hogy vizes közegben, 

savkatalízissel a szilícium-oxigén kötés hasadása és kondenzációja 

alacsony energiagátakon keresztül történik. A reakció köztiterméke  
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5. ábra 

 Az egyes szerkezetekben a kölcsönhatási energia értéke 0,3 – 7,2 

kcal/mol (MP2/6-31+G*//B3LYP/6-31+G*) között változik, jól 

mutatva, milyen jelentıs a felületi motívumok hatása. 

eltolódása és az üregméret között (3.ábra), valamint igazoltam, hogy az 

üregméretet a hidratációs számon túl a burok hidrogén-híd orientációja  

is befolyásolja. 

 

3. ábra 

 Egy oldallapon érintkezı üregeket optimálva kimutattam, hogy a 

szomszédos cellák betöltöttsége nem befolyásolja az egyes 

metánmolekulák szénatomjának árnyékolását. 

4.4. Az elsıdleges szolvátburok modell alkalmazása az Arduengo-

karbén hidrolízisének vizsgálatára 

 Az irodalomban szabad karbén nedvességgel szembeni érzékenységét 

többen vizsgálták az 1,3-di-(terc-butil)-imidazol-2-ilidén esetében. A 

levegı páratartalma vagy ekvimoláris víz hozzáadására az imidazol győrő 

felnyílik, és a megfelelı formamid származék képzıdik (3. egyenlet). 

12                                        Terleczky Péter Explicit víz monorétegek alkalmazása oldószerhatás leírására    9 



 (3) 

 A hidrolízis vizet kis koncentrációban tartalmazó THF oldatban napok, 

vagy még hosszabb idı alatt megy végbe. A reakció egy feltételezett 

mechanizmusa egy szimultán protonálás és OH- inzertáció a karbén 

szénatom és az egyik nitrogénatom közé. A feltevés alapja, hogy sem 

katalitikus mennyiségő hidroxid-ion, sem protonforrás biztosítása nem 

növeli a hidrolízis sebességét. Sav hatására imidazólium só keletkezik, 

ami stabil, így a győrőfelnyílás nem megy végbe. Hasonlóképpen 

vízfelesleg jelenlétében is imidazólium só képzıdik. Munkám célja a két 

eltérı viselkedés okának felderítése volt.  

 

4. ábra  

Modellmolekulának az 1,3-dimetil-imidazol-2-ilidént választottam, az  

elsıdleges szolvátburkot 31 explicit vízmolekulával optimáltam. A gáz 

fázisú számítások, amelyet három explicit vízmolekula alkalmazásával 

végeztem, a felnyílt győrőt tartalmazó szerkezetet valószínősítik. Ezzel 

szemben a teljes elsıdleges szolvátburok modell felhasználásával 

(vízfelesleg jelenlétében, vizes oldatban) a lehetséges szerkezetek (4. ábra) 

közül az imidazólium-hidroxid a legstabilabb. A számítások nyomán 

végzett kísérleti munka eredményei alátámasztották ezen eredményeket, 

igazolva az elsıdleges hidrátburok modell alkalmazhatóságát.  

4.5. Explicit vízmolekula kettısrétegek alkalmazása a diklór-metán - víz 

határfelület morfológiájának vizsgálatára 

 Az explicit vízmolekulákból álló monorétegek felhasználhatóak 

folyadék-folyadék határfelületek modellezésére is. Munkám során a 

diklór-metán – víz határfelületen megjelenı hidrogén-híd motívumok 

hatását vizsgáltam a két fázis között kialakuló kölcsönhatás erısségére.  

 A választott modellem egy 20 vízmolekulából álló explicit 

vízmolekula kettısréteg, és egy, felülethez kötıdı diklór-metán (DKM) 

molekula volt. A kettısréteg kitüntetett pozíciókban történı 

változtatásával vizsgáltam a korábban történt molekuladinamikai 

számításokban nagy gyakorisággal elıforduló felületi vízmolekula-

orientációkat (5.ábra). A vízklaszter és a DKM molekula közötti 

kölcsönhatás erısségét a kölcsönhatási energia segítségével becsültem, 

amit a következı elméleti "adszorpciós reakciót" követı 

energiaváltozásként definiáltam: 

CH2Cl2+(H2O)20→CH2Cl2·(H2O)20    (4) 
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