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6.1.2. Egyedi módszerek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1. fejezet
Bevezetés
A kétdimenziós aggregáció során szilárd mikrorészecskék vagy összefüggő
részecskerendszerek valamilyen kölcsönhatás eredményeképpen, két különböző fázis határrétegében reverzibilisen vagy irreverzibilisen összetapadnak.
A jelenség modellül szolgálhat általános növekedési problémáknak [1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13], fázisátmeneteknek [14], részecske asszociátumok kialakulásának [15, 16], felületek termodinamikájának [17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24], fraktál mintázatok kialakulásának [25, 26, 27, 28, 29].
Gyakorlati felhasználás terén meg kell emlı́teni a vékony réteg technológiát [30, 31, 32], és a határrétegbeli részecskék nedvesedési tulajdonságának
jellemzését [33, 34, 35, 36, 37].
A munka fő célkitűzése, hogy új ismereteket szerezzünk határrétegbeli (2D)
aggregációs jelenségek időbeli lefolyásáról és a keletkező aggregátumok szerkezetéről, valamint az egyedi részecskék tulajdonságainak ebben betöltött
szerepéről. Ennek érdekében folyadék-gőz határrétegben lévő gömb és pálcika alakú részecskék aggregációját tanulmányoztam különböző szubfázisokon. Élve a digitalizált képanalı́zis adta lehetőségekkel, saját fejlesztésű
szoftverek segı́tségével jellemeztem a keletkező aggregátumok szerkezetét, a
folyamat kinetikáját és mechanizmusát. Munkám során összevetettem az
aggregátumok szerkezetének jellemzésére alkalmas módszereket, és megbı́zhatóságukat értékeltem. A valós kı́sérletek eredményeinek értelmezéséhez
aggregációs modelleket dolgoztam ki, és intenzı́v számı́tógépes kı́sérleteket
végeztem.
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2. fejezet
Irodalmi áttekintés
A szilárd mikrorészecskék határfelületi aggregációjának vizsgálata mindig a
kutatások előterében állt [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52]. Számos nehézséggel kellett
szembenézni az aggregáció kvalitatı́v jellemzési lehetőségeinek hiányosságai
miatt. Ezen tudományterület fejlődését nagy mértékben segı́tette az a felismerés, hogy határfelületi aggregátumok szerkezete leı́rható a B. B. Mandelbrot által bevezetett fraktál geometriával [53, 54, 55]. A fraktál geometria
nem csupán a struktúrát jellemzi, hanem alkalmazásával a klaszterképződés
mechanizmusaira, valamint az aggregátumok fizikai/kémiai tulajdonságaira
is következtethetünk [56].

2.1.

Fraktálgeometria

A fraktál objektumok egyik közös tulajdonsága az ún. önhasonlóság, vagy
más néven skálainvariancia [25]. Ez azt jelenti, hogy kis részüket kivágva,
majd a kivágott részt felnagyı́tva olyan alakzatot kapunk, amely statisztikai értelemben megegyezik az eredeti objektummal. A fraktálok önhasonlóságát hierarchikusan felépı́tett konstrukciókon lehet a legegyszerűbben
szemléltetni. A 2.1. ábra egy determinisztikus struktúra (hierarchikus szabályok szerint létrehozott mintázat) iterációs eljárással történő előállı́tását
mutatja, ahol k az iterációs lépések száma. A 2.1. ábra szerint az iteráció
egy kiindulási alakzattal, maggal kezdődik (k=0 ), majd ezt a magot tesszük
az ábrán látható módon önmaga köré (k=1 ). A következő lépésben a k=1
iteráció eredményeképpen nyert objektumot tekintjük magnak, és ezt másoljuk önmaga köré. A további lépésekben ezt a szabályt követve, egyre nagyobb, véges méretű egységekből felépı́tett alakzathoz jutunk, amely k → ∞
határesetben végtelen naggyá válik. A fraktál objektumok másik fontos tulaj3
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2.1. ábra. Egy determinisztikus fraktál előállı́tásának lépései.
donsága a térfogatuk és lineáris méretük közötti összefüggés, amely az adott
objektum dimenziójával hozható kapcsolatba. A nem triviális önhasonlóság
következménye, hogy a fraktálokhoz rendelhető dimenzió (D) - az euklideszi
geometriában megszokott alakzatokkal ellentétben - nem egy egész, hanem
egy tört szám [25].
Növekedő fraktálok esetén a fraktáldimenzió (Df ) definı́ció szerint a következő módon adható meg. Vágjunk ki az adott objektumból L lineáris méretű,
d dimenziós tartományokat, és tekintsük az objektum e tartományon belüli
V(L) térfogatát az L függvényében. A térfogat meghatározásánál rögzı́tett
oldalhosszúságú d dimenziós kockákat használunk (l=a), és ezekkel fedjük le
az alakzatot. Amennyiben a éppen a részecske mérettel egyezik meg, úgy a
térfogat számértéke az adott tartományban lévő részecskeszámmal fog megegyezni, V(L)=N(L). Ebben az esetben azt kapjuk, hogy:
N (L) ∝ LDf

(2.1)

ahol N(L) az L lineáris méretű, d dimenziós tartományban lévő részecskék
száma. A Df fraktáldimenziót a következő összefüggés definiálja:
ln(N (L))
L→∞
ln(L)

D = lim

(2.2)

A (2.2) összefüggés alapján a 2.1. ábrán bemutatott determinisztikus fraktál
dimenziója [57]:
ln(5k )
ln5
D = lim
=
' 1, 465
(2.3)
k
k→∞ ln(3 )
ln3
Megjegyzendő, hogy valós rendszerek esetén a térfogat fent emlı́tett skálatulajdonsága csak két jól definiált skálaméret között észlelhető (alsó és felső
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levágási hossz). Az alsó határt általában a részecske mérete, a felső határt
pedig az objektum véges kiterjedése határozza meg.

2.2.

Aggregáció modellek

Az aggregációs jelenségek kutatása a különböző számı́tógépes modellek megjelenésével intenzı́vebbé vált. Ezen modellek az aggregáció kinetikai, strukturális, dinamikai, mechanizmusbeli elemzését tették lehetővé. Az aggregáció
modellek alapvetően két nagy csoportra oszthatók:
1. részecske-klaszter aggregáció (RKA), amely során hasonló részecskék
irreverzibilisen egyesülnek egy növekedő klaszterral,
2. klaszter-klaszter aggregáció (KKA), amikor a keletkezett aggregátumok
maguk is valamilyen mozgást végeznek, és egymással vagy újabb részecskékkel összetapadhatnak.
Ha az aggregálódó részecskék vagy klaszterek egyenes pályán mozognak, ballisztikus aggregációról beszélünk, ha ez a pálya inkább egy véletlen bolyongáshoz hasonlı́tható, akkor az aggregáció diffúziólimitált vagy reakciólimitált.
Megkülönböztetünk reverzibilis és irreverzibilis modelleket annak alapján,
hogy az aggregálódó részecskék vagy klaszterek összetapadása során létrejövő kötések felszakadhatnak-e vagy sem.
A kolloid rendszerek aggregációjának leı́rására a klaszter-klaszter modellek
a legalkalmasabbak. Ilyen például:
a diffúziólimitált KKA, amely során az aggregációt a diffúzió határozza meg
(ez megfelel a klasszikus értelemben vett gyors koagulációnak),
a reakciólimitált KKA, ahol a klaszterek összeéréskor csak kis valószı́nűséggel
tapadnak össze (megfelel a klasszikus értelemben vett lassú koagulációnak),
a ballisztikus KKA, amely esetben az aggregátumok egyenes pályán mozognak
(megfelel a klasszikus értelemben vett ortokinetikus koagulációval szemben a
perikinetikus koagulációval, amelyben a pálya a Brown mozgás által meghatározott [58, 56]).
A valós fizikai rendszerekben végbemenő aggregációs mechanizmusokat számtalan tényező befolyásolja (pl. Van der Waals kölcsönhatás, hidrodinami-
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kai kölcsönhatás, az elektromos kettősrétegek átlapolódásából eredő kölcsönhatás, termikus inhomogenitás stb.). Ezen tényezők hatására az aggregáció
nagyon összetetté válhat: a létrejövő klaszterek átrendeződhetnek, polarizálódhatnak stb.
Átrendeződés alatt azt kell érteni, hogy az aggregátumot alkotó részecskék különböző mechanizmusok szerint utólagosan elmozdulhatnak egymáshoz képest. Mind a kı́sérleti, mind pedig a szimulációs eredmények azt
mutatják, hogy az átrendeződés megváltoztatja az aggregátumok szerkezetét [3, 9, 56, 59]. Úgy tapasztalták, hogy az átrendeződés hatására a fraktáldimenzió növekszik, az aggregátumok kompaktabbá válnak.
A polarizáltság azt jelenti, hogy a klaszterek összekapcsolódását biztosı́tó
erőtér nem izotróp, amelynek következtében irányı́tott összekapcsolódás valósul meg. A klaszterek polarizáltságát veszi figyelembe az ún. tip-to-tip”
”
aggregációs modell [60, 61].
A 2.1. táblázatban a felsorolt számı́tógépes modellek által generált struktúrák fraktáldimenzió értékei láthatóak.
2.1. táblázat. Számı́tógépes modellek által generált struktúrák fraktáldimenzió (Df ) értékei, ahol d a beágyazási dimenzió.
Modell
Diffúziólimitált KKA
Reakciólimitált KKA
Ballisztikus KKA
tip-to-tip” aggregáció
”
Reverzibilis diffúziólimitált KKA

2.3.

Df (d = 2) Df (d = 3)
1,44
1,78
1,53
1,98
1,51
1,91
1,26
1,42
1,57
2,03

Részecskék határrétegbeli kölcsönhatásai

A határrétegben elhelyezkedő egyedi részecskék energiáját a nedvesedési és
gravitációs kölcsönhatások együttesen határozzák meg. Abban az esetben,
ha a részecske mérete kellően kicsi, és/vagy a részecske sűrűségének értéke
közel esik a folyadékéhoz, a folyadékba merülés szempontjából a gravitációs
kölcsönhatás elhanyagolható. Ilyenkor a részecske határrétegbeli helyzetét,
ill. energiáját csak a nedvesı́thetősége határozza meg. A folyadék-gőz határrétegben lévő részecskék energiáját a közöttük fellépő kis hatótávolságú
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kolloid, ill. a nagy hatótávolságú kapilláris kölcsönhatások befolyásolják.

2.3.1.

Kapilláris kölcsönhatás

A részecskék határrétegben történő felhalmozódása általában a folyadék-gőz
határfelület torzulását eredményezi, amelynek következtében a részecskék között vonzó vagy taszı́tó jellegű, nagy hatótávolságú kapilláris kölcsönhatás
ébred [11]. A vı́zszintben lévő folyadék-gőz határfelületen úszó részecskék
körül - amennyiben azok sűrűsége a folyadékéhoz képest elegendően nagy - a
gravitációs erők hatására tölcsérszerűen görbült folyadékfelszı́n alakul ki. Az
ily módon behorpadt” folyadék-gőz határfelületet szemlélteti a 2.2. ábra. A
”

2.2. ábra. Folyadék-gőz határrétegben elhelyezkedő részecske, ahol ρA , ρB , ρS
a folyadék, a gőz és a részecske sűrűsége, R a részecske sugara, Θ a kontakt
nedvesedési szög.
görbületek átfedésekor vonzó kapilláris erő ébred a részecskék között.
Két, folyadék-gőz határfelületen úszó gömb alakú részecske között ható kapilláris erő természetét még a 80-as években leı́rták [62]. Feltevésük szerint a
két részecske között behorpadó” folyadékfelszı́n paraméterei kiszámı́thatóak
”
az egyes részecskék hatásainak szuperpozı́ciójaként [63]. Ez alacsony Bondszámú (B ≤ 10−1 ) részecskékre igen jó közelı́tést ad. A Bond-szám definı́ció
szerint a következő alakban ı́rható fel:
B=

gR2
(ρB − ρA )
γA−B

(2.4)

ahol g a gravitációs gyorsulás, R a részecske lineáris mérete, γA−B a folyadékgőz határfelület felületi feszültsége, ρB és ρA a folyadék, ill. a gőz sűrűsége.
Két - határfelületen úszó - részecske esetén a kapilláris kölcsönhatásból származó energia (Vc ) alakja - az egyedi hatások szuperponálhatóságát feltételezve - a következő:
Vc = −2πγA−B R2 B 2 S 2 K0 (λl)

(2.5)
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ahol

2
1 1
1
S = D − − cos(Θ) + cos3 Θ
(2.6)
3
3 2
6
ρS − ρA
D=
(2.7)
ρB − ρA
g
λ=[
(ρB − ρA )]1/2
(2.8)
γA−B
és l a két részecske tömegközéppontja közötti távolság, Θ a nedvesı́thetőséget
jellemző peremszög, ρS a felszórt részecskék sűrűsége, K0 (x) pedig a másodfajú, nulladrendű, módosı́tott Bessel-függvény. A λ reciprok értéke azt a

2.3. ábra. A másodfajú, elsőrendű, módosı́tott Bessel-függvény
közelı́tő távolságot adja meg, amelyen belül a részecskét körülvevő folyadékfelszı́n görbült. Ez az érték a kapilláris erő hatótávolságaként értelmezhető.
Két - határfelületen úszó - részecske között ható kapilláris erő alakja a (2.5)
összefüggés alapján a következőképpen határozható meg:
F (l) = −

∂E(l)
= 2πγA−B RB 5/4 S 2 K1 (λl)
∂l

(2.9)

ahol K1 (x) a másodfajú, elsőrendű, módosı́tott Bessel-függvény. A függvény
viselkedése különböző x értékek mellett a következő:
1
+ O(xln(x))
x

(2.10)

π 1/2 −x
1
) e (1 + O( ))
2x
x

(2.11)

K1 (x) ≈
ha x<<1, és
K1 (x) ≈ (
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ha x>>1.
A másodfajú, elsőrendű, módosı́tott Bessel-függvény alakja a 2.3. ábrán látható. Megfigyelhető, hogy a függvény nagy argumentumokra gyorsan tart
nullához.

2.3.2.

Kolloid kölcsönhatás

A határrétegben lévő részecskék között - a különnemű fázisokba való merülés
mértékétől függően - a következő kis hatótávolságú kolloid kölcsönhatások
lépnek fel:
• Klasszikus DLVO kölcsönhatások [64] (van der Waals vonzás, VA ; elektromos kettősréteg taszı́tás, VR ).
• Strukturális kölcsönhatások, VS (szolvatációs taszı́tás vagy hidrofób
vonzás), melyek a részecskék polimolekulás adszorpciós rétegének egymásba hatolásakor jönnek létre. Kialakulásukat nagy mértékben befolyásolja a felületen lévő aktı́v helyek száma és eloszlása [65].
• Dipólus-dipólus taszı́tó kölcsönhatás, VD , amely a határfelületen lévő
részecskéken kialakuló felületi töltés-aszimmetria miatt lép fel [2, 17, 18,
19], és a kettősréteg taszı́tás hatótávolságát többszörösen meghaladó
mértékű [66].
A felsorolt kölcsönhatások alapján a teljes kolloid kölcsönhatási energia (VT )
a következő alakban ı́rható fel:
VT = VA + VR + VS + VD

(2.12)

Határfelületi részecskék esetén a VT nagy mértékben függ a részecskék immerziós mélységétől (h), amely a kontakt nedvesedési szöggel mutat korrelációt:
h = 1 − cos(1800 − ΘA )

(2.13)

ahol ΘA a haladó nedvesedési szög. A (2.13) összefüggés abban az esetben érvényes, ha a gravitációs kölcsönhatás elhanyagolható. Az immerziós mélység
a részecskék hidrodimanikai ellenállását is befolyásolja: nagyobb h esetén a
közeg jelentősebb ellenállást fejt ki a részecskék mozgására.
Tapasztalatok szerint a részecskék az irreverzibilis összekapcsolódást követően - a kolloid erők természetétől és nagyságától függően - egymás mellett
elmozdulhatnak (átrendeződés). Erős kolloid vonzás (pl. hidrofób részecskék vı́z-levegő határfelületen) esetén a nagy hatótávolságú kapilláris vonzás
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kiváltotta átrendeződés gátolt, mert a részecskék közvetlen tapadásban vannak. Jól nedvesedő részecskék esetén vékony folyadékfilm marad a részecskék
között, amely meggátolja a kolloid vonzás érvényre jutását, ı́gy az átrendeződés szinte akadálytalanul végbemehet. A hidrofób és hidrofil részecskék
összekapcsolódását szemlélteti a 2.4. ábra.

2.4. ábra. Hidrofób (a.) és hidrofil (b.) részecskék összekapcsolódása. Hidrofil esetben a részecskék között vékony folyadékfilm található, amely gátolja
a kis hatótávolságú kolloid erők érvényre jutását.

3. fejezet
Az aggregáció jellemzése
A határfelületi aggregációt struktúrális, kinetikai és dinamikai (mechanizmusbeli) szempontok szerint tanulmányoztam. Számos, jól definiált fizikai és
kémiai paraméter létezik az irodalomban, amelyek segı́tségével a mintázatképződés - az emlı́tett szempontok alapján - vizsgálható. Ebben a fejezetben
ismertetem az analı́zis során használt paraméterek elméleti hátterét, és azok
meghatározásának módszereit.

3.1.

Az aggregátumok szerkezetének jellemzése

3.1.1.

Girációs sugár

A kétdimenziós aggregátumok jellemző méreteként megadható a girációs
sugár, amely a tehetetlenségi tenzor négyzetéből a következő módon származtatható:
N
1 X
2
(rix − rx )(riy − ry )
(3.1)
Rxz
=
N i=1
ahol N az aggregátumot alkotó részecskék száma, x és y az ri helyvektor x
és y koordinátái (1≤x, y≤d, egy d dimenziós tér esetén), r pedig a klaszter tömegközéppontja. A (3.1) kifejezést diagonalizálva, majd a diagonális
elemeket összeadva adódik a girációs sugár skaláris alakja:
Rg2 =

d
X
i=1
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(3.2)
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Fraktáldimenzió

A fraktáldimenzió (Df ) egy jól definiált paraméter, amely nemcsak a struktúrát jellemzi, hanem a növekedési folyamat mechanizmusairól is szolgáltat információt (lásd 2.1. rész). Az aggregátumok fraktáldimenzióját egyedi
és sorozat módszerekkel egyaránt meghatározhatjuk. Első esetben egy elkülönı́tett klaszter geometriájának skálatulajdonságait kihasználva adódik a
fraktáldimenzió. Második esetben különböző méretű, elkülönı́tett klaszterek
adott paramétereinek egy sorozatából kapható meg a fraktáldimenzió. A továbbiakban részletezem a Df meghatározásának módszereit.
Egyedi módszerek
Box counting (doboz számlálás) módszer. Kétdimenzióba ágyazott
aggregátumok fraktáldimenziója kiszámı́tható, ha azt lefedjük egy l rácsállandójú hálóval. Jelentse Nb (l) azon négyzetek számát, amelyekkel az adott
objektum hiánytalanul lefedhető. Ebben az esetben Nb (l) és l között a következő skálaösszefüggés ı́rható fel:
Nb (l) ∝ l−Df

(3.3)

ahol Df a fraktáldimenzió [67]. A (3.3) összefüggést logaritmikus skálán ábrázolva egyenest kapunk, amelynek meredekségéből a Df meghatározható. A
fraktáldimenzió box counting módszerrel történő meghatározását szemlélteti
a 3.1(a). ábra.
Sand box módszer. Másik eljárás a Forrest és Witten által javasolt ún.
Sand box módszer [25, 68]. E módszer lényege, hogy az objektum egy tetszőlegesen kiválasztott pontja köré növekvő oldalhosszúságú (L) koncentrikus
négyzeteket teszünk, és megszámoljuk, hogy az egyes négyzeteken belül az
objektumnak hány pontja található. Jelölje Ns (l) az L oldalhosszúságú négyzetben talált pontok számát. Ekkor az Ns (l) és L közötti skálaösszefüggés a
következő alakban ı́rható fel:
Ns (L) ∝ LDf

(3.4)

Df itt is a fraktáldimenziót jelöli. A mintázatok szerkezetében megjelenő
fluktuációk miatt érdemes az Ns (l)-ekett több centrumra átlagolni. Logaritmikus skálán ábrázolva az Ns (l)-t az L függvényében egy egyenest kapunk,
melynek meredeksége a Df -et adja. A Df sand box módszerrel történő meghatározását a 3.1(b). ábra mutatja.
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Korrelációs függvény módszer. Harmadik esetben az objektum dimenzióját a rajta definiált párkorrelációs függvény segı́tségével határozhatjuk
meg, amelyet a következő formula definiál:
C(r) =

1 X
hρ(r + r0 )ρ(r0 )i
V r0

(3.5)

ahol V az objektum térfogata, amely növekedő fraktálok esetén az objektumot alkotó részecskék számával egyezik meg (V=N ), ρ(r) pedig lokális
sűrűség, amely kétdimenzióban 0 vagy 1 értéket vehet fel attól függően, hogy
az r helyvektorral megadott pontban található-e részecske vagy sem. Az
ily módon definiált C(r) jelentése a következő: mi a várható értéke annak,
hogy a struktúra két tetszőleges pontját egy r vektor választja el egymástól.
Amennyiben a korreláció nem függ az iránytól csak a távolságtól, az alábbi
kifejezést kapjuk: C(r) = C(r). Az irányfüggetlen C(r) szemléletes jelentése:
az alakzat egy pontjától r távolságra milyen valószı́nűséggel található az alakzat egy másik pontja (lásd 3.1(c). ábra). Azt mondhatjuk, hogy ha egy adott
objektum fraktál, akkor a hosszúságskála b-szeresére való növelésekor a párkorrelációs függvény egy konstans tényezőtől eltekintve változatlan marad
(skálainvariáns). A C(r) párkorrelációs függvényre tehát igaz a következő
összefüggés:
C(r) ∝ bα C(br)
(3.6)
ahol α a beágyazási dimenziótól kisebb tört szám, b pedig egy tetszőleges
faktor. A (3.6) összefüggés csak akkor teljesül, ha:
C(r) ∝ r−α

(3.7)

A korrelációs függvény α exponense kapcsolatba hozható a Df fraktáldimenzióval, ha kiszámoljuk egy L sugarú, d dimenziós gömbön belül található
részecskék számát, N(L)-t. Ezt úgy tehetjük meg, hogy a korrelációs függvényt integráljuk az adott tartományra:
N (L) ∝

Z

L

C(r)dd r ≈ Ld−α

(3.8)

0

A (3.4) és a (3.7) kifejezést összevetve adódik:
Df = d − α

(3.9)

ahol d az euklideszi dimenzió [25]. Logaritmikus skálán ábrázolva a C(r)t az r függvényében egy egyenest kapunk, melynek meredekségéből a Df
meghatározható.

14

3. FEJEZET. AZ AGGREGÁCIÓ JELLEMZÉSE

3.1. ábra. A fraktáldimenzió meghatározásának lehetőségei: (a.) box counting módszer, (b.) sand box módszer, (c.) korrelációs függvény módszer.

Sorozat módszerek
Növekedési függvény. Az aggregátumok skálainvariáns természetéből fakadóan a tömegük és méretük között a következő skálaösszefüggés áll fenn:
M ∝ RgDf

(3.10)

ahol Rg az előzőekben ismertetett girációs sugár, Df pedig a fraktáldimenzió.
Növekedő klaszterek sorozatából a (3.10) összefüggés alapján a Df megha-

3.1. AZ AGGREGÁTUMOK SZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE
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tározható. A girációs sugár segı́tségével az aggregátumok részecske számsűrűsége (q) a következő összefüggés alapján adható meg:
q=

N
Rg2 π

(3.11)

ahol N a klasztert alkotó részecskék száma. A (3.10) és a (3.11) összefüggés
alapján:
q ∝ RgDf −2
(3.12)
A q vs. Rg függvényt különböző méretű klaszterekre meghatározva, az aggregátumok tömörségéről is felvilágosı́tást adó növekedési függvényhez” jutunk.
”
A részecske szám-sűrűség reciproka a kolloidkémiában használatos háromdimenziós fajlagos üledéktérfogat kétdimenziós analogonja [69].

3.1.3.

Klaszter sűrűség

A határfelületi aggregáció során létrejött klaszterek különböző tömörségűek
lehetnek. Ezen tulajdonság jellemzésére szolgál a kompaktsági paraméter
(Ψ), amely az aggregátumot alkotó részecskék által lefedett terület, valamint az aggregátum határvonala által meghatározott terület hányadosa. Egy
klaszter minél lazább szerkezetű, a klaszter sűrűség annál kisebb értéket vesz
fel.

3.1.4.

Fedettségi arány

A fedettségi arány (σ) a mintázatot alkotó klaszterek határvonalai által közbezárt területek összegének és a teljes aggregációs területnek a hányadosa. A
laza, fraktálszerű aggregátumokból álló mintázatok esetén a fedettségi arány
értéke nagyobb, mı́g tömör klaszterek esetén a fedettségi arány értéke kisebb.

3.1.5.

Anizotrópia

A klaszter anizotrópia szemléletesen az aggregátumok körszimmetriától való
eltérésének mértékét mutatja [70]. Mivel a kolloid aggregáció során létrejövő alakzatok legtöbbször nem rendelkeznek körszimmetriával, ezért az anizotrópia a fraktáldimenzió mellett fontos információt ad az aggregátumokról.
Tekintsük a diagonalizált girációs sugár tenzor elemeit (Rii2 ) egy d dimenziós
térben az alábbi módon: R12 ≥ R22 ≥. . .≥ Rd2 . Az anizotrópia definı́ció szerint
a legnagyobb és a legkisebb diagonális elem hányadosa:
A=

R12
Rd2

(3.13)
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Minél nagyobb az anizotrópia értéke, annál elnyújtottabb az aggregátum.

3.2.

Az aggregációs kinetika jellemzése

Az aggregáció kinetikája tanulmányozható az összklaszterszám időbeli változásának (n(t)) nyomonkövetésével. A megfelelő linearizált összefüggések
alapján [71] első, másod és harmadrendű kinetikát vizsgáltam, melyek közül a
másodrendű kinetika tűnt leginkább illeszthetőnek, amely teljes összhangban
van a kolloid aggregációs jelenségek tanulmányozásának eredményeivel [72].
Másodrendű kinetikát feltételezve, a mintázatot alkotó klaszterek száma (n)
a következő egyenlet szerint változik az időben:
dn
= kn2
(3.14)
dt
ahol n a klaszterszám, k pedig a sebességi együttható, más néven kinetikai
konstans. Integrálva a (3.14) egyenletet n(t = 0) = n0 kezdeti feltétellel a
következő egyenlethez jutunk:
−

1
1
−
= kt
n n0

(3.15)

A reciprok klaszterszám (1/n) időbeli változását ábrázolva egy egyenest kapunk, amelynek meredeksége a k értékével egyezik meg. A kinetikai konstans
az aggregáció hajtóerejével arányos.

3.3.

Az aggregációs mechanizmus jellemzése

A dinamikus klaszter méreteloszlás, ns (t) - amely az s méretű klaszterek
számát adja meg t időpontban - információt nyújt a klaszterképződés időbeli folyamatáról. Mivel a méreteloszlás függvények önmagukban nem túl
informatı́vak, a vele szoros kapcsolatban lévő polidiszperzitás függvényeket
mutatom be, amely világosabban jelzi számunkra az aggregáció mechanizmusában, lefolyásában megmutatkozó különbségeket. Az ns (t) ismeretében
a polidiszperzitás (π) a következő összefüggés szerint definiálható:
π(t) =

SM (t)
SN (t)

(3.16)

ahol SM (t) és SN (t) a klaszterek méretének tömeg- és számátlaga, amelyek
az ns (t)-ből az alábbiak szerint határozhatók meg:
P

ns (t)s
s ns (t)

SN (t) = Ps

(3.17)

3.3. AZ AGGREGÁCIÓS MECHANIZMUS JELLEMZÉSE
P

ns (t)s2
s ns (t)s

SM (t) = Ps
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(3.18)

Egy mintázat polidiszperzitása annál nagyobb, minél nagyobb a mintázatot
alkotó klaszterek méreteloszlásának szélessége.

4. fejezet
Valós aggregációs kı́sérletek
4.1.

Anyagok és eszközök

A valós aggregációs kı́sérletek kivitelezése során a következő anyagokat és
eszközöket használtam.
Anyagok
• Desztillált vı́z
• Glicerin (87%, Reanal, A.R.). A kı́sérletekhez az oldatot vı́zzel tovább
higı́tottam 1:2-es térfogat arányban.
• NaDS ionos tenzid 0,06 mól/dm3 koncentrációjú vizes oldata (Reanal,
purum)
• Triton X-100 nemionos tenzid 2g/100ml koncentrációjú vizes oldata
• 75 ± 5 µm átmérőjű SUPELCO üveggyöngyök (ρ=2500

kg
)
m3

• 35 ± 5 µm vastagságú, 50-500 µm hosszúságú, polidiszperz, pálcika
kg
alakú szénrészecskék (ρ=1240 m
3)
A felhasznált folyadékok felületi feszültségét (γ) Wilhelmy-lemezes módszerrel [73], dinamikai viszkozitását (η) pedig kapilláris viszkoziméterrel [74]
határoztam meg, melyek értékeit a 4.1. táblázat mutatja. A pálcika alakú
szénrészecskék hosszirányú méreteloszlása a 4.1. ábrán látható.
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4.1. táblázat. Az aggregációs kı́sérletek során használt folyadékok jellemző
paraméterei, ahol γ a felületi feszültség (T =23 ± 1 ◦ C -on mérve), η a dinamikai viszkozitás (T =25 ± 1 ◦ C -on mérve), ηv pedig a desztillált vı́z dinamikai
viszkozitása.
Folyadék
Desztillált vı́z
NaDS vizes oldata
Triton X-100 vizes oldata
Glicerin vizes oldata

72,2
36,8
36,8
66,0

γ
mN/m
mN/m
mN/m
mN/m

η
1,002 mPa s
≈ ηv
≈ ηv
6,43 mPa s

4.1. ábra. Polidiszperz, pálcika alakú részecskék hosszirányú méreteloszlása.

4.2. MÓDSZEREK

21

Eszközök
• 90 mm átmérőjű, szililezett Petri-csésze
• Fémháromláb, üveg fedőlappal
• Fekete-fehér CCD videókamera 25mm-es objektı́vvel és különböző közgyűrűkkel
• Fast FPS60 digitalizáló kártya
• Mozgatható kameraállvány
• Mikroszkóplámpa
• Fehér papı́r háttérnek
• Táramérleg
• Szita
• Személyi számı́tógép
• Genius Colorscan Vivid III. lapolvasó

4.2.

Módszerek

A következőkben beszámolok a modellfelületek előállı́tásáról, a pálcika alakú
szénrészecskék nedvesı́thetőségének meghatározásáról, az aggregációs kı́sérletek megvalósı́tásáról, az alkalmazott képrögzı́tési és képanalitikai módszerekről, valamint a jellemző paraméterek számı́tógépes meghatározásáról.

4.2.1.

Az üveggyöngyök felületkezelése

Az eltérő hidrofobitású üveggyöngyök előállı́tásának ismert módszere a kémiai felületmódosı́tás (szililezés) [75, 76], melynek során a felületen lévő OHcsoportok hidrogénjét trimetil-szilil csoporttal helyettesı́tjük. A kı́sérletekben használt üveggyöngyök szililezését megelőzően azok felületét perkénsavval vagy 1 M -os sósavoldattal előkezeltem, melynek célja a felület tisztı́tása,
valamint a reakcióban résztvevő protikus hidroxil(szilanol)-csoportok számának növelése volt. Szililezőszerként az N,N-dimetil-trimetil-szilil-karbamát
hexános oldatát használtam. A felületkezelés részleteit a [75] publikáció tartalmazza.
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A fent emlı́tett módon felületkezelt üveggyöngyök hidrofobitását a kontakt
nedvesedési szöggel [75, 77] jellemeztem a következő módon: a részecskéket
mikroszkóp tárgy- és fedőlemez között kialakı́tott vı́z-levegő határrétegbe
juttattam, és helyzetüket mikroszkóp segı́tségével videóra rögzı́tettem. A
felvételeken megmérve a különnemű fázisokba való merülés mértékét, - Θ <
90◦ esetén - a trigonometria szabályai szerint határoztam meg a peremszögeket. Vı́z-levegő határfelületbe juttatott, különböző felületi tulajdonságú
részecskéket mutat a 4.2. ábra.

4.2. ábra. Hidrofób (a.) és hidrofil (b.) üveggyöngyök elhelyezkedése vı́zlevegő határrétegben [66].

4.2.2.

A szénrészecskék nedvesı́thetőségének meghatározása

A szénrészecskék nedvesı́thetőségét a következő módon határoztam meg: különböző koncentrációjú etanol vizes oldatának felületére szórtam fel a szénrészecskéket, és azt vizsgáltam, hogy mely koncentrációnál süllyed bele a
részecskék több, mint 90 %-a közegbe. Az ily módon kiválasztott etanol vizes oldatának felületi feszültségével (kritikus felületi feszültség) jellemeztem
a vizsgált részecskék felületi tulajdonságát. Ez az etanol 70 V %-os oldatánál
24 mN/m-nek adódott, amely kis energiájú - hidrofób - felületet jelent, és
kb. 100-1100 -os vı́z peremszögnek felel meg az irodalom szerint [78].
A szénrészecskék elekromos tulajdonságát mikroelektroforézissel tanulmányoztam. Az ily módon mért elektroforetikus mobilitás alapján a zeta potenciál -26,6±4,8 mV -nak adódott.

4.2. MÓDSZEREK

4.2.3.
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Az aggregációs kı́sérletek kivitelezése

A hidrofobizált üveggyöngyöket és a polidiszperz, pálcika alakú szénrészecskéket egy szita segı́tségével egyenletesen szórtam fel a Petri-csészében lévő
folyadék felszı́nére (3-8%-os felületi koncentráció), melyet a folyadék párolgásának mérséklése, valamint a szennyeződések elkerülése végett egy szililezett üveglappal letakartam. Az aggregációs jelenséget szobahőmérsékleten
tanulmányoztam. A határrétegben kialakuló hőmérsékleti inhomogenitások
folyadékáramot váltottak ki, aminek következtében a részecskék lassan és
véletlenszerűen mozogtak; majd kellően megközelı́tve egymást a nagy hatótávolságú kapilláris erők, valamint a kis hatótávolságú kolloid erők következtében aggregálódtak. Ezen folyamat eredményeképpen - az adott határfelülettől függő időtartam alatt - egy vagy két nagy aggregátum keletkezett,
amely magába foglalta a felszórt részecskék nagy részét.

4.2.4.

Képrögzı́tési módszerek

Képrögzı́tés kamerával. A monodiszperz üveggyöngyök aggregációjának
követésére megfelelő objektı́vvel ellátott fekete-fehér CCD kamerát használtam (lásd 4.1. rész). A kı́sérleti elrendezést a 4.3. ábra szemlélteti. A Petri-

4.3. ábra. Üveggyöngyök aggregációjának követésére használt kı́sérleti elrendezés.
csészére fókuszált kamera mind függőlegesen (az állvány csavarójával), mind
pedig vı́zszintesen (az állvány eltolásával) mozgatható volt. Az alkalmazott
5 mm-es közgyűrűvel elérhető legnagyobb felbontás 70 ± 8 µm volt képpontonként. A kamera vı́zszintes sı́kú elmozdı́tásával a teljes Petri-csészét kb.
1 perc alatt végigpásztáztam, mialatt 2-3 másodperces felvételeket készı́tettem az egyes részterületekről. Ezen művelet eredményeképpen, 9 részfelvétel
összeillesztésével a Petri-csésze teljes területe láthatóvá vált. A pásztázás
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ideje alatt a mintázat nem változott számottevően, ı́gy a részképekből összeállı́tott képet megbı́zhatónak tekintettem.
Képrögzı́tés lapolvasóval. A polidiszperz, pálcika alakú szénrészecskék
aggregációjának rögzı́tésére sı́kágyas szkennert használtam. A folyadékkal
feltöltött Petri-csészét a szkenner közepére helyeztem, és a még részecskéket nem tartalmazó folyadékfelszı́nt rögzı́tettem. Az ily módon nyert kép
segı́tségével állı́tottam be a szkennelési területet, a fényerőt és a kontrasztot. Ezen idő alatt a csésze, a folyadék és a szkenner termikus egyensúlyba
került, s a folyadék betöltésekor keletkezett áramlások enyhültek. A nyugvó
folyadékfelszı́nre felszórtam a részecskéket (lásd 4.2.3. rész), majd letakartam
a Petri-csészét a szkenner fedőlapjával. A külvilágból beszűrődő fény csökkentése céljából a teljes szkennert letakartam. Egyenlő időközönként 400 dpi
felbontású felvételeket készı́tettem az aggregációs mintázatról. Egyetlen kép
felvételéhez szükséges idő kb. 90 másodperc volt, amely idő alatt a mintázat
nem változott számottevően.

4.3.

Számı́tógépes képfeldolgozás

Az előző alfejezetben bemutatott képrögzı́tési eljárások eredményeként kapott 24-bites felvételeket digitális képfeldolgozásnak vetettem alá, amelynek
során első lépésben a képek minőségét különböző eljárások segı́tségével javı́tottam [79]. Az ily módon kapott képeket második lépésben - egy adott
vágási küszöb beállı́tásával - bináris (1-bites) formátumúvá alakı́tottam [79],
amelynek eredményeként a részecskéket fekete, a szabad folyadékfelszı́nt fehér
képpont reprezentálta. Az itt leı́rt vágási folyamat a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Kémia Tanszéken kifejlesztett, V9
nevű programmal történt [80]. A digitális képfeldolgozás eredményét szemlélteti a 4.4. ábra.

4.4.

Számı́tógépes paraméter meghatározás

A digitalizált képek látható mintázatok jellemző paramétereinek meghatározására egy saját fejlesztésű - digitalizált képanalı́zisen alapuló - számı́tógépes
szoftvert, a Fraktál Kép Analizáló 2.0-t (FKA 2.0) használtam [81, 82]. Ezen
program lehetővé teszi az aggregáció strukturális (pl. Df , Rg ) valamint dinamikai (pl. ns (t)) tanulmányozását. Az FKA 2.0 Win32 platformon használható, és ötvözi a képfeldolgozási (lásd előző rész), az objektum felismerési
és jellemzési, valamint az adatprezentációs feladatokat. A program felhasz-
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4.4. ábra. A digitális képfeldolgozás folyamatának demonstrálása. Üveggyöngyökből álló aggregátum 24-bites (a.), ill. 1-bites (b.) képe. Pálcika alakú
szénrészecskékből felépülő aggregátum 24-bites (c.), ill. 1-bites (d.) képe.
nálói felületét a 4.5. ábra mutatja. Az FKA 2.0 a következő funkciókkal
rendelkezik:
1. Képfeldolgozás. Ez a funkció a digitalizálás során kapott 24-bites
képek megfelelő képanalı́tikai módszerek szerinti feldolgozását jelenti
(fényintenzitás szabályozás, élesı́tés, kotrasztosı́tás, szűrés), melynek
során a kép minősége, kontrasztossága javı́tható. A műveletek eredményeképpen a 24-bites képet 1-bites formátumba konvertálja a program
oly módon, hogy a részecskék helyét fekete képpont reprezentálja, mı́g
a kép többi része fehér marad.
2. Objektum detektálás. Az FKA 2.0 egyik fő feladata a digitalizált képeken látható különálló objektumok (részecskék, klaszterek)
elkülönı́tése, és önálló objektumként való kezelése. Ezen feladat megvalósı́tásához a Hoshen és Kopelman [83] által - kritikus perkolációs
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koncentráció, perkolációs valószı́nűségek tanulmányozására - bevezetett ún. klaszter cédulázási módszert” adaptáltam, és fejlesztettem to”
vább a kétdimenziós mintázatok jellemzéséhez. Ezen algoritmus klaszternek tekinti azokat a ponthalmazokat, amelyek között legközelebbi
szomszéd kapcsolat van (négyzetrács esetén a legközelebbi szomszédok
száma négy). Esetünkben a nehézséget az okozta, hogy a kamerával felvett, majd digitalizált képek nem voltak eléggé kontrasztosak, s ezért
a bináris képpé való átalakı́tás után az aggregátumot alkotó képpontok nem csak legközelebbi, hanem sok esetben második, ill. harmadik
koordinációs héjon lévő szomszédokkal is kapcsolatban voltak. Egy
négyzet második, ill. harmadik koordinációs héján lévő szomszédjait
mutatja a 4.6. ábra. A módszer tesztelésének ereményeképpen - amikor az volt a kérdés, hogy az egyes képeken lévő, valóságban összefüggő
aggregátumokat a program is összefüggőnek detektálja-e vagy sem - azt
találtam, hogy az általam vizsgált digitalizált képeken megjelenő objektumok esetén a harmadik koordinációs héjig szükséges vizsgálni a
szomszédokat.
3. Paraméter meghatározás. Ezen művelet során az individuális
objektumok (részecskék, klaszterek), ill. mintázatok 3. fejezetben ismertetett paraméterei kerülnek meghatározásra. Ehhez nincs szükség
a klaszterek manuális elkülönı́tésére, mivel a program a klaszter cé”
dulázási módszerrel” detektálja (felismeri) az objektumokat, majd azok
paramétereinek meghatározását automatikusan végzi.
4. Eredmények prezentálása. Az FKA 2.0 lehetőséget biztosı́t az
egyes objektumok paramétereinek táblázatban, ill. grafikonon való
megjelenı́tésére. Az egyes paraméterek eloszlásfüggvényei is megjelenı́thetők.

Az emlı́tett számı́tógépes módszererek részletes leı́rása megtalálható a [84]
közleményben.
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4.5. ábra. A számı́tógépes paraméter meghatározáshoz használt saját fejlesztésű szoftver: Fraktál Kép Analizáló 2.0.

(a.) (b.)
4.6. ábra. Négyzetrácson definiált második (a.), ill. harmadik (b.) koordinációs héj.

5. fejezet
Számı́tógépes szimuláció
A határfelületi aggregációs jelenségek vizsgálatának egyik leghatékonyabb és
legszélesebb körben elterjedt módszere a számı́tógépes modellezés. A szimulációk a nagy gépidő és háttértárigény elkerülése végett többnyire MonteCarlo módszerek en alapulnak [85], mely modellekben az egyes klasztereket
valamilyen kiválasztási szabály szerint rendelik egymáshoz; összekapcsolódásuk előtt adott algoritmust követve beállı́tják egymáshoz viszonyı́tott helyzetüket, majd ezután egy klaszterként kezelik őket [86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109].
Ez esetben elveszı́tjük az aggregáció dinamikai és kinetikai elemzésének lehetőségét, nem szerezhetünk információkat az aggregáció folyamatáról. A
határfelületi aggregáció szimulációjának másik lehetséges módszere a molekuláris dinamika, amely során az aggregálódó részecskék mozgását dinamikai
egyenletek ı́rják le [110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130].
Munkám során molekuláris dinamikai megközelı́tésen alapuló számı́tógépes
modellt fejlesztettem, amely alkalmas gömb alakú valamint anizometrikus
- pálcika alakú - részecskék kétdimenziós aggregációjánk tanulmányozására.
Ezen modell segı́tségével a vizsgált részecskék mozgása szemléletesen és valósághűen megjelenı́thető, lehetőséget kı́nálva az aggregáció vizuális, strukturális, kinetikai és dinamikai analı́zisére.
A következő részben ismertetem az aggregációs jelenség általános modelljét,
majd részletesen bemutatom a modellen alapuló számı́tógépes szimulációt,
végül pedig pontos leı́rást adok a szimulációs programok szerkezetéről, valamint a számı́tógépes kı́sérletek kivitelezéséről.
29
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Az aggregáció számı́tógépes modellje

Az általunk fejlesztett modellben az aggregációt kiváltó, ill. befolyásoló
tényezők a következők: (i.) nagy hatótávolságú részecske-részecske kölcsönhatás, (ii.) kis hatótávolságú részecske-részecske kölcsönhatás, (iii.) felszı́ni
áramlások, (iv.) fékező erők és (v.) részecske anizometria.
(i.) Az aggregáció elsődleges hajtóereje a részecskék között fellépő nagy hatótávolságú vonzó kölcsönhatás (innen ered a molekuláris dinamikai megközelı́tés). A nagy hatótávolságú erők a részecskék, ill. klaszterek transzlációs
mozgását befolyásolják, valamint a keletkező (metastabil) klaszterek belső
átrendeződését okozzák.
(ii.) Az összekapcsolódott részecskék között kis hatótávolságú erők ébrednek,
amelyek természetétől és nagyságától függően különböző mértékű átrendeződés mehet végbe a klaszterek szerkezetében. A kis hatótávolságú erőket az
átrendeződés mértékén keresztül vesszük figyelembe.
(iii.) Modellünk a részecskék önálló - a többi részecskétől független - mozgására két lehetőséget biztosı́t: mozoghatnak véletlen bolyongás (Brown mozgás) szerint, valamint az áramló közeg hatására.
(iv.) Az aggregálódó részecskékre a mozgási irányukkal ellentétes fékező erő
hat, amelyet a Stokes törvény ı́rja le [131]:
F = −6πRvη

(5.1)

ahol F a részecskékre ható közegellenállási erő, R a részecskék sugara, v a
részecskék sebessége, η a közegellenállási tényező.
(v.) A részecskék anizometriája azok hosszúság/szélesség arányán keresztül
befolyásolható.

5.2.

Az aggregáció modelljének megvalósı́tása

Az előző részben ismertetett modell egy lehetséges alkalmazásaként gömb,
ill. pálcika alakú részecskék aggregációját tanulmányoztam folyadék-levegő
határfelületen. Ebben a részben ismertetem a modell egyes összetevőinek
megvalósı́tását.

5.2. AZ AGGREGÁCIÓ MODELLJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA

5.2.1.
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Nagy hatótávú kapilláris erők

A részecskék határfelületi aggregációját kiváltó legfontosabb hatás: a felületi
feszültségből eredő kapilláris kölcsönhatás. A szimuláció során két, felületen
úszó gömb alakú részecske között ható kapilláris erőt a (2.9) összefüggés alapján határoztam meg. A számı́tógépes kı́sérletek során a Bond szám értéke
1, 91 ∗ 10−3 volt, ami megfelelő értéknek bizonyult, hiszen az általunk használt összefüggések csak alacsony Bond-számú (B ≤ 10−1 ) rendszerek esetén
helytállóak (lásd 2. fejezet).
Gömb alakú részecskék esetén a két klaszter között ható kapilláris vonzást
nem egyszerűen a klasztereket alkotó golyók párkölcsönhatásának szuperpozı́ciójaként kezeltem, hanem az egyes részecskékre úgy tekintettem, mintha
azok hatása árnyékolódna” a többi által. Az átlagos szomszédszám nyilván
”
pozitı́v korrelációban van a felületi sűrűséggel, ami pedig arányos az egységnyi
felszı́nt nyomó erővel. Feltettem, hogy a felszı́n lokális süllyedése - és az ebből adódó kapilláris erő - lineárisnál lassabban növő függvénye az egységnyi
felszı́nt nyomó erőnek. Ekkor nagyobb szomszédszám esetén a klasztereket
egymás felé húzó kapilláris erő kisebb, mintha az önállóan úszó golyók párkölcsönhatását lineárisan szuperponálnánk.
Pálcika alakú részecskék között ható kapilláris erő közelı́tésére is a (2.9)
összefüggést használtam oly módon, hogy a képletben szereplő R értékeként
a pálcikák gömb ekvivalens sugarát (g) adtam meg. A g értékét a következőképpen definiáltam: g=(c+e)/2, ahol c és e a valós kı́sérletekben használt részecskék átlagos hossza és vastagsága. Ily módon a részecskék közötti
távolságot (ami alapján az erőt meghatároztam) azok tömegközéppontjainak
távolsága definiálta. A gömb és a pálcika alak eltérő kezelése a részecskék
összekapcsolódásánál van figyelembe véve. Pálcika alakú részecskék esetén
nem használtam a gömb részecskéknél emlı́tett árnyékoló” hatást, mivel eb”
ben az esetben - a részecskék alakjának következtében - nagy valószı́nűséggel
más hatások is érvényre jutnak, aminek részleteit nem tanulmányoztam. Így
a klaszterek között ható kapilláris erőt az aggregátumot alkotó részecskék
párkölcsönhatásának szuperpozı́ciójaként adtam meg.

5.2.2.

Kis hatótávolságú kolloid erők

Az (i.) pontban emlı́tett nagy hatótávú vonzóerők hatására a klaszterek
belső struktúrája módosulhat, amelynek során az aggregátumot alkotó részecskék egymáshoz viszonyı́tott helyzete megváltozik. Ezt a folyamatot
átrendeződésnek nevezzük. Az átrendeződés mértéke attól függ, hogy a nagy
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hatótávú erők átrendeződést okozó hatását mennyire gátolja a részecskék között ható kis hatótávolságú, interpartikuláris kölcsönhatás.
Két kolloidméretű részecske találkozásakor, ha elegendően közel került felszı́nük egymáshoz, számottevővé válnak a néhány 10 nm hatótávolságú ún.
kolloid erők is [72]. Ez a szimulációban annyit jelent, hogy ha a klaszterek
mozgásuk során kicsit is átfednek, akkor onnantól kezdve egy klaszterként
kezeljük őket. Az emlı́tett okok miatt bekövetkező átrendeződési folyamatokat - mind a gömb, mind pedig a pálcika alakú részecskék szimulációjánál különböző algoritmusok szerint modelleztük.
Gömb alakú részecskék átrendeződései
A gömb alakú részecskék szimulációja esetén két, egymástól független algoritmussal modelleztem a valóságban is megfigyelt átrendeződési folyamatokat.
Az első tı́pust egyszerűbb változatban más, Monte-Carlo tı́pusú modelleknél is használták már [56]. Ennek alapgondolata, hogy két klaszter összekapcsolódásakor az egyik addig forog az érintkezési pont körül, amı́g egy
második kontaktus nem jön létre (lásd 5.1. ábra). Az átrendeződés mértéké-

5.1. ábra. Gömb alakú részecskék első tı́pusú átrendeződésének alapgondolata.
nek a golyók között ható kolloid vonzóerők nagyságától való függését oly
módon szabályoztam, hogy a befordulás csak akkor történik meg, ha a kapilláris erőkből a klaszterek érintkezési pontjára számı́tott forgatónyomaték
meghalad egy adott értéket. A szimuláció ezen része valamelyest eltér a dinamikai megközelı́téstől, mivel a befordulás pillanatszerűen történik. Ha a
forgatónyomaték meghaladja az előı́rt értéket, mindkét klaszter forogni fog;
az elfordulásuk szöge a részecskeszámuk négyzetével fordı́tottan arányos. A
klaszteren belüli átrendeződés másik modelljében nem a szegmensek, hanem
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5.2. ábra. Gömb alakú részecskék második tı́pusú átrendeződésének alapgondolata. Az (a.) esetben lehetséges az érintő irányú mozgás. Elmozdulás
után a 3. golyó Fe irányban koccanásig” ugrik. A (b.) esetben, mivel
”
érintő irányú mozgás nem lehetséges, az α szögtartományon belül egy véletlen irányt választunk ki, és megnézzük, hogy az eredő erő mozgás irányú
vetülete meghaladja-e a megszabott korlát kétszeresét (mivel két golyóval
érintkezik), elmozdı́tjuk, majd koccanásig” toljuk.
”
a klaszteren belüli golyók mozdulnak el egymáshoz képest (lásd 5.2. ábra).
Itt alapgondolat az, hogy egy adott golyót a rá ható belső erők eredőjének
irányába - amennyiben lehetséges, a másik golyóval való érintkezési pontján
húzott érintő mentén - mozdı́tjuk el. Mivel előfordulhat, hogy ı́gy már nem
érintkezik a klaszteren belül másik részecskével, a rá ható erők eredőjének
irányába koccanásig” fog mozogni. A kolloid vonzóerők nagyságától való
”
függés itt három paraméterrel is közelı́thető. Egyrészről megadható, hogy
milyen gyakran hajtódjon végre ez az átrendeződés. Másrészt meghatározható, hogy a golyóra ható belső erőknek a mozgatás irányára eső vetületének
mekkora értéket kell meghaladnia ahhoz, hogy az elmozdulás létrejöhessen.
Végül paraméterként állı́tható az elmozdulás nagysága.
A fent emlı́tett átrendeződési algoritmusoknak a klaszterek belső struktúrájára kifejtett hatását demonstrálja az 5.3. ábra, ahol viszonyı́tási alapul
bemutatok egy átrendeződés nélküli klasztert is.
Pálcika alakú részecskék átrendeződései
A pálcika alakú részecskékből felépülő aggregátumok átrendeződésének szimulációja céljából két különböző algoritmust ( klaszter forgatás”, részecske
”
”
forgatás”) épı́tettünk be a modellbe. Ezeken túl a független (individuális)
részecskék helyzetét egy harmadik algoritmus ( centrális beállás”) szerint
”
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5.3. ábra. Az átrendeződési algoritmusok hatása a klaszterek struktúrájára.
(a.) Az első tı́pusú átrendeződés eredménye, (b.) a második tı́pusú átrendeződés eredménye, (c.) az első és a második tı́pusú átrendeződés egyidejű
alkalmazása, (d.) átrendeződés nélküli klaszter.
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változtattuk. Az itt bevezetett algoritmusok is - hasonlóan a gömb alakú
részecskéknél elmondottakhoz - eltérnek a dinamikai megközelı́téstől, mivel
az átrendeződéseket pillanatszerűen valósı́tják meg. Az egyes átrendeződési
metódusok demonstrációját az 5.4. ábra prezentálja. Az összehasonlı́tás végett bemutatok egy átrendeződés nélküli aggregátumot is (5.4(c). ábra).
Klaszterek forgatása”. Ezen átrendeződési modell során, amennyiben
”
két klaszter érintkezésbe kerül egymással (összetapadnak), és ha ebben a szimulációs lépésben egyik klaszterhez sem kapcsolódik további klaszter, akkor
a kapcsolódási pontjuk körül a két klasztert egymás felé forgatjuk. Ezt maximálisan a következő kontaktus létrejöttéig tehetjük meg. A klaszterek
”
forgatása” algoritmus lehetőséget ad arra, hogy a klaszterek ezen maximális
forgatási szögnek csak egy adott részével (Ω1 ) mozduljanak el, különböző mértékű átrendeződést eredményezve. Pl. Ω1 = 10 esetén a forgatás szöge a maximális érték 1/10-ed része. A klaszter forgatás” algoritmus az aggregátum
”
nagyléptékű, globális tömörségét okozza. Ezen átrendeződés struktúrára gyakorolt hatását szemlélteti az 5.4(a). ábra, ahol a forgatás szöge a maximális
érték 1/5-öd része (Ω1 = 5).
Részecskék forgatása”. A második átrendeződési modell során azokat a
”
részecskéket, melyek csak egyetlen klaszterhez tapadtak hozzá, a következő
szimulációs lépésben a kapcsolódási pont körül a klaszterhez forgatjuk. Ezt
maximálisan addig tehetjük meg, amı́g nem érintkezik egy másik klaszterrel, vagy amı́g teljesen rá nem fordul arra a klaszterre, melyhez hozzátapadt.
A részecskék forgatása” algoritmus ezen maximális forgatási szögnek csak
”
egy adott részéig (Ω2 ) forgatja a részecskét a klaszter felé, ı́gy az eredetinél
kompaktabb, simább struktúrát alakı́t ki. A részecskék forgatása” algorit”
mus a klaszterek forgatása”-val ellentétben nem nagyléptékű, hanem csak
”
kisléptékű, lokális kompaktságot eredményez. Az 5.4(b). ábra ezen átrendeződés hatását mutatja, ahol a forgatás szöge a maximális értékkel egyezik
meg (Ω2 = 1).
Centrális beállás”. A harmadik algoritmus szerint szerint az individuális
”
(klaszterekhez nem tapadt) részecskék mozgásuk során úgy forognak, hogy
a hossztengelyük egyre kisebb szöget zárjon be a mozgás irányával. Ebben
az esetben a maximális forgatási szög az, ha a részecske hossztengelye párhuzamossá válik a mozgás irányával. A centrális beállás” ezen maximális
”
szög egy adott részével (Ω3 ) forgatja el az egyedi részecskéket. A centrá”
lis beállás” struktúrára gyakorolt hatását szemlélteti az 5.4(d). ábra, ahol a
forgatás szöge a maximális értékkel egyezik meg (Ω3 = 1).
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5.4. ábra. Átrendeződési algoritmusok hatása a pálcika alakú részecskékből
felépülő klaszterek struktúrájára: (a.) klaszterek forgatása”, (b.) részecs”
”
kék forgatása”, (c.) átrendeződés nélküli klaszter, (d.) centrális beállás”,
”
(e.) a három átrendeződési algoritmus egyidejű alkalmazása.
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Felszı́ni áramlások

A közeg áramlásait véletlenszerű kezdeti pozı́ciókban generált potenciálos örvények (vizszintes áramlás) és források/nyelők (függőleges áramlás) valósı́tják meg, melyek hatása lineárisan összeadódik (lásd 5.5. ábra). Az áramlások nem a hidrodinamika törvényei szerint viselkednek, hanem a reakciósı́kban véletlenszerűen mozognak. Az örvények és a források/nyelők száma és
erőssége változtatható.

5.5. ábra. Felszı́ni áramlások szimulációja.

5.2.4.

Fékeződés

A határfelületen úszó részecskék fékeződésére nem használható a Stokestörvény, ugyanis azok nem merülnek bele teljesen a folyadékba. Valószı́nűsı́thető, hogy ez esetben a részecskékre ható közegellenállási erő kisebb, mintha
mozgásuk során teljesen a folyadékba merülnének. A fékező erő alakja a
mai napig kidolgozatlan. Feltételezhetően a klaszterekre ható fékező erőre
nem alkalmazható a szuperpozı́ció elve sem, hiszen egy fraktáltulajdonságokat mutató, bonyolult szerkezetű objektum fékeződése nem egyenlő az őt
alkotó részecskék fékeződésének összegével önálló mozgás esetén. Az aggregálódó klaszterek mozgásuk folyamán különböző áramlásokat hozhatnak létre
a folyadékfelszı́nen, ami tovább bonyolı́tja a jelenség leı́rását. A határfelületi aggregáció számı́tógépes szimulációjakor a klaszterekre ható fékezőerőt
arányosnak tekintettük a folyadék viszkozitásával, a klaszter lineáris méretével és a klaszter vı́zfelszı́nhez viszonyı́tott sebességével.
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5.3.

Szimulációs programok

5.3.1.

Gömb alakú részecskék aggregációjának szimulációs programja

A gömb alakú részecskék aggregációját megvalósı́tó szimulációs program folyamatábráját mutatja az 5.6. ábra. Az indı́tás után először a Felszórás modul
hajtódik végre. Ez a beállı́tott paramétereknek megfelelően, ügyelve, hogy
két részecske ne kerüljön fedésbe, elvégzi a felszórást. Amennyiben nem sikerül végrehajtania - a megadott felszórási sugár kicsi - hibajelzést ad. A
felszórás után egy ciklus indul, mely addig fut, amı́g a klaszterszám el nem
ér egy beállı́tott értéket, vagy a felhasználó le nem állı́tja a programot. A ci-

5.6. ábra. A szimulációs programok sematikus ábrája.
klus első állomása a Ragasztás modul. Ha két golyó középpontjának távolsága
kisebb vagy egyenlő mint az átmérő, akkor összeragasztja” őket, és ezután
”
egy klaszterbe sorolódnak. A program az ütközéseknél a lendületmegmaradás törvénye szerint számolja az új sebességet, viszont a perdületmegmaradás
nem teljesül. Ennek elhanyagolása nem okoz nagy hibát, mivel a kı́sérletekben megfigyeltük, hogy a klaszterek forgása elhanyagolható a transzlációs
mozgásuk mellett. A memóriahasználat és a gépidő is jelentősen megnövekedne, ha a klaszterek forgásával is törődnénk, hiszen le kellene tárolni
az egyes klaszterek sajátperdületét (memória), ütközéseknél a közös szögsebességhez tehetetlenségi nyomatékokat kellene számolni (gépidő), végül a
golyók új pozı́ciójának számolásakor a forgást is figyelembe kellene venni
(gépidő).
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A differenciál-egyenlet numerikus megoldása miatt előfordulhat, hogy a középpontok átmérőnyi távolságnál közelebb kerülnek egymáshoz. Ez a valóságban nyilván nem fordulhat elő, ezért a szimuláció pontosabbá tétele miatt
ilyenkor visszatolódik” a klaszter a megfelelő helyre. A probléma csökkent”
hető lenne a differenciál-egyenlet megoldásának finomı́tásával is, de ez jóval
több időt igénylő megoldás.
Ha az ütközésnél a klaszter elmozdulása nagyobb, mint az átmérő fele, azaz
v∆t ≥ d, a program hibajelzést ad. Ez azt jelenti, hogy a differenciál-egyenlet
megoldásának pontosságát növelni kell, hiszen elfőrdulhat, hogy egy golyó
átugorja” a másikat. (Itt ∆t a megoldás finomságára jellemző kis időtar”
tam, v a klaszter sebessége, d a részecskeátmérő.)
A Ragasztás modulban történik az első tı́pusú átrendeződés megvalósı́tása
is. Két klaszter találkozásánál az érintkezési pontra vonatkoztatva kiszámolja a klaszterek egymásra ható forgatónyomatékát, és ha ez meghaladja
a beállı́tott értéket, az elemszámok négyzetével fordı́tott arányú szöggel a
második kontaktusig forgatja őket.
A következő lépés a klaszterek között ható erők kiszámolása. Ezt az Erőszámolás modul valósı́tja meg. A programban a legidőigényesebb eljárások
azok, melyek lépésszámai a klaszterszám négyzetével arányosak. A négyzetes függést különböző trükkökkel el lehet kerülni. Esetünkben a golyók
között ható erő a távolságuk növekedtével nagyon gyorsan tart nullához,
ezért jó közelı́téssel egy adott távon túl elhanyagolhatjuk azt. Következésképpen az adott golyóra ható erő számolásakor elegendő csak a hatótávon”
”
belüli részecskék hatását figyelembe venni. Ez úgy valósı́tható meg, hogy
a reakciósı́kot hatótávnyi oldalú négyzetekkel fedjük le, minden négyzetben
kijelölünk egy első elemet, és ezt egy mátrixban tároljuk. Minden golyóhoz
hozzárendelünk egy következő golyót (ugyanabból a négyzetből) úgy, hogy
a hozzárendelések által egy láncot képezzenek. A golyók koordinátájából
egyértelműen következik, hogy melyik négyzetben vannak, és ha egy adott
négyzetben lévő részecskére vagyunk kı́váncsiak, az első részecskét ismerve
egyszerűen végigkövetjük a láncot. Ilyen módon egy gyöngyre csak a saját
és a szomszédos négyzetekben lévő golyók hatását kell figyelembe venni. Ez
a lépés a memória rovására történik, de észrevehetően javul a program sebessége. Ebben a függvényben számı́tódik a súrlódásból származó erő is. A
golyó és az alatta levő folyadék sebességkülönbségéből adódik a fékező erő a
fentebb ismertetett módon.
Következő lépésben a Rendezés modul hı́vódik meg. Ez valósı́tja meg a má-
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sodik tı́pusú átrendeződést. Utolsó lépés a Mozgatás modul meghı́vása. Ez
lépteti a differenciál-egyenlet megoldását, és felrajzolja a következő állapotot.
A klaszter sebessége lenullázódik, ha érintkezik az edény falával, és elvileg
távolodnia kellene az edény közepétől.

5.3.2.

Pálcika alakú részecskék aggregációjának szimulációs programja

A pálcika alakú részecskék számı́tógépes szimulációját megvalósı́tó program
folyamatábrája megegyezik a gömb alakú részecskék folyamatábrájával. Először a Felszórás modul hı́vódik meg, amelynek feladata, hogy indı́tási paramétereknek megfelelő sűrűséggel, véletlenszerűen (homogénen) elhelyezze
a részecskéket az aggregációs területen. Ezen modulban történik az örvények
és a források/nyelők generálása a reakciósı́kban.
A szimulációt az eltelt idő diszkretizálásával programozhatjuk, ı́gy egy-egy
szimulációs lépés az egységnyi eltelt idő - mely paraméterként változtatható során bekövetkező változásokat modellezi. A program minden lépésben kiszámolja az egyes klaszterekre ható erőket (Erőszámolás modul), mely alapján
a klaszterek sebességével arányos közegellenállásnak megfelelő differenciálegyenlet megoldás diszkretizált alakjából kiszámolja az egyes klaszterek elmozdulását, továbbá a cenrális beállás”átrendeződési modellnek megfelelően
”
egyeseket be is forgat az elmozdulás irányába. A Mozgatás modul elmozdı́tja
a részecskéket, valamint kiszámı́tja az örvények és források/nyelők sebességmódosı́tó hatását is. A v sebességgel arányos közegellenállású közegben F
erő hatására mozgó m tömegű test a gyorsulása a következő alakban ı́rható
fel:
F − k ẋ
(5.2)
ẍ =
m
ahol k a közegellenállási tényező. A differenciálegyenlet megoldásából adódik
a ∆t idő alatt x irányban megtett ∆sx elmozdulás:
∆sx =

K
n
Fx
Fx
(νx − )(1 − e− n ∆t ) + ∆t
K
K
K

(5.3)

k
n a klasztert alkotó részecskék száma, K = m
a pálcikák tömegére normált
közegellenállási tényező, és Fx a klaszterre ható x irányú erő eredője. A
klaszter x irányú sebességváltozása a mozgás során:

νx =

∆sx
∆t

(5.4)
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Teljesen hasonló formulákat kaphatunk y irányban is. A Ragasztás modul
az egymáshoz megfelelően közel került részecskéket és klasztereket egy klaszterré olvasztja össze. Ennél az összekapcsolódásnál - rugalmatlan ütközés
hipotézisét feltételezve - a lendület-megmaradás törvényét alkalmaztuk az
új klaszter sebességének kiszámı́tásához, viszont figyelmen kı́vül hagytuk a
perdület - megmaradás törvényét, mivel a valós kı́sérletek során azt tapasztaltuk, hogy a részecskék forgása elhanyagolható a transzlációs mozgásukhoz
képest. A program futásának szempontjából viszont ez a szabályszegés” je”
lentős memória és gépidő megtakarı́tást eredményezett, hiszen nem kellett
eltárolni az egyes klaszterek sajátperdületét, s ı́gy a számolások során is sok
időigényes műveletet kihagyhattunk. Közelı́tésünk jogosságát igazolja, hogy
a valós kı́sérletekkel ı́gy is igen jó egyezést mutattak a szimulációs eredmények. A Ragasztás modulban a klaszterek forgatása” átrendeződési modell
”
feltételeinek megfelelő klasztereket egymáshoz forgatjuk. Ezek után a program végrehajtja a részecskék forgatása” átrendeződést is, amennyiben akad
”
az átrendeződés feltételeinek megfelelő részecske. A ciklus végén a program
a Brown-mozgásnak megfelelően elmozgatja az örvényeket és forrásokat /
nyelőket), majd az egyes kimeneti adatállományokat tovább ı́rja a program,
lehetőséget teremtve a folyamatos ellenőrzésre és a program futásába való
esetleges beavatkozásra. A megfelelő vezérlőparaméterek értékétől függően
ezután vagy újabb iteráció következik, vagy a program befejezve a szimulációt és felszabadı́tva a lefoglalt memóriát, leáll. A szimulációs lépések során
további függvények is végrehajtódnak, melyek azonban kizárólag a szimuláció
gyorsı́tását hivatottak elvégezni.
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5.4.

Számı́tógépes kı́sérletek kivitelezése

Gömb, ill. pálcika alakú részecskék határfelületi aggregációjának szimulációja a BME Fizikai Kémia Tanszékén fejlesztett szimulációs szoftverek segı́tségével történt, amelyek felhasználói felületeit az 5.7. és az 5.8. ábrák
mutatják. A számı́tógépes kı́sérletek első lépéseként beállı́tottam az aggre-

5.7. ábra. Gömb alakú részecskék szimulációját megvalósı́tó szoftver.
gáció folyamatát meghatározó paramétereket.
A <START> gomb megnyomása után a program felszórja az adott számú
részecskét a reakciósı́kra, majd megkezdődik az aggregáció. A szoftver lehetővé teszi a aggregáció valós-idejű nyomonkövetését, vizuálisan megjelenı́tve
a teljes mintázatot, az eltelt időt valamint az aktuális klaszterszámot. A
szimuláció mindaddig tart, amı́g az összklaszterszám el nem éri az általam
paraméterként megadott értéket. Adott lépésközönként (amelyet szintén egy
kezdeti paraméter határoz meg) a szimulációs program a következő funkciókat látja el:
• 1-bites BMP képek formájában elmenti a megjelenı́tett aggregációs

5.4. SZÁMÍTÓGÉPES KÍSÉRLETEK KIVITELEZÉSE

5.8. ábra. Pálcika alakú részecskék szimulációját megvalósı́tó szoftver.
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mintázatot (struktúra analı́zishez),
• file-ba menti a aktuális összklaszterszámot, valamint annak reciprokát
a szimulációs lépés függvényében (kinetikai analı́zishez),
• file-ba menti a reakciótérben lévő klaszterek méretét (dinamikai analı́zishez).

A szoftver kimeneti adatai és képei alapján a 3. fejezetben ismertetett paraméterek meghatározhatók.

6. fejezet
Eredmények
A következőkben először a metodikai vizsgálatok eredményeit foglalom össze,
majd a gömb és a pálcika alakú részecskék különböző szubfázisokon végbemenő aggregációjának eredményeit tárgyalom, végül a részecske alak aggregációra gyakorolt hatását elemzem.

6.1.

Metodika

Munkám során ellenőriztem és összehasonlı́tottam a 3. fejezetben bemutatott
- kétdimenziós aggregáció analı́zisére alkalmas - módszereket. Modellrendszerként polidiszperz, pálcika alakú szénrészecskék, valamint közel monodiszperz üveggyöngyök aggregációját tanulmányoztam vı́z-levegő határfelületen
(lásd 4. fejezet).

6.1.1.

Sorozat módszerek

A mintázatképződés növekedési függvénye” megadható az aggregátumok ré”
szecske szám-sűrűségének (q) girációs sugár (Rg ) szerinti változásával. A
vizsgált rendszerekre meghatározott lnq vs. lnRg görbéket a 6.1. ábra mutatja, ahol girációs sugár pixel, a felületi sűrűség 1/pixel dimenzióban van megadva. A 6.1. ábra alapján látható, hogy a növekedési függvényeknek” alap”
vetően két szakasza különı́thető el. Az I.-vel jelölt tartományban fraktálnövekedésről beszélünk, mivel ebben a szakaszban a részecske szám-sűrűség
logaritmusa jó közelı́téssel lineárisan csökken a klaszterek méretének növekedésével (univerzalitási tartomány). A II.-vel jelölt tartományban a növekedés
nem mutat fraktál jelleget, hiszen a logaritmikus részecske szám-sűrűség nem
csökken, hanem növekszik az aggregátumok méretének növekedésével. Ez a
megfigyelés arra enged következtetni, hogy klaszteren belül tömörödés, kom45
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paktosodás megy végbe. A növekedési függvény” két szakaszra történő szét”
válása alapján - korábbi eredményekkel összhangban - megállapı́tható, hogy
a növekedési mechanizmusban változás, cross-over” következik be: a kezdeti
”
kvázi nem egyensúlyi növekedést felváltja egy kvázi egyensúlyi növekedés. A
növekedési függvények” I. szakaszából meghatározott fraktáldimenzió érté”
kek a következők:
• 1,44 ± 0,07 szénpálcikák esetén,
• 1,53 ± 0,05 közepes hidrofobitású üveggyöngyök esetén (Θ=68◦ ),
• 1,43 ± 0,05 nagy hidrofobitású üveggyöngyök esetén (Θ=89◦ ).
A kapott eredményeket összehasonlı́tottam hasonló méretű és hidrofobitású
üveggyöngyökre geometriai közép módszerrel [132] számolt fraktáldimenzió
értékekkel (Df ≈ 1,1-1,2) [133, 69], és megállapı́tottam, hogy az általam
meghatározott Df értékek magasabbak. A különbség nagy valószı́nűséggel
abból fakad, hogy a geometiai közép módszer nagyobb érzékenységet mutat
a kisebb méretű, anizotróp struktúrák esetén.

6.1.2.

Egyedi módszerek

Az egyedi aggregátumok fraktáldimenzióját box counting (bc), sand box
(sb) valamint korrelációs függvény (cf) módszerek alapján határoztam meg.
Demonstrációként egy vı́z-levegő határfelületen kialakult polidiszperz, pálcika alakú szénrészecskékből álló klaszter (6.2(a). ábra) fraktáldimenzióját
határoztam meg a fent emlı́tett módszerek segı́tségével (6.2(b-d). ábra). A
bemutatott görbék meredekségéből a 3.1.2. részben leı́rtak alapján meghatározott fraktáldimenzió értékek rendre a következők: 1,40 (6.2(b). ábra), 1,30
[lnL<4 esetén] és 1,90 [lnL>4 esetén] (6.2(c). ábra), 1,30 (6.2(d). ábra).
A fraktáldimenzió meghatározására alkalmas egyedi módszerek megbı́zhatóságát ismert paraméterekkel rendelkező struktúrákon ellenőriztem. Ennek során azt vizsgáltam, hogy az adott mintázatok különböző módszerekkel
meghatározott Df értékei hogyan viszonyulnak egymáshoz, valamint az irodalomból ismert Df értékekhez. Az ellenőrzést a következő mintázatokon
végeztem:
1. négyzetrács,
2. determinisztikus fraktál (2.1. ábra),
3. kétdimenziós, perkolációs klaszter, ahol pc =0,5927 (6.3. ábra).
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(a.)

(b.)

(c.)
6.1. ábra. Polidiszperz, pálcika alakú szénrészecskék (a.), közepesen hidrofób
/Θ = 68o / üveggyöngyök (b.), erősen hidrofób /Θ = 89o / üveggyöngyök (c.)
növekedési függvényei, ahol Rg a girációs sugár, q pedig a klaszterek részecske
szám-sűrűsége. Mindhárom görbe kb. 150 klaszter adatait tartalmazza.
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(a.) (b.)

(c.) (d.)
6.2. ábra. (a.) Polidiszperz, pálcika alakú szénrészecskékből felépülő klaszter. A bemutatott aggregátum fraktáldimenziójának box counting (b.), sand
box (c.) és korrelációs függvény (d.) módszerekkel történő meghatározása.
A görbék meredeksége alapján meghatározott Df értékek: 1,40 (b.), 1,30
[lnL<4 esetén] és 1,90 [lnL>4 esetén] (c.), 1,30 (d.).
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Mindhárom alakzatot számı́tógépes programok segı́tségével hoztam létre. A
perkolációs klasztert 500x500-as négyzetrácson generáltam az alábbi módon [134]. A négyzetrács minden eleméhez egy nulla és egy közé eső véletlen számot sorsoltam (p∈[0,1]). Amennyiben ez a szám kisebb volt, mint a
lerögzı́tett pc =0,5927 kritikus valószı́nűségi érték (amely nem más, mint a
perkolációs küszöb), a négyzetet betöltöttnek tekintettem, ellenkező esetben
üresnek. Az ı́gy generált mintázatból a Hoshen-Kopelman-féle klaszter cé”
dulázási” algoritmus [83] segı́tségével kiválasztottam a legnagyobb összefüggő
klasztert.
A fentiekben bemutatott mintázatok különböző módszerek szerint meghatározott Df értékeit a 6.1. táblázat mutatja. Ennek alapján megállapı́tható,
hogy a különböző módokon számolt Df értékek mind egymással, mind pedig
az irodalomból ismert elméleti értékkel jó összhangban vannak.

6.3. ábra. pc =0,5927-es valószı́nűséggel (perkolációs küszöb) generált perkolációs klaszter.
6.1. táblázat. Különböző, fraktáldimenzió meghatározására alkalmas módszerek eredményei, ahol Df (bc), Df (sb), Df (cf ) rendre a box counting, a sand
box valamint a korrelációs függvény módszerrel meghatározott fraktáldimenzió, Df (elm) pedig a bemutatott mintázatok irodalomból ismert dimenziója.
Mintázat
Df (elm) Df (bc) Df (sb) Df (cf )
Négyzetrács
2,00
1,96
1,98
2,00
determinisztikus fraktál
1,46
1,45
1,46
1,47
perkolációs klaszter
1,89
1,84
1,89
1,91
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A valós modellrendszerekben képződött aggregátumok jellemző paramétereit
a 6.2., 6.3., 6.4. és a 6.4. táblázat mutatja. A 6.2. és 6.3. táblázat alapján megállapı́tható, hogy a pálcika alakú szénrészecskék esetén a különböző
módszerekkel meghatározott Df értékek között 4-5% eltérés van. Ez az érték üveggyöngyökre (lásd 6.2. és 6.3. táblázat) szignifikánsabb különbséget
mutat: 1-17%, amely azzal magyarázható, hogy a gömb alakú részecskékből felépülő aggregátumok - a jelentősebb mértékű átrendeződés miatt - kevésbé egységes szerkezettel bı́rnak. A klaszterek struktúrájának jellemzése
során azt tapasztaltam, hogy minél heterogénebb az aggregátum - ami azt
jelenti, hogy eltérő fraktáljelleggel bı́ró részekkel rendelkezik -, annál jelentősebb az egyes Df meghatározási módszerek által szolgáltatott értékek közötti
különbség. Mivel a determinisztikus és a számı́tógép által generált fraktálmintázat egységes struktúrával rendelkezik, az egyes módszerek által szolgáltatott Df értékei közötti alacsony, 1-2%-os különbség értelmezhető. A box
counting és a korrelációs függvény módszer nyújtotta eredmények különbségének hátterében is az aggregátumok heterogén, multifraktalitás mutató jellege
áll [25, 135, 136, 137, 138]. A Df meghatározási módszerek sajátosságaira
hı́vja fel a figyelmet az a közlemény is, amely szerint a box counting módszer
kevésbé megbı́zható értéket ad a DLA (Diffúzió Limitált Aggregátum) fraktáldimenziójára [139, 140].
A sand box módszer alapján felrajzolt lnN (L) vs. ln(L) görbékre sok esetben
két eltérő meredekségű egyenes volt illeszthető (lásd 6.2(d). ábra), amely szerint a struktúrák kisebb mérettartományban kisebb fraktáldimenzióval rendelkeznek. Ezen megfigyelés hátterében nagy valószı́nűséggel a klaszteren belüli átrendeződés áll: nagyobb klaszterek (nagyobb mérettartomány) esetén
a tömör, kompakt szerkezet magasabb fraktáldimenzió értéket eredményez.
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6.2. táblázat. Polidiszperz, pálcika alakú szénrészecskékből felépülő aggregátumok jellemző paraméterei (Rg <2,7mm), ahol t az idő, Df (bc), Df (sb),
Df (cf ) rendre a box counting, a sand box és a korrelációs függvény módszerrel meghatározott fraktáldimenzió, N a részecskeszám, q pedig a részecske
szám-sűrűség.
t (perc) Df (bc) Df (sb) Df (cf )
N
q
66
1,36
1,40
1,44 371 0,13
132
1,57
1,21
1,20 2454 0,26
132
1,60
1,65
1,66 1967 0,29
132
1,45
1,42
1,45 540 0,12
132
1,46
1,34
1,34 935 0,22
132
1,45
1,41
1,43 646 0,26
132
1,40
1,30
1,32 610 0,15
132
1,42
1,46
1,50 285 0,17
195
1,45
1,52
1,52 857 0,19
195
1,33
1,19
1,18 516 0,18
195
1,39
1,36
1,37 321 0,12
195
1,41
1,33
1,30 474 0,13
195
1,38
1,22
1,23 640 0,23
195
1,46
1,44
1,46 1000 0,20
195
1,41
1,28
1,30 1000 0,20
195
1,38
1,14
1,15 571 0,20
195
1,44
1,44
1,46 857 0,19
195
1,37
1,27
1,28 517 0,19
195
1,36
1,34
1,35 437 0,20
200
1,49
1,46
1,50 892 0,21
200
1,61
1,60
1,60 2378 0,24
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6.3. táblázat. Polidiszperz, pálcika alakú szénrészecskékből felépülő aggregátumok jellemző paraméterei (Rg >2,7mm), ahol t az idő, Df (bc), Df (sb),
Df (cf ) rendre a box counting, a sand box és a korrelációs függvény módszerrel meghatározott fraktáldimenzió, N a részecskeszám, q pedig a részecske
szám-sűrűség.
t (perc) Df (bc) Df (sb) Df (cf )
N
q
66
1,46
1,45
1,55 145 0,35
66
1,23
1,10
1,10 73 0,14
132
1,54
1,36
1,33 260 0,34
132
1,40
1,35
1,40 262 0,30
132
1,37
1,36
1,36 150 0,27
132
1,40
1,40
1,45 150 0,25
132
1,43
1,34
1,30 178 0,20
132
1,38
1,26
1,27 250 0,22
132
1,37
1,23
1,22 210 0,12
132
1,36
1,27
1,25 233 0,13
132
1,38
1,37
1,37 245 0,15
132
1,30
1,34
1,38 65 0,15
195
1,32
1,30
1,26 93 0,34
195
1,27
1,27
1,25 220 0,12
195
1,37
1,32
1,30 305 0,16
195
1,33
1,40
1,30 212 0,22
200
1,38
1,22
1,24 146 0,19
200
1,42
1,35
1,33 124 0,21
200
1,27
1,20
1,20 180 0,17
200
1,49
1,44
1,46 239 0,20
200
1,44
1,37
1,27 270 0,30
200
1,42
1,26
1,27 118 0,24
200
1,31
1,24
1,24 105 0,19
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6.4. táblázat. Közepesen hidrofób (Θ=68◦ ) üveggyöngyökből felépülő aggregátumok jellemző paraméterei, ahol t az idő, Df (bc), Df (sb), Df (cf ) rendre a
box counting, a sand box és a korrelációs függvény módszerrel meghatározott
fraktáldimenzió, N a részecskeszám, q pedig a részecske szám-sűrűség.
t (perc) Df (bc) Df (sb) Df (cf )
N
q
2
1,49
1,70
1,88 1810 0,53
2
1,45
1,54
1,64
556 0,81
2
1,66
1,70
1,80 2101 1,24
3
1,57
1,54
1,62 1568 0,61
3
1,64
1,57
1,68 2366 1,04
3
1,61
1,68
1,82 2816 0,83
4
1,63
1,60
1,76 2453 0,69
4
1,62
1,47
1,51 2746 0,93
4
1,60
1,64
1,69 3522 0,61
4
1,53
1,70
1,83 2486 0,52
4
1,70
1,77
1,88 4891 0,98
6
1,67
1,70
1,82 3840 1,00
6
1,68
1,55
1,60 8241 0,55
6
1,66
1,76
1,89 5088 0,91
7
1,64
1,49
1,72 3052 0,80
8
1,68
1,45
1,56 8949 0,55
8
1,72
1,84
1,84 10996 0,95
10
1,68
1,54
1,55 10562 0,65
10
1,74
1,85
1,83 11668 1,05
10
1,66
1,74
1,86 7318 0,71
13
1,67
1,56
1,65 7379 0,96
15
1,67
1,64
1,64 10519 0,73
15
1,73
1,79
1,78 12213 1,10
17
1,70
1,72
1,85 8810 1,26
20
1,73
1,85
1,82 12166 1,08
20
1,70
1,72
1,80 10853 0,93
24
1,71
1,56
1,64 8146 1,13
40
1,74
1,73
1,85 11853 1,10
40
1,75
1,81
1,82 12493 1,10
45
1,72
1,65
1,77 8677 1,14
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6.5. táblázat. Erősen hidrofób (Θ=89◦ ) üveggyöngyökből felépülő aggregátumok jellemző paraméterei, ahol t az idő, Df (bc), Df (sb), Df (cf ) rendre a
box counting, a sand box és a korrelációs függvény módszerrel meghatározott
fraktáldimenzió, N a részecskeszám, q pedig a részecske szám-sűrűség.
t (perc) Df (bc) Df (sb) Df (cf )
N
q
3
1,49
1,60
1,75
640 1,01
3
1,66
1,75
1,91 1398 1,44
3
1,73
1,80
1,94 2899 1,63
4
1,74
1,72
1,86 8661 1,46
5
1,68
1,81
1,95 2814 1,63
5
1,67
1,81
1,94 3716 1,49
6
1,75
1,77
1,90 10742 1,69
7
1,78
1,80
1,91 6166 1,31
8
1,78
1,77
1,84 12459 1,94
9
1,78
1,82
1,93 6689 1,48
12
1,80
1,85
1,95 8419 1,88
15
1,81
1,87
1,99 10789 1,85
16
1,81
1,86
1,96 8949 2,13
20
1,84
1,88
1,99 12619 2,17
21
1,82
1,86
1,95 8176 2,05
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Egyedi és sorozat módszerek összevetése

Az egyedi és a sorozat módszerekkel számı́tott fraktáldimenzió értékeket az
alábbiak szerint vetettem össze egymással.
A polidiszperz, pálcika alakú részecskékre meghatározott növekedési függ”
vény” I. tartományában lévő, különböző méretű aggregátumok (Rg <2,7mm)
fraktáldimenzió értékeit módszerenként átlagoltam (lásd 6.2. táblázat), majd
ezen átlagértékeket hasonlı́tottam össze a sorozatmódszerrel meghatározott
Df értékkel. Az összevetés eredményeképpen megállapı́tottam, hogy a box
counting módszerrel kapott Df érték jó egyezést mutat a sorozatmódszerből
számı́tottal. A sand box és a korrelációs függvény módszer által szolgáltatott fraktáldimenzió értéket alacsonyabbnak találtam, amelynek hátterében
feltételezhetően az áll, hogy e két módszer érzékenyebb a struktúrák heterogenitására (eltérő fraktáljellegű részeire), mint a box counting módszer.
A növekedési függvény” II. tartománya nem mutatott fraktálszerű növeke”
dést, ı́gy innen a Df -et nem lehetett meghatározni sorozat módszerrel. A II.
tartományban lévő klaszterek, egyedi módszerekkel történő vizsgálata során
azt találtam, hogy a fraktáldimenzió értékek magasabbak, mint a növekedés első szakaszában. Ez az eredmény teljes összhangban van a növekedési
mechanizmusban tapasztalt cross-over”-rel.
”
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Gömb alakú részecskék aggregációja

Munkám során arra kerestem választ, hogy a kis és nagy hatótávolságú erők
miként befolyásolják az aggregáció kinetikáját valamint növekedési mechanizmusát. Kı́sérletet tettem annak a kérdésnek a megválaszolására is, hogy
az eltérő struktúrájú klaszterek képződése milyen hatással van az aggregáció
időfejlődésére. Ennek érdekében 75 ± 5 µm átmérőjű hidrofób (Θ=82o ) és
hidrofil (Θ=30◦ ) üveggyöngyök aggregációját tanulmányoztam vı́z-levegő, vizes glicerin oldat-levegő valamint vizes tenzid oldat-levegő határfelületeken.
A vizsgált modellrendszerek lehetőséget biztosı́tottak annak vizsgálatára is,
hogy a folyadék viszkozitása, felületi feszültsége valamint a részecskék nedvesı́thetősége hogyan befolyásolja a klaszterképződést. A kı́sérletek kivitelezésének pontos leı́rása megtalálható a 4. fejezetben. Az aggregációs jelenség
hátterének mélyebb megértése érdekében - az 5. fejezetben bemutatott molekuláris dinamikai modell segı́tségével - számı́tógépes szimulációkat végeztem.

6.2.1.

A számı́tógépes kı́sérletek beállı́tásai

A számı́tógépes kı́sérletek tervezésekor az volt a célom, hogy a valós kı́sérleteknek megfelelő szimulációs modellrendszert állı́tsak be. Ennek érdekében a
szimuláció azon paramétereit, amelyek anyagi jellemzőkre vonatkoznak (pl.
folyadék sűrűség, részecske sűrűség, folyadék felületi feszültség stb.) a vı́zlevegő határfelület alapján választottam meg. A részecskék felületi koncentrációja a valós kı́sérletekkel megegyezően 3% volt. A hidrofób és a hidrofil
részecskék eltérő felületi tulajdonságát az átrendeződés mértékén keresztül
vettem figyelembe: hidrofil részecskék esetén mind a két átrendeződési mechamizmust (lásd 5.2.2. rész) alkalmaztam, mı́g hidrofób részecskék esetén
egyiket sem. A paraméter beállı́tás eredményeképpen két eltérő tulajdonságokkal rendelkező modellrendszert kaptam: egy nem-átrendeződő”-t, Θ=82◦
”
mellett és egy átrendeződő”-t, ahol Θ=30◦ volt.
”

6.2.2.

Vizuális megfigyelések és struktúra analı́zis

A valós valamint számı́tógépes modellrendszerek jellemző végklasztereit mutatja a 6.4. ábra. A bemutatott struktúrák alapján megállapı́tható, hogy
hidrofil részecskékből álló klaszterek tömörebb szerkezettel bı́rnak mind a
valós, mind pedig a szimulációs kı́sérletekben. Ezt a megfigyelést támasztja
alá a 6.6. táblázat, amely a bemutatott klaszterek fraktáldimenzió (Df )
és klaszter sűrűség (Ψ) értékeit mutatja. Látható, hogy a részecskék nedvesı́thetőségének növelése magasabb fraktáldimenziójú és klaszter sűrűségű
struktúrákat eredményez. Ez a megállapı́tás valós és szimulációs kı́sérletek
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6.4. ábra. A vizsgált határfelületeken végbemenő, hidrofób (Θ=82◦ ) és hidrofil (Θ=30◦ ) üveggyöngyök aggregációjának végső fázisából kiragadott klaszterek, ahol Θ a kontakt nedvesedési szög. Az aggregátumokat alkotó részecskék száma kb. 14000-15000. A számı́tógépes szimuláció eredményeképpen
létrejött átrendeződő” (alacsony peremszög mellett) és nem-átrendeződő”
”
”
(magas peremszög mellett) klasztereket az utolsó sor jelenı́ti meg.
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esetén egyaránt helytálló. Nem meglepő, hogy a szimuláció során létrejött
klaszterek leginkább a vı́z-levegő határfelületen kialakult aggregátumokkal
mutatnak hasonlóságot (lásd 6.2.1. rész).

6.6. táblázat. A 6.4. ábrán bemutatott végső aggregátumok fraktáldimenzió
(Df ) és klaszter sűrűség (Ψ) értékei, ahol Θ a részecskék nedvesı́thetőségét
jellemző kontakt peremszög. A hidrofil részecskék számı́tógépes szimulációja
esetén mindkét átrendeződési algoritmust alkalmaztam, mı́g hidrofób esetben
egyiket sem.
Df
Határfelület
Θ=30◦ Θ=82◦
Vı́z-levegő
2,00
1,84
Vizes glicerinoldat-levegő
2,00
1,93
Vizes tenzidoldat-levegő
2,00
1,98
Szimuláció
1,90
1,56

Ψ
Θ=30◦
0,91
0,93
0,99
0,71

Θ=82◦
0,34
0,47
0,95
0,21

A klaszter morfológiában megfigyelt különbségek hátterében a nagy hatótávolságú kapilláris erők által kiváltott átrendeződés áll. Az átrendeződés
mértékét a kapilláris erőkön kı́vül a kis hatótávolságú kolloid erők is befolyásolják. Erős kolloid vonzás (pl. hidrofób részecskék vı́z-levegő határfelületen)
esetén a nagy hatótávolságú kapilláris vonzás kiváltotta átrendeződés gátolt,
mert a részecskék közvetlen tapadásban vannak. Jól nedvesedő részecskék
esetén vékony folyadékfilm marad a részecskék között, amely meggátolja a
kolloid vonzás érvényre jutását, ı́gy az átrendeződés szinte akadálytalanul
végbemehet (lásd 2.4. ábra).
Az átrendeződés hatása a fedettségi arány (σ) időfejlődésében is megmutatkozik. A tanulmányozott modellrendszerek σ vs. t görbéit a 6.5. ábra mutatja.
Hidrofil részecskék esetén a σ az aggregáció elején kicsit változik, majd konstans értékhez tart. Ezen megfigyelés struktúrális okokra vezethető vissza:
jól nedvesı́thető (hidrofil) részecskékből álló klaszterek az aggregáció teljes
ideje alatt tömör szerkezettel bı́rnak, s két tömör klaszter összekapcsolódása
esetén a közösen lefedett terület az egyedi objektumok által lefedett terület
összege lesz (lásd 6.6(a-b). ábra). Hidrofób részecskék esetén a fedettségi
arány jóval nagyobb, és növekedő tendenciát mutat. Két hidrofób (kevésbé
nedvesedő) részecskékből felépülő laza aggregátum összekapcsolódásakor ki-
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6.5. ábra. Fedettségi arány (σ) vs. aggregációs idő (t) hidrofób (Θ=82◦ )
és hidrofil (Θ=30◦ ) részecskék aggregációja esetén vı́z-levegő (a.), vizes
glicerinoldat-levegő (b.) és vizes tenzidoldat-levegő (c.) határfelületeken.
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terjedt, zárt hurkok alakulnak ki, amelyek szignifikánsan növelik a σ értékét
(lásd 6.6(c-d). ábra).

6.6. ábra. Tömör és laza szerkezetű klaszterek összekapcsolódásának sematikus ábrája. Tömör klaszterek találkozásakor nincs növekedés a fedettségi
arányban (a.,b.). Laza klaszterek esetén a σ növekedését a szürke terület
jelzi (c.,d.).

6.2.3.

Kinetikai eredmények

Az aggregáció kinetikai rendűségét az határozza meg, hogy a klaszterszám (n)
időbeli csökkenése n hányadik hatványával arányos (lásd 3.2. rész). Munkám
során ellenőriztem, hogy a vizsgált modellrendszerek első-, másod- vagy harmadrendű kinetikát mutatnak-e. Az ellenőrzés eredményeképpen arra a következtetésre jutottam, hogy egyik megközelı́tés sem alkalmazható az aggregáció teljes időtartományában. Legjobb közelı́tésnek a másodrendű kinetika
bizonyult, amely teljes összhangban van korábbi, három dimenziós kolloid
aggregációk eredményeivel [64, 141].
Másodrendű kinetikát feltételezve a reciprok klaszterszám időbeli változását
(1/n(t) vs. t) tanulmányoztam. A vizsgált modellrendszerek kinetikai görbéit a 6.7. ábra mutatja. Látható, hogy a görbéknek az aggregáció első
szakaszát reprezentáló része közel egyenes. Ez a megállapı́tás mindhárom
határfelületre helytálló. Az egyenes szakaszok alapján meghatározott kinetikai konstansok értékeit a 6.7. táblázat mutatja. Azonos határfelületen a
hidrofób és hidrofil részecskék kinetikai görbéit összehasonlı́tva látható, hogy
hidrofób esetben a görbék meredekebbek, ı́gy a kinetikai konstans értéke nagyobb. Ezen eredmény hátterében feltételezhetően a kapilláris erő áll, amely
vı́z-levegő határfelületen 1,6-szor nagyobb hidrofób részecskékre, mint hidrofilekre (lásd (2.9) összefüggés). A különbség másik oka nagy valószı́nűséggel
az, hogy a jobban nedvesedő részecskék jobban belemerülnek a folyadékfá-
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6.7. ábra. Reciprok klaszterszám (1/n) vs. aggregációs idő (t) hidrofób
(Θ=82◦ ) valamint hidrofil (Θ=30◦ ) üveggyöngyök aggregációja esetén vı́zlevegő (a.), vizes glicerin oldat-levegő (b.) valamint vizes tenzid oldat-levegő
(c.) határfelületeken.
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6.7. táblázat. Hidrofil (Θ=30◦ ) és hidrofób (Θ=82◦ ) részecskék határfelületi
aggregációjának kinetikai konstansai vı́z-levegő (a.), vizes glicerinoldat-levegő
(b.) és vizes tenzid oldat-levegő (c.) határfelületen, ahol γ a szubfázis felületi
feszültsége, η a viszkozitása. A táblázat utolsó sora az átrendeződő”és nem”
”
átrendeződő” rendszerek számı́tógépes szimulációjának eredményeit tünteti
fel.
Hatáfelület
Θ=30◦
Vı́z-levegő
0,93*10−5 cm2 /s
γ=72,2 mN/m
η=1,002 mPas
Vizes glicerinoldat-levegő 0,18*10−5 cm2 /s
γ=66,0 mN/m
η=6,43 mPas
Vizes tenzidoldat-levegő 0,50*10−5 cm2 /s
γ=36,8 mN/m
η ≈ η(vz)
Szimuláció
1,86*10−6
(tetszőleges egység)

Θ=82◦
3,50*10−5 cm2 /s

0,36*10−5 cm2 /s

1,80*10−5 cm2 /s

4,97*10−6

zisba, növelve a (2.13) összefüggés által definiált immerziós mélységet, ı́gy a
közeg nagyobb ellenállást fejt ki a részecskék mozgására.
A szubfázis viszkozitásának (η) növelése - nem meglepő módon - a kinetikai konstans csökkenését eredményezi. A felületi feszültség (γ) nem triviális
módon befolyásolja a kinetikai konstans értékét. Belátható, hogy a γ növelésével a kapilláris erő nagysága csökken, hatótávolsága viszont növekszik
(lásd (2.9) összefüggés). Ezt a függést a többi rendszerparaméter nagy mértékben befolyásolhatja. Tudjuk, hogy a felületi feszültség hatással van a részecskék nedvesedési szögére. A γ csökkenésével a peremszög csökken, amely
kisebb kapilláris erőt, és nagyobb hidrodinamikai ellenállást eredményez.
A részecske hidrofobitás aggregáció kinetikára gyakorolt hatásának tisztázása
érdekében nem-átrendeződő” (hidrofób) és átrendeződő” (hidrofil) rend”
”
szerek számı́tógépes szimulációját tanulmányoztam. A számı́tógépes kı́sérletek kinetikai eredményeit a 6.8. ábra mutatja. A bemutatott kinetikai
görbék rendszerenként 9 párhuzamos kı́sérlet átlagaként adódtak. A reciprok klaszterszám szórásának átlagolt százalékos értéke 5,33% volt nem”
átrendeződő”, és 2,66% volt átrendeződő” rendszerre. Az ábrán feltüntettem
”
az 1/n szórási tartományát. Látható, hogy a nem-átrendeződő” rendszer
”
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6.8. ábra. Nem-átrendeződő” és átrendeződő” rendszerek számı́tógépes szi”
”
mulációja során kapott reciprok klaszterszám (1/n) vs. idő (t) görbék. A
szimulációs program futtatása 10000 részecskével történt. A primer részecskék felületi koncentrációja 3% volt.
kinetikai görbéje nagyobb meredekséggel fut, mint az átrendeződő” rend”
szeré. Ez a megfigyelés teljes összhangban van a valós kı́sérleti eredményekkel
(lásd 6.7. ábra). A meredekségek alapján meghatározott kinetikai konstansokat a 6.7. táblázat utolsó sora mutatja.
A valós és szimulációs kı́sérletek eredményeinek összehasonlı́tása végett a
nem-átrendeződő” és az átrendeződő” rendszerek kinetikai konstansának
”
”
hányadosait vizsgáltam (lásd 6.8. táblázat). Látható, hogy a szimulációs és
6.8. táblázat.
Nem-átrendeződő” és átrendeződő” rendszerek kinetikai
”
”
konstansainak hányadosa valós és szimuláció kı́sérletek esetén.
Határfelület
kn−átr. /kátr.
Vı́z-levegő
3,8
Vizes glicerin oldat-levegő
2,0
Vizes tenzid oldat-levegő
3,6
Szimuláció
2,7

a valós kı́sérletek eredményei között nincs szignifikáns különbség, ami a szimulációs modell valós renszerekre történő alkalmazhatóságát támasztja alá.
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A valós modellrendszerek kinetikájának további tanulmányozása során megállapı́tható, hogy erősen hidrofób részecskék esetén a kezdeti egyenes szakasz
után a kinetikai görbe pozitı́v irányú elhajlást mutat (lásd 6.7. ábra), mı́g
gyengén hidrofób részecskékre a kinetikai görbe az aggregáció teljes időtartama alatt közel egyenes marad. A kinetikai görbe pozitı́v irányú elhajlásának hátterében feltételezhetően az aggregáció hajtóerejének növekedése
áll [111].
A számı́tógépes kı́sérletek kinetikai görbéit elemezve a fentiekkel megegyező
effektust figyeltem meg: a nem-átrendeződő” rendszer 1/n vs. t görbéje - az
”
elmélet szerinti egyenestől - pozitı́v irányba hajlik el, jelezve az aggregáció
hajtóerejének növekedését.
A kinetikai görbék viselkedésének (pozitı́v irányú elhajlás) hátterében feltételezésünk szerint két ok áll: (i.) az aggregátumok méretének növekedésével
a kapilláris kölcsönhatás egyre jelentősebbé válik és/vagy (ii.) az aggregáció előrehaladtával a felületi borı́tottság növekszik. Az első feltevés szerint
a növekvő klaszterek hidrodinamikai ellenállása nem képes kompenzálni a
közöttük ható növekvő kapilláris erőt, amely az aggregáció hajtóerejének folyamatos növekedését eredményezi. A második feltevés szerint a klaszterek
kiterjedése nagyobb mértékben növekszik, mint a közöttük lévő távolság, ı́gy
nagyobb valószı́nűséggel kapcsolódhatnak össze egymással, amely szintén az
aggregáció hajtóerejének folyamatos növekedését eredményezi.
Az emlı́tett két feltevés alátámasztása érdekében további számı́tógépes kı́sérleteket végeztem: átrendeződő” és nem-átrendeződő” rendszerek szimulá”
”
cióját vizsgáltam azonos kapilláris erő és hidrodinamikai ellenállás mellett,
amelyek kinetikai görbéit a 6.9. ábrán mutatom be. Látható, hogy az aggregáció kezdeti szakaszában a két görbe közel azonos, majd az idő előrehaladtával a nem-átrendeződő” rendszer nagyobb mértékű pozitı́v elhajlást mutat,
”
mint az átrendeződő”. Ezen eredmény alapján megállapı́tható, hogy a felü”
leti borı́tottság (klaszterek kiterjedése) hatása nagyobb aggregátumok esetén
válik relevánssá. A vizsgált rendszerek σ vs. t görbéit (lásd 6.10. ábra) összevetve a vı́z-levegő határfelületen meghatározott görbékkel (lásd 6.5(a). ábra)
látható, hogy valós kı́sérletekben a nem-átrendeződő” és az átrendeződő”
”
”
rendszerek σ értékei között nagyobb különbség van. Ebből következik, hogy
valós rendszerekben a struktúraképződés szignifikánsabb hatást gyakorol az
aggregáció kinetikájára, mint a szimulációkban.
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6.9. ábra. Nem-átrendeződő” és átrendeződő” rendszerek reciprok klaszter”
”
szám (1/n) vs. idő (t) görbéi azonos kapilláris erő és hidrodinamikai ellenállás
mellett.

6.10. ábra.
Nem-átrendeződő” és átrendeződő” rendszerek felületi
”
”
borı́tottság (σ) vs. idő (t) görbéi azonos kapilláris erő és hidrodinamikai ellenállás mellett.
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Aggregációs mechanizmus eredményei

A dinamikus klaszterméreteloszlás (ns (t)) megadja az s méretű klaszterek n
számát, t időpillanatban. Az ns (t) és az abból származtatott mennyiségek
(pl. polidiszperzitás) segı́tségével a klaszterképződés mechanizmusára következtethetünk. Munkám során gyengén (Θ=30◦ ), valamint erősen (Θ=82◦ )
hidrofób részecskék vı́z-levegő határfelületen végbemenő aggregációját tanulmányoztam a növekedési mechanizmus szemszögéből.
A 6.11. ábra a vizsgált modellrendszerek klaszter méreteloszlás függvényeit
mutatja az aggregáció 11. percében. Látható, hogy a kisméretű részecskék

6.11. ábra. Hidrofób, ill. hidrofil részecskék klaszter méreteloszlása az aggregáció 11. percében vı́z-levegő határfelületen, ahol n(s) az s méretű klaszterek
száma.
(primer részecskék, dimerek, trimerek) száma nagyobb az átrendeződő” (hid”
rofil) rendszer esetén, és mindkét esetben néhány nagy klaszter van jelen a
reakciótérben. Informatı́vabb képet kapunk az aggregáció mechanizmusáról,
ha a rendszer polidiszperzitását (π) ábrázoljuk az aggregációs idő (t) függvényében. A 6.12. ábra hidrofil, ill. hidrofób rendszerek π vs. t görbéit mutatja
vı́z-levegő határfelületen. Az ábra alapján látható, hogy (i.) mindkét esetben a polidiszperzitás maximumgörbe alapján változik és (ii.) az aggregáció
5. percétől a hidrofil részecskékből álló klaszterek π értéke szignifikánsan
magasabb. A megfigyelés hátterében az áll, hogy hidrofil részecskék aggregációjánál a néhány nagy klaszter mellett sok kis méretű is van (lásd 6.11. ábra),
ami nagyobb fokú polidiszperzitást jelent. A 6.13. ábra hidrofil részecskék
aggregációjának három időpillanatát (5., 11. és 15. perc) mutatja vı́z-levegő
határfelületen.
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67

6.12. ábra. Hidrofób és hidrofil részecskék polidiszperzitás idő görbéi vı́zlevegő határfelületen.

Hidrofil részecskék esetén, a kis méretű klaszterek egymással való összekapcsolódásának sebessége az aggregáció kezdetét követően drasztikusan lecsökken. Ennek oka az, hogy a gyenge kapilláris kölcsönhatás miatt a kis méretű
klaszterek nem érzik” egymás vonzó hatását. Az aggregáció ezen fázisá”
ban a kisebb klaszterekre már csak a nagy méretű, - a közegellenállás miatt kevésbé mobilis klaszterek fejtenek ki lényeges vonzó hatást. Ennek következtében változás jelentkezik a klaszter képződésben: a részecske-részecske, ill.
a részecske-kis klaszter aggregációt felváltja a részecske-nagy klaszter tı́pusú
aggregáció. Mivel a nagy klaszterek mobilitása kicsi, ezért a kis méretű klaszterek mozognak a nagyobbak felé. Így az aggregáció hajtóereje változatlan
marad ( a 6.7(a). ábra szerint a kinetikai görbe közel egyenes az aggregáció
teljes időtartama alatt), viszont a polidiszperzitás értéke - a mechanizmusban
bekövetkező változás miatt - megnő. Az aggregáció végső fázisaiban egy nagy
és a maradék kis klaszterből tevődik össze a mintázat (lásd 6.13(c). ábra). A
nagy klaszter körül egy üres (részecskét nem tartalmazó) térrész jelenik meg.
Az üres részen túli részecskék már csak nagyon gyenge kapilláris vonzást
érzékelnek, amelyek hatására a részecskék nem jutnak el a nagy klaszterig.
A hidrofób részecskék aggregációja nem mutat ilyen mechanizmusbeli váltást,
cross-over”-t, aminek következtében a polidiszperzitás alacsonyabb értéken
”
marad. Ebben az esetben a részecskék között erős kapilláris vonzóerő hat,
amelynek következtében a kis méretű klaszterek száma gyorsan lecsökken. Ez
az effektus figyelhető meg a 6.11. ábrán. A klaszterképződés folyamata többé
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6.13. ábra. Hidrofil részecskék aggregációs mintázata a növekedés 5., 11. és
15. percében, vı́z-levegő határfelületen.
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kevésbé kiegyenlı́tett (nem mutat cross-over”-t), aminek következtében a
”
polidiszperzitás kisebb marad, mint azt a hidrofil részecskék aggregációjánál
tapasztaltam. A növekedő klaszterek - a kisebb hidrodinamikai ellenállás
miatt (lásd (2.13) összefüggés) - megőrzik mobilitásukat, ı́gy az aggregáció
klaszter-klaszter tı́pusú marad.
Következtetéseim ellenőrzéseképpen további számı́tógépes kı́sérleteket végeztem: átrendeződő” és nem-átrendeződő” rendszerek aggregációját vizsgál”
”
tam azonos hidrodinamikai ellenállás mellett. A kapilláris erő nagyságának a
mintázat polidiszperzitásában megmutatkozó szerepének bemutatására olyan
átrendeződő rendszert generáltam, ahol a kapilláris erő nagyságát - egy alkalmas korrekcióval - a felére csökkentettem. Az eredményként kapott polidiszperzitás görbéket a 6.14. ábra mutatja. Látható, hogy a polidiszperzitás meg-

6.14. ábra. Polidiszperzitás (π) vs. idő (t) görbék átrendeződő” és nem”
”
átrendeződő” rendszerekre. A harmadik görbe egy olyan átrendeződő” rend”
szert mutat, ahol a kapilláris erő az elméletileg meghatározott érték felére
lett csökkentve.
egyező hidrodinamikai ellenállás esetén közel azonos az átrendeződő és nem
átrendeződő rendszerre. A kapilláris erő felére történő csökkentése szignifikáns növekedést okozott a polidiszperzitásban. Ezen eredmények alapján
megállapı́tható, hogy a gyenge kapilláris erő, valamint a részecskék relatı́v
nagy hidrodinamikai ellenállása együttesen felelős a valós modellrendszerekben megmutatkozó magas polidiszperzitásért.
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Pálcika alakú részecskék aggregációja

Pálcika alakú részecskék két dimenziós aggregációja modellül szolgálhat olyan
jelenségeknek, mint pl. felületaktı́v anyagok lamelláris fázisának vizes közegben történő kialakulása [142, 143]; polimer és felületaktı́v molekulákból álló
asszociátumok képződése [144, 145, 146, 147]. Az anizometrikus részecskék
aggregációja központi szereppel bı́r az ipar számos területén is (pl. papı́rgyártás [127, 128, 129, 130]).
Az anizometrikus objektumok mozgásának és kölcsönhatásainak elméleti,
kı́sérleti és szimulációs vizsgálata nagy múltra tekint vissza. 1922-ben Jeffery
merev ellipszoidként modellezte az anizometrikus részecskéket [117]. Forgacs
és Mason kibővı́tette a modellt a részecskék rotációs mozgásának valamint
rugalmasságának bevezetésével [125]. Az utóbbi időben számos molekuláris
dinamikai megközelı́tésen alapuló modell született a merev vagy rugalmas részecskék (szálak, sı́kok, pálcikák és ezek aggregatumai) mozgásának (transzláció, rotáció) és egymással, ill. a közeggel való kölcsönhatásának tanulmányozására [118, 119, 120, 121, 122, 123, 126]. Ezen tanulmányok szerint a
részecske-részecske kölcsönhatás elsősorban a kialakult asszociátumok kohezivitását befolyásolja [123]. Az eddigi modellek segı́tségével sikeresen vizsgáltak szuszpenziókat, nyı́rt szuszpenziókat, ülepedés során kialakult három
dimenziós szálstruktúrákat, továbbá következtetéseket vontak le az egyedi
szálak dinamikájával és rugalmasságával kapcsolatban.
Munkám során egy molekuláris dinamikai megközelı́tésen alapuló, anizometrikus részecskék aggregációját megvalósı́tó modellt fejlesztettem, amely segı́tségével lehetővé vált a növekedési jelenség strukturális, kinetikai és mechanizmusbeli vizsgálata. A modell újdonsága, hogy a részecskék között kis
és nagy hatótávolságú vonzó kölcsönhatások hatnak. Ezen kölcsönhatások
eredményeképpen az elsődleges növekedést a részecskék klaszteren belüli, különböző mértékű átrendeződése követi (másodlagos folyamat).
Munkám célja annak a kérdésnek a megválaszolása volt, hogy (i.) a nagy
hatótávolságú részecske - részecske (továbbiakban r-r) kölcsönhatás, (ii.) a
kis hatótávolságú r-r kölcsönhatás, (iii.) a felszı́ni áramlások valamint (iv.)
a részecske anizometria milyen hatást gyakorol az aggregációra.
Ebben a fejezetben először ismertetem a számı́tógépes kı́sérletek konkrét
beállı́tásait, majd bemutatom és értelmezem a kifejlesztett aggregációs modell komplex (strukturális, kinetikai, mechanizmusbeli) analı́zisének kvalitatı́v és kvantitatı́v eredményeit.
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Számı́tógépes kı́sérletek konkrét beállı́tásai

A számı́tógépes kı́sérleteket az 5. fejezetben bemutatott szoftver segı́tségével
végeztem (lásd 5.8. ábra). A szimuláció paramétereit oly módon állı́tottam
be, hogy az egyes kı́sérletek (szimulációs futtatások) alkalmával csak a modell
adott tulajdonságát befolyásoló paraméterét változtattam, a többi paraméter
állandó értéken tartása mellett. A szimulációs kı́sérletekben a részecskeszám
10000, a részecskék vastagsága 1 pixel (digitális képpont), a részecskék felületi koncentrációja (amely a részecskék által lefedett terület és a teljes reakciótér hányadosa) 3% volt. Az egyes szimulációs kı́sérletek addig futottak,
amı́g az összklaszterszám el nem érte az 50-et. A modell jellemző tulajdonságainak tanulmányozása során, a tulajdonságokat meghatározó paraméter 3-4
különböző értéke mellett végeztem a kı́sérleteket, amelyeket az alábbiakban
ismertetek.
(i.) A nagy hatótávolságú r - r kölcsönhatásnak a növekedési jelenségben játszott szerepét a hatótávolság változtatásával vizsgáltam. Ennek megfelelően
a kölcsönhatás (2.8) összefüggés által definiált hatótávolságát (λ−1 ) egy korrekciós szorzóval (a) változtattam:
1
1
=a
λk
λ

(6.1)

Az a értékének növelése a hatótávolság növekedését eredményezi. A szimulációk során a korrekciós szorzó négy különböző értéke mellett tanulmányoztam
a kölcsönhatás aggregációra gyakorolt hatását: a ∈ {2, 0; 1, 5; 1, 0; 0, 8}. Az
a paraméter alapértelmezés szerinti értéke 1 volt.

(ii.) A kis hatótávolságú r-r kölcsönhatást az átrendeződés mértékének változtatásán keresztül vettem figyelembe. Tudvalévő, hogy minél kisebb ez az
erő, annál jelentősebb a részecskék klaszteren belüli átrendeződése. A kı́sérletek során átrendeződés nélküli, gátolt átrendeződésű és teljes átrendeződésű
rendszert tanulmányoztam. A különböző mértékű átrendezést az egyes átrendeződési algoritmusok paramétereinek (Ω1 , Ω2 , Ω3 ) alkalmas beállı́tásával értem el (lásd 5.2.2. rész). A vizsgált rendszereket a következő paraméter
hármasok határozták meg: átrendeződés nélküli (0,0,0), gátolt átrendeződésű
(8,10,20) és teljes átrendeződésű (3,1,1), ahol a zárójelben lévő számok rendre
a Klaszter forgatás”, a Részecske forgatás” és a Centrális beállás” algorit”
”
”
musok Ω1 , Ω2 , Ω3 paramétere. Az (Ω1 , Ω2 , Ω3 ) paraméterek alapértelmezés
szerinti értéke (0,0,0) volt.
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(iii.) A felszı́ni áramlások hatását négy paraméter (Y1 ,Y2 ,Y3 ,Y4 ) értékeinek változtatásával tanulmányoztam, ahol a zárójelben lévő első paraméter
az örvények számát, a második a források/nyelők számát, a harmadik az örvények erősségét, negyedik pedig a források/nyelők erősségét adja meg. Az
értékek növelésével a felszı́ni áramlások hatása erősödik. Az (Y1 ,Y2 ,Y3 ,Y4 )
paraméterekkel három különböző áramlási intenzitású közeget állı́tottam be,
melyek rendre a következők voltak: áramlások nélküli (0,0,0,0), közepes
áramlású (60,60,5000,5000) valamint erős áramlású (60,60,10000,10000). Az
(Y1 ,Y2 ,Y3 ,Y4 ) paraméterek alapértelmezés szerinti értéke (30,30,1000,1000)
volt.
(iv.) A részecskék anizometriájának aggregációra gyakorolt hatását különböző hosszúságú pálcikák mellett tanulmányoztam: L ∈ {5;10;15;20}. Az L
paraméter alapértelmezés szerinti értéke 10 volt.
Mivel a különböző rendszerekben az aggregációk eltérő időskálán mehetnek
végbe, ezért az eredmények azonos időknél nehezen hasonlı́thatóak össze. Ennek kiküszöbölésére bevezettem egy egyfajta sajátidőt”, amit a mintázatot
”
alkotó klaszterek számának reciprokával (1/n) definiáltam. Ilyen módon az
azonos klaszterszámmal rendelkező állapotokat hasonlı́tottam össze, függetlenül a valós időtől (szimulációs lépések száma).
A számı́tógépes modell érvényességének bizonyı́tására polidiszperz, pálcika
alakú részecskék határfelületi aggregációját vizsgáltam vı́z - levegő valamint
vizes tenzidoldat - levegő határfelületen (a kı́sérlet részleteit a 4. fejezet
taglalja), majd a valós kı́sérletek eredményeit összehasonlı́tottam a szimuláció eredményeivel.
A következő részben ismertetem a modell analı́zisének eredményeit, amelynek során bemutatom, hogy az egyes paraméterek miként befolyásolják az
aggregáció strukturális (Df , Ψ), kinetikai (1/n vs. t) és mechanizmusbeli
(π vs. 1/n , SM vs. 1/n) tulajdonságait.

6.3.2.

Nagy hatótávolságú r-r kölcsönhatás szimulációs
eredményei

A vizsgált rendszerek jellemző klaszterei a 6.15(a-d). ábrán, azok struktúra
paraméterei pedig a 6.9. táblázat megfelelő sorában láthatóak. A hatótávolság növelésével a Df növekszik, a Ψ értéke pedig nem mutat szignifikáns változást. A Df relatı́v nagy értéke és növekvő tendenciája (1,66-1,77) azt jelzi,
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hogy a hatótávolság növekedésével az aggregátum egyre inkább a perkolációs klaszterhez válik hasonlóvá. Összehasonlı́tásképpen a fraktáldimenzió
elméleti értéke diffuzió limitált klaszter-klaszter aggregáció esetén 1,44 [25]
perkolációs klaszterre pedig 1,89 [134]. Ezek szerint az általam vizsgált modellrendszer egy átmeneti tartományban van, amelyet a részecskék felületi
koncentrációja, a részecskék anizometriája valamint az aggregáció hajtóerejének hatótávolsága nagy mértékben befolyásol.
A hatótávolság változtatásának az aggregáció kinetikájára gyakorolt hatását
a 6.16(a). ábra mutatja. A görbék egyenes szakaszának meredeksége alapján meghatározott kinetikai konstansokat a 6.10. táblázatban mutatom be.
Az eredmények alapján megállapı́tható, hogy a hatótávolság növelése a kinetikai konstansok szignifikáns növekedését, és a görbék egyre jelentősebb
pozitı́v irányú elhajlását eredményezi, ami azt mutatja, hogy az aggregáció
hajtóereje nő. Az aggregáció előrehaladtával egyre nagyobb klaszterek jelennek meg, és azok növekvő hidrodinamikai ellenállása nem képes kompenzálni
a közöttük ható növekvő kapilláris erőt, ami az aggregáció hajtóerejének növekedését eredményezi. Ezen megfigyelés teljesen összhangban van korábbi,
gömb alakú részecskékkel végzett szimulációk eredményeivel [111].
A polidiszperzitás hatótávolságtól való függését a 6.16(b). ábra mutatja,
melynek alapján látható, hogy a hatótávolság csökkenése a polidiszperzitás csökkenését eredményezi. Ezzel a megfigyeléssel teljes összhangban, a
klaszterek súlyozott átlagméretét is csökken a hatótávolság csökkenésével
(lásd 6.16(c). ábra). Megjegyzendő, hogy gömb alakú részecskék határfelületi
aggregációjának vizsgálata során éppen ellentétes függést tapasztaltam [111].
Ennek oka feltételezhetően az, hogy a nagymértékű részecske anizometria miatt az aggregáció perkoláció-szerű, s ennek következtében a polidiszperzitás
másképpen függ a hajtóerőtől, mint gömb alakú részecskék esetén.

6.3.3.

Kis hatótávolságú r-r kölcsönhatás (átrendeződés) szimulációs eredményei

A vizsgált rendszerek jellemző klasztereit a 6.15(h-j). ábra, azok struktúra
paramétereit pedig a 6.9. táblázat mutatja. Az átrendeződés struktúrára gyakorolt hatását vizsgálva megállapı́tható, hogy az átrendeződés mértékének
növelése nagyobb Df -et és nagyobb Ψ-t eredményez. Mivel az átrendeződés
miatt a klaszteren belüli részecskék egyre közelebb kerülnek egymáshoz, a
klaszterek tömörebbé, de zártabbá és kompaktabbá is válnak, s ı́gy a Df és
a Ψ növekedése érthető.
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6.15. ábra. A vizsgált rendszerek jellemző klaszterei az aggregáció azonos
fázisából (n≈200). Az aggregátumokat alkotó részecskék száma kb. 250-300.
A kapilláris erő hatátávolságának változtatása a=2,0 (a.), a=1,5 (b.), a=1,0
(c.) és a=0,8 (d.). A felszı́ni áramlások erősségének változtatása (0,0,0,0)
(e.), (60,60,5000,5000) (f.), (60,60,10000,10000) (g.) értékekkel. A kis hatótávolságú erők változása, az átrendeződés mértékén keresztül (Ω1 , Ω2 , Ω3 ,)
figyelembe véve: (0,0,0) (h.), (8,10,20) (i.), (3,1,1) (j). A részecskék anizometriájának változtatása L=5 (k.), L=10 (l.), L=15 (m.), L=20 (n.), ahol L
a pálcikák hossza.
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6.16. ábra. A nagy hatótávolságú r-r kölcsönhatás aggregációra gyakorolt
hatásának eredményei: (a.) 1/n vs. t, (b.) π vs. 1/n, (c.) SM vs. 1/n,
ahol n a klaszterszám, SM a tömeggel súlyozott átlag klaszterméret, π a
polidiszperzitás, a a hatótávkorrekciós konstans.
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A vizsgált rendszerek kinetikai görbéit a 6.17(a). ábra mutatja; a görbék
egyenes szakaszának meredeksége alapján meghatározott kinetikai konstansokat a 6.10. táblázatban tüntettem fel. A 6.17(a). ábrán látható, hogy az
aggregáció kezdeti szakaszában a kinetikai görbék közel azonos meredekséggel
futnak, azaz a kinetikai konstansok értékeiben nem mutatkozik meg szignifikáns különbség. Az aggregáció második szakaszában azonban a kinetikai
görbék pozitı́v irányban való elhajlása különböző mértékű, ami azt mutatja,
hogy az aggregáció hajtóereje - a nagy klaszterek kialakulásánál - csökken
az átrendeződés mértékének növelésével. Ezen effektus hátterében feltételezhetően az áll, hogy az átrendeződött klaszterek (nagyobb lineáris méret
esetén) tömörségük miatt kisebb területen helyezkednek el, s ı́gy kisebb valószı́nűséggel kapcsolódnak össze egymással. Megjegyzendő, hogy gömb alakú
részecskék esetén ugyanerre az eredményre jutottam (lásd 6.2. rész).
A fent emlı́tett folyamat nem kedvez a nagy részecskeszámú klaszterek kialakulásának, ı́gy a polidiszperzitás csökken az átrendeződés intenzitásának
növelésével (lásd 6.17(b). ábra). Ez az eredmény összhangban van azzal a
tapasztalattal is, hogy az átrendeződés mértékének növelése a klaszterek súlyozott átlagméretének csökkenését vonja maga után (lásd 6.17(c). ábra).

6.3.4.

Felszı́ni áramlások szimulációs eredményei

A felszı́ni áramlások hatását vizsgálva megállapı́tható, hogy azok erősségének növelése Df -et kismértékben növeli, a Ψ-t pedig nem változtatja szignifikánsan a vizsgált tartományban (lásd 6.15(d-f). ábra és 6.9. táblázat). Ezen
effektus magyarázata további vizsgálatokat igényel.
A felszı́ni áramlásoknak az aggregáció kinetikájára gyakorolt hatását mutatja a 6.18(a). ábra és a 6.10. táblázat megfelelő sora. A bemutatott eredmények alapján látható, hogy az áramlások intenzitásának növelése a kinetikai görbék középső szakaszának meredekségét növeli, ami azt jelenti, hogy az
aggregáció ezen fázisában a hajtóerő növekszik. A kutatás jelen stádiumában
csak feltételezéseink vannak ezen eredmény magyarázatára.
A felszı́ni áramlások intenzitásának növelése a polidiszperzitásban és a klaszterek tömeggel súlyozott átlagméretében egyaránt növekvő tendenciát okoz
(lásd 6.18(b-c). ábra). A bemutatott eredmények értelmében a felszı́ni áramlások intenzitásának növelése az aggregáció hajtóerejének növekedésével jár.
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6.17. ábra. A kis hatótávolságú r-r kölcsönhatás aggregációra gyakorolt
hatásának eredményei: (a.) 1/n vs. t, (b.) π vs. 1/n, (c.) SM vs. 1/n,
ahol n a klaszterszám, SM a tömeggel súlyozott átlag klaszterméret, π a polidiszperzitás, a zárójelben lévő számok pedig rendre az (Ω1 , Ω2 , Ω3 ) értékei.
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6.18. ábra. A felszı́ni áramlások aggregációra gyakorolt hatásának eredményei: (a.) 1/n vs. t, (b.) π vs. 1/n, (c.) SM vs. 1/n, ahol n a klaszterszám, SM a tömeggel súlyozott átlag klaszterméret, π a polidiszperzitás,
a zárójelben lévő számok pedig rendre az (Y1 ,Y2 ,Y3 ,Y4 ) értékei.
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Részecske anizometria szimulációs eredményei

A részecske anizometria aggregációra gyakorolt hatását négy különböző pálcika hossznál vizsgáltam: L ∈ {5;10;15;20}. A vizsgált rendszerek jellemző
klaszterei a 6.15(k-n). ábrán láthatóak. A 6.9. táblázatot tekintve megállapı́tható, hogy a részecskék anizometriájának növelésével a Ψ - nem meglepő
módon - csökkenő tendeciát mutat. A fraktáldimenzió változása ezzel ellentétes irányú: a részecske anizometria növelésével a Df nő. Tudjuk hogy
a növekvő részecske anizometria egyben növekvő részecskeméretet is jelent,
amely egyrészről a nagy hatótávolságú erők növekedését jelenti, másrészről
pedig a perkolációs koncentráció küszöbét csökkenti; s ily módon a Df növekedése értelmezhető.
A 6.10. táblázat szerint a részecske anizometria mértékének növelésével a
kinetikai konstans értéke növekszik. A 6.19(a). ábra alapján a görbék pozitı́v
irányú elhajlása jelentősebbé válik a részecskék anizometriájának növelésével.
Ezen megfigyelések egyik oka feltételezhetően az, hogy a részecske anizometria mértékének növelésével egyre kiterjedtebb, lazább klaszterek képződnek, s
ezek nagyobb valószı́nűséggel kapcsolódnak össze egymással, növelve az aggregáció hajtóerejét. A másik ok szerint a részecske anizometria növekedése a
nagy hatótávolságú erők növekedését eredményezi, aminek következtében az
aggregáció hajtóereje nő.
A részecske anizometria mértékének növelésével a polidiszperzitás növekvő
tendenciát mutat (lásd 6.19(b). ábra). Ez a megfigyelés összhangban van a
fenti következtetéssel: a növekedő anizometria növekvő hajtóerőt von maga
után, amely nagyobb polidiszperzitást eredményez. Ezt a megállapı́tást támasztja alá a 6.19(c). ábra is, amely szerint az anizometria mértékével az
SM növekszik, azaz egyre nagyobb részecskeszámú klaszterek jelennek meg a
rendszerben.

6.3.6.

A szimulációs és a valós kı́sérleti eredmények
összevetése

A számı́tógépes modell érvényességének bizonyı́tására polidiszperz (π=1,2),
pálcika alakú szénrészecskék határfelületi aggregációját vizsgáltam vı́z - levegő valamint tenzidoldat (Triton X-100 nemionos tenzid 2g/100ml koncentrációjú vizes oldata) - levegő határfelületen, majd a valós kı́sérletek eredményeit összehasonlı́tottam a szimulációs eredményekkel. Ennek érdekében
a szimuláció azon paramétereit, amelyek anyagi jellemzőkre vonatkoznak (pl.
folyadék sűrűség, részecske sűrűség, folyadék felületi feszültség, peremszög,
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6.19. ábra. A részecskék anizometriájának aggregációra gyakorolt hatásának
eredményei: (a.) 1/n vs. t, (b.) π vs. 1/n, (c.) SM vs. 1/n, ahol n a klaszterszám, SM a tömeggel súlyozott átlag klaszterméret, π a polidiszperzitás,
L pedig a pixelben megadott részecskehossz.
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6.9. táblázat. A tanulmányozott modellrendszerek struktúra paraméterei,
ahol Df a fraktál dimenzió, Ψ a klaszter sűrűség.
Modell jellemző Mérték
Nagy hatótávú a=2,0
erők
a=1,5
a=1,0
a=0,8
Kis hatótávú
(0,0,0)
erők
(8,5,10)
(átrendeződés) (3,1,1)
Felszı́ni
(0,0,0,0)
áramlások
(60,60,5000,5000)
(60,60,10000,10000)
Részecske
20
anizometria
15
10
5

Df
1,77 ± 0,02
1,72 ± 0,02
1,69 ± 0,02
1,66 ± 0,02
1,69 ± 0,02
1,81 ± 0,02
1,95 ± 0,02
1,67 ± 0,02
1.71 ± 0,02
1,76 ± 0,02
1,85 ± 0,02
1,75 ± 0,02
1,69 ± 0,02
1,62 ± 0,02

0,20
0,21
0,22
0,22
0,22
0,29
0,59
0,22
0,24
0,23
0,10
0,12
0,14
0,40

Ψ
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,03
0,03
0,02
0,04
0,03
0,03
0,05
0,05
0,04
0,03
0,03
0,03
0,04
0,03

6.10. táblázat. A tanulmányozott modellrendszerek kinetikai konstansai. A
k tetszőleges egységben van megadva.
Modell jellemző Mérték
k
Nagy hatótávú a=2,0
11,54 ± 3,42
erők
a=1,5
6,65 ± 1,74
a=1,0
3,64 ± 0,86
a=0,8
2,64 ± 0,53
Kis hatótávú
(0,0,0)
7,55 ± 1,47
erők
(8,5,10 )
6,95 ± 1,27
(átrendeződés) (3,1,1)
6,86 ± 1,18
Felszı́ni
(0,0,0,0)
7,39 ± 1,39
áramlások
(60,60,5000,5000)
8,68 ± 1,78
(60,60,10000,10000) 9,11 ± 1,93
Részecske
20
10,03 ± 2,29
anizometria
15
8,73 ± 1,89
10
7,55 ± 1,47
5
6,00 ± 1,02
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stb.) a valós modellrendszerek alapján választottam meg. Az ily módon
beállı́tott paraméterekkel a nagy hatótávolságú (kapilláris) erő távolságfüggése a 6.20. ábra szerint alakult. Látható, hogy a kapilláris vonzás erőssége
jóval nagyobbnak, hatótávolsága pedig kb. másfélszer nagyobbnak bizonyult
vı́z-levegő határfelületen. A részecskék felületi koncentrációja 8% volt mind
a valós, mind a szimulációs kı́sérletekben.

6.20. ábra. A számı́tógépes kı́sérletekben meghatározott nagy hatótávolságú
(kapilláris) erő távolság függése vı́z-levegő valamint vizes tenzidoldat - levegő
határfelületen. A távolság pixelben van megadva.

A vizsgált rendszerek jellemző klasztereit a 6.21. ábra, azok struktúra paramétereit pedig a 6.11. táblázat mutatja. Ezek alapján megállapı́tható, hogy
a valós és a szimulációs kı́sérleti eredmények mind vizuálisan, mind pedig a
paramétereket tekintve (Df , Ψ) jó összhangban vannak egymással. Érdemes
megjegyezni, hogy a nem átrendeződő” rendszerek alacsony fraktáldimenzió
”
értéke azt mutatja, hogy a viszonylag gyenge kapilláris vonzás hatására a
növekedés nem mutat perkoláció-szerű viselkedést.
A polidiszperz, pálcika alakú szénrészecskék vı́z-levegő, valamint tenzidoldat - levegő határfelületen meghatározott 1/n vs. t görbéket a 6.22(a-b).
és a 6.23(a-b). ábra mutatja valós és szimulációs kı́sérletekre. A kapott
eredményeket összehasonlı́tva megállapı́tható, hogy az aggregáció tenzidoldat - levegő határfelületen hoszabb idő alatt megy végbe, mint vı́z-levegő
határfelületen. Ez a megállapı́tás mind a valós, mind pedig a szimulációs
kı́sérletekre igaz. A bemutatott görbék két szakasszal jellemezhetőek: kezdetben kis meredekséggel futnak, majd egy adott idő elérése után a mere-
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6.21. ábra. Polidiszperz, pálcika alakú részecskék határfelületi aggregációjának jellemző klaszterei vı́z-levegő, valamint tenzidoldat-levegő határfelületen
valós (a.,b.) és szimulációs (c.,d.) kı́sérletek esetén.

6.11. táblázat. A tanulmányozott modellrendszerek (lásd 6.21. ábra) struktúra paraméterei, ahol Df a fraktál dimenzió, Ψ a klaszter sűrűség.
Kı́sérlet
Valós

Rendszer
nem-átrendeződő”
”
átrendeződő”
”
Számı́tógépes nem-átrendeződő”
”
átrendeződő”
”

Df
1,43 ± 0,02
1,75 ± 0,03
1,47 ± 0,06
1,78 ± 0,06

0,24
0,88
0,20
0,84

Ψ
±
±
±
±

0,03
0,02
0,03
0,04
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dekség megnő. A meredekségek alapján számı́tott kinetikai konstansokat
(k1 ,k2 ,k3 ,k4 ) a 6.12. táblázat mutatja, amelyek értékeit vizsgálva látható,
hogy a megfelelő szakaszokra illesztett egyenes meredeksége tenzidoldat - levegő határfelület esetén kisebb. A valós és a számı́tógépes kı́sérletek összehasonlı́tása végett meghatároztam az átrendeződő” (tenzidoldat - levegő határ”
felület) és a nem-átrendeződő” (vı́z-levegő határfelület) rendszerek kinetikai
”
konstansainak arányát mindkét tartomány esetén. A 6.13. táblázatban feltüntetett arányok alapján megállapı́tható, hogy a valós és a szimulációs kı́sérletek eredményei jó egyezést mutatnak, ami a kifejlesztett modell realitását
bizonyı́tja. A megfigyelt eredmények hátterében feltételezhetően a kapilláris
erő áll. A (2.9) összefüggés alapján vı́z-levegő határfelületen a kapilláris erő
értéke nagyobb, ı́gy az aggregáció gyorsabb, mint tenzidoldat-levegő határfelületen. Ez magyarázza az aggregációs időben tapasztalt különbséget is. A
két eltérő meredekségű szakaszból arra következtethetünk, hogy az aggregáció hajtóereje megváltozik. Ebben is a növekvő klasztermérettel növekedő
kapilláris erőnek van szerepe.
6.12. táblázat. Polidiszperz, pálcika alakú részecskék határfelületi aggregációjának kinetikai konstansai (k1 ,k2 ,k3 ,k4 ) valós és számı́tógépes kı́sérletek
esetén. A k mértékegysége valós kı́sérletekben cm2 /s, szimulációk esetén
tetszőleges egységben van megadva.
Kinetikai konstans
Rendszer
Valós
Számı́tógépes
k1
k2
k3
k4
−5
−5
−5
Nem-átrendeződő” 9,7*10
28,3*10
11,3*10
60,4*10−5
”
Átrendeződő”
0,9*10−5 2,6*10−5
1,0*10−5
5,8*10−5
”

A polidiszperz, pálcika alakú szénrészecskék vı́z - levegő valamint tenzidoldat - levegő határfelületen meghatározott π vs. 1/n görbéit a 6.22(c).
és a 6.23(c). ábra mutatja valós ill. szimulációs kı́sérletekre. Az adott ábrák
alapján megállapı́tható, hogy azonos klaszterszámnál vı́z-levegő határfelületen a polidiszperzitás értéke nagyobb mind a szimulációs, mind pedig a valós
kı́sérletekben. A polidiszperzitás magasabb értéke azt jelenti, hogy a klaszterek méreteloszlása polarizáltabb: kevés nagy klaszter alakul ki, és ehhez
tapadnak hozzá a részecskék, ill a kisebb klaszterek (tág méreteloszlás tartomány). Tenzidoldat - levegő határfelületen sok hasonló méretű aggregációs
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6.22. ábra. A valós kı́sérletek eredményei: polidiszperz, pálcika alakú szénrészecskék kinetikai görbéi vı́z-levegő (a.), vizes tenzidoldat-levegő (b.) határfelületen, valamint a π vs. 1/n görbék mindkét határfelület esetén (c.).
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6.23. ábra. A szimulációs kı́sérletek eredményei polidiszperz, pálcika alakú
részecskék kinetikai görbéi nem-átrendeződő” (a.), átrendeződő” (b.) rend”
”
szer esetén, valamint a π vs. 1/n görbék mindkét rendszerre (c.).
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6.13. táblázat. A nem átrendeződő” és az átrendeződő” rendszerek kine”
”
tikai konstansainak aránya (kn−átr. /kátr. ) a görbék különböző meredekségű
szakaszain, valós és szimulációs kı́sérletek esetén.
Kı́sérlet

Kinetikai konstansok aránya
I. szakasz
II. szakasz
kn−átr. /kátr.
kn−átr. /kátr.
Valós
11,2
11,1
Szimulációs
11,2
10,5

góc alakul ki, összeszedve a környező részecskéket, majd az idő előrehaladtával ezek a gócok egymással aggregálódnak.
A polidiszperzitásra kapott eredmény ellentétben áll az üveggyöngyökön nyert
eredményekkel [111] (lásd 6.2.4. rész). Ott a hidrofil (jobban nedvesı́thető)
golyókból álló - átrendeződő” - rendszer polidiszperzitása nagyobb volt, mint
”
a hidrofób - nem átrendeződő” - rendszeré. Az eltérés oka feltételezhetően
”
az, hogy a pálcika alakú részecskék nagyobb felületi koncentrációja miatt más
növekedési mechanizmus valósul meg, mint a gömb alakú részecskék esetén
(a pálcika rendszer kvázi gélesedik). Megjegyzendő, hogy a szimulációban
2%-ra lecsökkentve a pálcikák felületi koncentrációját, az üveggyöngyökkel
egyező eredményre jutunk (lásd 6.24. ábra).
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6.24. ábra. Polidiszperz, pálcika alakú részecskék szimulációjának π vs. 1/n
görbéi a részecskék 2%-os felületi koncentrációjánál, nem-átrendeződő” és
”
átrendeződő” rendszerek esetén.
”

6.4. A RÉSZECSKÉK ALAKJÁNAK SZEREPE

6.4.
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A részecskék alakjának szerepe

A részecske alak szerepének tisztázása során polidiszperz, pálcika alakú szénrészecskék vı́z-levegő határfelületen, továbbá közepesen hidrofób /Θ = 68◦ /
és erősen hidrofób /Θ = 89◦ / üveggyöngyök vı́z-levegő határfelületen végbemenő aggregációját hasonlı́tottam össze (az eredményeket lásd a 6.1. részben). A határfelületi aggregáció eredményeképpen mindhárom esetben egykét nagyméretű klaszter keletkezett, ami magába foglalta a felszórt részecskék 90-100%-át. Az aggregációs folyamat üveggyöngyök esetén kb. 20-30
percet, szénpálcikák esetén kb. 10 órát vett igénybe. Az aggregációs időben tapasztalt különbségek nem tulajdonı́thatóak csupán a primer részecskék kis felületi koncentrációjának. Korábbi vizsgálatok szerint az üveggyöngyök 30-40 részecske/cm2 -es felületi koncentrációjánál az aggregációs idő 1-2
óra volt [148, 149]. Az aggregációs időben tapasztalt különbségek hátterében nagy valószı́nűséggel a szénrészecskék relatı́v kicsi sűrűsége áll. Minél kisebb a részecskék sűrűsége, annál kisebb a közöttük ható kapilláris
vonzás [11, 62, 150]. Példaként megemlı́tem, hogy az 1050 kg/m3 sűrűségű
polisztirén részecskék között vı́z-levegő határfelületen ébredő kapilláris erő
50-szer kisebb, mint a hasonló méretű, 2500 kg/m3 sűrűségű üveggyöngyök
esetén.
A korábbi részekben ismertetett átrendeződés kevésbé volt megfigyelhető a
szénpálcikákból felépülő klaszterek esetén, melynek hátterében a szénpálcikák között ható - kisebb sűrűségből fakadó - kisebb kapilláris erő áll. Mivel
az átrendeződés fő hajtóereje a kapilláris vonzás, a megfigyelt effektus értelmezhető. A laza szerkezet és az átrendeződésre való kisebb hajlam másrészről a szénpálcikák kapcsolódásaiból is adódik: az anizometrikus részecskék
bonyolult csuklórendszereket alkotnak a struktúrán belül, amelyek merevvé,
stabillá teszik az aggregátumokat. A pálcika alakú részecskék kapcsolódási
lehetőségeit a 6.25. ábra mutatja.

6.25. ábra. Pálcika alakú részecskék kapcsolódási lehetőségei, ahol α a pálcikák hajlásszöge. (a.) és (b.) esetben kialakulhat csukló, (c.) esetben nem.
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6.26. ábra. (Def f ) vs. N görbék ahol Def f az effektı́v fraktáldimenzió és N a
részecskeszám.
A vizuális megfigyelésekkel teljes összhangban a 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. táblázatok
q oszlopa - amely az aggregátumok részecske szám-sűrűsége - alapján megállapı́tható, hogy azok értéke szénpálcikákra kisebb, mint üveggyöngyökre. Ez
a megfigyelés elsősorban a részecskék anizometriájának mértékével magyarázható. Szénrészecskékből (nagyobb részecske anizometria) laza (kis részecske
szám-sűrűségű), háló-szerű klaszterek képződnek, amelyek megtartják szerkezetüket a teljes aggregáció alatt. A növekedési függvényből” számı́tott
”
fraktáldimenzió értékek (1,44 ± 0,07 szénpálcikák, 1,53 ± 0,05 közepesen
hidrofób üveggyöngyök és 1,43 ± 0,05 erősen hidrofób üveggyöngyök esetén)
szignifikáns különbséget nem mutatnak, ami azt jelenti, hogy a primer részecskék alakja és polidiszperzitása nem befolyásolja a fraktálgeometriát. Ez
az eredmény összhangban van az univerzalitási elvvel [25, 151]. Az elsődleges növekedési folyamatot követő átrendeződés azonban elrontja az univerzalitást. Az átrendeződés fraktáldimenzióra gyakorolt hatását az effektı́v
fraktáldimenzió (Def f ) segı́tségével vizsgáltam, amelyet a következő módon
definiáltam:
Df (bc) + Df (sb) + Df (cf )
Def f =
(6.2)
3
ahol Df (bc), Df (sb), Df (cf ) a box counting, sand box és korrelációs függvény módszerekkel meghatározott fraktáldimenzió. A Def f vs. N görbéket
a 6.26. ábra mutatja, amely alapján megállapı́tható, hogy az effektı́v fraktáldimenzió a részecskeszám növekedésével növekvő tendenciát mutat a vizsgált
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rendszerekben. Az effektus azzal magyarázható, hogy az átrendeződés mértéke a klaszterméret növekedésével jelentősebbé válik. Mı́g kis méretű klaszterekre az univerzalitást mutató növekedés a jellemző (mindhárom rendszerre), addig nagyobb aggregátumok esetén az átrendeződés jelentős különbségeket eredményez a különböző modellrendszerek fraktálgeometriájában.

7. fejezet
Összefoglalás
Számı́tógépes módszerek
Munkám során egy digitalizált képanalı́zisen alapuló számı́tógépes szoftvert
(Fraktál Kép Analizáló 2.0, FKA 2.0) fejlesztettem, amelynek egyik fő funkciója a digitalizált képeken látható objektumok (részecskék, klaszterek) elkülönı́tése, és önálló objektumként való kezelése. Ezen feladat megvalósı́tásához a Hoshen és Kopelman [83] által - kritikus perkolációs koncentráció, perkolációs valószı́nűségek tanulmányozására - bevezetett ún. klasz”
ter cédulázási módszert” adaptáltam, és fejlesztettem tovább a kétdimenziós
mintázatok jellemzéséhez. A továbbfejlesztett módszer lehetőséget ad arra,
hogy tetszőleges számú koordinációs héj alapján azonosı́tsuk az összefüggő
objektumokat. A módszer tesztelésének ereményeképpen - amikor az volt a
kérdés, hogy az egyes képeken lévő, valóságban összefüggő aggregátumokat
a program is összefüggőnek detektálja-e vagy sem - azt találtam, hogy az
általam vizsgált digitalizált képeken megjelenő objektumok különállóságát a
harmadik koordinációs héj határozza meg. Az adaptált és tovább fejlesztett
módszer segı́tségével a mintázatok paramétereinek (pl. girációs sugár, részecske szám-sűrűség, részecske szám stb.) meghatározásához nincs szükség
a klaszterek manuális elkülönı́tésére, mivel ez a művelet az objektum detektálással automatikusan valósul meg.
Metodika
Munkám során ellenőriztem és összehasonlı́tottam a fraktáldimenzió meghatározására alkalmas egyedi módszereket. A klaszterek struktúrájának jellemzése során azt tapasztaltam, hogy minél heterogénebb az aggregátum ami azt jelenti, hogy eltérő fraktáljelleggel bı́ró részekkel rendelkezik -, annál
jelentősebb az egyes Df meghatározási módszerek által szolgáltatott értékek
93
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közötti különbség. Mivel a determinisztikus és a számı́tógép által generált
fraktálmintázat egységes struktúrával rendelkezik, az eltérő módszerek által szolgáltatott Df értékei közötti alacsony, 1-2%-os különbség értelmezhető
volt. A box counting, a sand box és a korrelációs függvény módszerek eredményeiben tapasztalt különbségek hátterében is az aggregátumok heterogén,
multifraktalitást mutató jellege áll.
A fraktáldimenzió meghatározására alkalmas sorozat módszerek vizsgálata
során összevetettem a girációs sugáron ( növekedési függvény”), valamint a
”
geometriai közepen alapuló módszert, és azt találtam, hogy a geometriai
közép módszerrel kisebb Df értékeket kapunk. Ennek oka feltételezhetően
az, hogy e módszer megbı́zhatóbban alkalmazható anizotróp klaszterekre.
Az egyedi és a sorozat módszerekkel számı́tott fraktáldimenzió értékek összevetésének eredményeképpen megállapı́tottam, hogy a box counting módszerrel kapott Df értékek jó egyezést mutatnak a girációs sugáron alapuló sorozat
módszerrel számı́tottal. A sand box és a korrelációs függvény módszer által
szolgáltatott fraktáldimenzió értékeket alacsonyabbnak találtam, amelynek
hátterében az áll, hogy e két módszer érzékenyebb a struktúrák heterogenitására (eltérő fraktáljellegű részeire), mint a box counting módszer.
Számı́tógépes szimuláció
Munkám során molekuláris dinamikai megközelı́tésen alapuló számı́tógépes
modellt fejlesztettem, amely alkalmas gömb, valamint - anizometrikus - pálcika alakú részecskék kétdimenziós aggregációjának tanulmányozására. Az
általam fejlesztett modell újdonsága, hogy a részecskék között kis és nagy
hatótávolságú r-r kölcsönhatások hatnak. Ezen kölcsönhatások eredményeképpen az elsődleges növekedést a részecskék klaszteren belüli, különböző
mértékű átrendeződése követi. A fejlesztett modell segı́tségével a vizsgált
részecskék mozgása szemléletesen és valósághűen megjelenı́thető, lehetőséget kı́nálva az aggregáció vizuális, strukturális, kinetikai és mechanizmusbeli
analı́zisére. A modell szisztematikus vizsgálatának célja annak a kérdésnek
a megválaszolása volt, hogy (i.) a nagy hatótávolságú r-r kölcsönhatás, (ii.)
a kis hatótávolságú r-r kölcsönhatás, (iii.) a felszı́ni áramlások és (iv.) a
részecske anizometria milyen hatást gyakorol a növekedési jelenségre. A szimulációs és valós kı́sérleti eredmények összevetése alapján megállapı́tottam,
hogy azok jó egyezést mutatnak, ami a kifejlesztett modell realitását mutatja.
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Az aggregációs kinetika eredményei
A valós és számı́tógépes kı́sérletek alapján megállapı́tottam, hogy a határrétegbeli aggregáció első szakasza - hasonlóan a háromdimenziós aggregációhoz
- másodrendű kinetikát mutat, függetlenül a részecskék nedvesı́thetőségétől.
Azonos határfelületen a hidrofób és hidrofil részecskék kinetikai görbéinek
összehasonlı́tása során azt találtam, hogy hidrofób esetben a görbék meredekebbek, azaz a kinetikai konstans értéke nagyobb. A vizsgált modellrendszerek kinetikai görbéit tovább tanulmányozva megállapı́tottam, hogy erősen
hidrofób részecskék esetén - valós és szimulációs kı́sérletekben egyaránt - a
kezdeti egyenes szakasz után a görbe pozitı́v irányú elhajlást mutat, amely az
aggregáció hajtóerejének növekedésével hozható kapcsolatba. A megfigyelt
effektus hátterében nagy valószı́nűséggel (i.) a nagy hatótávolságú kapilláris
és (ii.) a kis hatótávolságú kolloid kölcsönhatások állnak.
Az első feltevés értelmében a részecskék hidrofobitásának növekedése a kapilláris erő növekedését eredményezi, azaz minél hidrofóbbak a részecskék,
annál erősebb a közöttük ható kapilláris vonzó kölcsönhatás. Az aggregáció előrehaladásával egyre nagyobb klaszterek jelennek meg, és azok növekvő
hidrodinamikai ellenállása nem képes kompenzálni a közöttük ható, növekvő
kapilláris erőt, ami az aggregáció hajtóerejének növekedését eredményezi.
A második feltevés szerint a részecskék hidrofobitásának növelésével a közöttük ható, vonzó kolloid kölcsönhatás is erősebb lesz, amelynek hatására a
klaszteren belüli átrendeződés mértéke csökken. Ily módon a klaszterek kiterjedése (lineáris mérete) - hidrofób részecskék esetén - nagyobb mértékben növekszik, mint a közöttük lévő távolság, ı́gy nagyobb valószı́nűséggel
kapcsolódhatnak össze egymással. Ez a folyamat szintén az aggregáció hajtóerejének növekedését eredményezi. A számı́tógépes kı́sérletek eredményei
alapján megállapı́tottam, hogy ez a hatás nagyobb aggregátumok esetén válik relevánssá.
Az aggregációs mechanizmus eredményei
A valós és számı́tógépes kı́sérletek eredményeképpen összefüggést találtam az
aggregáció hajtóereje és a rendszer polidiszperzitása között, nevezetesen azt,
hogy az aggregáció hajtóerejének növekedése a polidiszperzitás csökkenését
eredményezi. Hidrofil részecskék esetén a kis méretű klaszterek egymással
történő összekapcsolódásának sebessége - a gyenge kapilláris kölcsönhatás miatt - az aggregáció kezdetét követően drasztikusan lecsökken. Az aggregáció
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ezen fázisában a kis méretű klaszterekre már csak a nagy méretű, - a közegellenállás miatt - kevésbé mobilis klaszterek fejtenek ki lényeges vonzó hatást,
s ı́gy a kisméretű klaszterek mozognak a nagyobbak felé. Ennek következtében változás jelentkezik a klaszterképződésben: a részecske-részecske, ill.
a részecske-kis klaszter aggregációt felváltja a részecske-nagy klaszter tı́pusú
aggregáció. A megfigyelt mechanizmusbeli változás eredményeképpen a polidiszperzitás megnő. A hidrofób részecskék aggregációja nem mutat ilyen mechanizmusbeli váltást, aminek következtében a polidiszperzitás alacsonyabb
értéken marad. Ebben az esetben a részecskék között erős kapilláris vonzóerő
hat, amelynek következtében a kis méretű klaszterek száma gyorsan lecsökken. A nagyobb méretű aggregátumok - a kisebb hidrodinamikai ellenállásuk
miatt - megőrzik mobilitásukat, ı́gy az aggregáció klaszter-klaszter tı́pusú
marad.
Az aggregáció mechanizmusának eredményei hasonlóságot mutatnak egy másik jelenség, a homogén nukleációval megvalósuló csapadékképződés vizsgálata során tapasztalt megfigyelésekkel. A folyamat hajtóerejének növekedése
mindkét esetben növeli a gócok keletkezési sebességét, ami az aggregáció során kiegyenlı́tettebb” növekedésben, azaz viszonylag kismértékű polidiszper”
zitásban, csapadékleváláskor (nagy hajtóerő, azaz nagyon rossz oldhatóság),
az apró szemcseméret miatt, rossz szűrhetőségben mutatkozik meg.
A részecskék alakjának szerepe
A növekedési függvényből” számı́tott fraktáldimenzió értékek - 1,44 ± 0,07
”
szénpálcikák, 1,53 ± 0,05 közepesen hidrofób üveggyöngyök és 1,43 ± 0,05
erősen hidrofób üveggyöngyök esetén - szignifikáns különbséget nem mutattak, ami azt jelenti, hogy a primer részecskék alakja és polidiszperzitása nem
befolyásolja a fraktálgeometriát. Ez az eredmény összhangban van az univerzalitási elvvel. Az elsődleges növekedési folyamatot követő átrendeződés
azonban elrontja az univerzalitást. A Def f vs. N görbék alapján megállapı́tható, hogy az effektı́v fraktáldimenzió a részecskeszám növekedésével növekvő
tendenciát mutat a vizsgált rendszerekben. Az effektus azzal magyarázható,
hogy az átrendeződés mértéke a klaszterméret növekedésével jelentősebbé
válik. Mı́g kis méretű klaszterekre az univerzalitást mutató növekedés a jellemző (mindhárom rendszerre), addig nagyobb aggregátumok esetén az átrendeződés jelentős különbségeket eredményez a különböző modellrendszerek
fraktálgeometriájában.
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Kémia Tanszék, Budapest, 2001.
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eredményességét.
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támogatta.

