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1. Увод 

 

Хетерогенните системи, изградени от две несмесващи се течности с изразени 

граници, представляват среда, в която протичат редица значими процеси за 

съвременната индустрия. Основна роля в по-голямата част от тях играят граничните 

области между фазите, където физичните и химичните явления се характеризират с 

параметри различни от тези в стандартните обемни фази. Тази особеност е широко 

експлоатирана при разработването на приложения от технологично естество за целите 

на нефтопреработвателната промишленост, екологията и опазването на околната среда, 

хетерогенната катализа, електрохимията и фармацията [1,2]. В живите организми 

процеси като преноса на вещества през клетъчните мембрани, действието на различни 

белтъчни структури, предаването на нервните импулси и транспорта на лекарствени 

молекули протичат в преходния слой между две течни среди [2]. 

Класически пример за хетерогенни системи от посочения тип са течните смеси 

вода-масло, които са широко разпространени в природата и в производствената 

практика [3,4]. Най-простите по строеж и свойства представляват слоеве от течен 

нормален алкан и вода поставени в контакт. Те са много подходящи моделни обекти за 

изучаване на механизмите и природата на процесите, протичащи на течна фазова 

граница, тъй като са със сравнително прост и добре дефиниран състав и позволяват 

експериментално измерване на редица повърхностни и обемни свойства [5-7]. 

По-голямата част от явленията, протичащи на фазовата граница вода-масло, 

включват и трето вещество с изявен амфифилен характер (ПАВ). За амфифилите са 

характерни различни разпределения в обемните водна и маслена фаза, както и процеси 

на адсорбция на и пренос през повърхността, които зависят от спецификата на 

молекулите на ПАВ. Докато поведението на този тип вещества във воден разтвор и на 

чиста водна повърхност е добре изучено, в маслената фаза и на границата вода-масло 

то е по-слабо познато [8]. Някои ефекти, наблюдавани на границите вода-въздух (вода-

водни пари, вода-вакуум) не се реализират в системите вода-масло, но са налице други 

специфични особености [9], които трябва да бъдат отчетени.  

Детайлното познаване на дискретните механизми, стоящи зад поведението на 

дадени повърхностно активни вещества, е фактор, който позволява системното 

разработване на нови химични съединения от този тип с предварително определени 

свойства. Такава информация на молекулно ниво може да се получи чрез моделиране с 

помощта на статистико-механични методи.  
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Цел на настоящата дисертация е детайлното теоретично изследване и 

интерпретиране на: (i) свойствата на обемна течна маслена фаза и на фазова 

граница вода-масло и (ii) поведението на амфифилни молекули при пренос през фазови 

граници вода-масло в термини на локална структура на разтворителите и 

характерни междумолекулни взаимодействия.  

Конкретно са поставени следните задачи, за които досега не е предложено 

решение в литературата: 

- разработване на атомистичен модел на течна маслена фаза валиден за алкани 

със средна дължина на веригата в сравнително широк температурен интервал; 

- характеризиране влиянието на вида на маслената фаза върху свойствата на 

течна междуфазова граница вода-алкан; 

- генериране и анализ на профили на изменението на свободната енергия при 

пренос на амфифилен нормален алканол през граница вода-алкан и проследяване 

влиянието на дължината на алкиловата верига; 

- интерпретация на промените в свободната енергия от гледна точка на 

дискретната молекулна структура и локалното обкръжение на амфифилите. 

В хода на изследването са проведени атомистични молекулно-динамични 

симулации на обемна фаза на алканови течности, на хетерогенна система вода-n-алкан 

и на модели вода-n-алкан-n-алканол. В рамките на тези симулации е валидирана 

адекватността на използваните модели при възпроизвеждане на термодинамичните, 

структурните и динамичните характеристики на чистите алкани и системите вода-n-

алкан. Изследвани са и тенденциите при изменение на тези характеристики в рамките 

на серия от три хомоложни алкана (моделни масла) – n-пентан, n-хексан и n-хептан. 

Получени са профилите на свободната енергия (потенциала на средната сила) при 

пренос на прости по структура амфифили през междуфазовата граница вода-алкан в 

посока нормална на повърхността. Алкохолите с неразклонени алкилови вериги n-

пентанол, n-хексанол и n-хептанол са избрани като моделни амфифили при тези 

изчисления. От получените профили на свободната енергия са определени разликите в 

термодинамичния потенциал на Гибс при пренос на молекули алканол от воден разтвор 

към граничния слой и обемна маслена фаза. Направен е и подробен анализ на кривите 

за оценка на параметрите характеризиращи адсорбционната активност на амфифилите. 

Сравнение с експериментални данни и оценки, получени по емпиричен път, показва, че 

свойствата на изследваните системи се описват със задоволителна точност. Едно 

класическо  правило за монотонно изменение на адсорбционната активност в рамките 

на даден хомоложен ред е интерпретирано в съответствие с разработените съвременни 

теории на разтварянето.  
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2. Свойства на течни алкани и на системи вода-алкан и вода-алкан-

алканол 

 

2.2. Поведение на нейоногенните ПАВ в разтвор и на фазовата граница вода-

масло 

 

По-голямата част от нейоногенните ПАВ и конкретно алифатните алкохоли и 

алкил-олигоетиленгликоли се разтварят добре както във вода, така и в хидрофобни 

течности (наричани за простота масла). Поведението на молекули с амфифилен 

характер в рамките на маслената фаза е различно от това във воден разтвор и е по-слабо 

изучено. Известно е, че алифатните алкохоли са силно повърхностно активни на всички 

водни граници, но на границата масло-въздух те не повлияват значително стойността 

на повърхностното напрежение [10]. Класически пример за маслена фаза, която има 

минимална, на практика пренебрежима разтворимост във вода, представляват 

дълговерижните течни и твърди въглеводороди. Нейоногенните ПАВ с относително 

къса верига притежават значителна разтворимост както във водна, така и в маслена 

фаза. Такива са преди всичко низшите членове на хомоложните редове на алкохолите и 

карбоксилните киселини. При ниски концентрации тяхното разпределение между двете 

фази може да бъде изразено по закона на Henri: 

h
w K

c

c

o



,      (2.1)  

където cw е моларната концентрация на повърхностно-активното вещество във водната 

фаза, cо – в маслото, а Kh – коефициент на разпределение, аналог на константата на 

Henri. В днешно време много по-често се използва десетичен логаритъм от 

реципрочната стойност на Kh, който се нарича коефициент на разпределение: 

.logloglog
w

h
c

c
KP o

      (2.2) 

 

2.3. Адсорбционна изотерма. Правило на Duclaux-Traube 

 

Едно от първите уравнения, показващи зависимостта между понижението на 

напрежението на чистата водна повърхност и съдържанието на ПАВ в обемната фаза, е 

дадено от Szyskowski [11]: 

 1ln  wo Acb ,     (2.3) 

където с γо и γ са означени стойностите на повърхностното напрежение на чистата вода 

и при адсорбция на ПАВ, b е константа с размерност на повърхностно напрежение, а A 

има смисъл на референтна стойност на концентрацията. b остава постоянна в рамките 

на даден хомоложен ред, докато A се увеличава между 3 и 3.5 пъти при последователно 
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преминаване от по-ниско- към по-високомолекулен член на хомоложния ред. Тази 

закономерност е формулирана по-рано в работите на Duclaux [12] и Traube [13] за серия 

от алканоли адсорбирани на фазова граница вода-въздух и е по-известна като правило 

на Duclaux-Traube. При адсорбция на водоразтворими ПАВ на границата вода-масло се 

наблюдават закономерности аналогични на изразените за водна повърхност, като 

правилото на Duclaux-Traube остава в сила. Освен това няма значими разлики между 

зависимостите на напрежението на фазовата граница от концентрацията в разтвора. 

Причината е, че стандартната енергия на адсорбция се определя преди всичко от 

разликата между стандартните химични потенциали в обемната и повърхностната фаза. 

 В термините на класическия Гибсов модел, при който граничният слой с крайна 

дебелина се заменя с повърхнина (равнина), преносът на амфифилни молекули от вода 

в масло и процесите на адсорбция могат да бъдат изразени с помощта на ефективните 

изменения на химичния потенциал, дефинирани за отделните функционални групи в 

молекулата. За стандартната свободна енергия на пренос (стандартното изменение на 

химичния потенциал) е в сила [14]: 

ACHCH n  
23

)1(
.     (2.4) 

В случая приносът на метиловата група е разграничен от този на метиленовите и на 

полярния фрагмент.  

Иванов и сътр. [15] и Kumpulainen и сътр. [16] независимо един от друг показват 

необходимостта от въвеждане на корекция на израза от ур. (2.4), която да подобри 

моделирането на адсорбционните процеси. Същността на тази поправка се състои в 

намаляването на повърхностната площ с едно напречно сечение на веригата на ПАВ 

при адсорбция на фазовата граница между два флуида. Приносът към свободната 

енергия при това „пробиване“ на фазовата граница се оценява като работата за свиване 

на повърхността с гореспоменатата стойност. По този начин ур. (2.7) придобива вида:   

    oACHCHa nG
23

1
,   (2.5) 

където с γo е означено междуфазовото напрежение, характеризиращо чистата граница, и 

α┴ е напречното сечение на въглеводородната верига.  

По своята същност параметърът ∆μCH2=∂∆Gа/∂n може да бъде разглеждан като 

мярка за хидрофобността на метиленовата група. A priori може да се допусне, че 

стойността му зависи от състава и строежа на фазите, между които се осъществява 

преносът. За установяване на точните стойности на този параметър са използвани 

данни от разнообразни експериментални изследвания. Приносът от една метиленова 

група може да се получи като се използват зависимостите от ур. (2.4)-(2.5). Цитираната 

по-горе долна граница за чиста водна повърхност ∆μCH2 ≈ -RТln3 ≈ -1.099RT = -3 kJ.mol-

1 се потвърждава при напасване на данни от тензиометрични измервания при адсорбция 

на нейоногенни ПАВ (алканоли, алкилетиленгликол етери и алканови карбоксилни 

киселини) и соли на мастните карбоксилни киселини [17,18]. При фазова граница вода-
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масло тази стойност се увеличава с около 0.75 kJ.mol-1 (0.4RT) [9,17,19-22]. Оценките от 

различните изследвания варират в интервала от -1.36RT до -1.45RT (Таблица 2.1). 

Предполага се, че по-голям набор от данни трябва да осигури по-прецизна 

оценка на приносите. Подобна стратегия прилагат Славчов и Иванов при 

параметризирането на функцията от ур. (2.9). Получените от тях [9,17,23,24] стойности 

за  ∆μCH2  при прехода от вода към въздух (-1.04RT) и от вода към масло (-1.39RT) могат 

да бъдат считани за най-достоверни, тъй като са получени с помощта на най-голям 

набор от експериментални данни. 

 

Таблица 2.1. Стойности на параметъра ∆μCH2 при преход на алканоли от водна към маслена 

фаза, получени в рамките на четири независими изследвания на основата на експериментални 

данни и емпирично установени подходи. 

Автор ∆μCH2 [RT] 

Shirama [20] -1.45 

Tanaka [21] -1.44 

Villalonga [22] -1.40 

Slavchov 

[9,17,23,24] 

-1.39 

 

 Въпреки коректното възпроизвеждане на макроскопските параметри от страна 

на този емпиричен модел, той не обяснява произхода на тези изменения, т.е. с какви  

вътрешно- и междумолекулни параметри и взаимодействия е свързано изменението на 

химичния потенциал. Качествено обяснение може да бъде дадено от теорията на 

хидрофобния ефект [25,26]. 

 

2.5. Симулационни модели на течни алкани 

 

Коректното симулиране на процесите на фазовата граница вода-масло изисква 

наличие на подходящи модели както на течна вода, така и на течни алкани като 

маслена фаза. Докато за вода са разработени множество молекулни описания [29-31] 

чрез Monte Carlo и молекулно-динамични симулации, част от които се използват 

широко, то за алкани няма еднозначно приети атомистични модели и наличните в 

литературата публикации са малко.  

Първите симулации на въглеводороди с вериги изградени от 5 и повече 

въглеродни атома са проведени от Ryckaert и Bellemans [32], които използват модели на 

n-бутан и на течен n-декан с окрупнени параметри. Ключов принос към систематичното 

разработване на моделни системи за течни алкани представляват работите на Jorgensen 

и сътр. [33-36]. С помощта на експлицитни атомистични модели, състоящи се от 
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кубична периодична кутия със 125-128 алканови молекули и силовите полета OPLS, 

OPLS-AA и AMBER94, биват възпроизведени редица термодинамични свойства на 

течните n-бутан, n-пентан и n-хексан. Оригиналната стратегия, въведена от Ryckaert и 

Bellemans [32], е развита от  Lee и сътр., които провеждат сравнителни изследвания 

поведението на нормалните и разклонените алкани [37-40]. Докладвани са резултати от 

молекулно-динамични симулации с модели на обединените атоми (UA – united atom) на 

Ryckaert-Bellemans (оригинален и подобрен), на Chynoweth и Müller-Plathe както на 

нискомолекулни (бутан), така и на алкани с удължена верига (от пентан до хептадекан). 

Периодичните кутии съдържат между 64 и 100 алканови молекули. Подобен подход е 

използван от Padilla и Toxvaerd в техните изследвания [41]. Моделът им се състои от 64 

молекули в кубична кутия, като отново се работи с модели на обединените атоми – 

класическият UA и т.нар „анизотропен“ модел (UAA). Допълнително развитие на 

моделите с обединени атоми представляват разработките на силовите полета SKS и 

TraPPE от Siepmann и сътрудници [42-45]. Значителен принос в тази област 

представлява и силовото поле NERD, разработено от Nath, Escobedo и de Pablo [46]. 

Също като TraPPE и SKS, NERD е параметризирано така, че да позволява оценяване на 

свойствата при фазови преходи, в които могат да участват течните неразклонени и 

разклонени алкани [47-49]. Моделите, използвани в симулациите с тези силови полета, 

се състоят от 500 молекули (етан) при най-късоверижните до 25 молекули при вериги 

C70. В последните години Formisano и сътр. успешно възпроизведоха 

междумолекулното структуриране на течен n-хексан с помощта на силовото поле 

COMPASS. Данните от молекулно-динамични симулации с това поле показват отлично 

съвпадение с резултатите от неутронно разсейване [50]. Patel и сътр. разширяват 

стратегията за моделиране на свойствата на течните алкани, използвайки молекулно-

механично силово поле отчитащо молекулната поляризуемост (CHEQ) [51]. Тази 

изчислителна стратегия е изпитана както по отношение на обемна фаза на нормален 

хексан, така и при възпроизвеждане на свойствата на фазова граница вода-n-хексан 

[52]. Изключително точно в тези изследвания е възпроизведена плътността на 

моделираните системи. Такива пресмятания обаче са изключително времеемки.  

Систематичната процедура за моделиране на течна фаза изисква да бъдат 

изяснени три основни въпроса:  

 какви силови параметри са необходими за акуратно описание на вътрешно- и 

междумолекулните взаимодействия; 

 какъв размер на периодичната кутия и какъв брой молекули осигуряват 

максимално точно възпроизвеждане на термодинамичните, структурните и 

динамичните свойства на моделираната система; 

 колко добре се възпроизвеждат свойствата на моделираната система при 

вариране на температурата? 
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В рамките на цитираните дотук изследвания е даден изчерпателен отговор преди 

всичко на първият въпрос. Многобройните силови полета, разработени за атомистични 

и окрупнени молекулно-динамични симулации, са параметризирани така, че да се 

възпроизвежда сериозен набор от експериментални стойности за разнообразни 

термодинамични и структурни свойства на алканите в течна, твърда и газова фаза с 

различна точност. Не е проверено обаче влиянието на размера на модела върху 

свойствата на течностите, което би дало възможност да се определят оптимални 

размери на периодична кутия и брой частици (молекули), при които разликата между 

теоретичната и експерименталната оценка е минимална. Необходимо е да бъде 

изследвано и поведението на моделната система при различни температури, за да се 

провери дали моделът реагира на изменението на външните термодинамични 

променливи по същия начин както и реалните системи. Това са две от задачите 

поставени в дисертацията. 

 

2.6. Симулационни изследвания на течната фазова граница вода-алкан 

 

Наличието на молекулни модели за течни алкани позволи и симулирането на 

хетерогенните системи вода-алкан, при които няма смесване на двете фази. Една от 

първите молекулно-динамични симулации е направена от Carpenter и Hehre [53], които 

моделират фазовата граница вода-n-хексан при температура 299 К със силовото поле 

OPLS за алканите и воден модел SPC/Е. Ширината на пертурбирания повърхностен 

слой е 1 nm, значително по-голяма от получените за границите в системи вода-бензен и 

вода-водни пари, които са около 0.5 nm. Авторите изтъкват, че използваният 

молекулно-механичен потенциал дава повишена разтворимост на хексана във вода в 

сравнение с експерименталната, което води до наблюдаваното увеличение и до слабо 

предпочитание към дадена ориентация на водните диполи на фазовата граница [54-57]. 

Посочените по-горе ширини на фазовата граница могат да бъдат сравнени с 

резултатите получени при отразяване на рентгеново и неутронно лъчение. Основен 

принос в тези изследвания имат Schlosmann и сътр. [58-60], които интерпретират 

резултатите с помощта на теорията на капилярните вълни. При експерименти с 

отражение на рентгеново лъчение, ширина на границата вода-алкан (при използване на 

алкани с минимум 6 въглеродни атома) е не по-малка от 0.3 nm, като точната стойност 

варира в зависимост от размерите на алкановата молекула. Установено е също така, че 

т.нар. собствена ширина на границата расте с увеличаването на молекулната маса на 

алканите.  

Следващи симулации на системи вода-хексан и вода-додекан, описани от 

Pohorille и Wilson [61], водят до качествено различни резултати. Получените профили 

на плътността на водата представляват гладки функции на координатата нормална на 
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разделителната повърхност и наподобяват с много висока точност симулираните за 

повърхности вода-газ. Профилите на плътността на водата и алкана почти не се 

припокриват, което авторите тълкуват като несмесване на двете течности. Посочените 

от тях стойности за ширината на фазовата граница са далеч по-ниски от тези на 

Carpenter и Hehre – приблизително 0.35 nm. Тази стойност е близка до измерената за 

вода-хексан и занижена в сравнение с известната за вода-хептан: приблизително 0.45 

nm. 

 Berendsen и сътр. [62] моделират фазова граница между вода и декан при T = 

315 K с молекулно-динамични симулации. Използвани са водният модел SPC/E и 

полето GROMOS87 съчетано с потенциалната функция за торзионните ъгли въведена 

от Ryckaert и Bellemans. При тези симулации границите между водна и маслена фаза са 

отново резки, а поведението на водните диполи в рамките на граничния слой се състои 

в ориентиране на молекулата с водородните атоми към декана, а в непосредствена 

близост до фазовата граница (в интервал от два мономолекулни слоя) се наблюдава 

огледална предпочетена ориентация. Ширината на фазовата граница, получена от 

Berendsen и сътр., е два пъти по-малка от докладваната от Carpenter и Hehre: 0.4-0.5 nm, 

което е съизмеримо с ширината получена от Schlosmann и сътр. Резултатът на 

Berendsen и сътр. е потвърден от Michael и Benjamin [63], които провеждат симулации с 

два подобни моделa. Предсказаната ширина на фазовата граница е в интервала 0.1-0.4 

nm. 

 Инверсията на диполните моменти на фазовата граница е наблюдавана също от 

Zhang и сътр. [64], които симулират фазова граница вода-октан със силово поле 

CHARMM. Водните молекули са представени с модела TIP3P. Напрежението на 

фазовата граница е надценено с 19 %, a ширината на граничната област, получена от 

профилите на плътността, е 0.3 nm, много близка до тази на Schlosmann и сътр. 

В последните години 15 години бе развит и придоби широка приложимост при 

изследването на течни фазови граници моделът на Senapati и Berkowitz [65]. При него 

профилите на плътността на всяка от двете несмесващи се течности са напаснати към 

израз включващ функция на грешката от вида: 
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където ρH2O е масовата плътност на обемната вода, ρOil - масовата плътност на обемното 

масло, a wc представлява приносът към ширината на вълните породени от термичните 

флуктуации на границата между двете течности. Означенията hw и ho съответстват на 

положението на Гибсовите разделителни повърхности на водата и маслото, а h’ и h” се 
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използват за различаване на първата и втората гранични области в моделната система. 

Абсолютната стойност на разликата в положенията на hw и ho представлява споменатата 

по-горе собствена ширина на границата, която теоретично съответства на разстоянието 

между две резки молекулни повърхности при T = 0 К. Оценката за пълната ширина на 

фазовата граница w се намира като средно геометрично на собствената ширина и 

капилярната компонента: 

.

;

22
co

wo

www

hhw





      (2.16) 

В работата на Rivera и сътр. [66] са разгледани резултатите от молекулно-

динамични симулации на хетерогенна система съдържаща вода и неразклонен 

въглеводород с дължина на веригата между 5 и 10 въглеродни атома. Числените оценки 

за междуфазовото напрежение и ширината на преходния слой, направени със силово 

поле NERD при 298.15 К, възпроизвеждат коректно тенденцията наблюдавана 

експериментално с увеличаване на броя метиленови групи в молекулата на маслото. 

Дебелините на преходния слой, получени от Rivera, са по-ниски от експериментално 

измерените от Scholsmann и сътр. с 0.25 nm  и се увеличават от 0.13 nm за граница вода-

пентан до 0.20 nm за граница вода-декан.  

Принос към изучаването на фазовите граници вода-алкан представлява и 

работата на Charles L. Brooks III и Patel [67], както и споменатата по-рано публикация 

на Patel и сътр. [52]. Симулациите са осъществени при температура 298 К със силово 

поле CHARMM и два различни модела за алкановите молекули – поляризуем (FQ), 

включващ флуктуиращи заряди, и неполяризуем (C27r). Получените резултати за 

ширината на граничния слой са и тук значително занижени в сравнение с 

експериментално измерената (0.3-0.35 nm), но са изключително близки като стойности 

(0.192 nm при поляризуемо поле и 0.171 nm при неполяризуемо). Реконструираните 

профили на молекулните диполни моменти и т.нар. „параметър на порядък“ показват, 

че в рамките на прехода от обемна към гранична фаза диполният момент на водните 

молекули намалява от 2.5 D до стойност малко по-висока от характерната за газова 

фаза (1.85 D). При хексановите молекули се наблюдава противоположната тенденция, 

при която молекулният диполен момент прогресивно расте от 0 в обемната до 0.7 D на 

границата между фазите.  

 В статията на Patel и сътр. [52] фазовата граница вода-хексан е моделирана с 

поляризуемото силово поле CHEQ. Плътностите на обемните вода и масло са коректно 

възпроизведени, като стойността, получена за водата, надвишава незначително 

експерименталната, а тази за хексана е по-ниска от референтната с около 3.5 %. 

Оценките за дебелината на пертурбирания слой са изпълнени както в предходната 

публикация. Стойностите (0.18 nm) отново са значително по-ниски от 

експерименталните, но и съществено по-ниски от получени в предишни изследвания. 
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Изчисленото междуфазово напрежение е от същия порядък като експерименталното, но 

както и в по-ранната работа на Patel и Brooks е занижено с около 17-18 %. 

Анализирайки параметрите на порядък на водните и алкановите молекули, Patel и сътр. 

заключават, че с навлизане на водните молекули в пертурбирания воден слой те 

проявяват предпочитание към ориентации, в които водородните атоми са насочени към 

обемната водна фаза. При доближаване на маслената фаза водните молекули се 

ориентират предимно с водородните атоми по посока на обемната алканова фаза. При 

алкановите молекули предпочетената ориентация в близост до фазовата граница е 

паралелна на повърхността. Тази тенденция не е толкова ярко изразена колкото при 

границата вода-декан в работата на Berendsen и сътр. [62]. С отместване в посока на 

водната обемна фаза хексановите молекули започват да изменят своята предпочетена 

ориентация спрямо нормалата на фазовата граница. Това поведение отново съвпада с 

предсказаното за системата вода-декан, и се различава от тенденциите наблюдавани за 

границата хексан-хексанови пари [68]. Резултатите за разпределението на диполните 

моменти по нормалната координата са много близки до тези получени с помощта на FQ 

и C27r моделите [67].  

Влиянието на дължината на алкиловата верига върху дебелината на фазовата 

граница (пертурбирания слой) е изследвано систематично от Cummings и Wick [69] с 

модела на капилярните вълни използван от Schlossmann и сътр. [70]. В публикацията са 

докладвани резултатите от анализ на електронната плътност и корекцията от 

капилярните вълни получени от молекулно-динамични симулации на системи вода-n-

хексан и вода-n-нонан. Симулациите са проведени с водния модел на Dang и Chang, а за 

алкановите молекули – с поляризуем модел, като основните параметри са заимствани 

от силовите полета OPLS-AA и GAFF и от работа на Applequist [71]. Симулационните 

оценки показват тенденция противоположна на експеримента. Според нея дебелината 

на междуфазовата граница намалява с удължаването на въглеводородната верига, а 

експериментално е обратното. Тези резултати са не само в разрез с експерименталните, 

но и с получените от Rivera и сътр. [66].  

Като цяло систематичните разлики между теоретични и експериментални 

оценки за структурата и електростатичните свойства на фазовите граници между две 

несмесващи се течности представляват проблем, чието решение до настоящия момент 

не е намерено. Сред болшинството учени-теоретици е възприето схващането, което е в 

основата на аналитичната процедура на Senapati и Berkowitz:  фазовата граница между 

двете течности е рязка и измерването на ненулеви стойности за нейната дебелина се 

дължи на вълните, породени от термичните флуктуации. Този подход е използван и при 

анализа на резултатите от молекулно-динамичните симулации на системите вода-алкан 

в настоящата работа. 
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2.7. Адсорбция и пренос на амфифили през границата вода-алкан 

 

Развитието на числени алгоритми за оценка на свободната енергия и потенциали 

на средната сила от молекулни симулации доведе и до бързото им адаптиране и 

прилагане за решаване на конкретни физични, химични и биологични задачи. 

Процесите на адсорбция  и пренос през фазова граница между две несмесващи се 

течности също са изследвани с молекулно моделиране.  

С МД симулации на система вода-хексан-алканол с модел TIP4P и силово поле 

OPLS Pohorille и сътр. [72] изчисляват профила на свободната енергия при пренос на 

една алкохолна молекула от водна в маслена фаза. Като моделни алкохоли са 

използвани метанол, етанол, n-бутанол и n-хексанол. Получените профили на 

свободната енергия ∆F(z) са гладки функции на координатата в нормално направление 

спрямо фазовата граница. Интервалите, съответстващи на обемните области, се 

характеризират от плата, докато в близост до разделителните Гибсови повърхности се 

наблюдава потенциална яма с понижение на енергията от около -23.73 kJ.mol-1 

съотнесено към обемната водна фаза и -17.50 kJ.mol-1 спрямо маслената (най-често n-

хексан).  

Късоверижните алкохоли (от метанол до пропанол) се характеризират с 

тенденция, която е противоположна на тази при по-дълговерижните хомолози, а 

именно по-добра разтворимост във вода, отколкото в масло, докато при удължаване на 

алкиловата верига концентрацията на алкохола (преди всичко на n-хексанол) става по-

висока в маслената фаза, отколкото във водата [52,73,74]  (фигура 2.2). 

 

Фигура 2.2 Изменение на свободната енергия на хетерогенната система вода-алкан-алканол по 

координата нормална на фазовата граница. Данните са взети от работата на Pohorille и сътр. 

[72]. 

 

Подобно наблюдение е направено и от Patel и сътр. [52], които също изчисляват 

профилите на свободната енергия в системите вода-хексан-алканол с помощта на 
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модела за вода-хексан, описан в т. 2.6. В това изследване са включени три късоверижни 

алкохола – метанол, етанол и пропанол.  Понижението на енергията до минимума при 

n-пропанол в хетерогенна система вода-хексан е -6.69 kJ.mol-1 спрямо обемната вода и -

20.82 kJ.mol-1 спрямо обемната хексанова фаза. Директно приложение на тези данни 

представляват оценките на стандартните Гибсови енергии на пренос и адсорбция 

(фигура 2.3). 

 

 

Фигура 2.3. Профили на изменението на свободната енергия на хетерогенните системи вода-

алкан-късоверижен алканол по координата нормална на фазовата граница между течните фази. 

Данните са от работата на Patel и сътр. [52].  

 

 Сравнението между профилите на свободната енергия за няколко члена на 

хомоложния ред на алканолите, направени в работите на Pohorille и сътр. [72] и Patel и 

сътр. [52] показва, че с увеличаване на броя метиленови групи алкохолът придобива все 

по-изявен хидрофобен характер, което се отразява преди всичко в увеличаване на 

относителната дълбочина на потенциалната яма спрямо нивото на обемната вода, 

докато спрямо обемната маслена фаза не се наблюдават системни изменения. 

Хомолозите от метанол до n-бутанол са предимно хидрофилни, докато тези с 6 и повече 

въглеродни атома във веригата са преди всичко хидрофобни.  

Проведените симулационни изследвания за преноса и адсорбцията на n-

алканоли на фазовата граница вода-алкан изясняват редица въпроси около поведението 

на амфифилите при посочените процеси. За съжаление до настоящия момент не е 

изучавана систематично връзката между вътрешномолекулната структура на 

амфифилните молекули в даден хомоложен ред и наблюдаваното изменение в 

хидрофилно-хидрофобния баланс на амфифилите. Задача на дисертацията е да бъде 

обяснена тази връзка в по-големи подробности, като се потърси връзка на 

междумолекулните взаимодействия в системата със свободната енергия на адсорбция и 

пренос. Конкретно, на преден план излиза оценяването на параметъра ΔμCH2 и 
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корелирането му с локалните структура и поведение на разтворителя в различните фази 

на хетерогенните системи вода-масло. 

 

3. Изчислителни методи – теоретични основи и практическо 

прилагане 

 

В глава 3 на дисертацията са изложени теоретичните основи на прилаганите 

изчислителните методи. Дадено е подробно описание на метода на молекулната 

динамика. Представени са числените методи за интегриране на уравненията на 

движение в отсъствие и при наличие на наложени ограничения, същността и 

прилагането на молекулно-механичните силови полета при изчисляването на силите в 

системата, методът на Евалд за оценка на електростатичните взаимодействия на 

далечни разстояния, методите за контрол на температурата и налягането, 

статистическата интерпретация на симулационните резултати, методът на претеглените 

хистограми (WHAM) и метода на чадъра, прилаган при обогатяване на статистическите 

извадки, при изчисляване на профилите на свободната енергия.  

 

 

4. Разработване на атомистичен молекулно-механичен модел на течна 

маслена фаза от нискомолекулни алкани 

 

4.1. Модели 

 

Началните структури на единичните алканови молекули (n-пентан, n-хексан и n-

хептан) са определени след геометрична оптимизация с хибридния DFT функционал 

B3LYP [75] при базисен набор 6-31G* [76]. За целта е използван програмният пакет 

Gaussian 09 [77]. Периодичните кутии за симулации на течните агрегатни състояния на 

трите течности са получени след задаване на случайни начални позиции на алкановите 

молекули в рамките на кубична клетка с фиксиран обем. При зададен брой молекули 

обемът на кутията е избран така, че да възпроизвежда експериментално измерената 

масова плътност при стайна температура.  

В по-голямата част от използваните в предходни изследвания модели обемните 

свойства на органичните течности са възпроизвеждани с помощта на набор от порядъка 

на 130 молекули [33,78]. В по-редки случаи броят молекули стига до 200 [50]. За да 

бъде изяснена ролята на размера на моделната система, той е вариран систематично в 

дисертацията, като са конструирани кутии със 125, 250 и 500 молекули алкан. 

Минималният размер е избран в съответствие с процедурата разработена от van der 
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Spoel и сътр. [78], а броят мономери и размерите на периодичната кутия в по-големите 

системи са увеличавани пропорционално, така че да бъде запазена плътността.  

 

4.2. Изчислителна процедура 

 

Проведени са класически молекулно-динамични симулации със силовото поле 

AMBER99 [79] за всяка от описаните в т. 4.1 моделни системи. Изборът на силовото 

поле се основава, от една страна, на подходящата му параметризация, която включва 

всички необходими потенциални функции за описание на алкановите молекули, а от 

друга – на неговата съвместимост с широко приложимите водни модели TIPnP [80, 81]. 

Последното обстоятелство позволява прилагането на готовия модел в симулации на 

хетерогенни системи вода-алкан за възпроизвеждане на свойствата на фазови граници 

вода-масло.  

Всички изчисления са направени с наложени периодични гранични условия в 

изобарно-изотермичен (NPT) ансамбъл. За контрол на налягането и температурата са 

използвани термостат  [82] и баростат на  Berendsen (B) [83] или термостат на Nosé-

Hoover (NH) [83,84] и баростат на Parrinello-Rahman (PR) [85] при зададени прицелни 

стойности от 298 K и 1 bar. След определяне на оптималния размер на моделната 

система за всеки от изследваните алкани са проведени симулации, в които 

температурата е варирана с постоянна стъпка. Това позволява да бъде изпитана 

способността на използваните модели да възпроизведат термодинамичните, 

динамичните и структурните свойства на системата при различни температури. 

Избрани са три температури: 298 K, 323 K и 348 K, при които има измерени различни 

експериментални данни.  

Анализирани са продуктивни траектории с дължина 30 ns. За интегриране е 

използван алгоритъмът leap-frog с времева стъпка от 2 fs. Късодействащите 

несвързващи и електростатични взаимодействия са ограничени до 1.2 nm с помощта на  

switch-функция активирана при 1.0 nm, а отчитането на електростатичните 

взаимодействия на далечни разстояния е осъществено с числената версия на метода на 

Ewald (РМЕ) [86]. Атомните заряди за всяка от алкановите молекули са получени чрез 

RESP процедура [87,88] след мултиконформационно напасване. В част от молекулно-

динамичните симулации е приложена корекция (LRC) на неелектростатичните 

взаимодействия за приближена оценка на потенциала действащ на по-големи от 

зададеното ограничително разстояние [89]. Включването на такава корекция позволява 

значително подобряване на изчисляваните термодинамични параметри на течната 

алканова фаза. Алгоритъмът LINCS [90] е използван за фиксиране на дължините на C-

Н връзките в алкановите молекули. За провеждане на молекулно-динамичните 
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симулации е използван програмният пакет GROMACS 4.5.2 [91]. Визуализациите са 

осъществени с програмата VMD [92].  

Статистическият анализ на траекториите е проведен с набор от данни извлечени 

от траекториите на всеки 0.2 ps. Оценени са обемната плътност (), топлината на 

изпарение (Hvap), изотермичната свиваемост (κ) и коефициентът на термично 

разширение (α). Параметрите κ и α са изчислени съответно от флуктуациите на обема и 

корелационната функция на обема и енталпията [83]. Wang и Tingjun сравняват 

резултатите получени за енталпията на изпарение с три различни приближения [93]. В 

съгласие с техните заключения в настоящата работа е използвано уравнението: 

RTUUH lgvap 
.    (4.1) 

Тук Ug е средната по траектория потенциална енергия на алкана в газова фаза, получена 

от симулации на единична молекула във вакуум, Ul е средната по траектория 

потенциална енергия, която се пада на една молекула в течно агрегатно състояние. В 

рамите на тези допускания изразът от ур. (4.1) води до коректни оценки за енталпията 

на изпарение на редица органични течности [78]. 

 Междумолекулната структура на маслата е изследвана посредством радиално-

разпределителните функции на разстоянието между центровете на масите на 

алкановите молекули.  

Данните от равновесните симулации са използвани и за оценка на транспортните 

характеристики на чистите масла, по-конкретно дифузионен коефициент и вискозитет 

на течността. За целта са приложени уравнението на Einstein за дифузията (3.80) и 

уравнението на Einstein-Stokes: 

r

kT
D

6


.      (4.2) 

Геометричният фактор 6πr в ур. (4.2) е заменен с емпирично определен 

коефициент g получен като отношението между експерименталните стойности на 

дифузионния коефициент и вискозитета (g=kT/Dη) на съответната течност. 

 

4.3. Влияние на размера на моделната система 

 

4.3.1. Термодинамични параметри 

 

При пресмятанията с различен размер на модела са използвани термостат и 

баростат на Berendsen. Стойностите на оценяваните термодинамични параметри при 

стайна температура са показани в таблици 4.1 и 4.2  и са сравнени с експериментални 

данни.  
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Част от данните са взети директно от експериментални измервания, а друга част 

са преизчислени от измервания за други температури с емпиричната формула на Majer 

и Svoboda (ур. (4.3)) [94]: 
b

cc

vap
T

T

T

T
aAH 






























 1exp

,    (4.3) 

където А, a, b, и Тс  са константи специфични за дадения алкан [95].  

 

Таблица 4.1. Средни стойности и стандартни грешки на масовата плътност (ρcalc) и енталпията 

на изпарение (
calc

vapΔH ) изчислени за всеки от трите течни алкана от молекулно-динамични 

симулации с различен брой молекули в симулационната клетка (Nmol); за сравнение са 

включени експериментални и емпирични данни (в колони ρexp [94-97] и 
exp

vapΔH  [94]).  

 

Система Nmol ρcalc [kg.m-3] ρexp [kg.m-3] 

calc

vapΔH  

[kJ.mol-1] 

 
exp

vapΔH  

[kJ.mol-1] 

n-C5H12 125 603.09 ± 0.02 621.49-626.00 24.44 ± 0.03 26.20 

n-C6H14 125 641.58 ± 0.02 654.80-655.16 29.28 ± 0.07 30.15 

n-C7H16 125 669.75 ± 0.02 679.50-679.68 35.87 ± 0.13 36.57 

n-C5H12 250 602.58 ± 0.16  24.43 ± 0.01  

n-C6H14 250 641.10 ± 0.13 29.22 ± 0.01 

n-C7H16 250 669.28 ± 0.13 35.43 ± 0.22 

n-C5H12 500 602.52 ± 0.10 24.42 ± 0.01 

n-C6H14 500 641.12 ± 0.07 29.21 ± 0.01 

n-C7H16 500 669.07 ± 0.12 35.41 ± 0.22 

 

От молекулно-динамичните симулации са изчислени и молните топлинни 

капацитети, като за целта е използвана флуктуационната формула [83]. Тези оценки се 

оказват с няколко порядъка по-големи по стойност от експерименталните [98-100]. 

Този проблем е добре известен и едни от източниците на грешка представляват 

некоректното представяне на термичните флуктуации при използването на термостат 

на Berendsen и ограничаването на ван дер Ваалсовите междумолекулни взаимодействия 

до определено разстояние. Въпросът е разгледан по-подробно в т. 4.5.1. 

От сравнението на данните в таблици 4.1 и 4.2 се вижда, че термодинамичните 

параметри на маслата не зависят значимо от размера на системата. Плътностите и 

енталпиите остават постоянни за трите алкана, а флуктуационно-зависимите свойства 

не се изменят с увеличаване на броя молекули в моделната система. Отклоненията при 

увеличаване на размера на кутията са под  15 % и могат да бъдат обяснени с 

ограничените статистически извадки. 
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За съжаление всички групи от параметри с изключение на енталпията на 

изпарение се отклоняват значително от експерименталните данни. Въпреки това 

тенденциите на изменение при удължаване на въглеводородната верига са 

възпроизведени коректно, с изключение на α, където вариацията с удължаване на 

алкановата верига в рамките на даден модел с фиксиран брой молекули е нерегулярна.  

 

Таблица 4.2. Изотермична свиваемост (κ) и коефициент на температурно разширение (α) 

изчислени за всяко от разглежданите масла от молекулни симулации с вариран брой молекули 

в периодичната кутия (Nmol); числените оценки са сравнени с експериментални данни (κexp и αexp 

[96]); добавени са стандартните грешки като мярка за точността на пресмятане. 

Система Nmol 
κ.104  

[MPa-1] 

κexp.104  

[MPa-1] 
α.103 [K-1] αexp.103 [K-1] 

n-C5H12 125 8.05 ± 0.04 20.10 0.548 ± 0.003 1.57 

n-C6H14 125 6.28 ± 0.03 16.09 0.521 ± 0.003 1.37 

n-C7H16 125 5.36 ± 0.02 13.77 0.548 ± 0.003 1.25 

n-C5H12 250 7.49 ± 0.03  0.507 ± 0.003  

n-C6H14 250 5.95 ± 0.02 0.511 ± 0.003 

n-C7H16 250 4.83 ± 0.02 0.468 ± 0.002 

n-C5H12 500 8.24 ± 0.03 0.568 ± 0.003 

n-C6H14 500 6.14 ± 0.02 0.523 ± 0.003 

n-C7H16 500 5.02 ± 0.02 0.509 ± 0.003 

   

4.3.3. Радиално-разпределителни функции 

 

Радиално-разпределителните функции (RDF) между молекулните центрове на 

масите са представени на фигура 4.1.  Кривите съвпадат с характерния за структурата 

на течности. При пентана се наблюдават два максимума – по-висок при 0.63 nm, който 

отговаря на първи съседи, и по-нисък при 1.07 nm съответстващ на втори съседи. 

Положението и височината на двата пика не се променят при симулации с по-голям 

брой молекули. Това показва, че не се наблюдават корелации в структурирането на 

течността на далечни разстояния и локалното подреждане на молекулите може да бъде 

възпроизведено с помощта на най-малкия симулационен модел. RDF на хексан и 

хептан се характеризират с ход, аналогичен на получения при пентана. Също така при 

по-тежките алкани се наблюдава разцепване на първия пик, като разстоянието между 

подмаксимумите е в интервала 0.13-0.20 nm. Обяснение на тази особеност може да бъде 

дадено, ако се вземе предвид, че молекулите могат да заемат различни конформации, 

при които центърът на масите е разположен в различна точка и да бъдат ориентирани 

по различен начин една спрямо друга.  
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Фигура 4.1. Радиално-разпределителни функции на разстоянието между центровете на масите 

на молекулите на течния пентан (черно), хексан (червено) и хептан (синьо) получени от 

молекулно-динамични симулации със 125 (ляво), 250 (по средата) и 500 (дясно) алканови 

молекули. 

 

4.3.4. Динамични параметри – дифузионен коефициент и вискозитет 

 

Числените оценки за D и  са представени в таблица 4.3. Данните са 

представени в логаритмична форма, чието напасване към линейна зависимост е 

значително по-ефективно при оценяването на дифузионните коефициенти. Тъй като 

началният времеви интервал се характеризира с нелинейно изменение на <r2>, той е 

пренебрегнат и при напасването е използвана част от траекторията (18 ns), в която 

дифузията е в линеен режим.  

 

Таблица 4.3. Числени оценки на дифузионните коефициенти (D) и вискозитетите (η) на течни 

n-пентан, n-хексан и n-хептан, изчислени от молекулно-динамични симулации на модели с 

различни размери на периодичната кутия; получените теоретични резултати са сравнени с 

експериментални данни (Dexp [101-103] и ηexp [104]); като оценки на точността на пресмятане са 

показани стандартните грешки. 

Система Nmol 

D.109  

[m2.s-1] 

Dexp.109  

[m2.s-1] 
η [mPa.s] ηexp [mPa.s] 

n-C5H12 125 4.44 ± 1.10-4 5.62 0.275 0.218 

n-C6H14 125 3.10 ± 1.10-4 4.18 0.401 0.297 

n-C7H16 125 2.05 ± 1.10-4 3.17 0.601 0.389 

n-C5H12 250 4.77 ± 2.10-4  0.257  

n-C6H14 250 3.06 ± 2.10-4 0.406 

n-C7H16 250 2.16 ± 1.10-4 0.500 

n-C5H12 500 4.90 ± 3.10-4 0.250 

n-C6H14 500 3.19 ± 2.10-4 0.390 

n-C7H16 500 2.35 ± 2.10-4 0.526 
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Сравнението с експерименталните данни показва, че симулационните резултати 

са от същия порядък като експериментално определените, но стойностите на 

дифузионния коефициент са значително по-ниски от референтните, което автоматично 

води до съществено завишаване на оценките на η. При увеличаване на броя молекули в 

симулационния модел стойностите на D нарастват, а тези на η намаляват. Това 

наблюдение показва, че динамичните свойства на системата могат да бъдат 

възпроизведени коректно, въпреки че не се наблюдава сходимост с увеличаване 

размера на модела дори при най-нискомолекулния от трите алкана. Друг ключов 

фактор представлява дължината на молекулно-динамичната симулация. Предполага се, 

че по-дългите траектории трябва да доведат до стойности значително по-близки до 

експерименталните.   

 

4.4. Влияние на корекцията на далечни разстояния 

 

Както бе споменато по-горе, ограничаването на несвързващите потенциални 

функции може да доведе до отклоняване на числените оценки на различните типове 

параметри на системата от експерименталните. Включването на т.нар. „корекции на 

далечни разстояния“ (LRC) може да подобри значително изчислените свойства. 

Резултатите от молекулно-динамични симулации на 125 молекули пентан в кубична 

периодична кутия с LRC-корекции [89] на енергията и налягането в системата на всяка 

МД стъпка са показани в таблица 4.4 и могат да бъдат сравнени с резултатите получени 

за същата моделна система без включване на корекции (таблици 4.1 до 4.3).  

 

Таблица 4.4. Средни стойности (и стандартни грешки) на масовата плътност, енталпията на 

изпарение, изотермичната свиваемост и дифузионният коефициент определени от молекулно-

динамични симулации с модел на маслата с 125 молекули, при който е използвана и корекция 

на неелектростатичните взаимодействия на далечни разстояния (LRC) към енергията и 

налягането. 

Система ρcalc [kg.m-3] 

calc

vapΔH  

[kJ.mol-1] 

κ.104  

[MPa-1] 
α.103 [K-1] 

D.109  

[m2.s-1] 

n-C5H12 616.30 ± 0.15 26.34 ± 3.10-3 8.94 ± 0.03 0.492 ± 0.003 3.90 ± 5.10-4 

n-C6H14 653.31 ± 0.16 31.44 ± 0.06 6.95 ± 0.02 0.458 ± 0.002 2.54 ± 3.10-4 

n-C7H16 680.51 ± 0.18 38.41 ± 0.11 6.33 ± 0.02 0.483 ± 0.002 1.81 ± 1.10-4 

 

Внимателното сравнение на резултатите от двата типа симулации показва, че 

оценките на обемната плътност са подобрени значително при включване на 

корекциите. Запазва се доброто съответствие между теоретични и експериментални 

резултати за енталпията на изпарение, като при пентан съответствието е с висока 
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точност, докато при хексан и хептан оценките са слабо завишени. Корекцията на 

далечни разстояния повлиява слабо флуктуационно-зависимите параметри на 

системата. Този резултат не е неочакван, тъй като флуктуациите не зависят директно от 

приносите към енергията и междумолекулните сили. Въпреки това стойностите на 

изотермичната свиваемост κ нарастват при включване на LRC-корекцията, докато тези 

на α намаляват. Оценките за тези две величини могат да бъдат подобрени чрез смяна на 

комбинацията термостат-баростат или да бъдат определени графично от данните за 

обема и ентапията на системата при различни стойности на температурата и налягането 

(вж. по-долу). Наблюдава се и понижаване на стойностите на дифузионните 

коефициенти, което може да бъде обяснено с увеличаване на приноса на дисипативните 

сили в обемната фаза. 

 

4.5. Поведение на атомистичния маслен модел при вариране на температурата 

 

4.5.1. Термодинамични характеристики 

 

Стойностите на плътностите и топлините на изпарение при 298 К, 323 К и 348 К 

са представени в таблица 4.5 и са сравнени с експериментални данни измерени при 

същите температури. Една част от референтните стойности на енталпиите на изпарение 

е получена с формулите на Majer и Svoboda (ур. 4.3) [94]. Всички симулации са 

проведени с двете комбинации термостат/баростат – Berendsen/Berendsen (I) и Nose-

Hoover/Parrinello-Rahman (II) и включена корекция за далекодействие. 

 

Таблица 4.5. Средни стойности и стандартни грешки на масова плътност ρ и енталпия на 

изпарение ΔHvap оценени от МД симулации при три различни температури (T) с двете 

комбинации термостат/баростат. Резултатите са сравнени с експериментално измерени 

стойности на плътността [97,105] и топлините на изпарение [94,97]. 

Система 
T 

[K] 

ρ [kg.m-3] ΔHvap [kJ.mol-1] 

I II exp I II exp 

n-C5H12 298 616.3 ± 0.15 626.7 ± 0.10 621.5 26.34 ± 1.10-3 30.07 ± 0.04 26.20-26.40 

n-C6H14 298 653.3 ± 0.20 659.8 ± 0.15 655.2 31.42 ± 4.10-4 36.29 ± 0.11 30.15-31.55 

n-C7H16 298 680.5 ± 0.20 686.3 ± 0.10 679.7 38.00 ± 0.21 43.34 ± 0.05 36.60-36.80 

n-C5H12 323 588.1 ± 0.10 598.8 ± 0.25 595.4 24.68 ± 0.02 28.38 ± 0.05 21.00-24.80 

n-C6H14 323 628.3 ± 0.10 634.7 ± 0.10 631.6 29.96 ± 0.19 34.59 ± 0.10 28.60-29.90 

n-C7H16 323 657.2 ± 0.10 663.1 ± 0.30 657.8 36.65 ± 0.15 40.92 ± 0.07 34.70-35.00 

n-C5H12 348 557.5 ± 0.35 568.5 ± 0.30 566.8 23.15 ± 0.05 26.50 ± 0.08 19.30-23.00 

n-C6H14 348 601.5 ± 0.15 608.9 ± 0.10 606.6 28.18 ± 0.18 32.74 ± 0.12 26.95-28.30 

n-C7H16 348 632.8 ± 0.20 638.7 ± 0.15 634.8 35.02 ± 0.12 39.00 ± 0.04 33.10-33.40 
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И двете комбинации водят до коректно възпроизвеждане на термодинамичните 

характеристики на маслата. Обемните плътности и енталпиите на изпарение намаляват 

с повишаване на температурата в системата и се увеличават с удължаване на 

въглеродната верига на алкана.  

Двете най-големи отклонения за ΔHvap в таблица 4.5 (34.9 % и 37.0 % за пентан 

при 323 K и 348 K) могат да бъдат обяснени с факта, че тези две температури се 

намират над точката на кипене на маслото при зададеното налягане. За разлика от 

експеримента, периодичните гранични условия не позволяват на молекулите да се 

„изпарят“, което води до сериозно надценяване на топлините на изпарение. Извън тези 

специални случаи отклонението на ΔHvap, получена от симулации с алгоритми II, от 

експерименталните данни не надвишава 22 %. Основните причини за тези отклонения 

могат да бъдат две: (1) пренебрегнатите вътрешномолекулни ротационни и 

вибрационни степени на свобода в газова фаза и корекцията pV в течна фаза; 

големината на тези корекции е 5-6 kJ/mol, от порядъка на отклоненията; (2) фактът, че 

при изобарно-изотермичния ансамбъл остава постоянна енергията на разширената 

система и частичната неергодност на алгоритъма на Nose-Hoover, която води до по-

силно изразени осцилации; това води до по-висока потенциална енергия на единичната 

алканова молекула в газова фаза, респективно до по-високи стойности на ΔHvap. Като 

цяло приложените изчислителни схеми водят до задоволително описание на основните 

енергетични и макроскопски структурни характеристики на маслата. Значително 

подобрение на плътността на пентана се наблюдава при прилагане на по-точната схема 

II при всяка от трите температури. 

В работата на van der Spoel и сътрудници [78] е разгледан в подробности 

въпросът за коректното пресмятане на топлинния капацитет (cv, cp) от МД 

симулационни данни. Тази задача изисква третирането на молекулните вибрации с 

методите на квантовата механика: условие произтичащо от статистическата механика, 

където ясно може да се види, че разпределителните функции за класически системи не 

дават адекватни вероятностни разпределения, които да позволят точни оценки на cv и 

cp. Симулационните данни, получени от van der Spoel и сътр., показват надценяване на 

изобарните топлинни капацитети със 100 % при опит за изчисляването им от 

флуктуациите на енталпията в системата.  

За да се подобри оценката могат да се използват по-точните стойности на 

топлините на изпарение, от които да се оценят междумолекулните приноси. Като се 

вземе предвид, че температурният интервал е сравнително тесен, може да бъде 

приложено линейното приближение:  

 G L

vapΔ Δ /p p p p
c c c H T    

;      

 vap vap0 0Δ Δ Δ pH H c T T  
.        (4.4) 
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В ур. (4.4) cp
G и cp

L представляват съответно молните топлинни капацитети на 

алкана в газова и течна фаза. При алканите е в сила неравенството: cp
G < cp

L, 

следователно изменението ∆cp от ур. (4.4) трябва да бъде отрицателно. Подобно на 

приближението, използвано за извеждането на ур. (4.4), може да се допусне, че 

основният принос към изменението на топлинния капацитет идва от 

междумолекулните взаимодействия в течна фаза. Следователно абсолютната стойност 

на това изменение може да бъде заместена в оригиналния метод на Jorgensen и сътр. 

[33]: 
L G inter G Δp p p p pc c c R c c    

,        (4.5) 

където cp
G е приносът на вътрешномолекулните степени на свобода (идеален газ) към 

топлинния капацитет на флуида, а cp
inter е корекцията получена от междумолекулните 

взаимодействия. В дисертацията са използвани стойности на cp
G получени от 

експериментални измервания [97], докато членът (cp
inter – R) е заместен с |∆cp|. 

Напасването на резултатите за ΔHvap към линейна зависимост от вида на ур. (4.4) и 

получените стойности за |∆cp| са показани на фигура 4.2, а оценките на cp
L са дадени в 

таблица 4.6. 

 

Фигура 4.2. Линейно напасване на зависимостта на енталпията на изпарение от абсолютната 

температура на моделната система при пентан, хексан и хептан; контролът над температурата и 

налягането е осъществен с алгоритмите I (горе) или II (долу); съответстващите уравнения и 

регресионни коефициенти са показани до всяка графика.  
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Графиките на фигура 4.2 показват, че линейното приближение е валидно. 

Числените оценки на ΔHvap за пентан и хексан, получени с помощта на алгоритмите на 

Berendsen, са в отлично съответствие с линейната зависимост. Въпреки по-сериозната 

разлика между експериментални и теоретични стойности на топлината на изпарение 

при хептан, полученото изменение на топлинния капацитет ∆cp не се повлиява 

значително, тъй като зависи от наклона на правите.  

 

Таблица 4.6. Изобарни топлинни капацитети изчислени с ур. (3.44) за всеки от трите алкана 

при три различни температури (T) с комбинации термостат/баростат I и II; резултатите са 

сравнени с експериментални данни (exp) [97-100]. 

Система T [K] cp
G [J.mol-1.K-1] 

cp
L [J.mol-1.K-1] 

I II exp 

n-C5H12 298 114.30 178.09 185.69 159.90-167.19 

n-C6H14 298 136.52 201.31 207.51 188.32-195.52 

n-C7H16 298 158.74 218.33 245.53 215.88-224.72 

n-C5H12 323 123.23 187.02 194.62 167.54 

n-C6H14 323 147.18 211.98 218.18 196.31 

n-C7H16 323 171.14 230.74 257.94 223.84 

n-C5H12 348 130.37 194.17 201.77 - 

n-C6H14 348 155.72 220.51 226.71 205.05 

n-C7H16 348 181.06 240.66 267.86 232.67 

 

Може да бъде направен изводът, че получените в рамките на дисертацията 

резултати са от същия порядък като експерименталните и предходните теоретични 

оценки, но се използва значително опростена процедура. Това е забележим напредък в 

сравнение със стойностите пресметнати от флуктуационното уравнение (3.44).  

Стойностите на κ, получени от симулации с алгоритмтите на Berendsen, са 2-2.5 

пъти по-ниски от експерименталните, а тези на α – най-малко три пъти. Последните 

също така не следват и правилната тенденция на изменение  при удължаване на 

въглеводородната верига. Тези резултати не са неочаквани, тъй като бе демонстрирано 

в т. 4.3.1., че грешките, получени за флуктуационно-зависимите величини, са 

значителни при алгоритми, които не позволяват коректно обхождане на прицелния 

статистически ансамбъл.   

Алтернативната комбинация от алгоритми II се оказва значително по-ефективна 

при определянето на флуктуационно-зависимите свойства. α и κ, получени от 

симулации с тези термостат и баростат, са далеч по-качествени от оценките със схеми 

на Berendsen. Поведението на течностите може да бъде считано за коректно 

възпроизведено и тенденцията на изменение на κ и α при удължаване на 
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въглеводородната верига е спазена. Изключение представляват по-големите стойности 

на α за течен хептан. Към настоящия момент не е намерено обяснение на тази 

аномалия. 

 

Таблица 4.7. Числени оценки на изотермичната свиваемост (κ) и коефициента на термично 

разширение (α), изчислени за всеки от трите алкана при три различни температури (T) с 

комбинации термостат/баростат I и II; точността на изчисление се определя от стандартните 

грешки; добавени са и експериментални стойности (exp) за сравнение [105]. 

Система T [K] 
κ×104 [MPa-1] α×103 [K-1] 

I II exp I II exp 

n-C5H12 298 8.94 ± 0.03 19.55 ± 0.07 20.10 0.492 ± 0.003 1.584 ± 0.020 1.57 

n-C6H14 298 6.95 ± 0.02 15.58 ± 0.01 16.09 0.458 ± 0.002 1.459 ± 0.017 1.37 

n-C7H16 298 6.33 ± 0.02 14.62 ± 0.05 13.77 0.483 ± 0.002 1.556 ± 0.017 1.25 

n-C5H12 323 11.56 ± 0.04 28.72 ± 0.09 28.39 0.531 ± 0.003 1.978 ± 0.022 1.85 

n-C6H14 323 5.85 ± 0.02 20.55 ± 0.07 21.76 0.436 ± 0.002 1.636 ± 0.019 1.54 

n-C7H16 323 5.01 ± 0.02 19.12 ± 0.06 18.02 0.444 ± 0.002 1.700 ± 0.018 1.37 

n-C5H12 348 10.84 ± 0.03 42.50 ± 0.14 39.38 0.527 ± 0.003 2.390 ± 0.024 2.09 

n-C6H14 348 6.97 ± 0.02 27.31 ± 0.10 28.20 0.411 ± 0.002 1.826 ± 0.020 1.69 

n-C7H16 348 5.70 ± 0.02 24.66 ± 0.09 22.63 0.419 ± 0.002 1.899 ± 0.019 1.48 

 

 
 

Фигура 4.3. Зависимост на логаритъм от молния обем, lnv, от абсолютната температура, T, при 

течни пентан, хексан и хептан симулирани с алгоритми I (горе) или II (долу); правите линии са 

напасване на данните към линейни функции; уравненията и регресионните коефициенти са 
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дадени до всяка от графиките; корелационните коефициенти са по-големи от стандартните 

грешки (таблица 4.12). 

Изтъкнатите дотук слабости могат да бъдат превъзмогнати с помощта на 

алтернативен графичен метод за изчисляване на флуктуационно-зависимите свойства, 

като се приложи отново демонстрираното по-горе линейно приближение (фигура 4.2) и 

се използват основните термодинамични дефиниции на параметрите [106]. Оценката 

става от статистическите средни например на обема или налягането в моделната 

система. Представените диаграмно средни стойности при различни температури могат 

да бъдат напаснати към линейна зависимост (фигура 4.3) и термодинамичният 

параметър да бъде получен от наклона на правите (таблица 4.8).  

 

Таблица 4.8. Коефициенти на термично разширение (със стандартни грешки) получени от 

напасване към линейна функция lnv=f(T) на данни от алгоритми I и II; добавени са и 

експериментални данни (αexp) [105] за сравнение. 

Система 
I II  

αexp.103 [K-1] ΔT [K] α.103 [K-1] ΔT [K] α.103 [K-1] 

n-C5H12 294-348 1.97 ± 0.03 298-348 1.96 ± 0.07 1.57 – 2.09 

n-C6H14 298-348 1.65 ± 0.05 298-348 1.61 ± 0.03 1.37 – 1.69 

n-C7H16 298-348 1.45 ± 0.04 298-348 1.44 ± 0.04 1.25 – 1.48 

 

Приложимостта на линейното приближение може да бъде проверена, ако се 

проследят експериментално измерените стойности на α в рамките на разглеждания 

температурен интервал (ΔT ≈ 50 K). При такова изменение на температурата α намалява 

с около 30 %, което дава основание температурната зависимост на молния обем на 

алкана да бъде развита в ред на Taylor ограничен до втори член:   

0 0ln ( ) ln ( )v T v T T  
;      

 
0

ln /
T T

v T


  
.      (4.6) 

Тук с T е означена абсолютната температура в системата, а v представлява нейният 

молен обем. Трябва да бъде отбелязано, че оценката за α, получена с помощта на 

графичния метод, зависи от ширината на температурния интервал.  

Съответствието, наблюдавано между стойностите на α, получени с помощта на 

диференциалния метод и на експериментални измервания (таблица 4.8) показва, че 

предложената проста процедура е разумна алтернатива за определяне на 

термодинамични параметри от този тип. Всички числени оценки са най-близки до 

референтните стойности в горната граница на температурния интервал, което показва, 

че за определяне на стойността на α за дадена температура с по-висока точност е 
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необходимо да бъдат използвани данни за температури, които са по-близки до 

желаната. 

 Въпреки ограниченията на този метод и малкият набор от данни, който е 

използван при прилагането му, той позволява определяне на флуктуационно-

зависимите параметри с достатъчно висока точност. Предимство се явява и фактът, че 

резултатите, получени с данни от симулации с двете комбинации от алгоритми за 

контрол на T и P, са почти идентични. Следователно диференциалният метод се оказва 

слабо или напълно нечувствителен към особеностите на статистическия ансамбъл и 

може успешно да се прилага за пресмятане на cp от МД симулационни данни при 

няколко температури. 

 

4.5.3. Динамични свойства на маслата 

 

От траекториите при различните температури са изчислени D и вискозитетът на 

трите алкана (таблица 4.9) с цел да бъде проследено динамичното поведение в рамките 

на целия температурен интервал. Коректният порядък на дифузионните коефициенти се 

възпроизвежда както от алгоритмите на Berendsen, така и от комбинацията NH/PR, но 

получените стойности са по-ниски от експерименталните с 50 %. Дифузията в по-

високомолекулните масла се осъществява по-бавно, докато вискозитетът им нараства.  

 

Таблица 4.9. Дифузионни коефициенти (D) и вискозитети (η) на течните масла, получени при 

три различни температури (T) с комбинации термостат/баростат I и II; добавени са 

експериментални данни за сравнение [97,101-103]; стандартните грешки са мярка за точността 

на изчисленията.  

 

Система T [K] 
D.109 [m2.s-1] η [mPa.s] 

I II exp I II exp 

n-C5H12 298 3.90 ± 5.10-4 3.41 ± 3.10-4 5.62  0.314 0.359 0.142-0.218 

n-C6H14 298 2.54 ± 3.10-4 2.33 ± 1.10-4 4.18 0.488 0.531 0.201-0.297 

n-C7H16 298 1.81 ± 1.10-5 1.58 ± 1.10-5 3.17 0.681 0.783 0.260-0.389 

n-C5H12 323 5.57 ± 4.10-4 4.71 ± 3.10-4 - 0.239 0.282 0.008 

n-C6H14 323 3.94 ± 3.10-4 3.39 ± 2.10-4 5.81 0.342 0.397 0.152-0.232 

n-C7H16 323 2.79 ± 2.10-4 2.28 ± 1.10-4 4.48 0.479 0.587 0.211-0.299 

n-C5H12 348 7.46 ± 2.10-4 6.19 ± 6.10-4 - 0.192 0.231 0.008 

n-C6H14 348 4.85 ± 5.10-4 4.55 ± 2.10-4 - 0.299 0.319 0.008 

n-C7H16 348 3.50 ± 2.10-4 3.26 ± 3.10-4 6.09 0.412 0.441 0.167-0.237 
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Направените дотук наблюдения позволяват да се заключи, че въз основа на 

симулационните данни са възпроизведени правилно порядъкът на дифузионния 

коефициент и тенденциите на изменение на тази величина при повишаване на 

температурата и удължаване на въглеводородната верига. Въпреки че получените 

дифузионни коефициенти са два пъти по-ниски от действителните този проблем може 

да бъде преодолян чрез по-дълги симулационни времена.  Това е проверено с 

провеждане на 50 ns симулация за система от 125 молекули пентан при Т = 298 К. 

Получените стойности на D са 4.24x10-9 m2.s-1 (Berendsen) и 3.70x10-9 m2.s-1 (NH/PR). 

Разширяването на симулационния интервал до 100 ns довежда тези стойности до 

4.14x10-9 m2.s-1 (Berendsen) и 4.91x10-9 m2.s-1 (NH/PR). Сравнението между 

дифузионните коефициенти, получени при двете симулационни времена, показва, че 

при симулации с алгоритмите на Berendsen се достига насищане, т.е. наблюдава се 

оптимална точност на изчисляване на коефициентите. По-дългите симулационни 

времена с алгоритмите NH/PR водят до оценки, които са по-близки до 

експерименталните, но не се достига насищане. Тук трябва отново да бъде отчетено 

влиянието на размера на модела. Следователно при използването на първата от двете 

комбинации за възпроизвеждане на дифузионните коефициенти са необходими 

периодични кутии с 500 алканови молекули и симулационна траектория с минимална 

дължина от 50 ns. При втората схема за контрол на T и P е възможно оценяването на D 

на основата на по-малки по размер модели, но дължината на траекторията трябва да 

бъде минимум 100 ns. 

 

5. Изследване на структурните и термодинамичните характеристики 

на фазовата граница вода-алкан 

 

5.1. Изчислителен протокол 

 

5.1.1. Моделни системи 

 

Симулационните модели на системите вода-алкан са изградени, използвайки 

симулираните в т. 4 алкани и водния модел TIP4P [80]. Конструирани са орторомбични 

периодични кутии, чиито размери са от порядъка на 4 nm по x и y и приблизително 8 

nm по z. Водните и алкановите молекули са поставени в кутията така, че при 

пpилагането на периодични гранични условия да се образува система от редуващи се 

по координатата z слоеве от вода и алкан, които са безкрайни в тангенциално 

направление. Водният слой се помества в центъра на периодичната кутия и има две 

фазови граници с алкана (фигура 5.1). За целта са използвани 2228 молекули вода и 

между 260 и 300 молекули алкан, в зависимост от дължината на въглеводородната 
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верига на единичната молекула. Основната цел на такава система е да бъдат 

пресъздадени както фазовата граница между двете течности, така и обемните слоеве на 

всяка една от тях, като тяхната дебелина трябва да бъде не по-малка от 7-8 nm, така че 

да позволява пълно солватиране на амфифилни молекули с 5, 6 или 7 въглеродни атома 

и относително неголяма полярна глава. Точните параметри на моделите са показани в 

таблица 5.1. 

 

 
 

Фигура 5.1. Моделна система n-пентан-вода: орторомбична кутия периодично репликирана по 

всяка от трите декартови координати. В двата края на кутията се разполагат части от 

алкановите слоеве, а между тях – водният слой.  

 

5.1.2. Изчислителен протокол 

 

За всяка от трите моделни системи са проведени класически молекулно-

динамични симулации със силовото поле AMBER99 [79] за алканите съчетано с водния 

модел TIP4P [29] за водата. Всички изчисления са проведени с периодични гранични 

условия в изобарно-изотермичен (NPT) ансамбъл. Както и в т. 4, за контрол на 

налягането и температурата са използвани две различни комбинации от термостат и 

баростат: (I) термостат и баростат на  Berendsen [82,83] и (II) термостат на Nosé-Hoover 

[83,84] и баростат на Parrinello-Rahman [85]. Зададени са прицелни стойности от 298 K 

и 1 bar. При баростата на Parrinello-Rahman е приложена псевдоизотропна схема, при 

която размерът на периодичната кутия по x и y е фиксиран, а се мeни само по z. След 

удостоверяване на достигнато термодинамично равновесие са проведени продуктивни 

симулации с дължина 50 ns. За интегриране е използван алгоритъмът leap-frog с 

времева стъпка от 2 fs. Късодействащите несвързващи и електростатични 

взаимодействия са ограничени до 1.2 nm с помощта на  switch-функция активирана при 

1.0 nm, а отчитането на електростатичните взаимодействия на далечни разстояния е 

осъществено с помощта на числената реализация на метода на Ewald (РМЕ) [86]. Във 
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всички симулации е приложена LRC корекция на неелектростатичните взаимодейстия 

[89] на разстояния по-големи от ограничителното. Алгоритъмът LINCS [90] е използван 

за фиксиране дължините на C-Н връзките в алкановите молекули, а SETTLE [107] – на 

геометрията на водните. Молекулно-динамичните симулации са проведени с 

програмния пакет GROMACS 4.5.2 [91]. Визуализациите са осъществени с прoграмата 

VMD [92]. Статистическият анализ на траекториите е върху набори от данни извлечени 

от траекториите на всеки 0.2 ps.  

От диагоналните компоненти на тензора на налягането (Pii; i = x,y,z) са получени 

оценки за напрежението на фазовата граница вода-алкан по уравнението: 
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,    (5.1) 

където с <Lz> e означена средната стойност на дължината на периодичната кутия по z. 

Процедурата може да бъде прилагана успешно както при изотропно, така и при 

полуизотропно скалиране. 

 Като характеристика на строежа на системите са използвани профилите на 

масовата плътност по нормалната спрямо границата координата. Получените резултати 

са анализирани допълнително с описаната в т. 2.6 процедура на Senapati и Berkowitz 

[65].  

Специфичното ориентиране на водните и алкновите молекули се следи 

изменението на нормалната компонента на вектора на диполния момент по z (за водата) 

и zz-компонентата на параметъра на порядък (за алканите): 

1cos3
2

1 2  zzS
,     (5.2) 

където θ е ъгълът сключван от координатата нормална на фазовата граница и вектора 

образуван от всички атомни комбинации Cn-1-Cn+1 в алкиловите вериги.  

 Електричните характеристики на системата са оценени с помощта на две 

основни свойства – среден диполен момент на водните молекули като функция от 

нормалната координата и среден електростатичен потенциал в нормално на границата 

направление.  

  

5.2. Напрежение на фазовата граница вода-алкан 

 

С ур. (5.1) са оценени стойностите на напрежението на фазовата граница вода-

алкан. Резултатите за параметъра γ са показани в таблица 5.2.  

Теоретично определените стойности на напрежението показват добро 

съответствие с експериментално измерените. Освен количествено е налице и 

качествено съответствие между двата вида данни, което се изразява в липсата на 

тенденция на изменение при удължаване на въглеводородната верига. 
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Таблица 5.2. Стойности на напрежението γ на фазовата граница вода-алкан изчислени от данни 

от МД симулации с алгоритми за контрол на температурата и налягането I и II. Стандартните 

грешки са показани като мярка за точността на пресмятане. 

Система 
γ [mN.m-1] 

I II exp[70,108] 

n-C5H12/H2O 54.39 ± 0.21 53.01 ± 0.21 48.74 - 50.80 

n-C6H14/H2O 54.16 ± 0.33 53.97 ± 0.10 50.38 - 51.25 

n-C7H16/H2O 54.83 ± 0.83 54.90 ± 0.84 50.71 - 51.64 

 

Като цяло оценките на напрежението на фазовата граница могат да бъдат 

считани за добре възпроизведени, малко по-коректно с алгоритмите, които обхождат 

по-точно статистическия NPT ансамбъл. От друга страна, разликите в стойностите, 

получени  с двете комбинации термостат/баростат са неголеми, което води до извода, 

че за изучаването на термодинамичните свойства на границите вода-алкан и двата 

протокола са близки по ефективност и със задоволителна точност.  

 

5.3. Структурни характеристики 

 

5.3.1. Профили на плътността 

 

На фигура 5.2 са показани оценените от симулациите профили на масовата 

плътност ρ в нормално направление на фазовата граница (по координатата z). 

Общото сравнение между резултатите, получени с двете комбинации 

термостат/баростат, показва, че те дават идентични резултати. От внимателното 

разглеждане на профилите се вижда, че и при полярната, и при неполярната течност са 

налице области, в които плътността достига постоянна стойност и такива, при които тя 

силно варира с положението по координатата z. Интервалите, за които ρ=const 

съответстват на обемни фази (слоеве), докато областите с променлива плътност могат 

най-общо да бъдат наименувани пертурбирани повърхностни слоеве. Груба оценка на 

профилите показва, че тяхната дебелина е приблизително 1.5 nm. Както и при 

симулациите на Patel и сътр. [52], в граничните части на пертурбираните слоеве (между 

двете течности) се наблюдава известно нарастване на плътността и на маслото, и на 

водата. Както беше отбелязано, това уплътняване най-вероятно се дължи на 

предпочетена ориентация на молекулите на течността в близост до фазовата граница, 

което води до по-подредена структура, респективно по-плътна „опаковка“.  

В рамките на повърхностните слоеве трябва да бъде търсена т.нар. фазова 

граница, която може да бъде определена с помощта на няколко теоретични подхода. В 

дисертацията е използван методът на Senapati и Berkowitz [65]. 
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Фигура 5.2. Профили на масовата плътност на водата и маслото по координатата z в системите 

вода-пентан (ляво), вода-хексан (по средата) и вода-хептан (дясно), изчислени от симулации с 

комбинация термостат/баростат II. 

 

Резултатите от напасването на всички профили от фиг. 5.2 към функциите от ур. 

(2.15), изчислените стойности на обемните плътности и ширината на граничната 

област, както и положението и разстоянията между Гибсовите разделителни 

повърхности са показани в таблици 5.3a и 5.3б. При използването на комбинация II се 

наблюдават по-ниски стойности в сравнение с получените с алгоритмите на Berendsen. 

Като цяло плътностите на двете обемни фази са възпроизведени достатъчно точно и 

при двете схеми. 

 

Таблица 5.3a. Масови плътности на обемната вода ρH2O и на обемния алкан ρОil. Означенията I 

и II съответстват на двете комбинации термостат/баростат. 

Система ρH2O[kg.m-3] ρOil [kg.m-3] 

I II I II 

n-C5H12/H2O 1008.0 1003.3 619.6 612.4 

n-C6H14/H2O 1012.9 998.7 657.0 650.9 

n-C7H16/H2O 1008.8 1005.6 683.3 674.5 

 

Интересни се оказват и стойностите на собствената и капилярната ширина на 

фазовата граница получени от симулационните данни. Преди всичко напасването на 

профилите към формулите, предложени от Senapati и Berkowitz, води до позиции на 

разделителните Гибсови повърхности, които са много по-близки, отколкото 

определените въз основа на данни от рентгеново и неутронно разсейване. Сравнението 

с експерименталните резултати показва, че оценката за собствената дебелина е 2.5 до 3 

пъти по-малка. Докато получената от профилите на плътността не надвишава 0.1 nm, то 

получената от експерименти с разсейване [58-60] e от порядъка на 0.2 nm. Един 

източник на несъответствие може да бъде търсен в областите на уплътняване, които 

водят до отместване на позициите на hw и ho. Също така трябва да се отбележи, че 

интервалите за оценка на плътността са с ширина ~ 0.2 nm, което показва, че разликите 
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са по-ниски по-точността при пресмятането на плътността. От друга страна 

капилярните компоненти са възпроизведени коректно, което показва, че ширината на 

преходния слой, в който се наблюдава бързото изменение на плътностите, е близка до 

реалната. Следователно термичните флуктуации на границата са оценени с приемлива 

точност и тъй като те доминират общата дебелина може да се приеме, че и тя е 

пресметната както трябва. 

 

Таблица 5.3б. Позиции на разделителните Гибсови повърхности на алкана (ho) и на водата (hw), 

собствена ширина на границата (wo), принос на капилярните вълни wc и пълна числена оценка 

на ширината (w). Означенията I и II съответстват на двете комбинации термостат/баростат. 

Система ho [nm] hw [nm] wo [nm] wc [nm] w [nm] 

I II I II I II I II I II 
exp 

[58-60] 

n-C5H12/H2O 2.28 2.33 2.34 2.39 0.06 0.06 0.141 0.144 0.153 0.156 - 

n-C6H14/H2O 2.22 2.21 2.28 2.27 0.06 0.06 0.137 0.136 0.150 0.149 0.35 

n-C7H16/H2O 2.08 2.09 2.14 2.16 0.06 0.07 0.134 0.135 0.147 0.152 0.45 

 

Като цяло собствената дебелина на фазовата граница не се изменя, докато 

капилярната компонента намалява с удължаване на въглеводородната верига. Може да 

се каже, че средната дебелина на фазовата граница вода-алкан е около 0.15 nm. 

 

5.3.2. Параметър на порядък на алканите 

 

За оценка на специфичното структуриране на течностите в областта, близка до 

граничния преход между течна и газообразна фаза или между две несмесващи се 

течности, е разгледана zz-компонентата на параметъра на порядък на алканите. 

Средната стойност на Szz като функция от положението по координатата z е показана на 

фигура 5.4. Ясно се вижда, че Szz се нулира в областите, съответстващи на обемните 

водна и алканова фаза. В рамките на пертурбираните слоеве тази стойност намалява до 

определена точка, която съответства на позицията на фазовата граница. Като цяло 

дълбочината на минимума става все по-голяма с удължаването на алкановата верига, 

което показва, че по-високомолекулните алкани проявяват по-сериозна склонност към 

ориентиране в близост до фазови граници. Този резултат не е неочакван, тъй като от 

молекулна гледна точка намаляването на броя молекули в единица обем води до загуба 

на взаимодействия, която може да бъде преодоляна чрез възприемане на определена 

междумолекулна ориентация. 
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Фигура 5.4. Параметър на порядък на алканите в системите вода-пентан, вода-хексан и вода-

хептан от МД симулации с комбинация термостат/баростат I (ляво) и II (дясно).   

 

Стойностите на Szz в рамките на пертурбираните слоеве са отрицателни числа, което 

показва, че средната стойност на ъгъла от ур. (5.2) трябва да е по-голяма от 55o. Оттук 

може да бъде направен изводът, че с приближаване към фазовата граница 

предпочетеният ъгъл се увеличава, т.е. алкановите молекули се стремят да се 

ориентират паралелно на Гибсовата разделителна повърхност ho, като достигат 

максимален ъгъл от 62о. Това поведение контрастира със стремежа на водните 

молекули да се ориентират преимуществено в нормално спрямо границата 

направление. Термодинамично, разполагането на алкановата верига по тангентата на 

разделителната повърхност може да се разглежда като следствие от по-силните 

индукционни взаимодействия между алкановите и водните молекули. 

 

5.3.3. Разпределение на средния диполен момент на водните молекули 

 

За анализиране на възможното подреждане на водните молекули най-добре би 

могла да послужи проекцията по z на средния диполен момент за една молекула 

представена като функция от положението на молекулата по z. Резултатите са 

представени на фигура 5.5. 

Стойностите на μz се нулират в обемните слоеве и варират силно в 

пертурбираните области. При отместване от средата на водния слой към частта, 

заемана от алкана, се навлиза в участък от граничната област, в който водните 

молекули са преимуществено ориентирани така, че кислородните атоми да бъдат 

насочени към алкана, а водородните – към водата. Тази ориентация се потвърждава от 

двата по-силно изразени пика при 2.5-2.6 nm и при 6.4-6.5 nm. По аналогичен начин 

присъствието на по-слабоизразените пикове в областите по-близки до алкановата 

течност води до заключението, че в този интервал молекулите се ориентират, макар и 

по-слабо, в посока противоположна на посочената по-горе. Трябва да бъде отбелязано, 

че в областта на по-слабоинтензивните пикове броят водни молекули е силно 
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редуциран, т.е. количеството вода в тези части на пертурбираните слоеве е доста по-

малко.   

 

Фигура 5.5. Разпределение по стойности на z-компонентата на диполния момент в системите 

вода-пентан, вода-хексан и вода-хептан извлечени от молекулно-динамични симулации 

проведени с комбинация от термостат на Nosé-Hoover и баростат на Parrinello-Rahman. 

 

Полученият резултат за разпределението на диполните моменти е в съответствие 

с данните на Pohorille и Pratt [54], които показват област на преобладаващи 

положителни заряди в по-външната част на пертурбирания слой и област на по-силно 

изразени отрицателни заряди в по-вътрешната област. Като цяло може да се приеме, че 

ориентацията в по-външния слой е следствие от силно изразената поляризация в по-

вътрешния, т.е. проява се стремеж към компенсиране на излишъка в диполния момент 

чрез ориентационни междумолекулни взаимодействия. Както се видя в т. 5.3.2, 

пертурбацията прониква дори и в повърхностния слой на алканите, като предизвиква 

подреждане и при тях. Тези резултати биват потвърдени и от оптични експерименти с 

генериране на нелинеен отклик на водните молекули [109-116].  

Анализът на симулациите на чисти повърхности вода-алкан показва, че 

структурните, електричните и термодинамичните свойства на тези хетерогенни системи 

се пресмятат качествено точно с избраните модели, като за повечето параметри има и 

количествено съвпадение. Някои от данните дори позволяват да се обяснят 

наблюдавани експериментално явления като повърхностната поляризация. Това дава 

основание същите модели да се приложат и за следващия етап от изследването – 

описание на молекулно ниво на адсорбция на нейонни ПАВ на фазовата граница вода-

масло. 

Тъй като при изследване на свойствата на чистите фазови граници комбинацията 

от термостат и баростат на Berendsen показа по-хомогенно поведение по отношение на 

всички оценявани свойства, следващите пресмятания са направени само с нея. 
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6. Адсорбция и пренос на амфифили през фазова граница вода-алкан 

 

6.1. Модели и изчислителен протокол 

 

6.1.1. Моделни системи 

 

Три нискомолекулни алкохола: n-пентанол, n-хексанол и n-хептанол са 

използвани като моделни амфифилни молекули, чието поведение да бъде проследено 

при преход между обемните и повърхностната области на хетерогенните системи вода-

масло.  

 

Фигура 6.1 Структурни формули на трите изследвани n-алканола (ляво) и илюстрация на 

периодичните кутии използвани при симулациите (дясно); алканолът е представен с обемен 

модел в началното си разположение в кутията; z е винаги нормално на фазовата граница вода-

масло  

 

Моделите, използвани при изследването на процесите на пренос и адсорбция, са 

изградени по аналогия с използваните в т. 5 – орторомбична периодична кутия с 

редуващи се водни и алканови слоеве. Разполoжението на двете несмесващи се 

течности е показано на фигура 6.1. Алкановите слоеве се състоят от 250 - 350 молекули, 

а водната фаза е изградена от около 2200 водни молекули.  Началната позиция на 

алканола е избрана в центъра на водния обемен слой, а молекулата е ориентирана в 

нормално направление спрямо фазовата граница вода-алкан (фигура 6.1).  

 

6.1.2. МД симулационни параметри 

 

Молекулно-динамичните симулации са проведени с програмните пакети  

GROMACS 4.5.2 и GROMACS 4.6.5  [91]. За алкановите и алканоловите молекули 

отново е използвано молекулно-механичното силово поле AMBER99 [79] в комбинация 

с водния модел TIP4P [80]. Статистическият ансамбъл е изобарно-изотермичен (NPT) с 

постоянна температура (298 K) и налягане (1 bar) поддържани с термостат и баростат 

на  Berendsen [82,83]. Електростатичните взаимодействия са оценени с числената 
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реализация на метода на Ewald (РМЕ) [86]; ван дер Ваалсовите и електростатичните 

сили на къси разстояния са ограничени съответно до 1.2 nm и 1.4 nm, като са 

използвани switch-функции включващи се на 0.2 nm преди ограничителното 

разстояние. LINCS [90] е приложен за ограничаване на дължината на ковалентните 

връзки с участие на водород в алкановите и алканоловите молекули, а SETTLE [107] е 

зададен за спазване на холономните ограничения във водните молекули. Отчетена е и 

корекция към енергията и налягането на далечни разстояния на всяка стъпка. След 

етапи на минимизация, нагряване и релаксация са генерирани равновесни траектории с 

дължина 50 ns, които са подложени на статистически анализ. За целта са използвани 

кадри с координатите и скоростите през интервал от 1 ps.  

Същият времеви интервал и симулационни параметри са възприети и при всички 

следващи МД симулации. 

  

6.1.3. Профили на свободната енергия – изчисляване и анализ 

 

Пресмятането на профилите на изменението на свободната енергия се 

осъществява с метода на чадъра (т. 3.3.3) [83,117]. Началните конфигурации за всеки от 

зададените прозорци са от 1 ns МД симулация, в която алканолът се тегли по z с 

постоянна сила 250-300 kN. За това време молекулата на алканола пресича няколко 

пъти водния и алкановите слоеве в периодичната кутия. Това осигурява достатъчно 

разнообразен набор от структури за генерирането на конфигурации на системата, при 

които алканолът мени положението си по z-координатата с 0.08 - 0.10 nm. Те се 

използват като прозорци в метода на чадъра. Към всеки от тях е приложен ограничаващ 

хармоничен потенциал, който е функция от разстоянието по координатата z между 

центровете на масите на алкохолната молекула и на водния слой. Това разстояние е 

избрано за координата на преноса. Минималната му стойност е 0, а максималната - 4 

nm, като броят прозорци при различните моделни системи е между 45 и 50, така че 

двата края на интервала да съответстват на обемните фази на водата и маслото. 

Силовата константа на хармоничните потенциали, които се прилагат за поддържане на 

постоянна координата на преноса, е 1500 kJ.mol-1.nm-2. В рамките на всеки прозорец са 

проведени релаксационни симулации с дължина 1 ns и продуктивни симулации с 

дължина 10 ns. Свободната енергия се пресмята с WHAM-процедура [118-120], която 

дава потенциала на средната сила (PMF) като функция от z-координатата на центъра на 

масите на алкановата молекула. Получените профили съответстват на изменението на 

свободната енергия при преминаване на  алканоловата молекула през фазовата граница 

вода-масло и са използвани за получаване на термодинамичните параметри 

характеризиращи този процес. Вътрешномолекулните степени на свобода на алканола 

се поддържат фиксирани към all-trans конформация по време на симулациите с 



37 

 

хармоничен потенциал със силови константи 150 kJ.mol-1.nm-2 за въглеводородния 

участък и 175 kJ.mol-1.nm-2 за OH-групата по координатите x и y и 3 kJ.mol-1.nm-2
 за 

всички атоми от молекулата пo z. Umbrella sampling симулациите са приложени за 

всички 9 моделни системи. При 8 от тях е постигнато задоволително припокриване 

между разпределенията на енергията на съседните прозорци и коректни профили на 

свободната енергия ΔG(z). При системата вода-хексан-хептанол не е постигната 

равномерна отдалеченост на прозорците въпреки неколкократните опити за подобрение 

и затова тази система не се анализира по-нататък.  

 

6.2. Резултати 

 

6.2.1. Профили на свободната енергия 

 

Профилите на свободната енергия са представени като функции на позицията на 

т.нар. „хидрофобно-хидрофилен център“ (ХХЦ), който се явява средата на 

разстоянието между полярните и неполярните групи в молекулата. За хидрофобно-

хидрофилния център z = 0. Резултатите за изменението на свободната енергия на 

изследваните системи са представени на фигура 6.2. Дадени са относителни стойности 

на свободната енергия спрямо минималната за всяка от системите. 

 

Фигура 6.2 Профили на изменение на относителната свободна енергия (горе) при пренос на 

алканолите от вода към масло (пентан до хептан отляво надясно) по z-координатата. 

Минимумите на кривите съответстват на z = 0. Профили на масовата плътност (долу) на водата 

и алкана с означени позиции на разделителните Гибсови повърхности.  
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Сравнението на профилите от фигура 6.2 показва сходство, което не се повлиява 

от вида на използвания алкан. Тази особеност се дължи преди всичко на подобието в 

химичната структура на трите алкана, както и на сходните молекулни характеристики 

на трите течности (т. 4). Минимумите на кривите при z = 0 съответстват приблизително 

на положението на разделителните Гибсови повърхности (фигура 6.2) 

Левите плата в графиките на фигура 6.2 отговарят на относителната свободна 

енергия на алканола, когато е разтворен в обемната водна фаза, а десните – на тази при 

солватирането му в обемната маслена фаза. Качественото разглеждане на профилите 

позволява няколко принципни извода. На първо място, разположението на минимумите 

е пряко отражение на значителната повърхностна активност на амфифилите и на 

спонтанния характер на адсорбционните процеси в изследваните системи. 

Относителното разположение на двете плата показва, че маслените фази са 

предпочитани от изследваните амфифили в сравнение с водните разтвори, което е в 

съответствие с резултатите от предходни теоретични изследвания [72,73] и с 

коефициентите на разпределение на разглежданите алкохоли [20,121,122]. Забелязва се, 

че докато височината на платата, съответстващи на обемната водна фаза, се изменя 

чувствително при удължаване на въглеводородната верига на алканола, то стойностите 

на относителната свободна енергия при попадане в обемна маслена фаза са много 

близки за различните алканоли. Оттук може да бъде направен изводът, че адсорбцията 

от масло на фазовата граница не зависи от типа на маслото или алканола, докато 

адсорбцията от водна среда към повърхността е по-чувствителна към молекулната 

специфика на алканола. 

Обяснението на този факт може би се корени в това, че процесът на пренос се 

характеризира преди всичко с баланс на взаимодействията при хидратиране и 

дехидратиране на полярната OH-група на амфифилната молекула в двете течни фази. 

Това твърдение е коментирано и в предходните изследвания на Pohorille и сътр. [72] и 

Patel и сътр. [52] и беше цитирано в т. 2.7. Резултатите, докладвани в тези две 

публикации (таблица 2.2), потвърждават и наблюдението, че стойността на свободната 

енергия в обемната водна фаза нараства при по-високомолекулните алканоли. 

Приведените дотук наблюдения дават основание получените профили на свободната 

енергия да бъдат считани за коректно възпроизведени. 

 

6.2.2. Свободни енергии на пренос и адсорбция 

 

Подробният анализ на процесите на адсорбция и пренос през фазовата граница 

включва оценка на свободните енергии на пренос от обемна водна към обемна маслена 

фаза (∆Gw
o) и свободните енергии на адсорбция на фазовата граница, която може да 

бъде осъществена както откъм водата (∆Gа
(w-i)), така и откъм маслото (∆Gа

(o-i)).  
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Първият от трите параметъра е получен като разлика между стойностите на свободната 

енергия в двете обемни фази: ∆Gw
o = ∆G(o) - ∆G(w), където ∆G(o) е относителната 

свободна енергия, съответстваща на обемната област на маслото (дясно на фигура 6.2), 

а  ∆G(w) е аналогичната стойност характеризираща обемната вода (ляво на фигура 6.2). 

Тези енергии са получени чрез осредняване на стойностите на ΔG(z) в участъците от 

профилите от z = -2.0 nm до z ≃ -1 nm за водата и от z ≃ 0.6 nm до z = 1.25 nm за 

маслото. Стандартните свободни енергии на адсорбция са оценени като разлика между 

стойностите на ΔG(z) в участъците отговарящи на обемните вода и масло и минимума 

на кривата (∆Gа
(w-i) = ΔG(min) - ∆G(w); ∆Gа

(o-i)
 = ΔG(min) - ∆G(w)), който съвпада с 

положението на междуфазовата граница (фигура 6.2).  

Сравнението между резултатите, получени по теоретичен и емпиричен (от данни 

от интерферометрични и тензиометрични експерименти) път, води до заключението, че 

адсорбцията на алканолите на границата вода-масло е най-изгодният от енергетична 

гледна точка процeс, което съвпада с експерименталните наблюдения [19,121]. При 

това стойностите на на ∆Gа
(w-i) са по-отрицателни от тези на ∆Ga

(o-i), което показва, че  

преносът от граничната фаза към обемния воден слой се осъществява доста по-трудно 

отколкото десорбцията към обемната алканова фаза.  

При съпоставяне на тези наблюдения с отрицателните стойности на Гибсовата 

енегия за отместване на амфифилна молекула от обемната вода към обемното масло се 

потвърждава наблюдението направено при качественото интерпретиране на профилите 

от фигура 6.2 – солватирането на алканолите в течната алканова фаза е по-изгодно, 

отколкото разтварянето им във вода. Това е в съответствие с експериментални данни за 

разтворимостта на тези съединения в двата вида разтворители [72,123,124]. 

Както теоретичните, така и емпиричните стойности на ∆Gа
(w-i)  и ∆Go

w се 

понижават с удължаването на въглеводородната верига на алканолите. Следователно 

използваният молекулен модел възпроизвежда правилно засилването на хидрофобния 

характер при по-високомолекулните алканоли. Числените оценки за ∆Gа
(w-i) се 

различават от емпиричните с 2-18 % (0.5 до 4.9 kJ.mol-1 при средна статистическа 

грешка около 2 kJ.mol-1). Тези отклонения могат да бъдат обяснени с наложените 

позиционни ограничения, които водят до по-високи енергетични бариери за 

вътрешномолекулните степени на свобода [118] и не позволяват на алкохолната 

молекула да придобие по-компактна геометрия във водната фаза. За определяне на 

силата на този принос беше проведена pulling+Umbrella sampling симулация на 

системата вода-пентан-пентанол без наложени конформационни ограничения върху 

алкохола и беше установено понижаване на енергетичните бариери с около 5 kJ.mol-1. 

Това значи, че влиянието от ограничаването на конформационната свобода е 

съизмеримо с разликите между теоретичните и емпиричните енергии. 
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Таблица 6.2. Свободни енергии на адсорбция на алканолите на междуфазовата граница от 

водата (∆Gа
(w-i)) и от маслото (∆Ga

(o-i)) и свободна енергия на пренос на алканола от водата към 

маслото (∆Go
w) пресметнати от МД симулационните данни (calc); посочена е и сумарната 

статистическа и системна грешка определена от bootstrap процедурата [118,125]. За сравнение 

са показани и енергии получени от експериментални измервания при 20o C (emp) [19,121]; 

дадени са и отклоненията между изчислените и емпиричните стойности (δ∆G). 

Масло Алканол 

∆Gа
(w-i) [kJ.mol-1] ∆Gа

(o-i) [kJ.mol-1] 

calc emp# 
δ∆G 

[%] 
Calc emp# 

δ∆G 

[%] 

n-C5H12 

C5H11OH -24.93±1.24 -27.82 10.39 -17.24±4.04 -23.64 27.07 

C6H13OH -28.79±8.65 -31.56 9.62 -16.85±10.32 -24.00 29.79 

C7H15OH -34.94±2.66 -34.44 -1.43 -17.14±5.04 -23.71 27.71 

n-C6H14 

C5H11OH -23.00±1.25 

 

17.32 -16.90±1.93 

 

28.51 

C6H13OH -26.88±1.91 17.42 -17.28±2.49 28.00 

C7H15OH - - - - 

n-C7H16 

C5H11OH -23.29±1.92 16.28 -15.50±3.21 34.43 

C6H13OH -26.63±2.87 18.52 -16.39±4.06 31.71 

C7H15OH -31.25±2.66 10.19 -17.27±3.23 27.16 

Масло Алканол 

∆Go
w [kJ.mol-1]  

calc emp## 
δ∆G 

[%] 
   

n-C5H12 

C5H11OH -7.69±2.76 -4.01 до -4.83 47.86    

C6H13OH -11.94±3.13 -6.74 до -7.50 43.56    

C7H15OH -17.80±3.24 -10.11 до -10.85 43.19    

n-C6H14 

C5H11OH -6.10±1.35  34.29    

C6H13OH -9.59±1.08  29.75    

C7H15OH -  -    

n-C7H16 

C5H11OH -7.79±1.73  48.54    

C6H13OH -10.24±1.31  34.19    

C7H15OH -13.98±1.18  27.69    

 # Маслената фаза при измерванията е додекан 

 ## Измерванията са в две маслени фази – октан (ляво) и додекан (дясно); грешките в 

определянето на енергиите на пренос са между 0.05 и 0.15 kJ.mol-1; промяна на маслото от 

додекан на хексадекан води до изменения на данните в рамките на грешката 
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Въпреки подценяването, което се наблюдава, порядъкът на теоретичната 

адсорбционна енергия съвпада с този на референтните стойности. Оценката на ∆Gа
(w-i)  

на системата хексан-вода-хексанол, направена от профилите на Pohorille и сътр. 

(фигура 2.2), е -24.58 kJ.mol-1, което е с около 2 кJ.mol-1 по-малко от получените от 

профилите от фиг. 6.2 и около 8 kJ.mol-1 разлика от експерименталните стойности на 

Aveyard и сътр. [19], т.е. оценките в дисертацията се явяват подобрение на 

съществуващите изчисления с неполяризуеми силови полета. Обяснение за по-

голямото несъответствие при Pohorille и сътр. може да се търси в по-късите 

симулационни интервали при umbrella sampling процедурата, които са в интервала 0.5-

2.0 ns, и по-големите ширини на прозорците.  

По-голяма е разликата при ∆Gа
(o-i) (27-34 %). Те съответстват на абсолютни 

отклонения от 6 до 8 kJ.mol-1 при средна статистическа грешка около 3 kJ.mol-1. 

Причините за това могат да бъдат няколко. На първо място, в силовото поле не е 

включена потенциална функция, която да отчита експлицитно поляризуемостта на 

молекулите. Този недостатък във водната фаза се компенсира чрез атомите заряди, 

които са напаснати така, че да включват имплицитно поляризуемостта, но при алканите 

такъв ефект не е търсен. Второ, наложените позиционни ограничения по x и y 

възпрепятстват молекулата от заемането на по-изгодна ориентация на границата вода-

масло, която най-вероятно съвпада с тази на алкановите молекули, т.е. ъгълът между 

алкиловата опашка и границата трябва да бъде 30о (т. 2.6), а при симулациите с umbrella 

sampling е фиксиран на 90о. Тези два фактора могат да обяснят наблюдаваните разлики.  

Сравнението с емпиричните и теоретичните оценки от предишни изследвания 

показва, че в това отношение между симулационния и експерименталния подход има 

определена системна разлика, тъй като стойностите, получени от профилите на 

Pohorille и сътр. и тези на Patel и сътр. (таблица 2.2), варират в интервала 18-21 kJ.mol-1. 

Важно е да се уточни, че горната граница на този интервал съответства на късоверижни 

хидрофилни алкохоли (метанол, етанол), докато долната граница съответства на n-

хексанол и е изключително близка до теоретичните оценки в дисертацията. Възможно е 

при експерименталните измервания и следващия анализ на данните да са допуснати 

неточности или причината да се корени в ефекти, които не се възпроизвеждат от 

молекулно-динамичните симулации. Друга причина е и симулирането на моделна 

система, която по размери и строеж е по-близка до тънките течни филми, отколкото до 

реална хетерогенна система вода-масло. Теоретичните оценки биха могли да се 

подобрят при използването на по-големи модели, по-дълги симулационни времеви 

интервали и премахване на позиционните ограничения. 

Въпреки количествените отклонения в определянето, резултатите за ∆Gа
(o-i), 

получени по теоретичен път, качествено възпроизвеждат експерименталните. Данните 

не показват тенденции на изменение при удължаване на алкиловата опашка с една или 
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повече метиленови групи. Както и сравнението между областите, съответстващи на 

обемното масло в графиките на фиг. 6.2, това може да означава, че основният принос 

към свободната енергия на адсорбция откъм алканите идва от електростатичните 

взаимодействия на OH-групата и стремежът ù да образува водородни връзки, а 

взаимодействията между алкиловите вериги с различен размер са сходни. 

 Свободните енергии на пренос от вода към алкан, определени по теоретичен 

път, се оказват по-ниски по стойност в сравнение с емпирично определените. Разликата 

в този случай е между 28 и 49 % от търсената референтна стойност, но по големина тя е 

в рамките на 3-5 kJ.mol-1, което съвпада почти изцяло с грешката на изчисляване 

показана в таблица 6.2. Възпроизведена е и тенденцията на изменение на ∆Gо
w при 

преминаване към по-тежките алканоли. Както при този параметър, така и при 

предходните два не се наблюдава системно акумулиране на грешка при удължаване на 

алкиловата верига. Въз основа на тези наблюдения може да се твърди, че използваният 

атомистичен модел е адекватен при описание на адсорбцията и преноса на избраните за 

изследване амфифилни вещества през границата вода-алкан. 

 

6.2.4. Ефективни приноси на функционалните групи. Анализ на правилото на 

Duclaux-Traube 

 

Гибсовите енергии на пренос и адсорбция са определени като стъпка към 

оценката на вътрешномолекулните параметри от ур. (2.7). За целта може да бъде 

използвано напасване на данните за адсорбционната енергия ∆Gа
(w-i) от таблица 6.2 към 

посочената от Duclaux и Traube линейна зависимост (фигура 6.3).  

 

Фигура 6.3. Зависимост на свободната енергия на адсорбция откъм воден разтвор като 

функция от броя въглеродни атоми в алкиловата опашка на амфифила. На графиката са 

показани и напасванията за системите пентан-вода и хептан-вода към линейни зависимости. 

Дадени са получените уравнения и корелационни коефициенти. 
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Алтернативен метод за получаване на приносите, приписвани на отделните 

типове функционални групи, е да бъдат определени стойностите на производните 

∂∆G(z)/∂z в интервала между -1.0 nm и -0.25 nm (фигура 6.2), където профилите са на 

практика линейни. В съответствие с ур. (2.9), за тези производни трябва да бъде в сила:  

2

2

CH

CH

lz

G 






.      (6.1) 

Следователно приносът към изменението на химичния потенциал, който се пада на 

една метиленова група, може да бъде изчислен от израза:  

22 CHCH l
z

G






’     (6.2) 

където производната на свободната енергия е оценена чрез линейно напасване на ∆G(z) 

в посочените по-горе интервали.  

Параметърът ∆μCH2 е пресметнат и с двата метода. Резултатите са показани в 

таблица 6.3. Получените оценки на ∆μCH2 са подобни едни на други. Стойностите за 

всеки от трите алканола от диференциалния метод от ур. (6.2) се отклоняват от 

оценките на основата на експериментални данни средно с около 0.04kT единици. 

Минималното отклонение е 1.44 %, а максималното - 16.55 %, което значи, че оценките 

са много добри. Използването на класическия метод с напасването на адсорбционните 

енергии (фигура 6.4) води до резултати, които са завишени в сравнение с емпиричните, 

но този резултат не е неочакван, като се вземе предвид наблюдаваното системно 

завишаване на адсорбционните енергии (таблица 6.2). Като цяло, и двата метода са 

приложими при определянето на термодинамичните параметри на индивидуалните 

групи. Диференциалният подход от уравнения (6.1)-(6.2) позволява да бъдат изследвани 

в по-големи подробности специфичните за всяка от системите ефекти. 

От данните в таблица 6.3 може да бъде направен изводът, че няма конкретна 

тенденция на изменение на ∆μCH2 при преминаване от една към друга моделна система 

– всички стойности варират в рамките на близки интервали, които не се повлияват от 

типа на алкана или алканола. Това наблюдение съвпада с резултатите получени при 

прилагане на описания в т. 2.3 емпиричен подход.  

Причините за максимума от 10-15 % в отклоненията от емпиричната оценка 

трябва да се търсят в концептуалните разлики между симулационния и емпиричния 

подход. Въпреки своята прагматичност, моделът на Slavchov и Ivanov има някои 

ограничения, което важи с пълна сила и за молекулно-динамичните симулации. В 

рамките на емпричния подход се използва класическата представа, че фазовата граница 

между двете течности представлява двумерна повърхнина. Както се вижда от 

профилите на плътността във фигура 6.2, в реалните системи е налице пертурбиран 

граничен слой с крайна ширина, характеризиращ се със специфични свойства и 

молекулна структура. Статистическата точност на стойностите, получени от 
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молекулно-динамичните симулации, от друга страна, зависи силно от качеството на 

профилите на свободната енергия. Както в първия, така и във втория случай, не е 

отчетена конформационната свобода на алканоловата молекула. Последният фактор е 

от сериозно значение при разглеждане на поведението на амфифилите във вода, където 

последните се стремят да придобият по-компактна геометрия.  

 

Таблица 6.3. Оценки за изменението на химичния потенциал падащо се на една функционална 

група от ур. (6.2) (calc) и чрез линейно напасване на свободната енергия на адсорбция ∆Gа
(w-i) 

като функция от дължината на алкиловата верига на алканола (fit). δ1μCH2 и δ2μCH2 са 

съответните отклонения от емпиричната стойност на Славчов и сътр. [9,23,24] и Грозев и сътр. 

[17].  

Масло Алканол 

∆μCH2 [kT] 

calc fit emp 
δ1μCH2 

[%] 

δ2μCH2 

[%] 

n-C5H12 

C5H11OH -1.37 ± 0.05 

-2.02 ± 0.27 

-1.39 ± 0.03 

1.44  

45.32 C6H13OH -1.31 ± 0.45 5.76 

C7H15OH -1.54 ± 0.02 10.79 

n-C6H14 

C5H11OH -1.41 ± 0.34 

- 

1.44 

- C6H13OH -1.34 ± 0.27 3.60 

C7H15OH - - 

n-C7H16 

C5H11OH -1.34 ± 0.19 

-1.61 ± 0.15 

3.60 

15.83 C6H13OH -1.62 ± 0.20 16.55 

C7H15OH -1.48 ± 0.14 6.47 

 

 За да бъде разбран по-добре смисълът на параметъра ∆μCH2 е необходимо да 

бъде разгледан по-подробно процесът на отместване на алканоловата молекула през 

фазовата граница. Приносът на единична метиленова (функционална) група към 

изменението на свободната енергия може да бъде възприеман като средна стойност от 

приносите на отделните групи, които би трябвало да са корелирани помежду си. По 

тази причина, профилът на свободната енергия трябва да бъде анализиран в термини на 

приноси от индивидуалните групи, които зависят от позицията на молекулата по z. 

Даденото дотук описание позволява да бъде разделен процесът на пренос за всяка от 

функционалните групи на 4 основни етапа: 1) пренос от обемния към пертурбирания 

слой на водата; 2) преход от пертурбирания слой на водата към граничната фаза, 

съответстваща формално на попадане на функционалната група в пространството 

между двете молекулни повърхности; 3) преминаване от граничната област в 

пертурбирания слой на алкана и 4) пренос от пертурбирания към обемния маслен слой. 

Разумно допускане в случая е идеята, че всяка от тези стъпки се характеризира с 
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различна стойност на изменението на химичния потенциал, който се пада на 

разглежданата група. Като цяло зависимостта на приноса към ∆μ на всяка от 

функционалните групи от координатата z може да бъде представена под формата на 

дискретни изменения за всеки от посочените етапи. За по-ясно представяне на 

последователността от преходи, попадането от обемен в пертурбиран воден слой е 

означено с α, следващото отместване от повърхностна вода към зоната между 

граничните повърхности – с β, с γ е означено попадането от междуфазовата граница в 

пертурбирания маслен слой и с  – преноса от пертурбиран към обемен алкан. 

Оценката на измененията, които се падат на всяка от групите, се осъществява чрез 

разглеждане на стойностите на свободната енергия при различни позиции на 

амфифилната молекула спрямо 4 характеристични точки, които показват формалните 

граници между отделните слоеве (фигура 6.2). Като се отчетат съответстващите 

позиции на отделните функционални групи (фигура 6.6) може да бъде съставена 

система линейни уравнения, чието решение позволява изчисляването на груповите 

приноси. Оценката на ∆G в дефинираните характеристични точки се извършва при 

попадане на всяка от функционалните групи на позиция съответстваща на 

разглежданата разделителна повърхност, което води до допълнително дискретизиране 

на профила. Тъй като това оценяване се извършва във всяка от разглежданите точки, 

налице са 24 стойности на свободната енергия на пентанол при различно отместване от 

обемния воден слой, от които са изчислени приносите на всички 6 функционални групи 

към изменението на химичния потенциал. Тази процедура е приложена към профилите 

на системите пентан-вода-пентанол и пентан-вода-хексанол, за да се оцени 

спецификата на молекулната структура на алканола и на локалното обкръжение, а и да 

се получи статистическата неточност.  

 

Фигура 6.6. Част от профила на свободната енергия за системата вода-пентан-пентанол в 

интервала от z-координати отговарящ на пренос на алкохола от обемната вода в повърхностния 

слой (ляво); пунктираните линии показват положението на ХХЦ на алкохола съответстващо на 

последователно преместване на функционалните групи по посока на маслото (дясно); hw и ho 

обозначават Гибсовите разделителни повърхности (фигура 6.2).   



46 

 

От тези параметри са съставени три линейни комбинации. Първата (+β) има 

преди всичко хипотетичен характер и представлява енергията за отместване на групата 

от обемен воден слой в пространството между двете разделителни повърхности. 

Втората (+β+γ)  дава енергията на пренос на функционалната група от обемна вода до 

повърхностния въглеводороден слой: ∆μW-I = ∆μα + ∆μβ + ∆μγ. Третата (W-O) 

съответства на пренос на групата между двете обемни фази: ∆μW-O = ∆μα + ∆μβ + ∆μγ + 

∆μ.   

 

Таблица 6.5. Изменение на химичния потенциал на отделните функционални групи (∆μ) на 

пентанол при пренос от обемна в повърхностна вода (α), от пертурбирания воден слой в 

граничната част (β), от границата в пертурбирания маслен слой (γ) и от повърхностния в 

обемния алканов слой () приведено към еднакъв инкремент на нормалната координата. 

 ∆μ [kJ.mol-1] 

α β γ  α+β α+β+γ W-O 

CH3 -0.13 0.35 -0.24 0.19 0.22 -0.02 0.17 

CH2(a) -0.24 0.39 -0.19 0.20 0.15 -0.04 0.16 

CH2(b) -0.29 -0.12 -0.10 0.30 -0.41 -0.51 -0.21 

CH2(c) -0.61 -0.09 -0.07 0.36 -0.7 -0.77 -0.41 

CH2(d) -0.62 -0.04 0.00 0.25 -0.66 -0.66 -0.41 

OH -0.67 0.08 0.10 0.44 -0.59 -0.49 -0.05 

 

Таблица 6.7. Изменение на химичния потенциал на отделните функционални групи (∆μ) на 

хексанол при пренос от обемна в повърхностна вода (α), от пертурбирания воден слой в 

граничната част (β), от границата в пертурбирания маслен слой (γ) и от повърхностния в 

обемния алканов слой () приведено към еднакъв инкремент на нормалната координата. 

 ∆μ [kJ.mol-1] 

α β γ  α+β α+β+γ W-O 

CH3 -0.19 -0.33 -0.40 -0.19 -0.52 -0.91 -1.10 

CH2(a) -0.27 -0.28 -0.39 0.23 -0.55 -0.93 -0.70 

CH2(b) -0.37 -0.51 -0.55 0.32 -0.88 -1.43 -1.12 

CH2(c) -0.17 -0.23 -0.16 0.36 -0.40 -0.56 -0.20 

CH2(d) -0.22 -0.20 -0.09 0.23 -0.43 -0.52 -0.29 

CH2(е) -0.14 0.00 -0.05 0.08 -0.14 -0.18 -0.10 

OH -0.18 0.07 0.12 0.12 -0.11 0.02 0.14 

 

Трябва да се отбележи обаче, че стойностите на ∆μ за различните функционални 

групи, оценени по описания начин, са получени като разлики в свободната енергия при 
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различни интервали z. За да могат по-инвариантно да се проследят измененията при 

отделните молекулни фрагменти, в таблица 6.5 са дадени данните за ∆μ скалирани към 

един и същ отрязък от нормалната координата (0.01 nm, което е най-тесният интервал 

използван при изчисленията) за вода-пентан-пентанол, а в таблица 6.7 – за вода-пентан-

хексанол. 

В съответствие с изказаното по-горе предвиждане, че стойностите на ∆μ трябва 

да бъдат специфични за всяка група на всеки от дефинираните етапи стойностите в 

таблици 6.8-6.11 показват, че това твърдение е в сила. Навлизането от обемния в 

пертурбирания воден слой е изгодно за всички функционални групи, като максимални 

понижения на химичния потенциал се наблюдават за вътрешните метиленови групи 

CH2(c) и CH2(d) и хидроксилната група в пентанол и за по-външните метиленови групи 

CH2(a) и CH2(b) на хексанол. Според молекулните теории на разтварянето този изгоден 

преход може да бъде  обяснен с по-малката работа необходима за образуването на 

хидратационната обвивка. В случая се отчита и фактът, че между хидратационните 

обвивки на две съседни групи се наблюдава припокриване, т.е. известна част от 

молекулите, които хидаратират молекулата на алканола, могат да бъдат част от 

обкръжението на повече от една функционална група. По-ниските стойности за Δμ при 

метиленовата група, съседна на OH-фрагмента в пентанол, могат да бъдат обяснени с 

по-силното електростатично взаимодействие, осигуряващо по-лесно образуване на 

хидратационна обвивка. При хексанол обаче тази тенденция не се запазва. 

Данните за Δμβ в молекулите на пентанола и хексанола са нееднозначни, но тук 

играят роля термодинамичните флуктуации на фазовата граница, които водят до 

солватирането на функционалните групи както от водни, така и от алканови молекули. 

Като обща тенденция може да се каже, че за хидроксилната група е неизгодно да бъде 

на фазовата граница, а също и за крайните метилова и метиленова група в пентанола. 

Поглед върху таблиците с разположението на функционалните групи показва, че 

единствено при тези разположения няма други функционални групи в една от фазите 

(вода или масло), които да компенсират липсата на взаимодействия на крайните 

фрагменти. При средните функционални групи това не е така и съответно Δμβ е 

отрицателно. Попадането в пертурбирания маслен слой също може да се счита за 

термодинамично изгоден процес, тъй като наблюдаваните стойности на Δμγ са 

отрицателни за всички алкилови групи. Изключение представлява OH-групата, при 

която посоченото изменение на химичния потенциал е положително. Ниската стойност 

на това изменение може да бъде обяснена с факта, че след преминаването на 

разделителната Гибсова повърхност ho полярната глава все още чувства 

електростатичното поле породено от водните молекули.  

Положителни се оказват и параметрите Δμ характеризиращи прехода на 

функционалните групи от пертурбирания в обемния маслен слой. При хексанола се 
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наблюдават малки отрицателни изменения за метиловата група. Това може да се обясни 

с факта, че преминаването на границата между пертурбирания и обемния маслен слой 

от страна на метиловата група все още оставя достатъчно свобода за разполагането ù 

между функционалните групи на алкана, без да е необходимо да се създава твърде 

голяма кухина за останалите групи. Тук трябва да се отбележи, че Δμ на останалите 

функционални групи са много подобни за пентанол и хексанол, което значи, че 

инвариантността по отношение на типа на маслото се запазва и на ниво функционални 

групи. Тези обяснения са в известна степен условни, тъй като коментираните разлики 

са значително по-ниски от средната термична енергия, т.е. могат да бъдат разглеждани 

като съизмерими със статистическата грешка, но все пак дават насока за приносите на 

отделните функционални групи. 

Разглежданите дотук процеси са елементарни стъпки на изследаните процеси на 

адсорбция и пренос. Анализирани са и стойностите на сумарните изменения при 

преход, който се състои от два и повече елементарни подпроцеса показани нагледно в 

последните три колони на таблици 6.5 и 6.7. Като цяло преходът от обемна вода до 

границата между двете течности и в пертурбирания маслен слой се явява изгоден за 

всички функционални групи. Изключение представлява хидроксилната група на 

хексанол в пертурбирания маслен слой. Като вече беше отбелязано, причината за това е 

загубата на силното електростатично привличане и водородните връзки. Неизгодно се 

явява и преминаването от обемния в пертурбирания воден слой за крайните метилова и 

метиленова група на пентанол, което може да се дължи на загуба на дисперсионни 

взаимодействия. Преносът между двете обемни фази е изгоден за всички вътрешни 

функционални групи, но не и за полярната глава, както и за споменатите крайни 

алкилови групи в пентанол. Сравнението между изчислените средни изменения на 

приносите ΔμCH2  при пренос от обемна водна към обемна маслена фаза и емпиричните 

стойности в таблица 6.4 показва, че последните са значително по-високи. Много по-

близки се оказват средните стойности на същия параметър при преход α и стойностите 

на ∆μ при отместване от обемната вода към пертурбирания слой на маслото. Накрая 

трябва да бъде споменато, че дъната на потенциалните ями се характеризират с крайна 

ширина от 0.5 nm, което показва, че експериментално получените данни трябва да 

отчитат статистически средни по всички молекули, които изграждат адсорбционния 

слой. Подобен подход може да доведе до коригиране на стойностите получени в 

настоящата работа. Друго важно обстоятелство представлява плавното изменение на 

плътността в рамките на пертурбираните слоеве. Последното означава, че 

вътрешномолекулните и междумолекулните взаимодействия би трябвало да се изменят 

в рамките на тези интервали, докато при анализа се приемат за постоянни в даден 

интервал.  
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7. Заключение 

 

Проведени са атомистични молекулно-динамични симулации на течни маслени 

фази от n-пентан, n-хексан и n-хептан с модели от 125, 250 и 500 молекули. Установено 

е, че и при трите модела се възпроизвеждат с еднаква и то добра точност 

термодинамичните характеристики на нискомолекулните масла, докато резултатите, 

получавани за структурните и динамичните зависят от размера на модела. Моделите са 

валидирани чрез допълнителни симулации, в които температурата е варирана в 

интервал от 50 градуса. Установено е, че оптималната процедура за симулиране на 

течни алкани в NPT ансамбъл изисква включването на корекция на далечни разстояния 

и използването на физично коректни термостат и баростат. Определен е оптимален 

размер на модела от 125 молекули за пресмятане на структурни и термодинамични 

свойства и от поне 250 молекули с дължина на симулациите минимум 100 ns за 

количествено изчисляване на транспортни коефициенти. 

Разработените маслени модели са използвани за конструиране на хетерогенни 

системи вода-алкан заедно с утвърден модел за описание на вода. Моделните 

повърхности вода-пентан, вода-хексан и вода-хептан са подложени на молекулно-

динамични симулации и е установено, че използваните процедури позволяват добро 

възпроизвеждане  на поведението на реалните системи вода-алкан. Получени са точни 

оценки на основни структурни, термодинамични и електрични параметри на 

междуфазовата граница. 

Като последна стъпка моделните системи вода-масло са използвани за 

построяване на модели, в които към системата е добавен амфифилен компонент – 

нормален алкохол. Пресметнат е профилът на стандартната свободна енергия на 

системата по координатата нормална на фазовата граница. Направени са оценки на 

свободните енергии на адсорбция и пренос през фазовата граница, които са близки до 

експерименталните и следват коректната тенденция с удължаване на алкиловата верига 

в молекулата на амфифила. Възпроизведена е и липсата на изменения при промяна на 

маслото. Изчислена е стойността на емпиричния параметър ΔμCH2 и е проведен 

подробен анализ на профила на стандартната свободна енергия в термини на 

индивидуални приноси от отделните функционални групи, като са коментирани 

евентуални причини за разликите в груповите Δμ. Представянето на процеса на 

адсорбция и пренос като четири отделни етапа показва, че преминаването на повечето 

функционални групи в пертурбираните повърхностни слоеве е изгодно, докато 

позиционирането на крайните молекулни фрагменти в обемното масло не е.  
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8. Приноси 

 

В рамките на дисертационния труд могат да бъдат формулирани следните научни 

приноси: 

 

1. Разработен е систематично и е валидиран модел на течни алканови масла, който 

възпроизвежда ключови структурни, термодинамични и транспортни 

характеристики на течностите в сравнително широк температурен интервал. 

Ново в областта: 

- илюстрирана е приложимостта на силовото поле AMBER99 за атомистично 

описание на течни алкани; 

- дадена е количествена оценка за влиянието на LRC корекцията върху широк 

спектър от свойства; 

- за първи път е отчетено влиянието на размера на модела, дължината на веригата 

на алкана (за линейни алкани със средна дължина на веригата) и на температурата; 

- предложен е графичен подход за пресмятане на топлинен капацитет при 

постоянно налягане, който е значително по-прост от използваните досега и дава 

адекватни резултати за една от най-трудните за изчисляване флуктуационни величини. 

 

2. Пресметнати са повърхностни свойства на фазова граница вода-алкан и е показано, 

че са инвариантни по отношение на маслото. 

Ново в областта: 

- доказано е, че разработеният обемен маслен модел е подходящ и за описание на 

характеристиките на граница вода-масло; 

- изследван е систематично ефектът от промяна на маслената фаза; 

- демонстрирано е, че по един параметър във всяка фаза (z-компонента на 

диполния момент във водата и параметър на порядък в алканите) е чувствителен 

описател на повърхностната ориентация на молекулите на фазовата граница и е 

оценено количествено структурирането на повърхността. 

 

3. Получен е профил на изменението на свободната енергия на алканоли при 

адсорбция и пренос през фазовата граница вода-алкан, който възпроизвежда 

качествено вярно експерименталните свойства. 

4. Предложени са два метода за изчисляването ΔμCH2 от МД симулационни данни и е 

възпроизведена стойността получена при емпирично напасване на експериментални 

данни. 

5. Оценено е изменението на химичния потенциал по функционални групи и е 

демонстрирана специфика към положението в молекулата и типа на подпреход. 
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6. Анализирано е изменението на свободната енергия от гледна точка на приноси на 

отделните молекулни фрагменти и на типове взаимодействия. 

Ново в областта: 

- за първи път са получени профили на изменение на свободната енергия на 

пренос на серия от средноверижни алканоли през фазовата граница вода-алкан, 

като е следено и влиянието на маслото; 

- предложени са начини за оценка на приносите към изменението на химичния 

потенциал по функционални групи; 

- направен е пионерен постъпков и погрупов анализ на процеса на пренос от 

едната до другата обемна фаза, като е показано за кои функционални групи е 

изгоден и за кои – не; 

- за първи път е илюстриран количествено, макар и индиректно, стабилизиращият 

ентропиен принос към изследвания процес на пренос; 

- оценени са числено различни взаимодействия на отделните функционални групи 

на амфифилите с молекулите на разтворителя в различни области на 

хетерогенната система, което може да послужи за извеждане на количествена 

теория описваща целия процес на пренос. 
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