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Povzetek
V diplomski nalogi se osredotočimo na teoretično obravnavo faznega ravnovesja kapljevina–kapljevina v vodnih raztopinah polielektrolitov. Študiramo
sfernosimetrično interakcijo med molekulami topljenca, ki je sestavljena iz
prispevka togih kroglic in dodatnih Yukawovih členov. Teoretični opis je
usmerjen na kontinuumsko oz. McMillan–Mayerjevo raven. Z uporabo perturbacijske teorije prvega reda pridobimo termodinamične funkcije in predvidimo območja fazne koeksistence med kapljevinastima fazama za postavljen
model. Uspe nam pridobiti splošne zakonitosti ter povezati obliko potenciala
s faznim diagramom. Obravnavamo primere z enim in dvema Yukawovima
členoma ter kvalitativno pravilno napovemo fazno koeksistenco kapljevinastih faz za primer vodne raztopine proteina – lizocima. V okviru Derjaugin–
Landau–Verwey–Overbeekove (DLVO) teorije ovrednotimo vpliva dodatka
soli ter pH na koeksitenco kapljevinastih faz.

KLJUČNE BESEDE:
• vodne raztopine
• fazno ravnovesje
• Yukawova interakcija
• perturbacijska teorija
• teorija DLVO

Abstract
The aim of diploma work is a theoretical description of liquid–liquid phase
coexistence in polyelectrolyte water solutions. A spherically–symmetric pair
potential among solute molecules is used, containing hard–sphere contribution and additional Yukawa tails. We model the system on the McMillan–
Mayer level as a one component system with implicitely included solvent
and additives. Thermodynamical propertis are obtained in the framework
of the first–order perturbation theory. In addition we calculate the liquid–
liquid phase coexistence for our model. We study the general behaviour
of the system and establish relations between pair potential and phase diagram for the so–called Yukawa fluids. We evaluate the influence of one and
two Yukawa tails and also calculate the phase coexistence of liquid phases
for lysozyme water solution. From the standpoint of Derjaugin–Landau–
Verwey–Overbeek (DLVO) theory we examine the influences of added salt
and pH on the liquid–liqud phase coexsistence.

KEY WORDS:
• water solutions
• phase equilibrium
• Yukawa interaction
• perturbation theory
• DLVO theory
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1

Uvod

Točkasti delci, ki med seboj ne interagirajo, predstavljajo idealni plin. Idealni
plin je v fiziki idealizacija, pri kateri se naučimo osnovnih konceptov statistične termodinamike. Eden od rezultatov je, da ne izkazuje faznih prehodov
v nobenem temperaturnem oz. tlačnem območju. Na drugi strani je znan
primer van der Waalsovega plina, ki upošteva lastno prostornino molekul ter
privlak med njimi. V tem primeru opazimo fazni prehod kapljevina–plin.
Van der Waalsov model plina napove kapljevinasto fazo pri izbranih pogojih. V nadaljevanju nas bodo zanimale kapljevine, zato je potrebno poznati
kvalitativne razloge za njihov obstoj. Dosedanje izkušnje nam velevajo, da
v sistemu ni prisotne kapljevinaste faze, če vladajo le odbojne interakcije.
Takšen sistem je sistem togih kroglic, kjer je poznan le prehod plin–trdno.
Sklepamo, da mora splošni potencial vsebovati privlačni del. Po drugi strani
odbojne interakcije implicitno upoštevajo Paulijeve sile, ki delujejo, ko se
delca približata na majhne medsebojne razdalje. Generični potencial, ki vsebuje potrebne prvine za obstoj kapljevinaste faze, je prikazan na sliki 1.
V vsakdanjem življenju imamo velikokrat opravka s kapljevinami. Najbolj
razširjena kapljevina je voda ter pripadajoče vodne raztopine. Pogosto srečamo vodne raztopine polielektrolitov. Slednje so zanimive tako z biološkega
kakor tudi s teoretičnega vidika. V bioloških sistemih je voda dominantna
komponenta, medtem ko polielektrolite zastopajo številni metaboliti: proteini, DNA, RNA, kompleksni ogljikovi hidrati ter drugi. Enostavne soli
nizkih molekulskih mas, ki so del bioloških sistemov, lahko dodatno vplivajo na lastnosti ter stabilnost tovrstnih sistemov. Zadnje raziskave nakazujejo, da je stabilnost oz. nestabilnost vodnih raztopin polielektrolitov vzrok
za številne kronične bolezni, npr. Alzheimerjevo bolezen [1, 2], anemijo
[2], diabetes II [2] ter druge. Fazna separacija enofaznega homogenega sistema na dve kapljevinasti fazi, nizko– ter visokogostotno, spremeni strukturne in transportne lastnosti sistema ter s tem tudi fiziološke zakonitosti.
Fazna separacija je fizikalni pojav, ki bistveno spremeni fizikalno–kemijske
lastnosti sistemov in je pomemben v naravoslovju in tehniki. V metalurških
aplikacijah ter kemiji materialov so pomembni fazni prehodi trdno–trdno in
9
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Slika 1: Generična oblika potenciala oz. parske interakcije, ki je potrebna
za obstoj kapljevinaste faze. Pri majhnih medsebojnih razdaljah prevladuje
odboj, na večjih razdaljah pa privlak, ki se z večanjem razdalje asimptotično
približuje k ničli.

trdno–kapljevina. Pri obravnavi kapljevin oz. tekočin pa nas zanimajo le–
te. Večina snovi vsebuje kapljevinaste prehode kapljevina–plin, nekatere pa
kapljevina–kapljevina. Prisotne faze v sistemu prikažemo s t.i. faznim diagramom. Fazni diagram je prikaz stabilnih faz v sistemu, ki ga določajo
intenzivne količine (temperatura, tlak, kemijska sestava). Hierarhično predstavlja najvišjo informacijo o opazovanem sistemu. Poznamo enokomponentne, dvokomponentne (binarne), trokomponentne (ternarne). . . fazne diagrame.
Fazne prehode ter njihove lastnosti lahko nadalje opredelimo. Landauova
fenomenološka teorija razvršča fazne prehode glede na nezveznost odvodov
proste energije. Odvodi proste energije so povezani s termodinamičnimi
funkcijami. Red faznega prehoda nam pove stopnjo odvoda proste energije,
kjer izbrana termodinamična funkcija izkazuje nezveznost pri faznem prehodu. Tovrstne termodinamične funkcije so gostota, toplotna kapaciteta,
magnetizacija ter druge.
Poleg termodinamičnih lastnosti raziskujemo tudi strukturne značilnosti faznih prehodov. Posebej zanimivi so izostrukturni fazni prehodi. Izraz izostruk10

tura se v trdni snovi nanaša na dve enaki prostorski razporeditvi atomov,
npr. na NaCl strukturni tip z različnima velikostma osnovne celice. Za njih
je značilno, da ne tvorijo zmesnih kristalov in razpadejo na več faz. Slednji so
zanimivi pri anorganskih spojinah oz. v metalurgiji npr. silicijevi klatrati [3].
Širok pojem izostrukturnih faznih prehodov lahko posplošimo na področje
kapljevin. Pri slednjih nas zanimajo urejene ter strukturirane kapljevinaste
faze, ki izkazujejo simetrijsko povezavnost. Koeksistenca med kapljevinastima fazama je ravnovesje med dvema fazama z istim agregatnim stanjem
ter podobnimi strukturnimi lastnostmi. Povezava med izostrukturnimi faznimi prehodi ter obliko generičnega potenciala je aktualna tema tako v teoretičnih kot tudi v praktičnih vejah znanosti. Franzese in sodelavci [4] so
preučevali teoretični model za fazno ravnotežje tekoče–tekoče, kjer so ovrednotili kompleksen vpliv daljnosežnosti in globine odbojnega ter privlačnega
dela potenciala. Po drugi strani delo drugih znanstvenikov potrjuje [5], da
imajo lahko majhne modifikacije v potencialu velike posledice v faznem diagramu. Posebno zanimiva je voda kot najpomembnejša spojina na Zemlji, ki
ima koeksistenco med visoko– ter nizkogostotno kapljevinasto fazo [t.i. High
Density Liquid (HDL) ter Low Density Liquid (LDL) fazi]. Poglobljeno teoretično obravnavo vode tako 2D kot tudi 3D model so podali Buldyrev in
sodelavci [6].
V tem delu opazujemo fazno separacijo enokomponentnega sistema na dve
kapljevinasti fazi, nizko– ter visokogostotno. Na tem mestu ter v nadaljevanju se gostota vedno nanaša na številsko gostoto ρ = N/V . Fazni diagram
določata intenzivni spremenljivki; temperatura T in številska gostota ρ, alternativno masna koncentacija γ. Za ilustracijo naj služi slika 2 [7].
Nad kritično temperaturo TC je enofazno območje, medtem ko sta pri nižjih
temperaturah prisotni dve fazi. Poglejmo razvoj faznega diagrama vzdolž
temperature T0 . Nizkogostotno fazo označimo z A, visokogostotno pa z B.
Pri majhnih gostotah je prisotna le faza A (točka 1). Ko se gostota poveča
0

na ρ , pridemo do t.i. meje topnosti (točka 2). Od tu naprej se nahajamo v
dvofaznem območju, kjer je zastopanost faze A in B odvisna od položaja v
dvofaznem območju oz. od gostote pripravljene raztopine (točki 3 in 4).
Množinski oz. številski delež faze A in B (XA in XB ) v dvofaznem območju
11

enofazno območje

fazna koeksistenca

Slika 2: Fazno ravnotežje enokomponentnega sistema [7]. Senčeno ozadje
predstavlja enofazno območje, belo pa območje fazne koeksistence. V območju fazne koeksistence se spreminja množinski delež nizko – oz. visokogostotne faze A ter B vzdolž izoterme glede na gostoto pripravljene raztopine.

določa t.i. pravilo vzvoda [8]. Če za vsako točko dvofaznega območja (pri T =
0

00

T0 ) zapišemo množinsko (številsko) bilanco ρ = XA ρ + XB ρ in celokupnost
množinskih deležev XA + XB = 1, potem izpeljemo
00

ρ −ρ
XA = 00
,
ρ − ρ0
0
ρ−ρ
XB = 00
.
ρ − ρ0

(1)
(2)

00

Pri gostoti ρ pridemo do zgornje meje dvofaznega območja (točka 5). Ko
00

prečimo ρ (točka 6), se znova nahajamo v enofaznem območju, kjer je prisotna le visokogostotna faza B. V nadaljevanju bomo videli, da obliko faznega
diagrama določajo termodinamične lastnosti sistema.
Namen diplomskega dela je statistično–mehanično analizirati kapljevinasti
del faznih diagramov vodnih raztopin polielektrolitov ter razumeti vplive
meddelčnih interakcij na njihovo topologijo. Predstavimo enokomponenten
izotropen sistem, kjer je edina komponenta topljenec oz. biološko zanimiv
12

polielektrolit. Topilo (voda) ter prisotne soli obravnavamo kot kontinuum.
Zanimamo se za potencial med molekulami topljenca, ki je posledica sestave kontinuuma. Molekule topljenca predstavimo kot okrogle objekte, med
katerimi deluje centralno–simetrična interakcija. Slednja je sestavljena iz
trde sredice (toge kroglice) ter dodatnih Yukawovih členov. S perturbacijsko
teorijo prvega reda referenčni sistem togih kroglic v Percus–Yevickovem (PY)
približku dopolnimo ter tako vključimo prispevke Yukawovih členov k prosti
energiji. Izračunamo še ostale termodinamične funkcije; ključna za napoved
faznih diagramov sta tlak ter kemijski potencial.
Naša osnovna hipoteza je, da je možno s poznavanjem meddelčnih interakcij
napovedati obliko faznega diagrama kapljevina–kapljevina, kar bi olajšalo
praktične aplikacije s področja proteinov. S kvalitativnim poznavanjem potenciala bi tako zmanjšali število potrebnih eksperimentov, kar predstavlja
teoretično podporo pri praktičnem delu.
Cilj diplomskega dela je kvalitativna analiza faznih diagramov v odvisnosti
od parske interakcije (en Yukawov člen) ter razumevanje zakonitosti tovrstnih sistemov. V nadaljevanju postavimo bolj realističen potencial. Parsko
interakcijo med molekulama topljenca sestavimo iz dveh Yukawovih členov,
kjer prvi posnema privlačno van der Waalsovo interakcijo, drugi pa prispeva k
senčenemu elektrostatičnemu odboju med molekulami topljenca. Kratkemu
pregledu sledi opis realnega proteina – lizocima. Senčenje je v tem primeru
odvisno od sestave kontinuuma (soli) in ga obravnavamo v okviru linearizirane
Poisson–Boltzmannove teorije. Na tem nivoju lahko ovrednotimo vplive van
der Waalsove interakcije, naboja topljenca ter soli.
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2

Teoretični del

2.1

Kako opisati naravo tekočin?

Vodne raztopine ter druge tekočine so s stališča teoretične obravnave posebne.
Interakcije med delci niso zanemarljive in gibanje delcev je korelirano. Opazimo strukturni red, ki pa je mnogo krajšega dosega kot v trdni, kristalinični
snovi. Teoretičen opis lahko definiramo na več ravneh [9]:
• Schrödingerjeva raven: zanimamo se za gibanje elektronov ter jeder
atomov.
• Born–Oppenheimerjeva raven: molekule vode, ione ter ostale zvrsti
obravnavamo kot posamezne delce.
• McMillan–Mayerjeva raven: obravnava je osredotočena le na nekaj zvrsti, potencialno energijo sil med njimi pa določajo preostale molekule
kontinuuma (npr. topilo). Takšna interakcija je efektivna in je v
nasprotju z vakuumom lahko odvisna od temperature ter tlaka.
Velikost sistema je reda velikosti Avogadrovega števila (NA ). Ogromen sistem omogoča uporabo statistično–mehaničnih metod v klasični limiti (ob
zanemaritvi kvantnih efektov), ki v povprečju pravilno napovedo vrednosti
termodinamičnih funkcij. Pregled statistično–mehaničnih metod lahko shematsko prikažemo s sliko 3. V grobem se delijo na računalniške simulacije
ter na strogo teoretične pristope.
Pri simulacijah ločimo med metodami Monte Carlo ter molekulsko dinamiko.
Pri metodah Monte Carlo generiramo naključna stanja sistema ter z ustreznimi (ergodičnimi) kriteriji določamo njegovo ansambelsko zgodovino. Ansambel pomeni zbirko naključnih stanj, ki je sestavljena iz posameznih replik. Pri
molekulski dinamiki gre za determinističen pristop. V tem primeru je naslednje stanje določeno z enačbami gibanja oz. Newtonovimi zakoni klasične
mehanike.
Na drugi strani imamo teoretične metode statistične fizike. Teorija integralskih enačb je rezultat obširnejše teorije gostotnega funkcionala, ki temelji na
14

poznavanju korelacijskih funkcij ter energijskih prispevkov zaradi interakcij
med delci. Omenimo še perturbacijsko teorijo. Včasih poznamo termodinamične lastnosti enostavnega sistema. Enostaven sistem lahko nadgradimo
do bolj realističnega, če njegovo Hamiltonovo funkcijo oz. polno energijo
zmotimo (perturbiramo) z določenim energijskim prispevkom, npr. z interakcijami med delci idealnega plina, katerega termodinamiko poznamo.

simulacije

teorija
integralske
enačbe

Monte Carlo
statističnomehanične
metode

molekulska
dinamika

perturbacijska
teorija

Slika 3: Delitev statistično–mehaničnih metod na računalniške simulacije in
teorijo ter razčlenitev na podskupine.

2.2

Reducirane enote

Pri metodah statistične fizike je prikladno uporabljati t.i. reducirane enote.
Tipični reducirani enoti, ki ju uporabljamo v nadaljevanju, sta dolžina in
energija. Dolžino merimo v enotah premera delca σ, medtem ko energijsko
skalo določa potencialna energija dveh delcev v kontaktu . Dodaten in
še pomembnejši razlog je, da različne kombinacije T , ρ,  in σ ustrezajo
istemu stanju v reduciranih enotah, čemur pravimo zakon o korespondentnih
stanjih [10, 11]. S σ in  lahko izrazimo vse relevantne količine: že omenjeni
parski potencial oz. energijo u∗ = u/ ter razdaljo r∗ = r/σ in nato še tlak
P ∗ = P σ 3 /, številsko gostoto ρ∗ = ρσ 3 in temperaturo T ∗ = kB T /.
15

2.3

Izračun proste energije sistema

Zanimamo se za termodinamične lastnosti enokomponentnega izotropnega
sistema. Predpostavimo, da lahko zapišemo meddelčno potencialno energijo
kot vsoto parskih potencialov. Za parski potencial privzamemo trdo sredico
z dodatnimi Yukawovimi členi. Potencial je prikazan na sliki 4. Takšen
nastavek omogoča široko realizacijo meddelčnih interakcij
(

u(r) =

∞
za r < σ,
σ
− r Σn n exp (−zn (r − σ)) za r ≥ σ,

(3)

r

u(r)

0

σ/2

σ

r

Slika 4: Shematski prikaz parskega potenciala z enim Yukawovim členom.
Če je razdalja r med središči kroglic manjša od σ, potem delca penetrirata
drug v drugega, čemur pripišemo neskončno energijo. V primeru razdalje,
večje od σ, delca čutita privlak, ki pojema z razdaljo.

kjer je σ premer delca, n globina potenciala in zn konstanta senčenja. Trda
sredica zagotavlja, da delca ne moreta prodreti drug v drugega, medtem ko
Yukawovi členi lahko delujejo bodisi privlačno bodisi odbojno odvisno od
izbranih parametrov v enačbi (3).
Odbojni Yukawov člen je rezultat kontinuumske t.i. linearizirane Poisson–
Boltzmannove teorije, ki obravnava interakcije med nabitimi delci [20], in
predstavlja odboj med istovrstnimi nabitimi delci. Od tod elektrostatični
16

odboj v Derjaugin–Landau–Verwey–Overbeekovi (DLVO) teoriji. Privlak
med električno nevtralnimi delci povzročajo van der Waalsove interakcije,
ki jih običajno opišemo z Lennard–Jonesovim potencialom. Izkaže se [19], da
lahko obliko Lennard–Jonesovega potenciala kvalitativno opišemo s primerno
parametrizacijo privlačnega Yukawovega člena. Možen opis privlačne ter
odbojne interakcije z Yukawovimi členi upravičuje njihovo uporabo. Če predpostavimo, da se obnašanje sistema ne razlikuje zelo od sistema togih kroglic,
lahko problem rešujemo tako, da Yukawove člene upoštevamo kot motnjo oz.
perturbacijo.
Prosta energija perturbiranega izotropnega sistema se v prvem redu zapiše
kot [12]
Z
βF0
βF
PY
=
+ 2πβρ gHS
(r)u(r)r2 dr,
(4)
N
N
kjer je β = (kB T )−1 , F prosta energija perturbiranega sistema, F0 prosta
PY
energija referenčnega sistema togih kroglic, ρ številska gostota in gHS
parska

porazdelitvena funkcija v Percus–Yevickovem približku, ki sta jo neodvisno
prva izračunala Wertheim [13] in Baxter [14]. Parska porazdelitvena funkcija
je merilo za lokalno gostoto in pove, kje je večja verjetnost za nahajanje
delcev. Slednja je za referenčni sistem togih kroglic prikazana na sliki 5. Če
je parski potencial izotropen, potem velja enako tudi za parsko porazdelitveno
funkcijo.
Z vstavljanjem enačbe (3) za parski potencial v enačbo (4) dobimo naslednji
izraz
βF
N

=

X
βF0
− 2πβρσ
n G(HS) (zn ),
N
n

(5)

kjer je
G(HS) (zn ) = exp (zn σ)

Z

PY
gHS
(r)r exp (−zn r)dr.

(6)

Izpeljava analitičnega izraza za G(HS) (zn ) je predolga in jo moramo na tem
mestu izpustiti. Bralec lahko najde obširnejšo predstavitev v [15]. Navedimo
le izraz za primer enokomponentnega sistema
(HS)

G

(zn ) =

1−η
(n)

zn2 D0

(

"

#

)

3η
3η
zn σ 1 +
+
+1 ,
2(1 − η)
1−η
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(7)

PY

ggHS(r)
(r)

r/σ

PY
(r) za sistem togih kroglic v PY
Slika 5: Parska porazdelitvena funkcija gHS
PY
(r)
približku [10]. Prikazana je družina temperaturno neodvisnih funkcij gHS
3
3
za različne vrednosti številske gostote ρσ . Z večanjem ρσ so strukturne
fluktuacije izrazitejše.

kjer je η = πρσ 3 /6 polnilno razmerje. Tesnemu skladu, torej ploskovno
√
centrirani kubični mreži, ustreza vrednost 2π/6 ≈ 0.74. V enačbi (7) se
(n)

D0

izraža kot
(n)
D0

!2

= 1−η

2π
−
1 + 2η
zn

!"

#

ρσ 2
ρφ(zn , σ) +
−
2

!

− πρσφ(zn , σ) 2 + η ,

(8)

medtem ko ima funkcija φ(zn , σ) v enačbi (8) sledečo obliko
"

#

1
φ(zn , σ) = 2 1 − zn σ − exp (−zn σ) .
zn

(9)

Predstavljena shema [enačbe (5)–(9)] določa prispevek proste energije Yukawovih členov v parskem potencialu k referenčnemu sistemu – togim kroglicam. Prosta energija togih kroglic se v Carnahan–Starlingovi enačbi stanja
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[12] izraža kot
βF0
η(4 − 3η)
= ln(Λ3 ρ) − 1 +
,
N
(1 − η)2

(10)

kjer je Λ de Broglieva termična valovna dolžina, določena z izrazom Λ =
√
h/ 2πmkB T , h je Planckova konstanta ter m masa delca. Λ predstavlja
aditivno konstanto k prosti energiji in zato ne prispeva k tlaku. Tlak in
kemijski potencial izračunamo z zvezama
∂F
P = −
∂V

!
T,N

∂F
=−
∂ρ

!
T,N

∂ρ
∂V

!

"

∂(F/N )
=ρ
∂ρ

#

2

T,N

, (11)
T,N

in
µ =

F
P
+ .
N
ρ

(12)

Eksplicitne izraze na tem mestu izpustimo, bralec jih lahko najde v [15].

2.4

Fazni diagram enokomponentnega sistema

Ravnovesje faz v enokomponentnemu sistemu določata dva termodinamična
pogoja. Pri dani temperaturi morata biti tlaka obeh faz enaka (mehanično
ravnotežje), sicer bi se ena faza širila na račun druge. Poleg tega morata
biti enaka tudi kemijska potenciala obeh faz, saj tedaj ni toka delcev med
fazama. Pogoja lahko matematično zapišemo kot
P (T, ρ1 ) = P (T, ρ2 ),

(13)

µ(T, ρ1 ) = µ(T, ρ2 ).

(14)

ρ1 in ρ2 sta številski gostoti nizko– oz. visokogostotne faze. Rešitev lahko
predstavimo grafično s t.i. Maxwellovo konstrukcijo, ki je prikazana na sliki 6.
Enačbi (13) in (14) predstavljata sistem nelinearnih enačb z dvema neznankama ρ1 in ρ2 , ki ga je potrebno rešiti za vsako temperaturo. V ta
namen uporabimo Newton–Raphsonovo shemo [17], ki je iterativna numerična metoda. Postopamo takole: pri začetni temperaturi grafično določimo
začetna približka za ρ1 in ρ2 , kjer sta tlaka ter kemijska potenciala enaka,
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Slika 6: Maxwellova konstrukcija fazne koeksistence [16]. Graf prikazuje
shematično odvisnost volumske gostote proste energije f = F/V od številske
gostote ρ. Če obstajata dve točki, ki ju skupna pritisnjena tangenta povezuje,
potem obstaja fazna koeksistenca. Naklon tangente določa enakost kemijskih
potencialov obeh faz, presečišče z osjo f pa enakost tlakov obeh faz skladno
z enačbama (13) in (14).

Newton–Raphsonova metoda pa začetna približka izboljša, da je rezultat v
okviru konvergenčnega kriterija. Dobljeni rezultat nadalje uporabimo kot začetni približek pri nekoliko višji temperaturi ter tako dobimo ρ1 in ρ2 pri novi
temperaturi. Pri dani temperaturi metoda izostri približka za ρ1 in ρ2 , tako
da je vsota njunih relativnih napak manjša od 10−4 , za kar je v povprečju
potrebno 3–5 iteracij na korak. Postopek nadaljujemo do kritične temperature. Pri kritični temperaturi je ρ1 = ρ2 , kar je trivialen rezultat, očiten iz
enačb (13) in (14).
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3

Rezultati in diskusija

Predstavljen statistično–mehanični model uporabimo za prikaz lastnosti t.i.
Yukawovih kapljevin. Zanimamo se za fazne diagrame kapljevina–kapljevina.
Predstavimo primere z enim ter dvema Yukawovima členoma. Na začetku je
obravnava splošna, zgolj na teoretičnem nivoju, na koncu pa obravnavamo
realen protein – lizocim. V splošni obravnavi je notacija grafikonov enaka na
vseh slikah: z a) je označena družina potencialov, z b) pa istobarvne koeksistenčne linije oz. fazni diagrami, ki pripadajo potencialom. V določenih
primerih faznega diagrama ne izračunamo do najnižnih temperatur, razlog
je numerična nestabilnost ter časovna zahtevnost.
Splošna slika faznega diagrama je prikazana na sliki 7. Prikazuje koeksistenco
dveh kapljevinastih faz za Yukawovo kapljevino ter fazni prehod tekoče–
trdno za primer togih kroglic. Toge kroglice imajo temperaturno neodvisno
koeksistenco v območju reduciranih gostot ρ∗ ∈ (0.943, 1.041) oz. polnilnega
razmerja η ∈ (0.494, 0.545) [18]. Primer togih kroglic služi za ilustracijo, da
se spomnimo na prisotnost trdne faze v faznem diagramu. V našem računu
za trdno fazo bi morali eksplicitno upoštevati Yukawove člene, vendar se pri
našem delu strogo omejimo le na koeksistenco Yukawovih kapljevinastih faz.
Razlogov je več – glavno je težavno modeliranje trdne faze, ki zahteva ločeno
obravnavo.

3.1

Fazni diagrami sistema z enim Yukawovim členom

V tem poglavju raziskujemo vpliv enega privlačnega Yukawovega člena (1 =
σ = 1) na obliko faznega diagrama. Spreminjamo konstanto senčenja (z1 σ)
v parskem potencialu, ki ima obliko:
(

u(r) =

∞
za r < σ,
σ
− r 1 exp (−z1 (r − σ)) za r ≥ σ.

(15)

Spreminjanje faznega diagrama glede na obliko parskega potenciala oz. z1 σ
je prikazano na sliki 8.
Če povečujemo konstanto senčenja, postaja doseg parskega potenciala vse
krajši. Privlačni del je tako vse manj pomemben, sistem postaja vse bolj
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koeksistenca trdno-tekoče

toge kroglice:

trdna faza

ena faza

fazna koeksistenca
kapljevina-kapljevina

Slika 7: Prikaz kompleksnega faznega diagrama s tekočo in trdno fazo.
Siv odtenek predstavlja kapljevinasto enofazno območje, fazna koeksistenca
kapljevina–kapljevina pa je označena z belo, oboje za primer Yukawove
kapljevine. Za ilustracijo je dodan fazni prehod plin–trdno za primer togih
kroglic, ki nima neposredne povezave s prejšnim Yukawovim primerom. Črno
območje predstavlja trdno fazo, območje med črtastima vertikalnima premicama pa koeksistenco med trdno ter plinasto fazo (siv odtenek, ki v primeru
togih kroglic ne bi vseboval faznega območja kapljevina–kapljevina).

podoben togim kroglicam, ki nimajo faznega prehoda kapljevina–kapljevina.
Območje koeksistence kapljevin se zmanjšuje, kar zares opazimo. Opazimo
še več: z večanjem konstante senčenja se kritična gostota pomika k večjim
vrednostim. To lahko razložimo takole: z višanjem temperature v dvofaznem
območju postajata fazi vse bolj podobni, dokler ne prečimo kritične točke.
Od tedaj naprej lahko opazimo le eno fazo. Lahko rečemo, da fazi težita h
kritični številski gostoti, ko se temperatura povečuje. Če so parske interakcije
kratkega dosega (večji z1 σ), potem bo povprečna oddaljenost med sosednimi
molekulami manjša kot v primeru sil daljšega dosega (manjši z1 σ). Prosta
energija je tako manjša, če je v sistemu veliko število privlačnih kontaktov.
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Slika 8: Družina potencialov in faznih diagramov za sistem z enim Yukawovim členom: večja konstanta senčenja z1 σ v privlačnem Yukawovem
parskem potencialu skrajša doseg interakcije ter zniža kritično temperaturo,
medtem ko se kritična gostota zamakne k višjim vrednostim.

Povprečna oddaljenost med sosednimi molekulami je majhna, kar pomeni
veliko številsko gostoto. Zaključimo, da interakcije krajšega dosega (večji
z1 σ) vodijo k večji kritični gostoti, kar potrjujejo izračunani trendi.
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3.2

Fazni diagrami sistema z dvema Yukawovima členoma

V tem poglavju postavimo bolj realističen potencial. Raziskujemo vpliv dveh
Yukawovih členov na obliko faznega diagrama. Prvi člen je privlačnega tipa
(1 > 0, z1 σ > 0), drugi (2 > 0, z2 σ > 0) pa je odbojen, kar ustreza
elektrostatičnim silam, ki so senčene zaradi sestave medija:
(

u(r) =

∞
za r < σ,
σ
σ
− r 1 exp (−z1 (r − σ)) + r 2 exp (−z2 (r − σ)) za r ≥ σ.

(16)

V primerih, ki sledijo, privlačni del potenciala določimo s sledečima vrednostima: 1 = 1 in z1 σ = 1.8. 1 je energijska skala in je postavljena na vrednost
1, z je v recipročnih enotah premera delca σ −1 . Tovrstna izbira parametrov se
v literaturi pogosto uporablja za upodobitev Lennard–Jonesovega parskega
potenciala [19]. V nadaljevanju spreminjamo vrednosti 2 in z2 ter preučujemo tri različne poteke parskih potencialov, ki so okvirno prikazani na sliki 9.
Preučujemo obliko faznih diagramov v primeru ko ob kontaktu pri r = σ
prevladuje privlačni ali odbojni del oz. če ni preference (t.i. potencialna
nevtralizacija).
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0.0
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Slika 9: Potenciali, ki jih preučejemo v poglavju 3.2. Razlikujejo se po težnji
privlaka oz. odboja ob kontaktu, ki mu ustreza vrednost r∗ = 1.0.
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3.2.1

Poudarjen privlačni del

Globina odbojnega dela potenciala je tu po absolutni vrednosti polovico manjša od privlačnega dela, 2 = 1 /2. Spreminjamo senčenje odbojnega dela
potenciala (z2 σ) ter opazujemo razvoj faznega diagrama. Če je senčenje
manjše, je odboj znatnejši pri manjših razdaljah in pomeni oslabljeno interakcijo pri manjših razdaljah. Lahko se zgodi, da odbojni potencial prevlada
nad privlačnim, kar prikazuje rdeča krivulja na sliki 10a. Večja konstanta
senčenja z2 σ daje poudarek močnejšemu privlaku.
Najprej velja omeniti trivialen primer in sicer modro krivuljo na sliki 10a s
konstanto senčenja z2 σ = 1.8. Če potek potenciala primerjamo s turkizno
črto na sliki 8a, ugotovimo, da ima prvi dvakrat plitvejši potencialni minimum, saj je konstanta senčenja z1 σ v obeh primerih enaka 1.8. Natančen
pregled enačb, ki določajo termodinamiko modela ter fazni diagram, potrjuje,
da lahko vse termodinamične količine zapišemo v odvisnosti od T ∗ = kB T /.
Ob znižanju potencialne jame za faktor 2 se tudi temperatura kritične točke
zniža za faktor 2, kar lahko opazimo na slikah 8b in 10b. To dejstvo se
imenuje zakon o korespondentnih stanjih in je konkreten primer, kjer teorija
odraža simetrijo reducirane enote.
Razvoj faznega diagrama pri večjih konstantah senčenja odbojnega Yukawovega člena (z2 σ = 2.2 in z2 σ = 2.6) je posledica potenciala daljšega dosega in
je v skladu z rezultati v poglavju 3.1. Izrazito znižanje kritične temperature
opazimo v primeru, ko odbojni Yukawov potencial (z2 σ = 1.0) prevlada
nad privlačnim. V tem primeru se območje koeksistence izrazito razširi ter
pomakne k višjim gostotam.
V primeru rdečega potenciala na sliki 10a opazimo odbojni potencialni maksimum pri r∗ ≈ 2.5. Posledica pri fazni koeksistenci je izrazito znižanje
temperature kritične temperature ter pomik kritične gostote k višjim vrednostim.
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Slika 10: Družina potencialov in faznih diagramov za sistem z dvema Yukawovovima členoma za primer poudarjenega privlačnega dela: večje senčenje
odbojnega Yukawovega prispevka z2 σ podaljša doseg interakcije ter zviša
kritično temperaturo, kritična gostota pa se zmanjša.

3.2.2

Potencialna nevtralizacija

V tem primeru je globina odbojnega dela potenciala po absolutni vrednosti
enaka tisti pri privlačnem delu, 2 = 1 . Analogno kot v prejšnjem poglavju
spreminjamo konstanto senčenja z2 σ ter opazujemo potek parske interakcije
ter razvoj faznega diagrama. Rezultati so prikazani na sliki 11.
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a)

b)

Slika 11: Družina potencialov in faznih diagramov za sistem z dvema Yukawovovima členoma za primer potencialne nevtralizacije: daljši doseg interakcije ter globji potencialni minimim (večji z2 σ) vodi k višji kritični temperaturi, lega kritične gostote pa ostane nespremenjena.

Opazimo, da je v tem primeru kritična gostota neodvisna od senčenja odbojnega potenciala z2 . Najverjetnejši razlog je lega minimuma potenciala, ki
pri vseh z2 σ znaša približno 1.3σ. Korespondenca med potenciali ter faznimi
diagrami je nakazana z vertikalnima premicama.
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3.2.3

Poudarjen odbojni del

Zadnji netrivialni primer, ki ga raziskujemo, je poudarjen odbojni del potenciala ob kontaktu, prikazan na sliki 12a. Globina odbojnega dela potenciala
je po absolutni vrednosti večja od globine privlačne, razmerje amplitud Yukawovih členov je 2 /1 = 1.5. Potreben pogoj, da potencial doseže negativne
vrednosti, je da je konstanta senčenja odbojnega dela potenciala z2 σ večja
od z1 σ = 1.8.
Očitno je globina potencialnega minimuma zopet merilo za kritično temperaturo; večja globina potencialnega minimuma se odraža v višanju kritične
temperature. Opazimo, da je celotno koeksistenčno območje izrazito pomaknjeno k manjšim številskim gostotam. Odboj je pri majhnih razdaljah
izrazitejši, zato je povprečna razdalja med delci večja kot pri potencialu s
poudarjenim privlačnim delom, kar vodi do manjše kritične gostote. Podoben
pojav opazimo tudi v primeru potencialne nevtralizacije, vendar odbojni del
potenciala efekt bistveno ojači.

3.3

Realni parametri za opis vodne raztopine lizocima

Model z dvema Yukawovima členoma izkoristimo za opis eksperimentalnih
podatkov Abrama ter sodelavcev [22], ki so izmerili fazni diagram vodne
raztopine lizocima pri pH = 6.0 ter ionski moči raztopine (fosfatni pufer)
I = 0.6 mol dm−3 . V našem modelu naboj proteina določa pH, privlačni
del potenciala (1 in z1 σ) pa določimo tako, da iščemo najboljše ujemanje
med eksperimentom ter teorijo. V nasprotju s prejšnjimi rezultati je v tem
primeru potrebno operirati z fizikalno relevantnimi (nereduciranimi) enotami, saj lahko le tako primerjamo teoretičen izračun z eksperimetom. Številsko gostoto ρ pretvorimo v masno koncentracijo γ z zvezo γ = ρM/NA , kjer
je M molska masa proteina in NA Avogadrovo število.
Odbojni elektrostatični prispevek je v okviru teorije DLVO rezultat linearizirane Poisson–Boltzmannove teorije [20, 21], ki upošteva senčenje raztopine preko ionske moči medija I in naboja Z polielektrolita. Parski poten-
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Slika 12: Družina potencialov in faznih diagramov za sistem z dvema Yukawovovima členoma za primer poudarjenega odbojnega dela: Globji potencialni minimim (večji z2 σ) izrazito zniža kritično temperaturo, kritična gostota se pomakne k višjim vrednostim.

cial ima obliko
u(r) =






∞
− σr 1 exp (−z1 (r − σ))+





1
4π0



Ze0
1+κσ/2

2

1
r

za r < σ,
(17)

exp (−κ(r − σ)) za r ≥ σ,

kjer sta zasenčitvena konstanta κ ter relativna dielektrična konstanta  po29

dani z izrazoma [22]
s

κ =

2Ie20
0 kB T

(18)

in
 = 86.765 − 0.3232(T [K] − 273.15).

(19)

2 lahko določimo s primerjavo enačb (16) ter (17)
1
Ze0
4π0 1 + κσ/2


2 σ =

2

(20)

.

0 je dielektrična konstanta, e0 pa osnovni naboj. Primerjava teoretične
napovedi ter eksperimentalnih podatkov je prikazana na sliki 13. Uporabljeni
parametri so zbrani v tabeli 1.
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Slika 13: Fazni diagram vodne raztopine lizocima: teoretični rezultat glede
na parametre v tabeli 1 (polna črta) in eksperimentalni podatki (točke) [22].
Eksperimentalni pogoji: pH = 6.0 in I = 0.6 mol dm−3 .

Potencial na tem mestu izpustimo, saj je temperaturno odvisen. Na sliki 14 je
prikazana temperaturna odvisnost 2 ter κσ [enačbi (18) in (19)]. Opazimo,
da funkcijska odvisnost ni drastična.
Naš model napove pravilno obliko faznega diagrama, vendar je dvofazno območje preozko v primerjavi z eksperimentom. Večja izbira globine privlačnega
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Slika 14: Temperaturna odvisnost odbojnega dela potenciala 2 ter temperaturna odvisnost zasenčitvene konstante κ (v enotah σ −1 ) glede na enačbi
(18) in (20) ter parametre v tabeli 1. Eksperimentalni pogoji: pH = 6.0 in
I = 0.6 mol dm−3 .

dela potenciala 1 bi precenila vrednost kritične točke na račun morebitne
razširitve dvofaznega območja, kar lahko opazimo na sliki 15.
Enačba (17) eksplicitno vsebuje odvisnost od naboja proteina Z ter ionske
moči I. Velikost naboja na proteinu je določena s pH. Večji naboj na proteinu poveča velikost odbojnega dela potenciala (odvisnost Z 2 ) ter efektivno
zmanjša interakcijo med molekulama proteina. To bi vodilo k znižanju kritične temperature.
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Tabela 1: Tabela uporabljenih parametrov za opis faznega diagrama lizocima
1 [J]
σ [nm]
M [g mol−1 ]
z1 [nm−1 ]
Z[]
I [mol dm−3 ]
290

3.11 × 10−21
3.43
14300
1.8σ −1
9
0.6
teorija
eksperiment
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Slika 15: Soroden grafikon k sliki 14, razlika je v 4.5 % globjem potencialnem
privlaku 1 glede na tabelo 1. Opazimo, da je kritična temperatura previsoka
glede na eksperimentalne podatke.

Po drugi strani povečana ionska moč I poveča zasenčitveno konstanto κ,
√
sorazmerno s I. V enačbi (17) se zmanjšata jakost in doseg odbojnega
potenciala, kar efektivno vodi k večji privlačni interakciji. V nasprotju s
prejšnjim dognanjem bi se v tem primeru kritična temperatura povečala.
Če obravnavani spremembi (Z, I) nista preveliki, ostane doseg parskega potenciala približno enak, zato se kritična gostota oz. kritična masna koncentracija praktično ne spremenita. To dejstvo se pogosto odraža v eksperimentalnih meritvah [23].
Do razlike med teoretičnim ter eksperimentalno določenim faznim diagramom
lahko pride zaradi več razlogov. Eden izmed njih je pravilnost perturbacijske teorije ter poznavanje strukturnih lastnosti referenčnega sistema togih
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PY
kroglic. Parska porazdelitvena funkcija gHS
je namreč Percus–Yevickov pri-

bližek, ki je lahko sporen v limiti visokih gostot. Potrebne bi bile dodatne
primerjave teoretičnih izračunov z računalniškimi simulacijami, da bi lahko
ovrednotili pravilnost uporabljenega pristopa. Po drugi strani je možno, da
model ni pravilen ter neustrezno opiše meddelčne interakcije. Na molekulski
ravni so lahko pomembne večdelčne (tridelčne...) interakcije, ki jih v našem
kontinuumskem modelu ne obravnavamo.
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4

Zaključki

V diplomskem delu z uporabo perturbacijske teorije prvega reda izračunamo
termodinamične lastnosti enokomponentnega sistema togih kroglic ter dodatnimi Yukawovimi členi.
V najbolj enostavnem modelu obravnavamo vpliv dosega parske interakcije
na obliko faznega diagrama. Ugotovimo, da potencial krajšega dosega vodi
k višji kritični številski gostoti ter k nižji kritični temperaturi.
Nadalje ovrednotimo vpliv odbojnega potenciala. Obravnavamo tri ločene
primere, ki izražajo različno odbojno–privlačno težo. V vseh primerih ugotovimo, da globji minimum parske interakcije vodi k višji temperaturi kritične točke. Doseg parske interakcije ima več obrazov in se v vsakem primeru
odraža drugače, a vedno z isto posledico. Povečan doseg parske interakcije
pomakne koeksistenčno linijo k manjšim kritičnim gostotam.
Predstavljeni model uporabimo za opis vodne raztopine realnega proteina
– lizocima. Odbojni prispevek določa linearizirana Poisson–Boltzmannova
teorija, privlačno van der Waalsovo interakcijo pa Yukawov člen. Z ustrezno
parametrizacijo parskega potenciala pridobimo kvalitativno pravilen rezultat.
Naš enostavni model napove preozko dvofazno območje, kar daje navdih ter
motivacijo za razvoj bolj realističnih modelov, kjer bi v potencialu upoštevali
anizotropne prispevke oz. multipolni elektrostatični razvoj.
Čeprav model kvantitativno ne opiše dvofaznega območja, daje vpogled v
potencial ter namiguje na korelacijo med strukturo proteina in obliko faznega
diagrama kapljevina–kapljevina pri danih pogojih v vodni raztopini.
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