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1. BEVEZETÉS 

A karbének az utóbbi évtizedekben igen sokat kutatott vegyületcsaláddá váltak, mely 

különleges szerkezeti sajátságaiknak, valamint szabad vegyületként, vagy fémkomplexek 

ligandumaiként mutatott változatos katalitikus reakcióiknak köszönhető. Ezek jelentőségét 

nem csak a kapcsolódó ipari eljárások nagy száma, de a karbénkomplexekhez kapcsolható két 

Nobel-díj (Fisher - 1973; Schrock, Chauvin, Grubbs - 2005) is mutatja. 

A dolgozatom fő témájául szolgáló szabad karbének vizsgálatának két fő iránya lehet: 

egyrészt a karbéneket stabilizáló hatások alaposabb megismerése, amely új stabil karbének 

tervezését teszi lehetővé, s így újabb katalitikus eljárások válhatnak elérhetővé. Másrészt a 

már ismert karbének reakcióinak alapos feltérképezése, illetve azok mélyebb megértése, mely 

újabb reakciók tervezését, esetleg a különböző bomlási folyamatok megakadályozását segíti. 

A BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékén (illetve a korábbi Szervetlen Kémia 

Tanszéken) a Nyulászi László professzor úr vezette csoport a fent említett mindkét kutatási 

területen nagy tapasztalattal rendelkezik, így a doktori képzés során végzett kutatásaim is e 

területekre irányultak. Munkám pontos céljainak ismertetése előtt a következő fejezetben 

röviden bemutatom a munkám előzményét, a karbének stabilitásával és stabilizálhatóságával, 

valamint reakcióival kapcsolatos irodalmat. 
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2. IRODALMI HÁTTÉR 

2.1. STABIL KARBÉNEK 

A karbének1 különleges szerkezeti sajátságaik,1-2 valamint átmenetifém-komplexként3 és 

szabad vegyületként4 mutatott katalitikus reakcióik sokszínűsége következtében igen 

intenzíven kutatott vegyületcsaláddá váltak. A karbéneket legegyszerűbben két vegyértékű 

szénatomot tartalmazó vegyületekként definiálhatjuk, ám fontos kiemelni, hogy e 

vegyületekre nem létezik egyértelmű, általános meghatározás, és – mint a későbbiekben 

láthatjuk – sokszor vitatható, hogy az adott molekula valóban karbénnek tekinthető-e. 

A szén helyettesítőinek megváltoztatásával a karbén alapállapota lehet szingulett vagy 

triplett, amint sematikusan az 1. ábrán látható.1a,2 Maga a metilén (CH2) triplett állapotú, a 

szingulett állapot 9,0 kcal/mollal kevésbé stabil (CASSCF-SOCI/TZ3P(2f, 2d)+2diff).2L 

 
1. ábra. A szingulett és triplett karbének szerkezete 

R

R

R

R

Szingulett Triplett  

2. ábra. Karbének dimerizációja 

R

R
2

R

RR

R

 

Mivel a triplett karbének két párosítatlan elektronnal rendelkeznek, kettős gyökként is 

értelmezhetők. E tulajdonságukból következik dimerizációra való hajlamuk is (2. ábra),1a,5 

mely kiemelkedő fontosságú reakcióik között. A legtöbb karbén egyetlen, izolált 

molekulaként stabil, ám egy másik karbén molekulával reagálva a 2. ábrán látható 
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etilénszármazékot képezi. Ennek megfelelően az előállítható és eltartható, tehát hagyományos 

értelemben stabilnak mondható karbének tervezéséhez a szingulett állapot stabilizálása – azaz 

a HOMO-LUMO energiakülönbség növelése – kulcsfontosságú,6 melyet megfelelő 

szubsztitúcióval érhetünk el.1,2 A helyettesítő csoport kiválasztása irányulhat a HOMO 

energiájának csökkentésére -elektronszívó csoportokkal (pl. halogének)2b,2d,2h vagy -

elektronszívó („pull”) helyettesítőkkel (3a. ábra),2i-j míg a LUMO energiájának növelésére -

elektronküldő („push”) csoportok alkalmazhatók (3b. ábra).2i-j A fentiek mellett a karbén üres 

pályáját gyakran aromás rendszerbe építik be, mely a stabilitás további növekedését 

eredményezi.1a 

 
3. ábra. a. A -elektronküldő szubsztituens hatása a LUMO-ra. b. A -elektronszívó 

szubsztituens hatása a HOMO-ra. 
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A -elektronszívó kölcsönhatás érvényesüléséhez a kettes koordinációjú szénatom körüli 

kötésszög növekedésére van szükség,1g mely a karbén „magános elektronpárját” a megfelelő 

szubsztituens *-pályáihoz (szilil-, trifluorometil vagy foszfóniocsoport), vagy 
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elektronszegény -rendszeréhez (bisz(trifluorometil)fenilcsoportok) közelíti. Hatékony -

elektronküldő kölcsönhatás kialakulásához a helyettesítőnek sík szerkezetűnek kell lennie, 

amely biztosítja a karbénhez közvetlenül kapcsolódó atom magános elektronpárjának 

megfelelő állását. A pniktogén központi atomot tartalmazó csoportok vegyületeikben 

általában piramisos szerkezetűek, és kilapításuk energiaigényes,7 ám a karbén üres pályájával 

való kölcsönhatásból eredő stabilizáció ennél sok esetben nagyobb, ezért az aminokarbének 

általában sík szerkezetűek.1 

A stabil karbénekben általában a fenti hatások valamelyike, vagy azok kombinációja 

ismerhető fel, kiegészítve nagyméretű szubsztituensek dimerizációt megnehezítő hatásával.1 

Hatásos stabilizáció két -elektronküldő („push-push” karbének), vagy egy -elektronküldő 

és -elektronszívó („push-pull” karbének) helyettesítővel érhető el.1 

A „push-pull” karbének csoportjába sorolható vegyületeket (4. ábra)1,8-11 a szén körüli 

nagy kötésszög (mely épp a -elektronszívó hatás kialakulásához szükséges), és a rövid C-P 

illetve az analóg kénvegyület (2) esetén az C–S távolságok alapján nem csak karbénekként, 

hanem hármaskötéses hipervalens szerkezetekként is értelmezhetjük (5. ábra).1a,8-9,12 Bár az 

egyes határszerkezetek szerepéről a molekula diffrakciós vagy elméleti kémiai módszerekkel 

meghatározott geometriája, illetve a vegyület reaktivitása nyújthat információt, mégis nehéz 

egyértelműen megállapítani, hogy melyik szerkezettel jellemezhető legjobban az adott 

molekula. Így például a Seppelt által előállított szulfenil-trifluorometil-karbénként is leírható 

1 kettes koordinációjú szénatomja körüli 171,5o-os kötésszög8 ugyan a hármaskötéses 

szerkezet nagyobb súlyára utal, e vegyület -30 oC fölé melegítve a karbénekre jellemző 

dimerizációs reakciókat mutat. 
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4. ábra. Stabil „push-pull” karbénekként értelmezhető vegyületek 
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5. ábra. 1 és 2 „push-pull” karbének lehetséges határszerkezetei. 

(R2N)2P

Me3Si

F3S

F3C

SF3

CF3

SiMe3

P(NR2)2

1

2  

Érdemes kiemelni e csoportból a foszfino-foszfóniokarbéneket (3),10 melyekben a 

foszfinocsoport -elektronküldőként, míg a foszfóniocsoport -elektronszívóként stabilizálja 

a divalens centrumot. Érdekes, hogy 3 (X = H) esetén a proton annak ellenére sem vándorol át 

a –PR2H+ csoportról a szénatomra,10a-b hogy más karbének általában igen erős bázisok (lásd 

1.2 fejezet). 

A „push-push” karbének (6. ábra) csoportjába1 tartozik az imidazol-2-ilidén (5),13 melyet 

az első stabil, egyértelműen karbénnek nevezhető vegyületnek tartanak. 5 kiemelkedő 

stabilitását mutatja, hogy levegőtől elzárva, szobahőmérsékleten akár évekig is eláll, bomlás 

nélkül megolvasztható 240-241 oC-on,13 valamint dimerizációs reakciókat még a kis 

térkitöltésű metilcsoportokkal helyettesítve sem mutat.14 Ellenállóképességének talán legjobb 

bizonyítéka, hogy 5 egy származéka, az 1,3-dimezitil-4,5-diklórimidazol-2-ilidén egyedülálló 
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módon levegőn is bomlás nélkül eltartható,15 bár e tulajdonságára egyértelmű magyarázat 

eddig nem ismert. 

6. ábra. Stabil, 6-aromás „push-push” karbének. (Dipp: 2,6-diizopropilfenil; Mez: mezitil) 
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Érdemes megemlíteni, hogy amennyiben két imidazol-2-ilidén egységet a nitrogénen lévő 

csoportokon keresztül, megfelelően rövid láncokkal összekapcsolunk, 5 kimagasló stabilitása 

ellenére a dimerekre jellemző kettőskötéses szerkezet alakulhat ki (10, 7. ábra).16 E vegyület 

„disszociációval” szembeni ellenállósága mutatja, hogy a dimerizációt még az igen stabil 

imidazol-2-ilidén esetén is csak a reakció során bekövetkező kedvezőtlen entrópiaváltozás 

akadályozza meg. 

 
7. ábra. Stabil, imidazol-2-ilidén dimerként értelmezhető vegyületek 
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N
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N
N

N

N
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N
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5, valamint az analóg triazol-3-ilidén (7),17 tiazol-2-ilidén (8),18 1,2,4-azadifoszfol-3-ilidén 

(9)19 származékainak stabilitásában a -elektronküldő csoportok mellett 6-aromásságuk is 

szerepet játszik, melyet az 5 (R = H) esetén a mágneses szuszceptibilitás megnövekedése,20 

valamint a C-C kötés hosszabbodása és C-N kötések rövidülése21 alapján igazoltak. 5 
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aromásságának mértékét az imidazolidin-2-ilidénhez (11) képesti stabilitásnövekedésként, a 

8. ábrán látható I izodezmikus22 és II homodezmotikus reakciók energiája alapján adták 

meg.20-21 Ezek energiája igen különbözőnek adódott: az I reakció 27,8 kcal/mol (MP2/6-31G* 

szinten),22 míg II reakció 19,420 és 13,5 kcal/mol21 (MP4/6-31G*//HF/6-31G* + ZPE és 

B3LYP/6-311G**//B3LYP/6-31G* szinten). E nagy különbségek mutatják, hogy 5 aromás 

stabilizációja mértékének pontosabb megállapítására újabb számítások szükségesek. 

 
8. ábra. Az imidazol-2-ilidén aromásságának becslésére felírt izodezmikus és 

homodezmotikus reakció 
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9. ábra. Stabil, nem aromás „push-push” karbének. (Dap: 2,6-dialkilfenil csoport) 
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A „push-push” karbének stabilitásának azonban nem szükséges feltétele az aromásság, 

melyet az 5 telített analógja, az imidazolidin-2-ilidén (11)23 mellett a piperazin-ilidén (12),24 

és számos nyílt láncú vegyület (9. ábra)1g,25-26 előállítása is igazol. Míg oxigénnel 

szubsztituált nyílt láncú karbének ismertek (15-16),25c,26 az oxazol-2-ilidént (10. ábra) szabad 
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formában eddig nem sikerült előállítani, noha az aromásság várhatóan e molekula esetén is 

tovább növelné a karbén stabilitását. 

10. ábra. Az oxazol-2-ilidén szerkezete 

N

O

R
17  

11. ábra. Stabil, kettőnél kevesebb -elektronküldő csoportot tartalmazó, nem „push-pull” 

karbének. 
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A stabil karbének talán legérdekesebb csoportját azok a vegyületek alkotják, melyekben 

egyetlen -elektronküldő csoport kapcsolódik a divalens szénatomhoz (11. ábra), míg a 

másik helyettesítő elektronikusan nem, legfeljebb sztérikus árnyékoló hatásával nyújt 

védelmet a dimerizációval szemben. Ide sorolhatók a szénen alkil27a vagy nem 

elektronszegény arilcsoportot27b,11b tartalmazó foszfinokarbének (18), valamint az alkil-,28a-b 

és aril-aminokarbének28c-f (19-20). A fentieken túl e csoportba tartoznak az amino-

foszfinokarbének is (21),25c,29 melyekben az aminocsoport erős -elektronküldő képessége a 

foszfinocsoporttal való kölcsönhatás energiáját jelentősen csökkenti, ezáltal a foszfor 

kilapítása kedvezőtlenné válik, így e vegyületekben a foszfor a karbén stabilitásához 

elektronikus hatásokkal számottevően nem járul hozzá.29 A 19,28c 22 és 23 

aminokarbének25c,29-30 hipovalens szénatomja körüli kötésszög 120o körüli, míg a karbén és a 
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helyettesítő közötti kötés az analóg foszfinokarbénekhez képest hosszabb, ami arra utal, hogy 

a „push-pull” 2, 3 és 4 ezen analógjaiban a szubsztituens nem tölt be -elektronszívó szerepet. 

Szintén külön figyelmet érdemel a bisz(diizopropilamino)ciklopropén-3-ilidén (24, 11. 

ábra),31 melyben a karbén centrum mellett szén helyettesítő található, és csak enyhe31a 2-

aromássága, és gyűrűhöz kapcsolt aminocsoportok -elektronküldő hatása31 stabilizálja. A 18-

24 vegyületek meglepő stabilitása alapján felmerül a kérdés, hogy vajon stabil lehet-e az 

eddig elő nem állított piridin-2-ilidén (25, 12. ábra) valamely származéka? 

 
12. ábra. Az piridin-2-ilidén szerkezete 

N
R
25  

13. ábra. A pikolinsav, nikotinsav és izonikotinsav szerkezete 

N COOH N

COOH

N

COOH

pikolinsav nikotinsav izonikotinsav  

25 létezését először 70 évvel ezelőtt Hammick tételezte fel, mint a pikolinsav 

dekarboxilezésekor keletkező, viszonylag stabil intermediert.32 E reakció a pikolinsav esetén 

ugyanis jóval gyorsabbnak bizonyult, mint az izomer nikotinsav és izonikotinsav esetén, ami 

arra utal, hogy a pikolinsav bomlásában a karboxilcsoport melletti nitrogén is részt vesz (13. 

ábra). A Hammick által feltételezett mechanizmus szerint a karboxilcsoport hidrogénje a 

közeli nitrogénre vándorol, majd a szén-dioxid kilépésével kialakult 25a (melyet Hammick 

eredetileg karbanionként írt le) izomerizálódik piridinné (14. ábra).32 E feltételezett 

mechanizmust később Quast és munkatársai a piridin-2-ilidén, azaz a Hammick-intermedier 

különböző elektrofilekkel (pl. diazónium sókkal) való csapdázásával33 igazolták. Néhány 
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évtizeddel később Gleiter és Hoffmann – Hammick eredményeire való hivatkozás nélkül – a 

molekulapálya elmélet alapján e vegyületnek jelentős stabilitást jósolt, csakúgy, mint az azóta 

előállított 5-nek, vagy 24-nek.34 

 
14. ábra. A pikolinsav dekarboxilezésének Hammick által feltételezett mechanizmusa 
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15. ábra. Metilpirrol és atomizált szén reakciójának, és csapdázásának Shevlin által 

feltételezett mechanizmusa 
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Később Shevlin – Gleiter és Hoffmann, Quast valamint Hammick munkájára való 

hivatkozás nélkül – az 1-metilpiridin-2-ilidén jelenlétét mutatta ki az 1-metilpirrol és 

elektromos kisülés segítségével előállított szénatomok reakciójában, melyet deuterált 

metanollal, illetve oxigénnel sikeresen csapdázott (15. ábra).35 Amennyiben a reakciót 

deuterált metanol jelenlétében végezte, úgy 3-deutero-1-metilpiridínium sókat, míg amikor a 

deuterált metanolt késleltetve adta az oldathoz, 2-deutero-1-metilpiridínium sókat kapott.35b 

Ebből arra következtetett, hogy a folyamat során először hármas helyzetben deprotonált 

piridíniumsó keletkezik, amely izomerizálódik piridin-2-ilidénné, ami végül a megfelelő 

termékké alakul (15. ábra). 
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Terlouw és munkatársai NRMS (Neutralization Reionisation Mass Spectroscopy) 

módszerrel sikeresen kimutatták a Hammick-intermediert, amely nagyvákuumban a 

milliszekundumos időtartamú mérés alatt stabilnak mutatkozott, és nem alakult át a stabilabb 

izomer piridinné.36 Ezeket az eredményeket számításos kémiai módszerekkel (MP2/6-31G** 

és B3LYP/6-31G** szinteken) is alátámasztották. Az izomer piridin ugyan kb. 50 kcal/mollal 

stabilabb, ám a (monomolekuláris) izomerizáció gátja igen magas (kb. 40 kcal/mol), így a 

kísérlet körülményei között az átalakulás kinetikailag gátolt. Érdemes megemlíteni, hogy 

korábbi eredményeink alapján a karbének 1,2-hidrogénátmenetei bimolekuláris mechanizmus 

szerint mennek végbe,37 ami a folyadékfázissal ellentétben gázfázisban, alacsony nyomáson 

nem játszódhat le. 

25-nek – és az analóg kinolin-2-ilidénnek – ismert néhány átmenetifém-komplexe (Pt,38-39 

Ni,39 Pd,39 Ir,40 Au,41 Rh,42 Os,42 Ru42, 16. ábra), melyeket sokszor piridínium sókból 

valamilyen bázis jelenlétében állítottak elő. Ezzel összhangban, bázikus, nehézvizes közegben 

piridínium sók kettes helyzetű H/D cseréjét figyelték meg.43 Mindkét folyamat a kationból 

deprotonálással keletkező karbén intermedier jelenlétét feltételezi, mely az oldószerrel, vagy a 

jelen lévő fémmel képezi a végterméket (17. ábra). 

 
16. ábra. A piridin-2-ilidén előállított komplexei 
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17. ábra. Piridíniumsók kettes helyzetű hidrogénje fémre, illetve deutériumra való cseréjének 

feltételezett mechanizmusa 
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18. ábra. Az 1,1’-dimetil-2,2’-bipiridínium dikation kételektronos redukciója 
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Egy karbén stabilitásáról a belőle származtatható dimer kémiai tulajdonságai is 

hordozhatnak információt, azonban a Hammick-intermedier dimerjeként értelmezhető 

vegyületeket eddig csak közvetve sikerült kimutatni. Az 1,1’-dimetil-2,2’-bipiridínium 

dikation (ún. viologén) kételektronos redukcióját ugyan sikeresen elvégezték (18. ábra), mely 

során valószínűleg 25b dimere keletkezett, azonban spektroszkópiai, illetve egyéb 

szerkezetvizsgálatot a terméken nem végeztek, és a piridin-2-ilidén jelenlétét fel sem 

tételezték.44 

A fenti kísérletek alapján látható, hogy érdemes megvizsgálni e vegyület szabad 

karbénként való stabilitását, és összevetni más, már előállított karbénekével. Mivel a legtöbb 

esetben az instabilitás oka a dimerizációra való hajlam, ezért a karbén stabilitásának 

legegyszerűbb számszerűsítése a dimerizációs energia (vagy szabadentalpia) közvetlen 

kiszámítása lehetne. Ehhez azonban a sokszor nagy térkitöltésű csoportokkal szubsztituált 

karbének dimerjeinek optimálása is szükséges volna, ami a számítási időigény jelentős 
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növekedését eredményezné. Éppen ezért a karbén stabilitását sokszor csak a szingulett és 

tripletthez állapot energiakülönbségeként,1a vagy a 19. ábrán látható igen egyszerű III 

izodezmikus reakció45 energiájaként adják meg. Az utóbbi a CH2 molekulához képesti 

„stabilitástöbbletet” adja meg, és a dimerizáció energiájával és szabadentalpiájával egyaránt 

igen jó korrelációt mutat, igazolva a karbének előállíthatóságának vizsgálatára való jó 

használhatóságát.45 Érdemes megjegyezni, hogy a III alapján számolt stabilitás nem 

tartalmazza a karbénen lévő nagy kiterjedésű szubsztituensek sztérikus stabilizáló hatását, 

mely az új szintetikus célpontok tervezésénél a stabilitás óvatos alulbecslését eredményezi. 

 
19. ábra. Karbének stabilitásának becslésére használt izodezmikus reakció 

RR CH2CH4
RR

H H
III

 

III energiája a Hammick-intermedierre 88,3 kcal/mol (MP2/6-311+G(2d) szinten),45 ami 

ugyan jóval kisebb, mint az 5-re ugyanezen módszerrel kapott 109,0 kcal/mol,45 ám a szintén 

előállított 11-re hasonló érték adódik (91,2 kcal/mol),45 mely – összhangban a kísérleti 

eredményekkel – felveti e vegyület egy megfelelően szubsztituált származékának előállítási 

lehetőségét. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a karbének fent leírt stabilitása illetve stabilizálása inert 

atmoszférában, tehát a levegő oxigénjétől és nedvességtartalmától való elzárás mellett 

értendő, mivel a karbéneket vízzel szemben általában igen érzékenynek tartják (kivéve a 4,5-

diklór-1,3-dimezitilimidazol-2-ilidént,15 lásd fentebb). E tulajdonságuk kezelésüket és 

alkalmazásukat igen nehézkessé és költségessé teszi. Érdemes megemlíteni, hogy karbének 

szilikonolajban történő feloldásával a hidrolízis a reaktivitás jelentős változása nélkül 

elkerülhető,46 mely a szabad karbének szélesebb spektrumú felhasználásának lehetőségét 

teremtheti meg. 
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20. ábra. Az 1,3-ditercbutilimidazol-2-ilidén és az 1,3-ditercbutilimidazolidin-2-ilidén 

hidrolízise, és annak feltételezett mechanizmusa 
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Az 1,3-di-tercbutilimidazol-2-ilidénből (5c) a levegő nedvességtartalmával,46 vagy 

ekvimoláris mennyiségű vízzel47 reagálva a 20. ábrán látható nyílt láncú vegyület képződik. 

Bár analóg termék (20. ábra) keletkezik a telített 1,3-di-tercbutilimidazolidin-2-ilidénből is 

(11c) ekvimoláris mennyiségű vízzel, a két reakció kinetikája jelentősen eltér.47 E két 

folyamatot Denk és munkatársai THF-ben, NMR spektroszkópia segítségével követték,47 és 

míg 11c esetén a reakció pillanatszerűen lejátszódott, 5c hidrolízisének teljes 

végbemeneteléhez 3 hónapra volt szükség. Noha az utóbbi vegyület jelentős aromássága 

magyarázatot ad a reaktivitásbeli különbségre, e meglepően hosszú reakcióidő megkérdőjelezi 

a karbének vízzel szembeni érzékenységét. 

A reakció Denk feltételezése alapján a 20. ábrán látható, hipovalens szénatomot nem 

tartalmazó 27c intermedieren keresztül halad, mely két úton keletkezhet: egy O-H kötésbe 

történő koncertikus beékelődési mechanizmussal, és egy protonálást követő hidroxid 

addícióval. Mivel a reakció sebessége a fenti körülmények között sósav vagy ammónia 

hozzáadására nem változott, illetve a sav hatására kialakuló karbén hidrokloridjának is 

tekinthető imidazólium-klorid a hidrolízissel szemben ellenállónak mutatkozott, a szerzők a 

koncertikus folyamatot valószínűsítették.47 
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21. ábra. Imidazólium sók kettes helyzetű H/D cseréje pufferolt nehézvízben. 
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Ugyan nagy vízfelesleggel e reakciót közvetlenül nem vizsgálták, erre vonatkozóan az 

irodalomban rendelkezésre álló adatokból érdekes információ nyerhető. Különböző 

imidazólium sók (31b) kettes helyzetű H/D cseréjét NMR spektroszkópia segítségével 

vizsgálták pH = 5-8 tartományban pufferolt, nehézvizes oldatokban.48a A hidrogén 

kicserélődéséből a deprotonálással keletkező 5b jelenlétére következtettek (21. ábra), ám 

31b-n kívül más terméket az oldatban nem mutattak ki. Ez arra enged következtetni, hogy a 

nagy vízfeleslegben lejátszódó hidrolízis során mindössze egy pillanatszerű protonálódás 

történik a gyűrű felnyílása helyett, mely jó összhangban van a karbének nagy bázicitásával 

(ld. következő fejezet),48-53 és az imidazólium sók bázikus vizes közegben tapasztalt jó 

stabilitásával.54 Szintén a karbén keletkezését és a gyűrű felnyílásának hiányát támasztja alá a 

hasonló szerkezetű benzimidazólium sók erősen bázikus, vizes közegben (pH = 13-14) szabad 

karbénekre jellemző benzoin kondenzációban (ld. 1.3 fejezet) mutatott katalitikus aktivitása, 

mely a reakció többszöri ismétlése után sem csökkent számottevő mértékben.55 

Kevéssé stabil,45 –H, –Me, –CN, –Cl és –F csoportokkal szubsztituált karbének a víz O-H 

kötésébe történő beékelődését (mely analóg az 5a → 27c reakcióval, 20. ábra) gázfázisban, 

egy illetve két vízmolekula jelenlétében számításos kémiai módszerekkel vizsgálták.56 E 

karbének esetén a reakció egy olyan köztiterméken keresztül megy végbe, amelyben a 

vízmolekula magános elektronpárja a karbén üres pályájával kerül kölcsönhatásba, s ez az 

intermedier alakul át beékelődéssel a 27c-val analóg végtermékké. A második vízmolekula – 

mint sok más reakcióban57 – protonátmenetek segítésével jelentősen lecsökkenti a reakció 

gátját. 
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Az 1-etil-3-metilimidazólium-hidroxid molekula izolált ionpárjának optimálása során a 

hidroxid anion a kettes (más kiindulási geometria esetén négyes) helyzetből a protont 

leszakította,58 és egy karbénből és vízből álló, hidrogénhíddal összekapcsolt szerkezetté 

alakult. Ez az izomer meglepő módon 3,1 kcal/mollal stabilabbnak adódott az O-H kötésbe 

történő beékelődéssel levezethető 27 intermediernél, azonban sem a reakció e lépésének 

átmeneti állapotát, sem a további lépéseket nem vizsgálták.  

A fentiek összefoglalásaként megállapítható, hogy az imidazol-2-ilidén hidrolízise igen 

összetett folyamat, terméke és sebessége nagyban függhet a jelenlévő víz mennyiségétől. 

Érdekes módon a reakció mechanizmusát, illetve a nedvességtartalom hatását eddig 

részletesen nem vizsgálták, noha ez elősegíthetné a karbének alkalmazhatóságát, és 

hidrolízissel szemben ellenállóbb karbének tervezését.  
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2.2. KARBÉNEK LEWIS-BÁZIS KARAKTERE 

A „push-push” karbének reakcióiban a magános elektronpárnak kiemelt szerepe van, ami 

nagy protonaffinitást és erős komplexképző képességet kölcsönöz e vegyületeknek. A 

karbének bázicitását sóik kettes helyzetű H/D cseréjének sebességével becsülték meg (22. 

ábra).48 E folyamatban a só deprotonálódásával keletkező karbén intermedier jelenlétét 

valószínűsítik, noha azt spektroszkópiailag eddig nem sikerült kimutatni. Az imidazol-2-ilidén 

pKa értékére – oldószertől48a-b és helyettesítőtől48a függően – 21 és 24 közötti értékeket 

határoztak meg, míg a tiazol-2-ilidén és oxazol-2-ilidén esetén ez kisebbnek (19,5 és 16,9) 

adódott.48a A leggyakrabban használt 5 származékainak (gázfázisú) protonaffinitására több 

vizsgálatot végeztek, mely módszertől függően -259,5 (B3LYP/6-311+G(2d,2p)),49 -258,7 

(CBS-QB3),50 és -262,1 kcal/molnak adódott (MP2/6-31G**),51 ami a kísérleti -251,3 

kcal/mol értékkel52 elfogadhatóan egyezik. Ennél a tiazol-2-ilidén és az oxazol-2-ilidén 

protonaffinitására valamivel kisebb értékeket közöltek (-254,7 és -247,2 kcal/mol az MP2/6-

31G** szinten), jó egyezésben a kísérleti adatokkal.51 Noha más karbénekre az irodalomban 

nem áll rendelkezésre információ, ám a fenti adatok alapján a „push-push” karbéneket 

szuperbázisoknak tekinthetjük.50,51-53 „Push-pull” karbénekre szintén nem ismertek sem 

mérési sem számított adatok, azonban e vegyületek bázicitása várhatóan jóval kisebb, 

összhangban rossz komplexképző tulajdonságaikkal.59 

 
22. ábra. karbénekből levezethető sók kettes helyzetű H/D cseréjének feltételezett 
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A magános elektronpár jelenléte a bázikusság mellett jó hidrogénhíd képző képességet 

kölcsönöz a karbéneknek. Ilyen hidrogénhidas szerkezetek jelenlétét mutatták ki 1,3-

dimezitilimidazólium kation és 1,3-dimezitilimidazol-2-ilidének között (32) NMR, IR és 



21 

Raman spektroszkópia illetve röntgenkrisztallográfia segítségével,60 mely értelmezhető egy 

proton két karbénnel képzett komplexeként is. Az 1,3-dimezitilimidazol-2-ilidén 

difenilaminnal szintén hidrogénhidas szerkezetet képez (33, 23. ábra), melyet a 

röntgenkrisztallográfiás mérések során kapott rövid C – N távolság (2,842 Å) igazol.61  

 
23. ábra. Karbének hidrogénhíd-képző tulajdonsága. 
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A „push-push” karbének Lewis bázis karakterüknek megfelelően a legtöbb fémmel erős 

komplexet alkotnak.1a,3 Ezek közül a legnagyobb gyakorlati jelentősége az átmenetifém-

komplexeiknek van, melyek katalizátorként gyakran igen jó szelektivitással és stabilitással 

rendelkeznek,3 de akár gyógyászatban is felhasználhatók62. Rendkívül széles spektrumú 

katalitikus alkalmazásuk kiterjed többek között a különböző kapcsolási, oxidációs, 

hidroszililezési, és átrendeződési reakciókra, melyek egy része akár sztereoszelektíven is 

elvégezhető.3 E reakciókban a karbén kizárólag ligandumként szerepel, tehát a katalitikus 

folyamatban közvetlenül nem vesz részt. Ezzel szemben a triplett karbének fémvegyületeinek 

(így pl. a 24. ábrán látható 2. generációs Grubbs-katalizátornak) metatézises reakcióiban (25. 

ábra) épp a fém-szén kötés reagál, kettőskötéses vegyületek átrendeződését katalizálva.63 
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24. ábra. A 2. generációs Grubbs-katalizátor, (triplet karbén komplexeként értelmezhető fém-

szén kettőskötés pirossal van jelölve) 
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25. ábra. A karbénkomplexek által katalizált metatézis 
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26. ábra. Karbének szilíciummal képzett komplexei, melyek előállítását igazolták (balra) 

vagy feltételezték (jobbra)  
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A karbének jó komplexképző képességét mutatja, hogy egyes – igen gyenge Lewis-sav – 

szilíciumvegyületekkel (SiCl4, SiMe2Cl2, SiPh2Cl2) ötös koordinációjú komplexeket 

képeznek.64 E komplexekben a röntgenkrisztallográfiai vizsgálatok alapján a karbén 

ekvatoriális helyzetet vesz fel (34, 26. ábra). Ehhez hasonló komplexek jelenlétét 

feltételezték karbének különböző szilikonolajokban való oldása esetén is (35, 26. ábra),46 
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magyarázva a karbén hidrolízisének 1.1 fejezetben leírt jelentős visszaszorulását. Bár e 

szilikon-karbén komplexeket kísérletileg nem tudták kimutatni, kvantumkémiai számításokkal 

e szerkezetekre (MP2(fc)/6-31G*//B3LYP/6-31G*+ZPE módszerrel) -6,9 kcal/mol stabilitást 

jósoltak.46 Megjegyzendő azonban, hogy a szerzők munkájuk során több olyan elhanyagolást 

is tettek, amelyek megkérdőjelezik e számítások, és a belőlük levont következtetések 

helyességét. Más módszerekkel ugyanis a komplex képződése endotermnek bizonyult (6,0 

kcal/mol a B3LYP/6-31G* szinten),46 emellett a nagy térigényű tercbutil- és izopropil-

csoportokat a számításokban – a számítás időigényét csökkentendő – metilcsoportokkal 

helyettesítették, noha a sztérikus hatások ilyen méretű szubsztituensek esetén vélhetően nem 

elhanyagolhatók. Emellett nem végeztek BSSE korrekciót (ld. 3. fejezet), amely az 

alkalmazott kis bázissal való számítások esetén szintén a komplex stabilitásának több 

kcal/mol mértékű túlbecslését okozhatja. A számítások e megbízhatatlansága, és az oldott 

karbén reaktivitásának meglepő változatlansága felveti annak a lehetőségét, hogy a levegővel 

szemben mutatott ellenálló képesség növekedése nem, vagy nem kizárólag a pentakoordinált 

szerkezetek kialakulásának köszönhető, és jelzik, hogy a karbének szilíciumvegyületekkel 

képzett komplexeinek további vizsgálata indokolt. 

A szilícium ugyan gyakran képez ötös, illetve hatos koordinációjú komplexeket 

különböző anionokkal65-66 (pl. a Davy által 19. század elején leírt57 SiF6
2- anion), ami a 

szilánok nukleofil szubsztitúcióra való hajlamát magyarázza, ám semleges 

elektrondonorokkal koordinációs kötéseket általában csak gyenge intramolekuláris 

kölcsönhatásokként alakítanak ki.65a Ilyen intramolekuláris koordinációt többek között a 

szilatránokban (36),67 illetve más, a szilíciumhoz képest hármas vagy négyes helyzetben 

oxigént vagy nitrogént tartalmazó vegyületekben mutattak ki65a (néhány példa a teljesség 

igénye nélkül a 27. ábrán látható). 
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27. ábra. Néhány ismert, intramolekuláris koordinációval kialakuló, semleges töltésű 

pentakoordinált szilíciumvegyület. 
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28. ábra. Intermolekuláris elektrondonálással előállított szilíciumkomplexek 
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A 34-hez hasonló, SiRnX4-n általános képlettel jellemezhető vegyületek (ahol R: 

alkilcsoport vagy H, X: halogén, n = 0, 1, 2) amin- (ammónia, trialkilaminok, piridin) és 

foszfinkomplexeinek (foszfin, trialkilfoszfán)68-69 első képviselőjét, a SiF4 két ammónia 

molekulával képzett komplexét (38) Guy-Lussac állította elő69 a 19. század első évtizedében 

(28. ábra). A keletkező vegyületben a szilícium koordinációs száma az amin (foszfin) : szilán 

aránytól függ: 1:1 arány esetén pentakoordinált,68a-d míg az amin feleslegével 

hexakoordinált68a-g származékok keletkeznek. Az ammónia, trialkilamin- és trialkilfoszfin-

komplexek szerkezetét infravörös spektroszkópiával,68a-d a piridin-komplexekét 

röntgenkrisztallográfiásan vizsgálták.68e-g E kísérletek alapján a pentakoordinált vegyületek 

esetében a ligandumok axiális (37), míg a hexakoordinált származékoknál (a 40-41 

kelátkomplexeket leszámítva) transz (38-39) helyzetet vesznek fel (28. ábra).  

A szilícium amin elektrondonorokkal képzett komplexeit számításos kémiai módszerekkel 

is vizsgálták.70 Davydova és munkatársai a SiCl4 ammóniával képzett pentakoordinált 
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adduktjára összehasonlították a B3LYP/DZP és MP2/TZ2P szinteken kapott optimált 

geometriákat és stabilitásokat.70e Az ammónia és a piridinkomplexek MP2 módszerrel 

számolt disszociációs energiái a B3LYP eredményekhez képest rendre 5-6 illetve 10-12 

kcal/mollal nagyobbnak adódtak, ám a CCSD(T)/cc-pVTZ energiák a B3LYP módszerrel 

kapott eredményekkel jobb egyezést mutattak. Mindez arra utal, hogy az MP2 

komplexképződési energia esetleg túlbecsült lehet. Megjegyzendő, hogy a sziloxánok 

karbénkomplexeire leírtak esetén is hasonló viszony figyelhető meg az MP2 és B3LYP 

eredmények között, ami – tekintve, hogy az utóbbi módszer endoterm komplexképződést 

jósol46 – a fenti megfontolásokhoz hasonlóan megkérdőjelezi a 35 típusú komplexek létezését. 

Az irodalmi adatok alapján megállapítható, hogy a karbének szilíciumkomplexeinek 

stabilitását számításos kémiai módszerekkel alaposan nem vizsgálták, így részletes kísérleti 

adatok hiánya mellett megbízható pontossággal számított komplexstabilitások sem ismertek. 

Emellett érdekes, hogy bár a karbénkomplexek – összhangban a foszfor- és szénvegyületek 

reaktivitásának gyakori hasonlóságával71 – sokszor a foszfinkomplexekhez hasonlóan 

viselkednek, a foszfinkomplexekkel ellentétben két karbént tartalmazó hexakoordinált 

szilíciumvegyületeket nem állítottak elő, és előállíthatóságukat sem tételezték fel. 

 



26 

2.3. KATALÍZIS SZABAD KARBÉNEKKEL 

Bár a karbéneket leggyakrabban fémorganikus katalizátorok ligandumaiként használják,3 

számos folyamatban maguk a szabad karbének is szerepelhetnek katalizátorként.4 Ezek közül 

talán a legfontosabbak az élő szervezetekben lejátszódó, B1 vitamin (tiamin, 42) által 

katalizált reakciók, amelyek többek között a transzketoláz, illetve a piruvát-dekarboxiláz 

enzimekhez köthetők.72 Az előbbi reakció a szénhidrát-anyagcsere igen fontos eleme, a 

pentóz-foszfát ciklus (növényekben Calvin-Benson ciklus)72 egy kulcslépése, melyben egy 

két szénatomos egység átvitele történik két cukormolekula között. A reakcióban szereplő 

tiazol-2-ilidén származék intermedier (43, 29. ábra) jelenlétét Breslow tiazólium sók kettes 

helyzetű, nehézvízben néhány óra alatt végbemenő H/D izotópcseréje alapján feltételezte.73  

 
29. ábra. A B1 vitamin (tiamin) izomerizációja az aktív (karbén) formává 
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A reakció további lépéseinek felderítése azon a korábbi felismerésen alapult, hogy a 

tiazólium sók – köztük maga a tiamin is – a cianid ionokhoz hasonlóan74 katalizálják a 
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benzoin kondenzációt.75 A cianiddal katalizált benzoin kondenzáció mechanizmusának,76 

illetve a karbén jelenlétének ismeretében Breslow a 44 (később róla elnevezett) intermedier 

kialakulását feltételezte (30. ábra).73 Ez az intermedier a transzketoláz reakció 

mechanizmusában kulcsszerepet játszik (31. ábra). A reakció első lépéseként 42-ből a 

transzketoláz enzim aktív centrumában 43 keletkezik (29. ábra), mely reagál egy ketózzal, 

melyből egy aldóz kihasadásával kialakul 44 Breslow-intermedier, ami végül egy másik 

aldózzal reagálva visszaalakul 43-má (31. ábra).72 

 
30. ábra. A karbénkatalizált benzoin kondenzáció mechanizmusa. 
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31. ábra. A transzketoláz enzim által katalizált reakció mechanizmusa (R1-CHO, 

R2-CHO: aldóz; X: 4-amino-2-metil-pirimidin-5-yl (+glutaminsav); Y: -CH2CH2OPPi) 
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Érdekes, hogy az összes eddig ismert transzketoláz enzim működéséhez pontosan a 42 

szerkezettel leírható koenzim szükséges.72 Ez azért is igen figyelemreméltó, mert a 43-ban 
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lévő tiazol-2-ilidén egységnél elméleti kémiai számítások és kísérleti tapasztalatok alapján az 

imidazol-2-ilidének sokkal stabilabbak,45 ráadásul a tiazollal ellentétben az imidazol 

származékai (pl. hisztidin aminosav) a biológiai rendszerekben általánosan elterjedtek.72 A 

kénatom szerepe 42-ben magyarázható a Breslow-intermedier sajátos töltéseloszlásával,77 a 

tiazólium sók nagyobb savasságával,48a továbbá a két azólium só vizes oldatban való eltérő 

viselkedésével.78 A tiazólium sók ugyanis fiziológiás oldatokban, egyensúlyi folyamatban 

nyílt láncú, semleges, kevéssé poláris szerkezetté alakulhatnak (45, 32. ábra), melyek a sejtek 

membránját alkotó kettős foszfolipid rétegen könnyebben hatolnak át, gyorsabb transzportot 

biztosítva a vitaminnak,78a szemben az imidazólium sókkal, melyek ilyen gyűrűfelnyílási 

reakciót e körülmények között nem mutatnak (vö. 1.1 fejezet).78a,54 

 
32. ábra. A tiamin egyensúlyi gyűrűnyílása fiziológiás oldatban. 
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A szabad karbének katalizálta reakciók (33. ábra) – a biológiai folyamatokhoz hasonlóan 

– legtöbbször a Breslow-intermedieren keresztül mennek végbe. Ez az intermedier általában a 

31. ábrán látható biokémiai folyamathoz hasonlóan egy deprotonálással, in situ előállított 

karbén, és egy aldehid vagy -ketosav reakciójában keletkezik (33. ábra).4 Ezen intermediert 

a megfelelő elektrofillel reagáltatva a kívánt termék keletkezik, így aldehidekkel -

hidroxiketonokat (benzoin kondenzáció),4,75 iminekkel -aminoketonokat (azabenzoin 

kondenzáció),4,79 míg ,-telítetlen ketonokkal 1,4-dionokat (Stetter, vagy Stetter-Michael 

reakció) adhatnak (33. ábra).4,80 Érdemes kiemelni, hogy míg a cianiddal katalizált benzoin 

kondenzációban az intermedier stabilitását az aromás csoport -rendszerével való 

kölcsönhatás adja, ez esetben a szubsztituenstől függetlenül egy stabil, kettőskötéses szerkezet 
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alakul ki, így a reakció alifás aldehidekből kiindulva is elvégezhető.4 A benzoin 

kondenzációban királis termék keletkezik, melynek aszimmetrikus karbénkatalizátorokkal 

történő enantioszelektív előállítása e reakciókkal kapcsolatos kutatások egyik leggyakoribb 

célja.4 

 
33. ábra. Néhány gyakran alkalmazott, szabad karbének által katalizált folyamat  
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2.4. IONOS FOLYADÉKOK, MINT PROTONÁLT KARBÉNEK 

A karbének előállítása legtöbbször sóikból deprotonálással történik,1,13,14b-c,15,18,23 ezért az 

imidazólium sók kémiája közvetlenül is a karbénekhez köthető. Egyes más szerves sókhoz 

hasonlóan e vegyületek számos képviselőjének olvadáspontja 100 oC-nál, bizonyos esetekben 

akár -140 oC-nál is kisebb lehet, ezért ionos folyadékoknak is nevezik őket.54 Mivel termikus 

és kémiai stabilitásuk igen jó, és ionos jellegüknél fogva tenziójuk elhanyagolható,54 

alkalmazásuk olyan területekre is kiterjedhet, melyre más folyadékok nem alkalmasak. 

Felhasználási lehetőségeik közül többek között a széles hőmérséklettartományban 

használható, egyedi elegyedési tulajdonságokkal bíró, nem illékony oldószerekként,54a-b,54j-i 

napelemekben vagy akkumulátorokban elektrolitként,54L elválasztástechnikában,54g 

űrtechnológiában,81 illetve a papírgyártás során a cellulóz tisztításában való alkalmazás82 

emelhető ki. A számtalan felhasználási lehetőség mellett az ionos folyadékokra irányuló 

kutatások gyakori célja sajátos szerkezeti felépítésük vizsgálata. Ezek közül talán 

legérdekesebb tulajdonságuk egyfajta önszerveződés, ugyanis hosszabb apoláros oldalláncok 

esetén a felépítő anionok és kationok molekuladinamikai szimulációk83 alapján olyan módon 

rendeződnek, hogy az apoláros és ionos egységek szeparálódnak, a folyadékban ionos és nem 

ionos „szigeteket” hozva létre.84 

Savas protonok jelenléte alapján protikus és aprotikus ionos folyadékokat 

különböztethetünk meg.54k A protikus ionos folyadékok (34. ábra) gyengén savas kationjait 

az anion deprotonálhatja, ami semleges, ezért illékony részecskék képződését eredményezi 

(35. ábra).54k,85 Ez a folyamat a folyadékban ugyan csak kis mennyiségben megy végbe, ez 

azonban sok esetben elegendő ahhoz, hogy az ionos folyadék tenziója az aprotikus 

származékokhoz képest jelentősen megnövekedjen, ami a desztillálással (légköri nyomáson, 

100-300 oC) történő tisztítást teszi lehetővé.80k Ugyan a sav és a bázis egymástól függetlenül 
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párolog a desztillálás során, a kondenzáció után egymással újra sót, azaz ionos folyadékot 

képeznek, tehát a semleges részecskék képződése a desztillálás során rejtve marad.80k 

 
34. ábra. A protikus és aprotikus ionos folyadékokat leggyakrabban felépítő ionok.54 
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35. ábra. A protikus és az aprotikus ionos folyadékok párolgási mechanizmusának 

illusztrációja.54k,85 Jelölések: A = anion; AH = protonált anion; KH = kation; K = deprotonált 

kation; piros szín = pozitív töltés; kék szín = negatív töltés; zöld szín = semleges 
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Az aprotikus ionos folyadékok esetén a protontranszfer, és így e vegyületek 

desztillációjának lehetőségét sokáig kizárták. 2006-ban azonban Seddon és munkatársai 

bemutatták, hogy vákuumban és magas hőmérsékleten (6-8 mbar, 300 oC) az aprotikus ionos 

folyadékok is elpárologtathatók.86 Ez a felismerés számos vizsgálatot indított el, melyek e 

vegyületek gőzfázisban való viselkedésére irányultak.87 A gőzben szükségszerűen semleges 

töltésű részecskéknek kell jelen lenniük, amelyek vagy anion-kation párok, esetleg azok 

kisebb halmazai lehetnek, de imidazólium sók (31) esetén a protikus ionos folyadékokhoz 

hasonló módon a szabad karbén és sav keverékeként történő párolgás is elképzelhető.86 Ez 

utóbbi lehetőséget azonban Seddon kizárta, mivel 1-alkil-2,3-dimetilimidazólium (46), 

piridínium (26), illetve kvaterner ammónium- és foszfóniumsók is hasonló tenziót mutattak, 

amelyek esetén a szerzők a protontranszfert nem tartották elképzelhetőnek.86 Ezzel 

összhangban a fotoelektron-spektroszkópiai,87a FTR-ICR (Fourier-transzformációs 

ionciklotron rezonancia tömegspektroszkópia),87b LOSMS (Line Of Sight Mass 

Spectroscopy)87c kísérletek az anion-kation párokként való párolgást támasztják alá. E 

kísérletek mellett szintén a protontranszfer hiányára utal az 1-butil-3-metilimidazólium-

bisz(trifluorometánszulfonil)amid számításos kémiai módszerekkel meghatározott, 1-butil-3-

metilimidazol-2-ilidénre és bisz(trifluorometánszulfonil)aminra történő disszociációs 

energiája, mely – a kísérleti eredményekkel összhangban – igen nagynak (154,7 kJ/mol a 

B3LYP/TZVP szinten) bizonyult.88 

Az imidazol-2-ilidén 1.2. fejezetben bemutatott nagy bázicitása48-53 valóban jóval 

felülmúlja a gőz fázisban vizsgált ionos folyadékok anionjaiét,86-87 megakadályozva a 

kationról anionra történő protontranszfert. Azonban igen erős bázisok, mint pl. alkoholátok 

jelenlétében ez a reakció irreverzibilisen végbemegy,89 és a keletkező karbén az oldatból 

enyhe körülmények között (52-57 oC, 40 Pa) kidesztillálható.89c Ez alapján felmerül a kérdés, 

hogy gyengén bázikus anionok használatával (mint pl. acetát, fenolát, stb.) elérhető-e a 
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protikus ionos folyadékokhoz hasonlóan a szabad bázis (azaz karbén) és a megfelelő sav 

kialakulása? 

Bár erre irányuló közvetlen vizsgálat eddig nem történt,90 az ionos folyadékokon bázikus 

közegben végrehajtott kísérletek egyes eredményei mégis e folyamat lejátszódását 

valószínűsítik. Különböző imidazólium sókban oldott palládium-acetátból nátrium-acetát 

jelenlétében palládium karbénkomplexek keletkeztek,91 melyet az e vegyületekre jellemző 

katalitikus reakciók megfigyelése mellett röntgenkrisztallográfiás vizsgálatok is igazoltak.91a 

Érdemes megemlíteni, hogy az 1.3 fejezetben leírt benzoin kondenzációhoz4a nem csak 

hagyományos szerves oldószereket, hanem imidazólium alapú ionos folyadékokat is 

használnak oldószerként, így a szubsztrát, és amin bázis (pl. DBU) hozzáadása után maga az 

oldószer katalizálja a reakciót.92 A fent leírt kettes helyzetű H/D cserés reakciókhoz48a,73 

hasonló módon e reakciók is a szabad karbén jelenlétét feltételezik, noha ezt spektroszkópiai 

módszerekkel eddig nem sikerült igazolni. 

 
36. ábra. A 1,3-dialkil-2-metilimidazólium sók montmorillonit felszínén, vagy alkálifém 

hidridekkel történő deprotonálása 
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Szemben az általános vélekedéssel,86 mely szerint az 1,2,3-trialkilimidazólium sókból álló 

ionos folyadékok esetén nem merülhet fel a protontraszfer lehetősége, néhány irodalmi adat 

arra utal, hogy ezt a lehetőséget sem lehet kizárni. 1,2,3-trialkilimidazólium sók alkálifém 

hidridekkel93 vagy 400-550 oC-on montmorillonit felszínén95 – mely a felületén enyhén 

bázikus szilikátot tartalmaz94 – az imidazólium sókhoz hasonlóan deprotonálhatók, 2,3-

dihidro-1,3-dialkil-2-metilén-1H-imidazol származékok (47) keletkezése közben (36. ábra). 
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E vegyületek láthatóan analógok a Breslow-intermedierrel (44, 31. ábra), melynek stabilitása 

a szabad karbének katalitikus felhasználásának egyik legfontosabb pillére.4 Piridínium sók 

esetén deprotonálással a Hammick-intermedier (ld. 1.1 fejezet)  és piridínium-ilidek96 (48, 37. 

ábra) is keletkezhetnek.  

 
37. ábra. Piridínium-ilidek. 
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Az aprotikus ionos folyadékok esetén a számos erre utaló kísérleti adat ellenére elfogadott 

nézet, hogy a protontranszfer nem lehetséges. E reakció lehetőségét, illetve elősegítését ezért 

eddig alaposan nem vizsgálták, noha a karbének kiemelkedő katalitikus hatásának és az ionos 

folyadék oldószerek előnyös tulajdonságainak kombinációja érdekes lehetőségeket nyithat 

meg a katalítis területén. 
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3. CÉLKITŰZÉSEK 

Doktori értekezésem tárgya a karbénekkel kapcsolatosan az előző fejezetben leírt, az 

irodalomban eddig nem vizsgált problémák számításos kémiai vizsgálata. Célkitűzéseim az 

alábbi pontokban foglalhatók össze: 

 

1. A karbének stabilizálhatósága: 

- A Hammick-intermedier (piridin-2-ilidén) stabilizálhatóságának vizsgálata 

- Az oxazol-2-ilidén stabilizálhatóságának vizsgálata 

2. A karbének reakciói:  

- A szilícium-tetrahalogenidekkel való komplexképződés vizsgálata 

- Az imidazol-2-ilidén hidrolízise mechanizmusának felderítése 

- Semleges vegyületek ionos folyadékokban való képződésének vizsgálata 
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4. AZ ALKALMAZOTT MÓDSZEREK LEÍRÁSA97 

A jelen dolgozatban bemutatott munkát kvantumkémiai módszerek segítségével 

végeztem. E fejezet célja nem a kvantumkémia elméleti hátterének részletes bemutatása, 

hanem a különböző módszerek kvalitatív leírása, alkalmazhatóságuk és korlátaik 

összehasonlító ismertetése, mely az e területen nem jártas Olvasó számára is lehetővé teszi a 

dolgozat megértését. 

A dolgozathoz használt kvantumkémiai módszerek egy része az ún. ab initio módszerek 

közé sorolható, melyek alapja a nem-relativisztikus mikrorendszerek leírására alkalmas 

Schrödinger egyenlet. Ez az egyenlet azonban többelektronos, tehát kémiai szempontból 

érdekesebb rendszerekre csak több közelítés mellett oldható meg. Az első ilyen közelítés a 

Born-Oppenheimer tétel, mely az atommagok és elektronok mozgását választja szét. E tétel 

alapján, az energiát az atommagok koordinátáinak függvényében számíthatjuk, így jutunk a 

potenciálfelület fogalmához. Ezen a felületen a lokális minimumok jelentik az adott rendszer 

egyes izomereit, míg az elsőrendű nyeregpontok két minimum közötti legkisebb energiájú út 

legnagyobb energiájú pontjaként, azaz átmeneti állapotként értelmezhetők. A kvantumkémiai 

számítások legtöbb esetben e kritikus pontok keresésére irányulnak, mivel segítségükkel egy 

rendszer kémiai szerkezete, vagy egy reakció energiaprofilja is jellemezhető. A minimumok 

és ámeneti állapotok keresése az ún. geometria optimálással történik, melyben a keresett 

kritikus ponthoz vélhetően közeli geometriából indulunk ki, majd az első deriváltak (azaz az 

erők) kiszámítása után az egyes atommagokat a rájuk ható erők irányába mozdítjuk el. Ezt a 

folyamatot addig ismételjük, míg az atommagokra ható erők adott érték alá nem csökkennek. 

Az adott kritikus pont természetét megállapítandó az optimálás után minden esetben 

ellenőrizni kell a második derivált mátrix sajátértékeit (az ún. Hess-mátrixot): amennyiben az 

összes sajátérték pozitív, úgy minimumot, ha egy negatív, és a többi pozitív, akkor elsőrendű 

nyeregpontot találtunk. 

Az energia kiszámítását az egyelektron-közelítés teszi lehetővé, mely az elektron-elektron 

kölcsönhatásokat az egyes elektronok, és a többi elektron átlagos tere által előállított 
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elektromos tér közötti kölcsönhatásként írja le. Ez az elv képezi a Hartree-Fock (HF) módszer 

alapját. Az ún. Hartree-Fock-Rothaan módszerben további közelítést jelent, hogy a rendszer 

hullámfüggvényét valamilyen véges bázis, azaz egy függvénysorozat lineáris 

kombinációjaként építjük fel, mely a sokelektronos mikrorendszerek leírását kezelhetővé 

teszi. A megfelelő bázis kiválasztása számítások egy kritikus eleme, hiszen a kevés vagy nem 

megfelelő bázisfüggvényekből előállított hullámfüggvény nem írja le jól a rendszert, míg a túl 

nagy bázis (azaz túl sok függvény) a számítás időigényét növeli meg. 

A kis bázis különösen nagy hibát okoz asszociációs folyamatok energiájának 

számításakor, mivel az egymáshoz közel kerülő molekulák egymás bázisfüggvényeit is 

felhasználják a hullámfüggvényük felépítésénél, ezáltal az asszociáció energiája a hipotetikus 

végtelen bázison való számításhoz képest negatívabb lesz. Ezt a hibát „Basis Set 

Superposition Error”-nak, röviden BSSE-nek nevezik. Mértéke a Counterpoise módszer 

segítségével becsülhető meg, mely során a rendszert felépítő fragmensek energiáját egyenként 

a másik fragmens bázisfüggvényeinek jelenlétében is kiszámítjuk, melynek az energiát 

csökkentő hatása a BSSE értékét adja. 

Gyakran használják az ún. felhasított vegyérték (split valence) bázist, melyekben a belső 

héjak atompályáit egy-egy függvény, a vegyértékhéjak atompályáit két-két (kétszeres zéta 

bázisok), vagy három-három (háromszoros zéta bázisok) bázisfüggvény alkotja. Ilyen bázis 

például 6-31G bázis. Ebben az esetben a belső pályákat egy darab hat primitív Gauss-

függvényből álló függvény alkotja, míg a vegyértékhéjak egy-egy három darab, ill. egy-egy 

egy darab primitív Gauss függvényből álló pályából tevődnek össze. 

A bázisokat gyakran kiegészítjük polarizációs és diffúz függvényekkel. A polarizációs 

függvények a bázist növelő hatásukon túl azt flexibilisebbé teszik, azaz kis növeléssel is 

jelentősen javíthatunk a végtelen bázishoz való konvergencián. A 6-31G* (≡6-31G(d) ) bázis 

például azt jelenti, hogy a molekula minden atomján 6-31G bázist használunk, és a 

hidrogéneket kivéve minden atomra egy további készlet d pályát rakunk. A 6-31G** (≡6-

31G(d,p) ) bázis pedig az előző bázistól csak abban különbözik, hogy a hidrogén atomokra 3-
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3 p pályát helyezünk. A diffúz függvények (+) nagy kiterjedésűek, és gyenge kölcsönhatások, 

valamint anionok megfelelő leírásához nélkülözhetetlenek. 

A HF módszer azonban az egyelektron közelítés következtében végtelen bázison sem ad 

egzakt eredményt. E hibát korrelációs energiának hívjuk. A korrelációs energia megbecslésére 

irányuló módszerek (az ún. poszt-HF módszerek) közül a dolgozatomban is szereplő Møller-

Plesset (MP) és „Coupled Cluster” (CC) módszereket emelném ki. Az előbbi a korrelációs 

energiát a HF-hoz képesti (első-, másod-, harmadrendű stb.) perturbációként adja meg 

(rendre: MP2, MP3, MP4 stb.). Ezek közül a leggyakrabban az MP2 módszert használják, 

melynek számítási időigénye a HF-nél mindössze 25-50%-kal nagyobb, ám annál jóval 

pontosabb eredményt ad. 

A CC számítások során a HF hullámfüggvény és a belőle előállított gerjesztett 

hullámfüggvények segítségével újabb hullámfüggvényt állítunk elő, mely által a korrelációs 

energiát a hullámfüggvények közötti kölcsönhatásként értelmezzük. Attól függően, hogy 

hányszorosan gerjesztett hullámfüggvényeket veszünk figyelembe, megkülönböztetünk 

CCSD (kétszeres gerjesztések), CCSDT (egyszeres, kétszeres és háromszoros gerjesztések) 

stb. módszereket. Külön figyelmet érdemel a CCSD(T) módszer, melyben a háromszoros 

gerjesztések hatását a CCSD hullámfüggvényből kiindulva perturbációval becsüljük meg, 

jelentősen lecsökkentve a számítási időigényt. A CCSD(T) és CCSDT módszerek 

(megfelelően nagy bázisokkal) sokszor igen pontos eredményt adnak, ám számítási 

időigényük igen nagy, ezért csak kis rendszerekre használhatók. 

A jelen dolgozatban használt módszerek jelentős része az úgynevezett sűrűségfunkcionál 

(DFT) módszerek közé tartozik. Ezek az első és második Hohenberg-Kohn tételen alapulnak, 

melyek alapján a hullámfüggvény alapján történő leírás mellett az elektronsűrűség-

függvénnyel jellemezhető az adott rendszer. Az elektronsűrűség és a rendszer energiája 

közötti kapcsolatot megteremtő ún. funkcionálok két részből állnak: a korrelációs, és a 

kicserélődési funkcionálból, melyek változtatásával számos sűrűségfunkcionál módszer 

definiálható. Az egyik leggyakrabban (így e dolgozatban is) alkalmazott funkcionál a B3LYP, 
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mely Becke három paraméteres kicserélődési, valamint Lee, Young és Parr korrelációs 

funkcionáljából áll. A DFT módszerek nagy népszerűségüket elsősorban annak köszönhetik, 

hogy bár számítási időigényük nem nagy, mégis sokszor MP2 szintű eredményeket 

szolgáltatnak. Hátrányuk, hogy míg az ab initio módszerekre felállítható egyfajta hierarchia a 

különböző számítási szintek között, addig a DFT módszerek esetén a különböző funkcionálok 

alkalmazhatósága az adott rendszertől függ.  

Az elektronsűrűség topológiai vizsgálata, az ún. Bader-analízis98 segítségével érdekes 

kémiai információhoz juthatunk. Ezekben a pontokban az elektronsűrűség-függvény 

gradiense zérus, a Hess-mátrix sajátértékei pedig különböző előjelűek lehetnek. Ez utóbbi 

sajátértékek segítségével történik a kritikus pontok osztályozása: (A) az elektronsűrűségnek 

maximuma van az atommagokban, így ott a Hess-mátrix sajátértékeinek mindegyike negatív; 

(B) a kötéseknek - melyek az elektronsűrűség-maximumokkal rendelkező atommagokat kötik 

össze - létezik egy olyan pontja, amelyben az elektronsűrűség függvénynek két irányból (a 

kötésre merőlegesen) maximuma, egy irányból (a kötés irányából) minimuma van. Ezek a 

másodrendű nyeregpontok a kötések jelenlétét mutatják, ezért kötés kritikus pontoknak is 

nevezik őket. E pontok vizsgálata lehetőséget ad annak felderítésére, hogy két atomot között 

van-e kovalens kötés vagy sem. Az elektronsűrűség kötés kritikus pontban kapott értéke a 

kötés erősségével hozható kapcsolatba; (C) az elektronsűrűség függvény elsőrendű 

nyeregpontjai a gyűrűk középpontjában vannak, mivel itt az elektronsűrűségnek egy irányból 

maximuma, két irányból minimuma van. E pontokat gyűrű kritikus pontnak hívják (D) Az 

elektronsűrűség függvény minimumai a kalickák középpontjában jelennek meg, így nevük 

kalicka kritikus pont. 

A fenti módszerek számos kvantumkémiai programban elérhetők, a jelen dolgozathoz 

szükséges számítások jelentős részét a Gaussian 03 programcsomag99 segítségével végeztem 

el, kivéve a Bader-analízist, mely az AIM2000 programmal történt.100 Az ábrák 

elkészítéséhez a Chemdraw, és Molden101 programokat használtam. 
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Az optimálás után minden esetben ellenőriztem a második derivál mátrix sajátértékeit, 

hogy a kapot stacionárius pont jellegét megállapítsam. A hullámfüggvény stabilitását minden 

szerkezetnek valamely modellje esetén leellenőriztem. Az imidazol-2-ilidénekkel és imidazol-

2-ilidénekkel kapcsolatos számos elérhető számítási adat alapján megállapítható, hogy a 

multireferencia módszerek használata nem szükséges. Ezt az eddig számításos kémiailag nem 

vizsgált szerkezetek (piridin-2-ilidén, oxazol-2-ilidén) esetén a betöltött és betöltetlen pályák 

közötti energiakülönbség alapján állapítottam meg. 

A dolgozatban szereplő relatív energiaértékeket a számítások során kapott 

totálenergiákból számoltam. Amennyiben egy érték a BSSE-vel korrigált, azt a szövegben, 

illetve a vonatkozó táblázatban feltüntettem. 

A piridin-2-ilidén és az oxazol-2-ilidén stabilitásának vizsgálatakor e vegyületek 

aromásságát is jellemeztem. Ez az ún. korrigált izomerizációs stabilizációs energia (ISEc),102 a 

Bird-index (BI),103 valamint az ún. magtól független kémiai eltolódás (NICS)104 

kiszámításával történt. Az ISEc olyan izodemikus reakció, amellyel az aromásság okozta 

stabilizációt úgy becsülhetjük meg, hogy a vizsgált rendszer energiáját egy nem aromás 

izomer referenciaszerkezet energiájához hasonlítjuk. A mágneses árnyékolás mértékéből 

ugyancsak következtethetünk az aromásság mértékére. A NICS módszerrel a mágneses 

árnyékolást számítjuk ki a gyűrű középpontjában (NICS(0)) vagy a gyűrű középpontjától 

meghatározott távolságra (pl. 1 Å-re, NICS(1)). Amennyiben ez az érték negatív, akkor a 

vizsgált rendszer aromás, ha pozitív, akkor antiaromás, míg ha 0 akkor nem aromás. A Bird-

index a kötéshosszak alapján számolt kötésrendek szórását adja meg, olyan módon normálva, 

hogy abban az esetben, ha a kötésrendek szórása zérus (pl. benzol), a Bird-index 100, míg a 

hipotetikus nem aromás szerkezet esetén, melyben egyes és kettes kötések váltakozva 

helyezkednek el, értéke éppen 0. 
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5. AZ EREDMÉNYEK ISMERTETÉSE ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE 

5.1. KARBÉNEK STABILITÁSA 

5.1.1. A Hammick-intermedier stabilizálhatósága 

5.1.1.1. Az aromásság, mint a piridin-2-ilidén stabilitásának egyik támpillére 

A piridin-2-ilidén (25) hat -elektronja arra utal, hogy az aromásság jelentős szerepet 

játszik e vegyület stabilitásában, ezért előállíthatóságának lehetőségét vizsgálva e tulajdonság 

megismerése kiemelkedően fontos. Összhangban a korábbi számítási eredményekkel,36 a 

piridin ezen izomerje minimum a potenciálfelületen. A korrigált izomerizációs stabilizációs 

energia (ISEc)102 számításakor a piridin esetére az irodalomban leírtakhoz hasonlóan számos 

egyenlet felírható (38. ábra), melyek energiáját – a dién egységek anti-szin 

konformációváltozásának energiajárulékát kompenzálandó – III-VII egyenlet esetén a X, míg 

az VIII-IX egyenlet esetén a XI reakció energiájával korrigáltam (38. ábra). A B3LYP/6-

311+G** szinten így kapott ISEc értékek hasonló, -24 és -27 kcal/mol közötti, tehát igen 

nagynak mondható aromás stabilizációt jeleznek, összhangban az azonos szinten számolt 

Bird-index103 (BI = 76,8), NICS(0)104 és NICS(1)104 értékekkel (-5,6 ill. -9,1 ppm). Ezen 

értékek 25 aromásságát hozzávetőlegesen 20%-kal kisebbnek jelzik az izomer piridinhez 

képest (ISEc = -33 kcal/mol, BI = 97, NICS(0) = -6,8 ppm, NICS(1) = -10.2 ppm). 
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38. ábra. A piridin-2-ilidénre felírható, korrigált ISE reakciók, illetve az azok korrigálására 

használható egyenletek, valamint azok energiái (B3LYP/6-311+G** szionten, kcal/mol 

egységekben) 
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A piridin-2-ilidén aromás stabilizációját érdemes összevetni a két nitrogént tartalmazó, 

ugyancsak 6-aromás imidazol-2-ilidénével, mellyel kapcsolatban eddig igen különböző 

adatok jelentek meg az irodalomban (ld. 1.1 fejezet). Az imidazol-2-ilidénre felírható 

egyetlen, és az imidazolra felírható két ISE reakció a 39. ábrán látható. Ezek B3LYP/6-

311+G** szinten kapott energiája alapján az imidazol-2-ilidén esetén az imidazolhoz képesti 
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csökkenés 30%, bár a BI, NICS(0) és NICS(1) értékek alapján e különbség jóval kisebb 

(imidazol-2-ilidén: ISE = -14,4 kcal/mol, BI = 60, NICS(0) = -13,0 ppm, NICS(1) = -10,1 

ppm; imidazol: ISE = 20 kcal/mol, BI = 69, NICS(0) = -13,1 ppm, NICS(1) = -10.5 ppm). 

Érdemes megemlíteni, hogy az ISE – kiegyensúlyozottságánál fogva – az eddigieknél 

vélhetően megbízhatóbb becslést ad az imidazol-2-ilidén aromásságára, és érdekes módon jó 

egyezést mutat a II reakció alapján azonos funkcionállal számolt értékkel. A Hammick-

intermedier aromásságának stabilizáló hatása az ISE alapján kb. 10 kcal/mollal nagyobb, mint 

az imidazol-2-ilidén esetén, ami várhatóan részben ellensúlyozza, hogy 25-ben mindössze 

egyetlen -elektronküldő nitrogén stabilizálja a hipovalens szénatomot.  

 
39. ábra. Az imidazol-2-ilidén és az imidazol aromásságának becslésére felírt ISE reakciók és 

energiáik (B3LYP/6-311+G** szinten, kcal/mol egységekben) 
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5.1.1.2. A helyettesítés hatása a stabilitásra 

A nitrogén atom a legtöbb aminban piramisos térszerkezetet vesz fel, és kilapításához 5-7 

kcal/mol energia-befektetésre van szükség. Az aminokarbénekben – így a Hammick 

intermedierben is – a nitrogén planáris, ezért egy esetleges bomlási reakció (pl. dimerizáció) 

energiáját a nitrogén piramidalizációja kissé megnövelheti (40. ábra). Éppen ezért, 

amennyiben olyan szubsztituenst helyezünk a nitrogénre, amely a lehetséges 

bomlástermékekben is biztosítja a sík szerkezetet, a karbén stabilitásának növekedésére 
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számíthatunk. Ez legegyszerűbben nagy térkitöltésű csoportok bevezetésével történhet, ami a 

dimerizációval szemben a dimerben fellépő sztérikus hatások következtében további, a III. 

izodezmikus reakció energiájában meg nem jelenő stabilitást eredményez. Mivel e vegyületek 

vizsgálatának végső célja egy előállítható származék tervezése, és a karbének előállítása 

általában sóikból történik,1 érdemes olyan szubsztituenseket kiválasztani, melyekkel a 

megfelelő piridínium só szintézise ismert. Az ezen elvek alapján kiválasztott  

1-adamantil-,105a-b 1-(10-metilantracén-9-il)-,105c 1-bisz(trimetilszilil)metil- és 1-

mezitilpiridin-2-ilidén B3LYP/6-31+G* szinten számolt stabilitása összehasonlítva a 1-

metilpiridin-2-ilidénével105d a 41. ábrán látható. A bisz(trimetilszilil)metil-, és az 

adamantilcsoport stabilizáló hatása (III. alapján 94,8 és 93,6 kcal/mol) kissé nagyobb, mint a 

többi csoporté, ami valószínűleg a nitrogénre történő -elektronküldő tulajdonságaikkal függ 

össze. 

 
40. ábra. A nitrogén piramidalitásának feltételezett szerepe a Hammick intermedier 

dimerizációjában 

N

R

N

R
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41. ábra. A szénen történő szubsztitúció hatása a III. reakció alapján számolt stabilitásra 

különböző helyettesítők esetén (kcal/mol egységekben, a B3LYP/6-31+G* szinten) 

N
R

H CH3
SiSi

CH3

H3C
H3C

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3H3C

CH3

91,2 94,8 91,0 93,691,6 88,8  

A gyűrű szénatomjain különböző karakterű szubsztituensekkel való helyettesítés szintén 

jelentős hatással lehet a karbén stabilitására, melynek vizsgálata amino-, metoxi-, boro-, 

metil-, fenil-, és trifluorometil-csoportokat tartalmazó 1-metilpiridin-2-ilidén stabilizációs 

energiájának számításával történt (1. táblázat). Mint látható, a -elektronküldő amino- és 

kisebb mértékben a metoxicsoportok növelik, az alkil és aril szubsztituensek érdemlegesen 

nem befolyásolják, míg a -elektronszívó boro- és trifluorometil-csoportok jelentősen 

csökkentik a stabilitást. 

 
1. táblázat. A szénen történő szubsztitúció hatása a piridin-2-ilidén III. reakció alapján 

számolt stabilitására (a B3LYP/6-311+G** szinten, kcal/mol egységekben). 

R N
CH3

R

 
N
CH3

R

 

N
CH3

R

 
N
CH3

R

 

H 91,2 91,2 91,2 91,2 

-NH2 95,7 95,1 94,8 92,4 

-OMe 90,7 93,7 93,3 91,4 

-BH2 80,6 88,0 81,1 88,6 

-CH3 90,7 91,6 92,3 91,9 

Fenil 91,0 91,9 90,7 91,2 
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5.1.1.3. A lehetséges célvegyületek előállíthatósága 

A nitrogénen lévő helyettesítőn, illetve a gyűrű nem kettes helyzetében történő 

deprotonálás lehetőségét nem zárhatjuk ki. Ezért egy adott vegyület előállíthatóságának 

vizsgálatakor érdemes izomerjeinek energiáit is kiszámítani. 

 

42. ábra. Az 1-metilpiridin-2-ilidén lehetséges izomerei, és azok relatív energiája (B3LYP/6-

31+G* szinten, kcal/mol egységekben) 

N
CH3

N
CH3

N
CH3

N
CH2

N
CH3 CH3

N

0,0 -7,114,3 16,1 12,917,9  

A legegyszerűbb nitrogénen helyettesített származék 1-metilpiridin-2-ilidén esetén a 

karbén mellett számos más termék keletkezhet is a gyűrűn és a metilcsoporton történő 

protonlehasadással (42. ábra). Amint az előző fejezetben láthattuk, épp ez utóbbi folyamat 

szolgáltatja a legstabilabb izomert, amit a bisz(trimetilszilil)metilpiridínium származék esetén 

a szilil csoportok -elektronszívó és sztérikus hatása a kívánt karbénhez képest tovább 

stabilizál (-8,3 kcal/mol). E mellékreakció legegyszerűbben a nitrogén melletti szénen 

hidrogént nem tartalmazó csoportok használatával kerülhető el. Bár a hármas és négyes 

helyzetben történő deprotonálás termodinamikailag kevésbé kedvező, a nitrogénhez 

kapcsolódó szubsztituens sztérikus hatása miatt mégis elképzelhető, hogy kinetikai okokból e 

termékek keletkeznek. Mivel a hármas helyzetben deprotonált piridínium sóból a Hammick-

intermedier monomolekuláris H-átmenettel történő keletkezésének gátja igen magasnak 

adódott (E‡ = 62,1 kcal/mol, a B3LYP/6-311+G** szinten), a bimolekuláris reakció pedig 

sztérikus okok miatt vélhetően gátolt, a piridin-2-ilidén e vegyületeken keresztül történő 

előállítása nem valószínű. 
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A négyes helyzetben dimetilamino-csoporttal történő helyettesítés a hármas helyzetben 

deprotonált termékek relatív energiáját ugyan kissé csökkenti, de a piridin-2-ilidén kissé 

stabilabbá válik a piridínium-ilidnél is (43. ábra), mivel a dimetilamino csoport csökkenti az 

aminocsoporttal izoelektronos –CH2
- egység és az aromás -rendszer közötti kölcsönhatás 

mértékét. Amennyiben a hármas és ötös helyzetben történik a dimetilamino-csoportokkal való 

szubsztitúció, a hármas helyzetű deprotonálás megakadályozható, és a többi izomer relatív 

energiája is jelentősen megnő (44. ábra). Emellett a négyes és kettes helyzetben lévő proton 

levételét a kettes helyzetűhöz hasonló sztérikus hatások akadályozzák, elősegítve a 

termodinamikai kontroll érvényesülését. 

 

43. ábra. A 4-dimetilamino-1-metilpiridin-2-ilidén lehetséges izomerei, és azok relatív 

energiája (B3LYP/6-31+G* szinten, kcal/mol egységekben) 

N
CH3

N
CH3

N
CH3

N
CH2

N
CH3 CH3

N

N N N
CH2 N N N

0,0 1,85,4 9,2 15,420,4 1,4

N
CH3

N

 

44. ábra. A 3,5-bisz(dimetilamino)-1-metilpiridin-2-ilidén lehetséges izomerei, és azok 

relatív energiája (B3LYP/6-31+G* szinten, kcal/mol egységekben) 

N
CH3

N
CH3

N
CH3

N
CH2

N
CH3

N N N N
CH2

N N N N N
CH2

N
CH3

0,0 25,9 10,5 -1,9 21,1  

A harmadik dimetilamino-csoporttal történő szubsztitúcióval a metilcsoportok térigénye 

miatt az aminocsoportok a gyűrű síkjából kifordulnak, és így a -elektronküldő stabilizáló 

hatásuk nem érvényesülhet. Azonban a metilcsoportokat összekapcsolva egy kondenzált 
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gyűrűs szerkezetet alakítható ki, amely esetén a karbén izomerei számottevően 

destabilizálódnak (45. ábra). 

 

45. ábra. Három aminocsoporttal szubsztituált piridin-2-ilidén lehetséges izomerei, és azok 

relatív energiája (B3LYP/6-31+G* szinten, kcal/mol egységekben) 

N
CH3

NH
CH3

N
CH3

N
CH2

N
CH3

N N N N
CH

N N N N N

N N

N
H
C

N N
N
CH2

N
CH3

N N
CH2

N

0,0 26,527,9

11,8 6,1 25,0  

46. ábra. A Hammick intermedier deprotonálással történő előállításra javasolt származékai, 

és azok III izodezmikus reakcióval számolt stabilitása (B3LYP/6-31+G* szinten, kcal/mol 

egységekben) 

N

N N
N

108.7
49

N

N N

N

N

96.8
50

98.1
51  

Kombinálva a nitrogénen és szénatomokon lévő szubsztituensek stabilitásra és a 

deprotonálás szelektivitására való hatását, a legjobb célpontnak tűnő vegyület a 46. ábrán 

látható 49, melynek stabilizációs energiája igen nagy. Amennyiben a deprotonálás helyett más 

módszerrel történik az előállítás, 50 és 51 is ígéretes szintetikus célpontnak mutatkozik.
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5.1.2. Az oxazol-2-ilidén stabilitása és stabilizálhatósága* 

Mivel nyílt láncú amino-hidroxikarbéneket és amino-tiolkarbéneket már előállítottak, 

érdemes ezek III. reakció (19. ábra) alapján számolt stabilitását összevetni az oxazol-2-

ilidénre (17), valamint a megfelelően helyettesítve szintén stabil, nyílt láncú és gyűrűs 

diaminokarbénekre és tiazol-2-ilidénre számolt értékekkel (47. ábra). A 47. ábrán látható 

diagramon megfigyelhető, hogy a gyűrűbe zárás, illetve a gyűrűben egy kettőskötés 

kialakítása a stabilitás növekedését eredményezi X = S, X = O és X = NH esetén is. Emellett 

az oxigénnel helyettesített származékok ugyan minden esetben kisebb stabilizációt mutatnak 

az amino analógokhoz képest, ám a megfelelő kénvegyületeknél nagyobb stabilitással 

rendelkeznek.  

 
47. ábra. Oxigénnel és kénnel helyettesített aminokarbének III. izodezmikus reakció alapján 

számolt stabilitása (B3LYP/6-311+G** szinten, kcal/mol egységekben). 
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Érdemes megfigyelni 5 kiemelkedő stabilitását, mely 11-hez képest az aromás rendszer 

kialakításával jóval nagyobbat emelkedik, mint a tiazol- illetve oxazolszármazékok esetén, 

ami ez utóbbi vegyületek kisebb aromásságára utal. Ezzel összhangban a 2. táblázatban 

látható Bird-index és NICS(0), valamint a II. reakció energiája az imidazol-2-ilidénre jósolja 

                                                
* Kelemen Zsolt számításai, melyeket 2009-ben TDK dolgozatban foglalt össze (témavezető: Hollóczki O.). 
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a legnagyobb aromásságot, a tiazol-2-ilidénre valamivel kisebb, és az oxazol-2-ilidénre a 

legkisebb aromás stabilizációt. A piridin-2-ilidénnel ellentétben tehát az oxazol-2-ilidén 

stabilitásának nagy részét nem aromássága, hanem az oxigén és a nitrogén -elektronküldő 

karaktere adja. 

 
2. táblázat. Azólium sókból levezethető karbének aromássága a B3LYP/6-311+G** szinten. 

X Y
 

X Y 

Bird-
index 

NICS(0) 
(ppm) 

II. 
reakció 

(kcal/mol) 

NH NH 60 -13,0 -13,1 
NH S 57 -11,2 -9,0 
NH O 41 -9,2 -6,8 

 
A 47. ábrán látható, hogy III. reakció energiája 17-re a már előállított kalkogénnel és 

nitrogénnel helyettesített nyílt láncú származékok (14-16), az imidazolidin-2-ilidén (11) 

valamint a tiazol-2-ilidén (8) alapvázánál is nagyobbnak adódott, mutatva, hogy megfelelő 

helyettesítő csoportokkal e karbén dimerizációja várhatóan megakadályozható. Érdekes 

módon a gyűrű szénatomjain lévő hidrogéneket metilcsoportra cserélve a stabilitás kissé 

növekedett, anellált gyűrű hozzákapcsolásával nem változott, míg a vizsgált összes többi 

helyettesítő (halogének, fenil-, amino-, metoxi-, ciano-, boro-, trifluorometilcsoportok, és 

kondenzált gyűrű) a III. reakció energiájának csökkenését okozta (3. táblázat). A nitrogénen 

nagy térkitöltésű csoportokkal való helyettesítéssel szintén csak néhány kcal/molos 

stabilizációnövekedést sikerült elérni. A helyettesítés dimerizációval szembeni stabilitásra 

gyakorolt elhanyagolható hatása alapján megállapítható, hogy a megfelelő célvegyület 

kiválasztásánál az egyetlen szempont a nitrogénen lévő helyettesítő nagy mérete, mely a 

dimerizációt sztérikusan akadályozhatja. 
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3. táblázat. A szénen, illetve a nitrogénen való szubszitúció hatása 17, III. reakció alapján 

számolt stabilitására (B3LYP/6-311+G** szinten, kcal/mol egységekben) 

 

O

N
H

R1

R1  
 

R1 

Stabilitás 
(kcal/mol) 

H 96,1 
CH3 98,7 
Ph 96,3 
Cl 95,0 
CN 92,0 

OCH3 93,3 
NH2 95,3 
CF3 92,6 
BH2 93,4 

 
 

91,7 

 
 

96,1 

 
Az oxazol-2-ilidén esetén azonban nem csak a dimerizáció, de egy olyan cikloreverziós 

reakció is elképzelhető, amely során e vegyület acetilénre és izocianátra bomlik (48. ábra), 

ugyanis a dioxol-2-ilidén hasonló fragmentációja korábbi számítások alapján exoterm lehet.106 

Érdekes módon az ellenkező irányú reakcióval analóg folyamat közvetett bizonyítékok 

alapján elektronban szegény acetilének és szén-diszulfid között végbemegy, ugyanis e 

reakcióelegyből a feltételezhetően keletkezett karbén dimerjét izolálták (49. ábra).107 

 
48. ábra. Az oxazol-2-ilidén feltételezett cikloreverziós reakciója. 

N OR
RNCO +
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N
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Stabilitás 
(kcal/mol) 

H 96,1 
CH3 99,8 
Mezitil 100,8 
Tercbutil 101,4 
Szupermezitil 102,6 
Adamantil 101,2 
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N
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49. ábra. Szén-diszulfid és elektronszegény acetilének reakciója. 
COOR

COOR

CS2
S

SROOC

ROOC S

SROOC

ROOC S

S COOR

COOR
 

 
Az oxazol-2-ilidénre e reakció energiája B3LYP/6-311+G** szinten -1,4 kcal/molnak 

adódott, ám e folyamat molszámnövekedéssel jár, s ezért az entrópianövekedés következtében 

a reakció szabadentalpia azonos szinten (normál légköri nyomáson és 25 oC-on) -17,1 

kcal/mol adódott. Ez utóbbi érték mutatja, hogy a reakció termodinamikai feltétele teljesül. A 

cikloreverzió gátjára azonban 43,7 kcal/mol adódott, ami az oxazol-2-ilidénnek 

szobahőmérsékleten e reakcióval szembeni kinetikai stabilitását valószínűsíti. 

A szénen és nitrogénen történő helyettesítéssel azonban a reakció energiáját is 

befolyásolhatjuk, így különböző funkciós csoportok bevitelével az oxazol-2-ilidén e 

reakcióval szemben várhatóan termodinamikailag is stabilizálható. A reakció szabadentalpiája 

csökkentésének egyik kézenfekvő módja lehet a reakciót láthatóan jelentősen elősegítő 

entrópiaváltozás lecsökkentése, ami legegyszerűbben a nitrogénen lévő szubsztituens a gyűrű 

négyes helyzetű szénatomjához való kapcsolásával érhető el, melynek következtében a 

cikloreverziós reakció terméke egyetlen molekula lesz. Ezzel azonban épp a molekula 

dimerizációval szembeni stabilitásnövelésének egyetlen lehetőségét, a nitrogénen való 

szubsztitúciót foglaljuk el. A kétféle stabilizáció kombinációja, azaz a nagy térigényű, de a 

nitrogént és a szénatomot is összekapcsoló csoportok ugyan várhatóan mindkét kritériumnak 

megfelelnek, azonban szintetikus elérhetőségük várhatóan nehézkes, így részletes 

vizsgálatukat nem végeztük el. 
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4. táblázat. Az acetilénre és izocianátra történő bomlás energiája és szabadentalpiája 

(B3LYP/6-311+G** szinten, kcal/mol egységekben) 

 

O

N
H

R1

R1  

R1 

ΔE 
kcal/mol 

ΔG 
kcal/mol 

H -1,4 -17,1 

CH3 -4,6 -21,4 

Ph -8 -26,7 
Cl 2,7 -11 
CN -10,7 -24,2 

OCH3 8,3 -8,5 

NH2 -1,1 -17,5 

CF3 -1,3 -16,8 

BH2 -18,1 -31,5 
 
 

43,6 25,9 

 
 

33,2 14,4 

 
Az ezen túlmutató szubsztituenshatást vizsgáló számítások alapján ebben az esetben 

érdekes módon épp az N-szubsztitúció hatása mutatkozott kisebbnek, egyedül a legnagyobb 

méretű szupermezitil csoporttal helyettesített vegyület adott kiugróan negatív reakcióenergiát 

(4. táblázat). Ugyan azt várnánk, hogy ennek oka a termékben lévő aromás gyűrű és -NCO 

egység közötti konjugáció stabilizáló hatása, azonban a mezitilcsoport jóval kevésbé exoterm 

bomlása ezt megcáfolja. Ennek megfelelően a szupermezitilcsoport destabilizáló hatásának 

feltehetően sztérikus okai vannak, hiszen a keletkezett vegyületben lévő –NCO csoport jóval 

kisebb az oxazol gyűrűnél, ami a reakció energiájának negatívabbá válását okozza. Továbbá 

érdemes megfigyelni a metilcsoport elektronküldő karakterének kis mértékű stabilizáló 

 
 

R 

ΔE 
kcal/mol 

ΔG 
kcal/mol 

H   

CH3 1,4 -14,7 
Tercbutil -2,1 -18,3 

Mezitl -4,5 -19,8 
Szupermezitil -10,3 -27,6 

Adamantil -2,9 -18,7 
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N
H

O

N
H

O

N
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hatását, amit a tercbutil és adamantilcsoportok esetén a sztérikus hatások láthatóan 

ellensúlyoznak. 

A szénen történő szubsztitúció a reakció energiáját jelentős mértékben befolyásolja, így a 

–Ph, a –CN, vagy az üres p-pályával rendelkező –BH2 csoportok negatívabbá, míg a π-

elektronküldő –OMe csoport pozitívabbá teszik a reakció energiáját. Hasonló hatás fedezhető 

fel az oxazol-2-ilidén C=C egységét gyűrűbe foglaló molekulák esetén is, ahol a keletkező 

acetilén szénatomjai körül feszült, 180 foknál jóval kisebb kötésszögeket találunk, így pl. a 

benzo- és ciklohexanoszármazék bomlása során keletkező benzin és a ciklohexin esetén. E 

feszültségek pozitív előjelű reakció szabadentalpiában nyilvánulnak meg (4. táblázat). 

A fentiek alapján szintézisre leginkább a nitrogénen nagy térkitöltésű csoportokkal 

helyettesített 2,3,4,5,6,7-hexahidrobenzo[d]oxazol-2-ilidén származékokat javasolhatjuk, 

melyek várhatóan sem dimerizációval, sem cikloreverzióval nem bomlanak. 
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5.2. KARBÉNEK REAKTIVITÁSA 

5.2.1. Karbénekből származtatható ötös és hatos koordinációjú szilíciumvegyületek 

stabilitása és előállíthatósága 

5.2.1.1. Az ötös koordinációjú származékok 

Az 1.2. fejezetben bemutatott amin- és foszfinkomplexekhez hasonlóan a karbének is 

képezhetnek ötös (axiális és ekvatoriális, 50. ábra), és hatos (cisz és transz, 51. ábra) 

koordinációjú komplexeket szilícium tetrafluoriddal. E vegyületek stabilitását (azaz a 

komplex keletkezésének energiáját szilícium-tetrahalogenidből, és a karbén lignadumból) a 

B3LYP/6-311+G** szinten vizsgáltam, majd ezen értékeket néhány komplexen az MP2/6-

311+G** és CCSD(T)/cc-pVTZ//B3LYP/6-311+G** szinten végzett számításokkal 

ellenőriztem (5. táblázat). Látható, hogy nem csak az ismert ötös, hanem az eddig elő nem 

állított hatos koordinációjú származékok is stabilnak mutatkoztak. A DFT és MP2 

eredmények hasonlóak, s ezek ugyan a ciklopropén-3-ilidén komplexek esetén a CC 

eredményekhez képest jóval kisebb stabilitást jósolnak, az aminokarbénekre a különbség csak 

néhány kcal/mol. Ezek alapján a B3LYP/6-311+G** módszer e rendszerekre is a pontosság 

és a számítási időigény közötti ésszerű kompromisszumnak mutatkozik, s a stabilitást inkább 

alul, mint túlbecsüli, ezért a SiCl4 származékait már csak ezen a szinten vizsgáltam. 

 
50. ábra. Pentakoordinált, a karbént axiális (51) és ekvatoriális (52) pozícióban tartalmazó 

szilíciumkomplexek 
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51. ábra. Hexakoordinált, a cisz (53-55) és transz (56-59) szilíciumkomplexek 

 

Érdemes megfigyelni a karbének szerkezetének hatását az ötös koordinációjú komplex 

stabilitására. A vizsgált halogénnel és/vagy hidrogénnel helyettesített, a III izodezmikus 

reakció alapján kevéssé stabil45 karbének közül (CH2, CHF, CHCl, CF2, CCl2) csak a 

diklórkarbén SiF4-dal képzett komplexét sikerült optimálni, s ennek karbénekből és szilícium-

halogenidekből való képződési energiája is kicsinek adódott. A nagyobb stabilitású 

ciklopropén-2-ilidén, foszfino- és tiolkarbén közepesen jó, míg a legstabilabbnak tartott 

aminokarbének igen jó komplexképzőnek adódott, komplexeik képződési energiája az analóg 

ammónia, trimetilamin, piridin és trimetilfoszfin komplexekét jelentősen felülmúlja (ezek a 

B3LYP/6-311+G** szinten rendre -8,5; -8,2; -7,5 és -2,4 kcal/mol). Az aminokarbének 

komplexeinek stabilitása között számottevő különbségek nem láthatók, kivéve a piridin-2-

ilidént, amely SiF4-dal képzett pentakoordinált adduktjának stabilitása kiemelkedik a többi 

vizsgált vegyület közül. 
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5. táblázat. SiF4 penta- és hexakoordinált karbénkomplexeinek szabad karbénekből és 

szilícium-tetrafluoridból való képződésének energiája (B3LYP/6-311+G** + BSSE szinten, 

kcal/mol egységekben) 

Pentakoordinált Hexakoordinált 
karbén 

axiális ekvatoriális transzg ciszg 

CCl2 -4,3 - -13,3 -9,6 
ciklopropén-3-ilidéna,b -13,4 -10,4 -29,6 -22,9 
diaminociklopropén-3-ilidén -22,9 -21,1 -43,1 -37,1 
bisz(diizopropilamino)ciklopropén-
3-ilidén -26,6 -27,4 -49,2 - 

hidroxikarbénc -21,7 -17,1 -59,1 -51,1 
tiolkarbén -17,8 - -43,2 -37,8 
aminokarbénd -25,5 -20,8 -56,9 -50,6 
foszfinokarbén -15,3 -10,8 -33,5 -28,3 
diaminokarbéne,f -25,0 -25,4 -60,4 -52,6 
amino-metilkarbén -27,2 -23,2 -60,6 -51,4 
1,3,3-trimetilpirrolidin-2-ilidén -24,2 -25,3 -50,1 - 
tiazol-2-ilidén -19,4 -19,2 -46,0 -40,0 
imidazol-2-ilidén -25,0 -27,0 -57,5 -49,7 
1,3-dimetilimidazol-2-ilidén -23,0 -22,4 -52,2 -39,4 
piridin-2-ilidén -31,8 -33,0 -69,9 -61,7 
1-metilpiridin-2-ilidén -28,6 -22,3 -57,9 -48,6 

 
a MP2/6-311+G** stabilitások: -12.6, -8.3 és -30.6 kcal/mol az axiális, ekvatoriális és 

transz szerkezetekre. 
b CCSD(T)/cc-pVTZ//B3LYP/6-311+G** stabilitások: -18.3, -40.0 kcal/mol az axiális és 

transz szerkezetekre. 
c CCSD(T)/cc-pVTZ//B3LYP/6-311+G** stabilitás: -18.1 kcal/mol az axiális structure. 
d CCSD(T)/cc-pVTZ//B3LYP/6-311+G** stabilitások: -22.0, -16.9, és -52.4 kcal/mol az 

axiális, ekvatoriális és transz szerkezetekre. 
e MP2/6-311+G** stabilitások: -26.4, -26.2 és -66.5 kcal/mol az axiális, ekvatoriális and 

transz szerkezetekre. 
f CCSD(T)/cc-pVTZ//B3LYP/6-311+G** stabilitások: -23.5, -22.6, -59.8 kcal/mol az 

axiális, ekvatoriális és transz szerkezetekre.  
g A legstabilabb izomerre vonatkozó adatok. 
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6. táblázat. A karbének magános elektronpárjának energiája a B3LYP/6-311+G** szinten 

(eV egységekben) 

karbén EMP 
hidroxikarbén -10,18 
aminokarbén -9,53 
diaminokarbén -9,40 
tiazol-2-ilidén -10,19 
imidazol-2-ilidén -9,92 
1,3-dimetilimidazol-2-ilidén -9,67 
1,3,3-trimetilpyrrolidine-2-ilidén -8,82 
amino-metilkarbén -9,07 
ciklopropén-3-ilidén -10,12 
diamino-ciklopropén-3-ilidén -9,22 
piridin-2-ilidén -9,10 
1-metilpiridin-2-ilidén -8,90 

 
Mivel egy donor-akceptor kölcsönhatás kialakulásában a donor magános elektronpár 

energiája fontos tényező, megvizsgáltam, hogy a komplexek stabilitása mennyire függ össze a 

karbén magános elektronpárjának energiájával. Bár felfedezhető némi kapcsolat e két 

jellemző között, ám egyértelmű korreláció nem mutatható ki (6. táblázat), és a stabilabb 

karbének komplexeinek stabilitásában látható kis különbségeket a sztérikus, és egyéb hatások 

a magános elektronpár energiájánál jobban befolyásolják. 

A karbént axiális helyzetben tartalmazó szerkezetek energiája általában valamivel kisebb, 

bár e különbség nem túl nagy. A szilícium körüli pszeudorotáció gátja a ciklopropén-ilidén 

esetén 3,2 kcal/molnak adódott, tehát a két izomer valószínűleg egyensúlyi folyamatban 

alakulhatna át egymásba. Az aminokarbének SiF4 komplexei esetén a C-Si kötéshossz axiális 

helyzetben 1.997 és 2.042 Å, ekvatoriális pozícióban 1,938 és 2,003 Å között változik (7. 

táblázat). Érdekes, hogy a C-N atomtávolság az aminokarbénekben a komplex kialakuláskor 

a szabad karbénhez képest kis mértékben megrövidül (rendre 1,324, 1,321, és 1,339 Å az 

axiális és ekvatoriális komplexekben, illetve a szabad karbénben).  
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7. táblázat. A C–Si kötéshossz a SiF4 penta- és hexakoordinált karbénkomplexeiben a 

B3LYP/6-311+G** szinten (Å egységekben) 

pentakoordinált hexakoordinált 
karbén 

axiális ekvatoriális transza cisza 

CCl2 2,198 - 2,037 2,173/2,075b 
ciklopropén-3-ilidén 2,048 1,938 1,970 2,043 
1,3-bisz(diizopropilamino) 
ciklopropén-3-ilidén 1,994 1,914 1,985 - 

diaminociklopropén-3-ilidén 1,997 1,933 1,956 1,996/2,026b 
hidroxikarbén 2,022 2,000 1,966 2,004 
thiolkarbén 2,034 - 1,975 2,034 
aminokarbén 2,009 1,987 1,965 2,013 
foszfinokarbén 2,047 1,982 1,988 2,048 
diaminokarbén 2,042 1,996 1,987 2,038 
amino-metilkarbén 2,027 2,003 1,981 2,038 
1,3,3-trimetilpirrolidine-2-ilidén 2,044 1,944 2,022 - 
tiazol-2-ilidén 2,046 1,959 1,977 2,031 
imidazol-2-ilidén 2,002 1,938  1,954 1,998 
1,3-dimetilimidazol-2-ilidén 2,034 1,947 1,996 2,064 
piridin-2-ilidén 2,011 1,963 1,972 2,021 

1-metilpiridin-2-ilidén 2,034 1,955 2,011 2,071 
a A legstabilabb szerkezetekre vonatkozó adatok (ld. szöveg). 
b A legstabilabb cisz szerkezet nem szimmetrikus, ezért mindkét kötéshossz fel van tüntetve. 

 
Az amino-, hidroxi-, és tiolkarbének esetén a karbénen lévő csoport (XH) 

hidrogénatomjai, és a szilíciumon lévő fluorok közötti kis távolság (X–)H---F(–Si) 

hidrogénkötések jelenlétére enged következtetni, melyet a hidrogének és fluorok közötti kötés 

kritikus pontok jelenlétével sikerült igazolni. E hidrogénhidak erősségének – tehát az ebből 

fakadó, a komplex stabilitásában jelentkező hiba mértékének – becslésére az 52. ábrán 

látható, a karbén és a SiF4 között csak H---F kötést tartalmazó szerkezetek szeparált 

vegyületekből való képződésének energiáját is kiszámítottam. Ez aminokarbénre -1,2, 

hidroxikarbénre -2,5 tiolkarbénre pedig -1,0 kcal/molnak adódott (B3LYP/6-311+G** 

szinten). Figyelembe véve, hogy a hidrogénkötések erőssége a hidrogén körüli kötésszögtől 
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nagymértékben függ, és a komplexekben e szögek az ideális 180o-nál jóval kisebbek, a 

hidrogénhidak jelenlétéből fakadó hiba nem számottevő. Ennek ellenére érdemes 

megjegyezni, hogy mivel az ekvatoriális és axiális konformerek közötti energiakülönbség sok 

esetben csak néhány tized kcal/mol, az egyes izomerekben jelen lévő hidrogénhidak száma, és 

erőssége az izomerek relatív stabilitásának előjelét is befolyásolhatja. 

 
52. ábra. A halogének és az aminocsoport között kialakuló hidrogénhidak erősségének 

becslésére megvizsgált szerkezet 

 

8. táblázat. SiCl4 penta- és hexakoordinált karbénkomplexeinek szabad karbénekből és 

szilícium-tetrafluoridból való képződésének energiája (B3LYP/6-311+G** + BSSE szinten, 

kcal/mol egységekben) 

pentakoordinált hexakoordinált 
karbén 

axiális ekvatoriális transz 
CCl2 - - - 
ciklopropén-3-ilidén -6,5 -7,2 -30,1 
diaminociklopropén-3-ilidén -16,5 -17,3 -51,0 
1,3-bisz(diizopropilamino) 
ciklopropén-3-ilidén -19,7a -20,3a -38,6a 

aminokarbén -19,9 - - 
amino-metilkarbén -17,5 -17,8 -58,0 
1,3,3-trimetilpyrrolidine-2-ilidén - -17,3 -27,5 
diaminokarbén -13,7 -10,9 -53,2 
tiazol-2-ilidén -8,8 -8,7 -41,9 
imidazol-2-ilidén -15,4 -17,6 -56,2 
1,3-dimetilimidazol-2-ilidén - -12,6 -29,3 
piridin-2-ilidén -22,4 -21,9 -68,1 
1-metilpiridin-2-ilidén - -20,8 -40,4 

a: B3LYP/6-311+G**//B3LYP/6-31G* szinten kapott energiák 
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A SiCl4 adduktok a megfelelő SiF4 analógoknál ugyan 5-10 kcal/mollal kisebb stabilitást 

mutatnak (8. táblázat), ezen értékek még így is igen nagynak mondhatók a megfelelő amin és 

foszfin származékokra azonos szinten számoltakhoz képest (NH3: 0,1; NMe3: -1,2; PH3: -0,3; 

PMe3: 4,2 kcal/mol). A karbén szerkezete és a komplex stabilitása között a SiF4 származékok 

esetén leírtakhoz hasonló trend figyelhető meg, és az aminokarbének (különösen a piridin-2-

ilidén) képezik a legstabilabb komplexeket. 

 
9. táblázat. A C–Si kötéshossz a SiCl4 penta- és hexakoordinált karbénkomplexeiben a 

B3LYP/6-311+G** szinten (Å egységekben) 

pentakoordinált hexakoordinált 
karbén 

axiális ekvatoriális transz 
CCl2 - - - 
ciklopropén-3-ilidén 1,997 1,880 1,920 
diaminociklopropén-3-ilidén 1,964 1,894 1,902 
1,2-bisz(diizopropilamino) 
ciklopropén-3-ilidén 1,905a 1,897a 1,973a 

aminokarbén 1,976 - - 
amino-metilkarbén 2,019 1,920 1,972 
1,3,3-trimetilpyrrolidine-2-ilidén - 1,937 2,052 
diaminokarbén 2,079 1,942 2,000 
tiazol-2-ilidén 2,053 1,959 1,966 
imidazol-2-ilidén 2,020 1,943 1,948 
1,3-dimetilimidazol-2-ilidén - 1,937 2,057 
piridin-2-ilidén 2,027 1,970 1,969 
1-metilpiridin-2-ilidén - 1,936 2,066 

a: B3LYP/6-31G* szinten kapott távolságok 
 

Ellentétben a fluor analógokkal, ebben az esetben általában az ekvatoriális komplexek a 

stabilabbak, noha a különbség ez esetben sem jelentős. Ez a karbének apikofilicitásában 

mutatkozó különbség valószínűleg a halogének különböző méretével magyarázható. A 

sztérikus hatások – a C-Si-X kötésszögekkel összhangban – láthatóan nagyobbak az axiális 

helyzetben, mely esetben a karbénhez közel három másik ligandum helyezkedik el, míg 

ekvatoriális helyzetben csak kettő, ami a SiCl4 származékok esetén nagyobb destabilizációt 
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eredményez. Érdekes módon a kisebb stabilitás ellenére a Si-C kötéshosszak a SiCl4 

származékaiban hasonlónak, sőt, sok esetben rövidebbnek bizonyultak, mint a SiF4 analóg 

komplexei esetén (9. táblázat). 

Az 1,3-dimetilimidazol-2-ilidén SiCl4 komplexe a számítási eredmények ellenőrzése 

szempontjából különösen érdekes, mivel ez esetben a saját eredményeim összehasonlíthatók a 

kísérletileg vizsgált64 1,3,4,5-tetrametilimidazol-2-ilidén szilícium-tetrakloriddal képzett 

komplexével. Az axiális konformer optimálása mindig az ekvatoriális szerkezetbe konvergált, 

mellyel összhangban a kísérleti szerkezet is ekvatoriális pozícióban tartalmazza a karbént. 

 

5.2.1.2. A hatos koordinációjú származékok 

A hatos koordinációjú, karbénekből és szilícium-tetrahalogenidekből származtatható 

vegyületek számos konformerét sikerült optimálni a ligandumok relatív helyzetének 

változtatásával és forgatásukkal (51. ábra). A transz szerkezetek (53-55) minden esetben 

stabilabbnak adódtak a cisz izomereknél (56-59), összhangban az aminokkal és foszfinokkal 

képzett komplexekkel kapcsolatos kísérleti eredményekkel.68 

A transz szerkezetek közül 53 mutatkozik a legstabilabbnak, ám a karbénen nagyobb 

méretű csoport jelenléte esetén (pl. 1,3-dimetilimidazol-2-ilidén, 1-metilpiridin-2-ilidén) a 

halogénektől való nagyobb távolság elérése érdekében 55 válik a legalacsonyabb energiájú 

transz rotamerré. A legkisebb helyettesítőkkel rendelkező karbének (ciklopropén-ilidén, CHR 

típusú karbének) által képzett cisz izomerek esetén 56, majd ahogy a sztérikus hatások 

növekednek rendre 57 (CCl2, diaminociklopropén-ilidén), 58 (diaminokarbén, amino-

metilkarbén, imidazol-2-ilidén, piridin-2-ilidén) és 59 (1,3-dimetilimidazol-2-ilidén, 1-

metilpiridin-2-ilidén) válnak a legstabilabb cisz szerkezetekké. 

Ahogy az 5. és 8. táblázatban látható, a második karbén koordinációja 

termodinamikailag kedvező folyamat, és az esetek jelentős részében valamivel nagyobb 
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reakcióhőt mutat, mint az első karbénnel való komplexképződés. A SiCl4 származékok esetén 

csak azokat a transz rotamereket vizsgáltam, amelyek a SiF4 analógok esetén legstabilabbnak 

mutatkoztak. Érdekes módon a SiCl4 egy karbénnel képzett komplexéhez történő koordináció 

nagyobb energianyereséggel jár, mint a megfelelő SiF4 származék esetén, így a hatos 

koordinációjú komplexek stabilitása mindkét halogén esetén hasonlónak mondható. E 

szerkezetek stabilitása jelentősen meghaladja az ammónia, trimetilamin, piridin, foszfin, és 

trimetilfoszfin által képzett hasonló komplexekét (A SiF4 származékokra a B3LYP/6-

311+G** szinten rendre -21,6; -14,7; -18,6 és -4,9 kcal/mol). A Si-C kötéshosszak érdekes 

módon a SiF4 és SiCl4 transz származékaiban rövidebbnek bizonyultak, mint a megfelelő 

axiális ötös koordinációjú komplexekben. 

 

5.2.1.3. A karbénekből levezethető, hexakoordinált szilíciumszármazékok 

előállíthatósága 

A fentiekben láthattuk, hogy a karbének igen stabil penta- és hexakoordinált komplexeket 

képeznek szilícium halogenidekkel. A komplexek nagy stabilitása mellett egy lehetséges 

átalakulási reakció, a karbén szilícium-halogén kötésbe történő beékelődésének (53. ábra) 

energiáját is érdemes megvizsgálni. A legstabilabb pentakoordinált vegyületekhez képest 

megadott reakció energiák a 10. és 11. táblázatokban láthatók. Látható, hogy SiF4 esetén a 

reakció energiája általában pozitívabb, mint SiCl4 esetén, ami jól magyarázható a szilícium-

halogén kötések erőssége közötti különbségekkel. Bár a kevésbé stabil karbének esetén ez a 

folyamat exoterm, a stabilabb karbének esetén mindkét halogenidre endotermnek adódik. Ez 

utóbbiak közül néhány esetben a beékelődés termékét nem sikerült optimálni, mert az 

optimálás során átalakult 51 vagy 52 szerkezetté. 
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53. ábra. A vizsgált pentakoordinált szilíciumvegyületek izomerizációja a karbén Si-X 

kötésbe való beékelődésével. 

SiX4
R'

R

R'

R X

SiX3

51-52  

10. táblázat. Az 53. ábrán látható izomerizáció energiája SiF4 származékok esetén (kcal/mol 

egységekben) 

karbén E 
CCl2 -18,5 
ciklopropén-3-ilidén 2,7 
diaminociklopropén-3-ilidén 28,4 
1,2-bisz(diizopropilamino) ciklopropén-3-ilidén 36,4 
hidroxikarbén -7,4 
tiolkarbén -10,6 
aminokarbén 6,0 
foszfinokarbén -20,7 
diaminokarbén 29,3 
amino-metilkarbén 12,6 
1,3,3-trimetilpirrolidin-2-ilidén 19,1 
tiazol-2-ilidén 31,3 
imidazol-2- ilidén - 
1,3-dimetilimidazol-2-ilidén - 
piridin-2-ilidén 33,7 
1-metilpiridin-2-ilidén - 
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11. táblázat. Az 53. ábrán látható izomerizáció energiája SiCl4 származékok esetén 

(kcal/mol egységekben) 

karbén E 
ciklopropén-3-ilidén -16,3 
diaminociklopropén-3-ilidén 7,5 
1,2-bisz(diizopropilamino) ciklopropén-3-ilidén - 
aminokarbén -12,7 
amino-metilkarbén -8,4 
1,3,3-trimetilpirrolidin-2-ilidén 7,8 
diaminokarbén 7,9 
tiazol-2-ilidén 8,1 
imidazol-2- ilidén - 
1,3-dimetilimidazol-2-ilidén - 
piridin-2-ilidén - 
1-metilpiridin-2-ilidén - 

 

A hexakoordinált vegyületek tervezésénél a karbén megfelelő kiválasztása 

kulcsfontosságú. A fentiek alapján várhatóan a stabilabb (ezáltal könnyebben is kezelhető) 

karbének komplexei disszociációval és beékelődéssel szemben is ellenállóbbak. Emellett a 

hexakoordinált szilíciumszármazékokban fellépő nagy sztérikus zsúfoltság csökkentése 

érdekében a hipovalens szénatom mellett kisméretű csoportokkal helyettesített karbének 

kiválasztása indokolt. 

Az 1,3,3-trimetilpirrolidin-2-ilidén szilíciummal nem képez stabil komplexeket, noha a 

gyűrűs alkil-aminokarbének átmenetifémekkel szemben az imidazol-2-ilidénnél jobb 

komplexképzők. A piridin-2-ilidént eddig még nem sikerült előállítani, és a szintézisre 

javasolt szerkezetek igen nagyméretű csoportokat tartalmaznak (ld.: 4.1.1. fejezet), ami a 

hexavalens szerkezet stabilitásának jelentős csökkenését okozhatja (vö.: piridin-2-ilidén és 1-

metilpiridin-2-ilidén kompexeinek stabilitása, 5. és 8. táblázat). Ennek megfelelően a 

legalkalmasabb ligandumoknak az 1,3-dimetilimidazol-2-ilidén és az 1,2-

bisz(diizopropilamino)ciklopropén-3-ilidén tűnnek. E karbének komplexeinek stabilitása a 5. 
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és 8. táblázatban láthatók. A második karbén koordinációjának energiája mindkét halogenid 

és karbén esetén nagyobbnak adódott, mint az elsőé, de az entrópia faktor befolyásolhatja a 

nagyobb koordinációjú vegyületek stabilitását. Megjegyzendő, hogy bár a gázfázisú entrópia 

számítása lehetséges a rezgési frekvenciákból számított állapotösszeg alapján, oldatokban 

lejátszódó reakciók esetén ez inkább csak becslésként értelmezhető. Ez a szilícium aminokkal 

képzett adduktjainak számításakor a kísérletekkel ellentmondásba ütközött, így pl. az ismert 

röntgenszerkezetű fenantrolin-SiX4 komplexekre (41) negatív disszociációs szabadentalpiát 

jósoltak.70e A pentakoordinált 33 szerkezetek izolálása imidazol-2-ilidén és SiCl4 1:1 arányú 

keverékéből64 arra utal, hogy a hexakoordinált szerkezetek nagyobb stabilitását az entrópia 

tényező ellensúlyozza, de valószínű, hogy nagyobb karbén : SiCl4 arányt alkalmazva a 

hexakoordinált szerkezetek is előállíthatók. 

 

Megjegyzés 

A karbének szilíciumkomplexeivel kapcsolatos eredmények elektronikus publikálása után 

hívták fel a figyelmünket a cambridge-i röntgendiffrakciós adatbázisban szereplő, ám eddig 

nem publikált szerkezetre,108 amelyet épp egy imidazol-2-ilidén-származék SiCl4-gyel képzett 

hexakoordinált komplexéről készítettek. A szerkezetre való hivatkozást mint „Note added in 

Proof”-ot jelentettük meg közleményünkben. Érdemes megemlíteni, hogy közleményünk 

megjelenése után mindössze három hónappal megjelent egy publikáció, amelyben az 1,3-

bisz(diizopropil)fenilimidazol-2-ilidén SiF4-dal és SiBr4-dal képzett penta- és hexakoordinált 

komplexeinek szintézisét és szerkezetét mutatták be.109 A röntgenkrisztallográfiás mérésekkel 

meghatározott szerkezetek a számításainkkal jó egyezést mutattak a következő szempontok 

alapján: (A) a karbén SiF4-dal képzett pentakkordinált szerkezetben axiális pozíciót foglal el, 

ellentétben a SiCl4-dal kapcsolatos korábbi irodalmi adatokkal. (B) a hexakoordinált 

szerkezetek 55-nek megfelelő (51. ábra) konformációval rendelkeznek. 
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5.2.2. Az imidazol-2-ilidének hidrolízise 

A hidrolízisben a víz nem csak a szubsztrát szerepét töltheti be. Proton donorként 

bázisokkal (pl. az imidazol-2-ilidénnel) sót (imidazólium-hidroxidot) képezhet, míg az ionos 

intermediereket és termékeket hidrogénhidak kialakításával vagy az oxigén magános 

elektronpárjának donálásával stabilizálhatja. Ezek mellett jó protonvezető képességével a 

protonvándorlással járó reakciók aktiválási energiáját jelentősen lecsökkentheti,57 ahogyan a  

–H, –Me, –CN, –Cl és –F csoportokkal helyettesített karbének esetén ezt kimutatták.56 

A reakcióban részt vevő vízmolekulák száma ezeket a hatásokat, és így a reakció 

mechanizmusát és kinetkáját is jelentősen befolyásolhatja, ezért a hidrolízis számítását 

különböző számú vízmolekula jelenlétében végeztük el. Noha a reakcióban részt vevő 

molekulák száma, és a víz koncentrációja között nincs egyértelmű összefüggés, 

általánosságban megállapítható, hogy nagyobb nedvességtartalom esetén a több vízből álló 

hidrogénhidas szerkezetek kialakulásának esélye nagyobb, így e modellek nem csak 

módszertani, de kémiai jelentést is hordoznak.110 

A fent leírtak alapján a nyomokban nedvességet tartalmazó szerves fázisban, vagy a 

levegő nedvességtartalmának hatására lejátszódó hidrolízis megértése céljából a reakció 

mechanizmusát egy, kettő illetve három vízmolekula jelenlétében vizsgáltam. A vizes 

közegben lejátszódó reakció modellezésére 5b körül egy vízmolekulákból álló szolvátburkot 

állítottunk össze, azzal a feltételezéssel, hogy a legtöbb kedvező (hidrogénhidak az oldószer 

és az oldott anyag között) és kedvezőtlen (pl. a poláros oldószer és az apoláros oldalláncok 

között) kölcsönhatás e modellel figyelembe vehető. E modell szilil éterek és sziloxánok 

hidrolízisének vizsgálatakor a kísérleti eredményekkel az implicit módszereknél (pl. PCM) 

lényegesen jobb egyezést mutatott.57c 
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5.2.2.1. Reakció egy vízmolekula jelenlétében 

A modellvegyületként használt 5b egy vízmolekula jelenlétében végbemenő 

hidrolízisének köztitermékei és átmeneti állapotai, valamint ezek B3LYP/6-311+G** szinten 

kapott relatív energiái a 54. ábrán láthatók. A reakció első lépésében egy igen erős (9,6 

kcal/mol) hidrogénhíd alakult ki a vízmolekula egyik hidrogénje és a karbén magános 

elektronpárja között (két vízmolekula között azonos szinten 5,8 kcal/mol a kötés erőssége). 

Érdekes módon e szerkezetben (60b) a víz a karbén gyűrűre merőleges szimmetriasíkjából 

kissé kimozdul, és oxigénje láthatóan az egyik metilcsoport felé orientálódik. A metilcsoport 

és az oxigén közötti kölcsönhatást a megfelelő kötés kritikus pont jelenlétével is sikerült 

igazolni, melyben az elektronsűrűség ( = 0,008) hozzávetőlegesen 20%-a két vízmolekula 

között kialakuló hidrogénhíd kötés kritikus pontjában, azonos szinten kapott értéknek. A –H, 

–Me, –CN, –Cl és –F  csoportokkal helyettesített karbének esetén leírt Ckarbén – OH2 típusú 

szerkezetet, melyben a víz oxigénjének magános elektronpárja alakít ki datív kötést a 

karbénnel,56 nem találtam, ezek optimálására tett kísérletek során a rendszer mindig 60b-vé 

alakult. E különbség a fenti, kevésbé stabil45 karbénekhez képest56 a két -elektrondonor 

nitrogén karbén elektrofilitását csökkentő hatásával magyarázható, mely hatást az imidazol-2-

ilidének aromás jellege tovább erősíti. Szintén ebbe a szerkezetbe konvergáltak az 1,3-

dimetilimidazólium-hidroxidként jellemezhető geometriákból indított optimálások is, 

összhangban az irodalomban korábban közölt eredményekkel.58 
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54. ábra. 5b egy vízmolekulával való reakciójának energiaprofilja a B3LYP/6-311+G** 

szinten (kcal/mol egységekben) 

 

A hidrogénhidas szerkezetből kiindulva az O-H kötésbe történő beékelődéssel a csak négy 

vegyértékű szénatomokat tartalmazó 27b addukt alakul ki. Az e szerkezethez vezető, nagy 

energiájú átmeneti állapotban a vándorló hidroxid anion egység az egyik metilcsoporttal való 

kölcsönhatás következtében a gyűrű szimmetriasíkjából elmozdul. A telített vegyértékű 

addukt érdekes módon hasonló energiájú, mint 60b, ami jól mutatja az aromásság, és a -

elektronküldő csoportok 5b-t stabilizáló hatásának mértékét. Érdemes megemlíteni, hogy az 

előzőleg közölt58 energiakülönbség e két szerkezet között ugyanezen a szinten kb. 3 

kcal/mollal nagyobb, ami 27b jelen izomerjének az irodalomban közöltnél nagyobb 

stabilitásával magyarázható. 

Az ekvimoláris mennyiségű vízzel való reakció irodalomban kísérletileg azonosított 

terméke (28b), és 27b közötti közvetlen átalakulás átmeneti állapotát ugyan nem találtam, de 

a gyűrű nyílásával és egy ezzel párhuzamosan az oxigénről a nitrogénre történő 

hidrogénátmenettel a termék Schiff-bázis izomeréhez (61b) vezető, nagy energiájú átmeneti 

állapotot sikerült optimálni. A két lehetséges termék kis energiája ugyan a reakciót 
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termodinamikailag kedvezővé teszi, ám a folyamat e két lépés igen nagy gátjának 

következtében vélhetően kinetikailag gátolt. 

A további reakciók számításához alkalmazható módszer kiválasztása érdekében a 

köztitermékek, és az őket összekötő átmeneti állapotok optimálását számos módszerrel 

(B3LYP, B3PW91, B971, PW91, MPW1K, MP2) elvégeztem (12. táblázat). A reakció 

energiaprofilja minden esetben hasonlónak adódott, noha a diffúz függvények jelentős 

szerepét mutatja, hogy a beékelődés aktiválási energiája B3LYP/6-311G** szinten jóval 

nagyobb, mint a B3LYP/6-311+G** szinten. Valószínűleg ez az oka, hogy e lépés gátjára 

CCSD(T)/cc-pVTZ//B3LYP/6-311+G** szinten kiugró értéket kaptam. További diffúz 

függvények alkalmazásakor azonban a relatív energiák egy módszer esetén sem változtak meg 

0,1 kcal/molnál nagyobb mértékben (vö. B3LYP/6-311+G** és B3LYP/6-311++G** 

értékek). Érdemes külön kiemelni, hogy a B3LYP/6-31+G* és B3LYP/6-311+G** 

geometriákon végzett B3LYP/6-311+G** energiaszámítás a relatív energiákban 0,1 

kcal/molon belüli eltérést eredményezett, mutatva, hogy az esetleges nagyobb rendszerek 

számításánál elegendő kisebb bázison optimálni a szerkezeteket, melyekre nagyobb bázison 

történő energiaszámítással a fentiekhez hasonló minőségű eredményeket kaphatunk. 
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12. táblázat. 5b egy vízmolekulával való reakciója köztitermékeinek és átmeneti állapotainak relatív energiája különböző számítási szinteken 

(kcal/mol egységekben) 

  

5b
 +

 v
íz

 

60
b 

TS
 

27
b 

TS
 

61
b 

28
b 

B3LYP/6-31+G* 10,1 0,0 24,3 -2,8 29,5 -17,8 -20,3 
B3LYP/6-311G** 12,6 0,0 31,4 0,4 31,0 -12,5 -13,1 
B3LYP/6-311+G**//B3LYP/6-31+G* 9,6 0,0 25,7 0,6 32,3 -13,9 -14,1 
B3LYP/6-311+G** 9,6 0,0 25,7 0,7 32,3 -13,8 -14,1 
B3LYP/6-311++G** 9,6 0,0 25,6 0,6 32,3 -13,8 -14,1 
B3PW91/6-311+G** 9,4 0,0 26,9 -1,3 31,5 -12,7 -12,5 
B3PW91/6-311++G** 9,4 0,0 26,8 -1,3 31,6 -12,7 -12,5 
B971/6-311+G** 10,4 0,0 27,2 -0,7 32,3 -12,8 -13,3 
B971/6-311++G** 10,3 0,0 27,1 -0,8 32,2 -12,9 -13,4 
PW91/6-311+G** 11,9 0,0 22,6 -1,1 26,4 -14,4 -13,0 
PW91/6-311++G** 11,9 0,0 22,5 -1,1 26,4 -14,4 -13,0 
MPW1K/6-311+G** 9,9 0,0 29,2 -4,6 35,1 -11,7 -11,9 
MP2/6-311+G** 10,3 0,0 28,2 -1,0 33,8 -7,4 -9,9 
MP2/6-311++G** 10,3 0,0 28,0 -1,1 33,7 -7,4 -10,0 
CCSD(T)/cc-pVTZ//B3LYP/6-311+G**  10,5 0,0 35,2 2,9 33,1 -10,3 -12,6 
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A Denk és munkatársai által közölt kísérleti eredményekkel47 való jobb 

összehasonlíthatóság érdekében a metilcsoportokkal szubsztituált vegyület reakciójának 

köztitermékeinek, és az azokat összekötő átmeneti állapotok geometriáját felhasználva a 

tercbutil származék egy vízmolekulával való reakcióját is megvizsgáltam. Míg 27c (1,9 

kcal/mol), 61c és 28c (mindkét izomerre -12,8 kcal/mol), valamint a gyűrűnyílási átmeneti 

állapot (30,9 kcal/mol) relatív energiája hasonló a metil analóg esetén kapott értékekhez, a 

beékelődési reakció aktiválási energiája jelentősen csökkent (18,6 kcal/mol), feltehetően a 

nagyszámú stabilizáló alkilcsoport jelenléte következtében. Ez arra enged következtetni, hogy 

nagy térkitöltésű csoportokkal szubsztituált imidazol-2-ilidének esetén nyomnyi víz 

jelenlétében az O-H kötésbe történő beékelődés várhatóan egyensúlyi folyamat (55. ábra), 

míg az addukt további bomlását megakadályozza a gyűrűnyílás nagy gátja. 

 

55. ábra. Nagy térkitöltésű csoportokkal szubsztiuált 5 egy vízmolekulával való reakciójának 

várható egyensúlyi folyamata 
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5.2.2.2. Reakció két illetve három* vízmolekula jelenlétében 

5b két illetve három vízmolekulával való reakciójának első lépésében egy 

hidrogénkötéses rendszer alakul ki (60bv2 és 60bv3), melyek közül a legstabilabb szerkezetek 

az 56. és 57. ábrákon láthatók. E szerkezeteknek a többinél nagyobb stabilitása a 

metilcsoportokkal kialakított hidrogénhidakkal értelmezhető, melyeket a kötés kritikus pontok 

jelenléte igazol. E H-kötések erősségét jól mutatja, hogy bár a három vízmolekulából álló 

hidrogénhidas rendszer legstabilabb izomerében a három molekula egy gyűrűt alkot, a karbén 

                                                
* 5b három vízzel lejátszódó reakciójának számítását Terleczky Péter végezte el 
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jelenlétében a szénnel közvetlen kapcsolatban nem álló két vízmolekula közötti hidrogénhíd 

felnyílik, hogy az oxigének a metilcsoportokkal kölcsönhatásba kerülhessenek. Érdekes 

módon három vízmolekula jelenlétében az imidazólium-hidroxid szerkezetet (62bv3) is 

sikerült megtalálni, melynek energiája a 60bv3-nál csak néhány kcal/mollal nagyobb. A 

vízmolekulák számának növelésével várhatóan ez az ionos szerkezet a 60bv3-hoz képest 

stabilizálódik. Így a négy illetve öt vízmolekulát tartalmazó rendszerek esetén 62b relatív 

energiája 1,3 kcal/molról rendre 0,7 illetve -1,4 kcal/molra csökken (58. ábra). A poláris 

oldószerek szintén az ionos 62b-t stabilizálják nagyobb mértékben, amit a THF oldószert 

PCM energiaszámítások segítségével figyelembe véve 62bv3 kapott -1,6 kcal/mol relatív 

energiaérték is mutat. 

 
56. ábra. 5b két vízmolekulával való reakciójának energiaprofilja a B3LYP/6-311+G** 

szinten (kcal/mol egységekben) 
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57. ábra. 5b három vízmolekulával való reakciójának energiaprofilja a B3LYP/6-311+G** 

szinten (kcal/mol egységekben) 

 

 
58. ábra. 27b destabilizációja és 62b stabilizációja 60b-hez képest a vízmolekulák számának 

függvényében a B3LYP/6-311+G** szinten (kcal/mol egységekben) 

 

 
A beékelődés gátja jelentősen lecsökken a második (és harmadik) vízmolekula 

hozzáadásával, az átmeneti állapotban a vándorló negatív töltésű hidroxid iont stabilizáló 

hidrogénhidak kialakulása következtében. Az így keletkező adduktok (27bv2-1 és 27bv3-1) 

relatív energiája 4,7 illetve 8,4 kcal/mol. E relatív energiaértékek jóval nagyobbak, mint az 
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egy vízmolekula esetén kapott 0,7 kcal/mol, és a vízmolekulák számának növekedésével a 

destabilizáció is növekszik. Érdemes megjegyezni, hogy a „nem reagáló” vízmolekulák 

elmozdulásával a 27bv2 és 27bv3 számos izomere képezhető, az 56. és 57. ábrákon az 

átmeneti állapotból kiinduló IRC számítással kapott szerkezetek vannak feltüntetve. 27b 

vízmolekulák számának növelésével mutatkozó destabilizációja azonban a legstabilabb 

izomerek (27bv2-2 és 27bv3-2) esetén is megfigyelhető, relatív energiájuk 0,7 kcal/molról 3,5 

illetve 5,2 kcal/molra növekszik két, illetve három vízmolekula jelenlétében (58. ábra). Ez 

arra enged következtetni, hogy bár a 60b, 62b és 27b közötti gátak lecsökkennek, 62b 

stabilitása megnő a jelenlévő vízmolekulák számának növelésével, és az egyetlen termék az 

imidazólium hidroxid lesz. 

Noha ezekben az esetekben sikerült megtalálni a 27b és 28b közötti közvetlen átalakulás 

átmeneti állapotát, ez érdekes módon jóval nagyobb energiájúnak adódott (37,4 és 36,6 

kcal/mol két illetve három vízmolekula esetén), mint a 61b-hez vezető átmeneti állapot 

(rendre 24,5 és 21,6 kcal/mol), ezért a reakció feltételezhetően ez utóbbi mechanizmus szerint 

megy végbe. A gyűrűnyílás gátja két illetve három vízmolekula jelenlétében jóval 

alacsonyabb, mint egy vízmolekulával. A második vízmolekula stabilizáló hatását mutatja a 

gyűrűnyílás átmeneti állapotában kapott C–N kötéstávolságok csökkenése 2,119 Å-ről 1,579 

Å-re. A folyamatban az egyik „nem reagáló” vízmolekula protoncsatornaként szerepel, míg a 

másik a hidroxilcsoporthoz koordinálódva közvetlenül nem vesz részt a reakcióban. Ezzel 

összhangban két és három vízmolekula jelenlétében e lépés gátja hozzávetőlegesen 

megegyező, ami arra utal, hogy további vízmolekulák jelenlétében nem várható az átmeneti 

állapot relatív energiájának jelentős csökkenése. 

A termékek stabilitása ez esetben is biztosítja a reakció hajtóerejét, noha 28b-nél 61b 

kissé stabilabbnak mutatkozott. A reakció gátjai nagynak adódtak, összhangban a tapasztalt 

kis reakciósebességgel. A köztitermékek és átmeneti állapotok energiáját a tercbutil csoportok 
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jelenléte csak kis mértékben befolyásolja, de THF oldószer PCM modellel való 

figyelembevételével a kísérletekben kimutatott termék47 két, illetve három vízmolekula 

jelenlétében is 0,6 kcal/mollal stabilabbnak adódott 61c-nál, noha e különbségnél az 

alkalmazott módszer hibája vélhetően nagyobb. 

 

5.2.2.3. Reakció vizes oldatban* 

A fejezet elején leírt szolvátburok kezdeti geometriájának felépítése a lineáris 

hidrogénhidak és az összes vízmolekula oxigénje körüli tetraéderes szerkezet megtartásával 

történt. Az így kialakított, pentamerek és hexamerek hálózatából felépülő, 30 vízből álló héj a 

karbén és a vele hidrogénkötésben lévő, „reagáló” vízmolekula számára teljes fedést 

biztosított (60bv31). A vízmolekulák burokban való orientációja a rendszer stabilitását 

valamennyire befolyásolhatja, ezért az összes szerkezet optimálása azonos felépítésű a 

vízburokból kiindulva történt. 

Az ebből a szerkezetből a reagáló vízről való protonátmenettel kialakított imidazólium-

hidroxid (62bv31-1) 6,1 kcal/mollal stabilabbnak adódott, mint 60bv31. Érdemes megjegyezni, 

hogy többszörös hidrogénátmenettel számos hasonló energiájú izomer képezhető, melyben 

csak a hidroxid anion helyzete változik, pl. a 59. ábrán látható 60bv31-2 szerkezet, melynek 

60bv31-1-hez képest csak 1,8 kcal/mollal kevésbé stabil. 

Érdekes módon a 27bv31 addukt szolvátburokban való optimálása közben a C–O kötés 

minden esetben felhasadt, és a rendszer 62bv31-be konvergált. E szerkezetet sem más 

geometriából kiindulva, sem kisebb lépésközzel sem sikerült optimálni. Mivel az energia az 

optimálás során a kötéshossz növekedésével monoton csökkent, arra következtethetünk, hogy 

az adduktból vizes oldatban hidroxid anion eliminációjával gát nélkül imidazólium só 

keletkezhet. E folyamat hajtóereje – a fentiekkel összhangban – feltehetően az ionpár 

                                                
* 5b szolvátburokban lejátszódó reakciójának számítását Terleczky Péter végezte el 
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szerkezet nagyobb szolvatációs energiája. A nyílt láncú termékek (61bv31 és 28bv31) energiája 

az imidazólium sónál nagyobbnak adódott (4,7 és 5,4 kcal/mol). A fentiek jó összhangban 

vannak az imidazólium ionok vizes közegben való stabilitásával.54 

 

59. ábra. 5b harmincegy vízmolekulával való reakciójának feltételezett köztitermékei, és 

relatív energiái (B3LYP/6-311+G**//B3LYP/6-31+G* szinten, kcal/mol egységekben). A 

reagáló vízmolekula és a hidroxid anion zöld színnel látható. 

 

 
A hidroxid addíciójának lehetőségét hígabb vizes oldatokban ab initio 

molekuladinamikával is vizsgáltuk.* A modell 5b 15 Å oldalhosszúságú, kocka alakú, 

megfelelő sűrűségű vízzel teli elemi cellába helyezésével, majd a vele átfedő vízmolekulák 

kitörlésével készült. E rendszer geometriájának optimálása után az egyes atomokhoz a 

zéruspont rezgések alapján véletlenszerűen sebességeket rendeltünk. A rendszert ezután 5000, 

1 fs-os lépéssel 300 K-re melegítettük, majd a szimuláció 5000 lépése alatt ezen a 

hőmérsékleten tartottuk. 

                                                
* Az ab initio molekuladinamikai számításokat dr. Szieberth Dénes végezte el 



78 

 

60. ábra. A reagáló vízmolekula oxigénje, és az imidazol gyűrű kettes helyzetű szénatomja 

közötti távolság (Å) változása az idő függvényében  5b reakciója során 105 vízmolekula 

jelenlétében 

 

A karbén gyorsan (700 fs alatt) protonálódott, majd a szimuláció teljes időtartama alatt 

protonálva maradt. A keletkező hidroxid anion oxigénje, és az imidazólium kation kettes 

helyzetű szénatomja közötti távolság az idő függvényében ábrázolva a 60. ábrán látható. A 

diagram általánosan növekvő trendet mutat – melyben a diszkrét ugrások a hidroxid anion 

protonátmenettel történő vándorlásához köthetők – míg a távolság a 7-11 Å tartományt el nem 

éri, mely intervallumban a szimuláció végéig oszcillál. Ez arra enged következtetni, hogy az 

imidazólium kation és a hidroxid anion külön szolvatálódik, ami a további reakciót 

megakadályozza, jó egyezésben a szolvátburokban történt számításokkal, melyek során a 

legstabilabb szerkezetnek a szolvatált imidazólium ion adódott. 

 
5.2.2.4. Az 1,3-dimetilimidazolidin-2-ilidén (11b) hidrolízise. 

Mivel az aromásság az imidazol-2-ilidén stabilitásában jelentős szerepet játszik,20-22 e 

tulajdonság feltehetően a hidrolízis energiaprofilját is jelentősen befolyásolja, a kísérletileg 

bemutatott47 reakciósebességbeli különbségekkel összhangban. E hatás mértékének 

felderítésére 11b hidrolízisének mechanizmusát szintén megvizsgáltam. A reakciók 
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köztitermékei egy, két és három vízmolekula esetén hasonlónak adódtak az 5b-nél leírtakhoz 

(61-62. ábra). 

 
61. ábra. 11b egy vízmolekulával való reakciójának energiaprofilja a B3LYP/6-311+G** 

szinten (kcal/mol egységekben) 

  
 

62. ábra. 11b két vízmolekulával való reakciójának energiaprofilja a B3LYP/6-311+G** 

szinten (kcal/mol egységekben) 
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63. ábra. 11b három vízmolekulával való reakciójának energiaprofilja a B3LYP/6-311+G** 

szinten (kcal/mol egységekben) 

 

 

11b és 5b egy, kettő és három vízből álló halmazzal képzett hidrogénhídjának erőssége 

ugyancsak hasonló. További hasonlóság, hogy három vízmolekula jelenlétében a 

protonátmenettel keletkező imidazolidínium hidroxid szintén a potenciálfelület minimumának 

adódott. Ennek relatív energiája, és keletkezésének gátja az aromás rendszer esetén kapotthoz 

közeli érték, mutatva, hogy a telített és telítetlen gyűrűs karbén protonaffinitása hasonló. 

Ezzel szemben a vízzel képzett adduktok (29b) és a hidrolízis nyílt láncú termékei (30b) kb. 

10 kcal/mollal stabilabbak a kiindulási vegyülethez képest, mint a megfelelő imidazol 

analógok. Ez az energiakülönbség – mely jól összemérhető az imidazol-2-ilidén aromás 

stabilizációjára I reakció (8. ábra) alapján kapott 13-15 kcal/mol értékkel – a beékelődési 

reakciókat két és három víz jelenlétében is exotermmé teszi. 

Érdekes módon a beékelődés gátja egy vízmolekula jelenlétében hasonlónak adódott 

mindkét karbénre, amely arra utal, hogy ebben az esetben átmeneti állapokat ugyanaz a hatás 

destabilizálja, ami következésképpen nem lehet az aromásság. Ez a destabilizáló hatás inkább 

az O–H kötés elszakítása, összhangban 5b beékelődési átmeneti állapotának planáris, tehát 

várhatóan aromás szerkezetével. A jelenlévő vízmolekulák számának növelésével azonban e 
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lépés gátja jóval gyorsabban csökken a telített szubsztrát esetén. A három vízmolekulával való 

reakcióban a telített (tehát nem aromás) vegyületre az intermedierek esetén tapasztalt 

különbségekhez hasonlóan a gát azonos szinten kb. 10 kcal/mollal alacsonyabb. Mindez 

összhangban van a Denk csoportja által közölt nagy reakciósebességbeli különbségekkel. A 

fentiek arra utalnak, hogy 5 hidrolízise során a vízmolekula O–H kötésének elszakításával 

keletkező hidroxid anion további vízmolekulák általi stabilizálásával az aromásság válik a 

beékelődés sebességét leginkább meghatározó tényezővé. 

Az ötös gyűrű szén-szén kötésének rendje a gyűrű felnyílásának átmeneti állapotát 

láthatóan szintén befolyásolja, mivel az egy vízmolekulával való reakcióban e lépés 

vízaddukthoz viszonyított gátja jóval nagyobb a telített vegyület esetén. Mivel ebben a 

lépésben a C–N kötés kezdeti elszakadása egy negatívan töltött amid egységet eredményez az 

átmeneti állapotban, mely a reakciókoordináta mentén protonátmenettel továbbhaladva 

rendeződik át a termékké, a beékelődés termékéhez képest megnőtt gát jól értelmezhető a 

kettőskötés amid egységre ható stabilizáló hatásával. Ugyanakkor ez az ionos szerkezet 

hidrogénhidak kialakításával már egy további vízmolekula jelenlétében is stabilizálódhat, ami 

a telített vegyület esetén a gát jelentős csökkenésében nyilvánul meg. Ezért két illetve három 

vízmolekula jelenlétében az egyes kötés nagyobb flexibilitása miatt a gyűrű felnyílásának 

gátja a telítetlen vegyület esetén jóval alacsonyabbá válik. 

 
64. ábra. 11b harmincegy vízmolekulával való reakciójának köztitermékei, és relatív energiái 

a B3LYP/6-311+G**//B3LYP/6-31+G* szinten (kcal/mol egységekben) 
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Az aromásság 5b vizes közegben mutatott viselkedésében való szerepét felderítendő, 11b 

hidrolízisét is megvizsgáltuk az elsődleges szolvátburokban. A telítetlen analógnál 

alkalmazott vízburok e vegyület esetén is teljes fedést biztosított, összhangban az „oldott” 

molekulák méretének elhanyagolható különbségével (64. ábra). A szolvatált karbén-víz 

hidrogénhidas szerkezet optimálása egy protonátmenettel a megfelelő sóhoz konvergált 

(64bv31). A vízzadukt (29bv31) ez esetben a potenciálfelület minimumának adódott, ennek 

energiája a 64bv31-énél valamivel nagyobb (3,9 kcal/mol). A nyílt láncú termék (30bv31) 

energiája 55bv31-hez képest 10,4 kcal/mollal kisebb volt, ami a nem aromás karbén esetén 

gyűrű felnyílásával való bomlás lehetőségét valószínűsíti. A telített szerkezetkhez képesti 

különbség arra utal, hogy a szolvatáció önmagában nem stabilizálja eléggé az ionos azólium 

sót, és ehhez az aromásság stabilizáló hatása szintén szükséges. Ezért az imidazol-2-ilidén 

gyűrűjének vizes közegben, illetve az imidazólium sók bázikus vizes közegben való 

ellenállósága az aromásság és a szolvatáció együttes hatásának tekinthető. 

 

5.2.2.5. Az imidazol-2-ilidének hidrolízisének kísérleti vizsgálata* 

Az 1,3-bisz(2,6-diizopropilfenil)imidazol-2-ilidén (5d) THF-d8 és C6D6 oldószerekben, 

0,5-4 ekvivalens víz jelenlétében végzett hidrolízisét a fent részletezett számítási eredmények 

ismeretében NMR spektroszkópia segítségével vizsgáltuk a Stuttgarti Egyetemen Dietrich 

Gudat kutatócsoportjában. E munka kezdeti fázisában egy hónapos kinttartózkodásom során 

magam is részt vettem. A korábban közöltekkel47 ellentétben a termék számításokkal 

megjósolt mindkét tautomerjét (61d és 27d, 65. ábra) sikerült kimutatni, melyek arányát a 

használt oldószer határozta meg: míg benzolban a 27d csak nyomokban látható, THF-ben a 

víz mennyiségétől függően akár kétszeres mennyiségű is lehet a tautomer vegyülethez képest. 

                                                
*  Dietrich Gudat és Georgios Mourgas mérései 
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E különbség a Denk által végzett kísérletekhez képest valószínűleg a terc-butil és a 2,6-

diizopropilfenil szubsztituensek különböző elektronikus hatásával magyarázható.111 Míg e 

termékek benzolban stabilnak mutatkoztak, THF-ben kis mértékben tovább hidrolizáltak a 

megfelelő 1,2-diaminoetén keletkezése közben (65. ábra). Az NMR spektroszkópiai mérések 

alapján a reakció az irodalomban a terc-butil származéknál taglaltaktól47 eltérően viszonylag 

gyorsan lejátszódott, mivel a nyílt láncú vegyületek a reagensek összekeverése után néhány 

órával már kimutathatók voltak. Noha kvantitatív kinetikai mérések nem történtek, a víz 

mennyiségének növelésével a reakciósebesség láthatóan megnőtt. 

 
65. ábra. 5c hidrolízise 0,5-4 ekvivalens vízzel 
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Bár a reakció egyetlen köztitermékét sem sikerült közvetlenül kimutatni, a felvett 

spektrumok alaposabb elemzése számos érdekes információval szolgál a reakció kezdeti 

szakaszáról. Mindkét oldószer esetén az 1H NMR spektrumokban a karbénen és a termékeken 

kívül az el nem reagált víz jele is felismerhető. Ennek kémiai eltolódása érdekes módon 

különbözött a víz THF-ben és benzolban mérhető, irodalomból ismert értékeitől, és a karbén : 

víz arány növelésével az kisebb térerő felé tolódott. A benzolban felvett spektrumok esetén 

egy második, ugyancsak vízhez rendelhető csúcs is megjelent. A két jel a szerves és vizes 

fázis NMR csőben szabad szemmel is látható elkülönülése alapján a két különböző fázisban 

lévő vízhez rendelhető. A jelek integráljai alapján a szerves oldószerben lévő víz és karbén 

koncentrációja megegyezett, így a mintába bemért karbén és benzol mennyiségének 

ismeretében a benzolban oldott víz koncentrációjára 0,15 M érték adódik. Ez érdekes módon a 

tiszta benzolra vonatkozó oldhatóságnak több mint háromszorosa. A száraz oldószerekben 
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felvett spektrumokhoz képest a víz jelenlétében az összes jel kismértékű, de észlelhető 

megváltozását tapasztaltuk, melyek közül 1:1 karbén : víz arány esetén a legnagyobb a 

hipovalens szénatom kémiai eltolódásának száraz benzolban mérhető 220,4 ppm-ről 217,2 

ppm-re való csökkenése volt. 

 
66. ábra. 5a négyes és ötös pozíciójú H/D cseréjének feltételezett mechanizmusa112 
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A reakcióelegyek kétdimenziós 1H EXSY spektrumai az imidazol-2-ilidén gyűrűje és a 

víz közötti reverzibilis, dinamikus protoncserét mutatnak a gyűrű 4-es (és 5-ös) pozíciójában. 

Ehhez hasonló izotópcseréket már 5c esetén protikus oldószerekben, pl. metanolban vagy 

vízben kimutattak,112 és a folyamatra a protonálódás/deprotonálódás mechanizmust 

javasolták, melyben a reakció köztitermékei az imidazólium kationon kívül annak négyes és 

ötös helyzetben deprotonált származékai (66. ábra). Az imidazólium kation jelei karbének 

jelenlétében nem észlelhetők, mert a két vegyület között nagy sebességű, dinamikus 

protonátadás történik, így a spektrum csak a jelek populációval súlyozott átlagát mutatja.60 Az 

imidazólium kation és a karbén kémiai eltolódásainak nagy különbsége azonban lehetővé 

teszi, hogy a jelek átlagaként megjelenő spektrumból a két szerkezet mennyiségének arányát 

megállapítsuk. Mivel a víz hozzáadására a jelek csak kis mértékben tolódtak el, az 

imidazólium kation (illetve a 32 típusú szerkezetek, ld. 23. ábra) jelentős mennyiségben való 

jelenlétét kizárhatjuk. Ezért a spektrum változásait – figyelembe véve, hogy a legnagyobb 

különbség a víz hozzáadásával a kettes helyzetű szénatom jeleiben adódott, és a víz 

oldhatósága 5d jelenlétében jelentősen megnőtt – sokkal inkább magyarázhatjuk 60d 

jelenlétével. E szerkezetre utalnak az infravörös spektrumban 3660 cm-1, 3151 cm-1 és 3121 

cm-1 hullámszámoknál megjelenő gyenge abszorpciós sávok, melyek a karbén száraz 
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benzolos oldatának, és a vízzel telített benzol spektrumából is hiányoztak. A három rezgési 

sáv megjelenése arra utal, hogy a karbénnek több típusú vizes komplexe van jelen az 

oldatban. 

A 20 mg karbén >290 ekvivalens vízzel és < 40 % mennyiségű THF-fel előállított 

keverékében a hidrolízis teljesen más módon zajlott le. Az oldat pH-ja a reagensek 

hozzáadása után 12-13-ra nőtt, amely a reakció pillanatszerű lejátszódására utal. A 13C 

spektrumban megjelenő 126,1 ppm (C2) és 132,3 ppm (C4,5) jelek alapján az imidazólium-

hidroxid keletkezett, mely a reakció egyetlen terméke volt. Az imidazólium kation kettes 

helyzetű hidrogénjének jele érdekes módon nem látszott a spektrumban, amely a proton e 

lúgos közegben végbemenő dinamikus kicserélődésével magyarázható. A spektrumok több 

nappal később sem mutattak a gyűrű felnyílására utaló jelet, ezért – feltételezve, hogy nagy 

vízfelesleg esetén a gátak nem növekednek a nyomnyi vízzel lejátszódó reakciókhoz képest – 

a számításokkal összhangban e folyamat energetikai szempontból vélhetően nem kedvező. 

Mivel láthatóan különbözik a szerves oldószerben és a vizes közegben lejátszódó reakció 

terméke, a reakciót különböző, 4 és 300 ekvivalens közötti vízmennyiség jelenlétében is 

elvégeztük, azt megállapítandó, hogy milyen vízmennyiség mellett mutat változást a reakció. 

E kísérletsorozatban a karbén száraz THF-es oldatához lépésenként vizet adtunk, és az oldat 

1H és 13C spektrumát minden lépés után felvettük. E kísérletek -35 oC-on történtek, hogy a 

reakciót lelassítsuk. 

A kezdeti NMR spektrumok alapján az oldatban a karbén volt jelen legnagyobb 

mennyiségben, ám mellette az azonnal (bár kis mennyiségben) megjelenő nyílt láncú 

termékek is láthatók. A felvett spektrumokat összehasonlítva ez utóbbi jelek intenzitásának 

lassú növekedése volt látható, de az e vegyületekre jellemző kémiai eltolódásokban nem 

mutatkozott változás. Ezzel szemben a karbén jeleiben jelentős elmozdulást tapasztaltunk, 

melyek a négyes (ötös) helyzetű hidrogének, és a hipovalens szénatom esetén voltak a 
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legnagyobbak. E két jel változása a hozáadott víz mennyiségének függvényében a 67. ábrán 

látható. 

 
67. ábra. 5d négyes (ötös) helyzetű protonjának és kettes helyzetű szénatomjának kémiai 

eltolódása a hozzáadott víz mennyiségének függvényében, -35 oC-on. 

 

A „titrálási görbe” elején a jelek gyors változása látható (67. ábra), mely kb. 10 

ekvivalens vízmennyiség mellett telítésbe tart. A nagyobb vízmennyiségek felé haladva (20 és 

60 ekvivalens víz között) egy jóval nagyobb ugrás látható, amely végül ismét telítést mutat. 

Figyelembe véve, hogy a nagyobb vízmennyiségek esetén mért kémiai eltoldások az 

imidazólium kationéhoz közelítenek, a görbe késői szakaszában látható gyors, de folyamatos 

elmozdulás arra enged következtetni, hogy ezekben az elegyekben a karbén és az imidazólium 

kation különböző arányú keveréke van jelen, melyek egymással, és feltehetően más 

szerkezetekkel dinamikus egyensúlyban vannak. A megfigyelt eltolódások e két molekula 

150

160

170

180

190

200

210

220

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Equivs. H2O

d(
13

C)

7,2

7,4

7,6

7,8

8

8,2

8,4
d(

1 H
)



87 

populációval súlyozott átlagaként adódnak, így e folyamatos változás az imidazólium 

hidroxid arányának növekedésére utal, ami a titrálás utolsó szakaszában válik a fő termékké. 

Érdemes külön kiemelni, hogy noha a karbéneket vízzel szemben általában igen érzékenynek 

gondolják, e mérések alapján 40-60 ekvivalens víz mellett is jelentős mennyiségű 

elreagálatlan karbén van jelen az oldatban. A görbe kezdeti szakaszának lefutása azonban nem 

magyarázható az imidazólium hidroxid képződésével, ezért egy (vagy több) egyéb 

vegyületnek is jelen kell lennie a folyamatban. Mivel a kémiai eltolódások e szakaszon látható 

kis változása arra utal, hogy e köztitermék szerkezete hasonló 5d-hez, ezért ezt a jelenséget 

5d és víz közötti hidrogénhidas szerkezetek jelenlétével értelmezhetjük. 

A kísérletsorozat végén kapott, kb. 20% vizet tartalmazó oldat szobahőmérsékleten nem 

mutatkozott stabilnak, mivel a karbén (vagyis imidazólium hidroxid) gyűrűjének lassú 

felnyílását figyeltük meg, szemben a fent leírt, karbén hidrolízisével nyert, <40% THF-et 

tartalmazó vizes imidazólium hidroxid oldatok stabilitásával. E különbség vélhetően azzal 

magyarázható, hogy az előbbi oldatban jelentős mennyiségű nem protonált karbén is jelen van 

a szerves oldószer nagyobb aránya következtében. 
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5.2.3. Semleges vegyületek keletkezésének lehetősége ionos folyadékokban 

A 1.4 fejezetben leírt protontranszferek vizsgálatához a három kationtípus modelljeként 

használt 1,3-dimetilimidazólium (31b), 1,2,3-trimetilimidazólium (46b) és 1-etilpiridínium 

(26e) kation deprotonálási energiáját számoltam ki a B3LYP/6-31+G* szinten (68. ábra). A 

vizsgálandó rendszerek hasonlítanak a karbén-víz reakció intermediereire, ezért 

megállapítható, hogy e módszer alkalmas a geometria optimálására, és az általános trendek 

felismerésére. 

 
68. ábra. A vizsgált kationok deprotonálási energiái a B3LYP/6-31+G* szinten 
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A számolt protonálási energiák mind 250 kcal/mol feletti értékek, ami alapján a vizsgált 

semleges töltésű rendszerek mindegyike szuperbázisnak tekinthető (68. ábra). 31b-ra kapott 

érték viszonylag jó egyezést mutat a korábbi számításos (259,5 kcal/mol a B3LYP/6-

311+G(2p,2d)49 valamint 258,7 kcal/mol a CBS-QB350 szinten) és kísérleti (az 1-etil-3-

metilimidazólium sóra 251,3 kcal/mol)52 eredményekkel. Érdekes módon 46b deprotonálási 



89 

energiája 31b-nál csak néhány kcal/mollal nagyobb. A 26c kettes helyzetű deprotonálása 

ennél hozzávetőlegesen 8 kcal/mollal több energiát igényel, ám a 6-7 kcal/mollal stabilabb 

piridin-ilid (48e) keletkezésének energiája 46b deprotonálási energiájához hasonló 

tartományba esik. Ez utóbbi szerkezet stabilitása a deprotonálással keletkező (planáris) –CH2
- 

egység aromás rendszerrel való kölcsönhatásával magyarázható, mely az izoelektronos 

anilinhez hasonló elektronszerkezetet kölcsönöz e molekulának. 

Az előző fejezetben láthattuk, hogy a hidroxid anion (nem vizes közegben) az 

imidazólium kation kettes helyzetű szénatomjára addícionálhat. Ehhez hasonló módon a 

piridínium kation nagymértékű elektrofilitása következtében Grignard-reagenssel, butil-

lítiummal, NaCN-dal, NaOH-dal és NaNH2-dal addíciós reakciókat mutat a proton leadása 

helyett (69. ábra).113 E reakciók ismeretében látható, hogy a semleges vegyületek keletkezési 

lehetőségének felderítéséhez az anion kationra való addíciójának vizsgálata is szükséges. Az e 

reakciókra való hajlam a kation elektrofilitását jellemzi, melynek mértéke pl. egy hidridion 

addíciójának energiájával becsülhető meg (70. ábra). A hidridion addíciója minden esetben 

igen exotermnek adódott, ami részben a Coulomb erők következménye. Az anion 1,3-

dimetilimidazólium sókhoz való affinitása kb. 10 kcal/mollal kisebb, mint a piridíniumsók 

esetén. Az imidazólium gyűrűn kettes helyzetben, elektronküldő metilcsoportokkal való 

helyettesítése a kationt stabilizálja, így a trimetilimidazólium kation esetén az addíció még 

kevésbé exoterm. 

 
69. ábra. Piridínium kationok addíciós reakciói nukleofil anionokkal 
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70. ábra. A vizsgált kationok hidridion felvételének energiái a B3LYP/6-31+G* szinten 
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A három kationtípust és különböző anionokat tartalmazó izolált ionpárok esetén a 

protonátmenet és az addíció vizsgálatára az izolált ionpárok különböző izomerjeinek 

energiáját számítottam ki. Az egyes szerkezetek relatív energiáját a legkisebb energiájú 

deprotonált kationra (5b, 47b, 48e) és szabad savra történő disszociáció energiájaként adtam 

meg. 

 

5.2.3.1. 1,3-dimetilimidazólium sók 

Az imidazólium kation deprotonálása a kation deprotonálási energiája mellett az anion 

protonaffinitásától is függ, mely alapján a vizsgált vegyületeket három csoportba oszthatjuk 

(13. táblázat). Az első csoportba a kevésbé bázikus anionokat tartalmazó vegyületeket 

sorolhatjuk (Eprot < -340 kcal/mol), melyek esetén kizárólag ionos szerkezeteket (65, 71. 

ábra) sikerült optimálni. E szerkezetekben az anion a kettes helyzetű hidrogénhez vagy 

szénhez orientálódik (72. ábra),114 nagyobb oldalláncokkal rendelkező anionok (pl. 
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(CF3SO2)2N-) esetén mindkettőhöz. Nagy disszociációs energiájuk (13. táblázat) miatt 

disszociáció várhatóan nem megy végbe, bár a bázikusabb anionok felé haladva az értékek 

jelentősen csökkennek. 

 

71. ábra. 1,3-dimetilimidazólium sók vizsgált izomerei 
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72. ábra. Az anionok általános orientációja az 1,3-imidazólium kationhoz a klorid példáján: a 

kettes helyzetű hidrogénhez (balra) és a kettes helyzetű szénatomhoz (jobbra) való 

kapcsolódás 

 

A közepesen bázikus anionok esetén (-360 kcal/mol < Eprot < -340 kcal/mol) az ionos 65, 

és az izomer hidrogénhidas 66 szerkezetet (71. ábra) is sikerült optimálni. E vegyületek 

disszociációs energiája minden esetben 20 kcal/mol alatti és az anion protonaffinitásával 

egyre csökken, ami az előző csoporthoz képest könnyebb disszociációt jelez. A 66 

szerkezetek energiája ugyan szintén csökkenő tendenciát mutat, ám a változás mértéke jóval 

kisebb, így a bázikusabb anionok esetén – a gyenge hidrogénhidakat létesítő H2S származék 

kivételével – e szerkezetek válnak stabilabbá. Az SH- származék kivételével a 67 adduktok is 

a potenciálfelület minimumának mutatkoznak, de relatív energiájuk – az igen nukleofil cianid 

iont leszámítva – a másik két izomerhez képest kisebb stabilitást mutat. A legbázikusabb 

anionok között az e csoportba tartozó hidroxiddal az előző fejezetben a karbén és egy 
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vízmolekula reakciójánál leírtakhoz és az irodalmi eredményekhez56 hasonlóan ionos 

szerkezetet nem sikerült optimálni, míg az adduktok és hidrogénhidas szerkezetek hasonló 

stabilitást mutatnak.  

 
13. táblázat. 1,3-dimetilimidazólium sók izomereinek 5b-re és az anionból képződő konjugált 

savra való disszociációjának energiája a B3LYP/6-31+G* (és B3LYP/aug-cc-pVTZ) szinten.* 

Edisszoc Anion Eprot 
65 66 67 

(CF3SO2)2N- -297,7 (-300,2) 45,8 - - 
CF3SO3

- -301,7 (-307,1) 46,7 - - 
Cl3CCOO- -321,4 (-326,6) 31,8 - - 
Cl2CHCOO- -327,8 (-333,3) 28,3 - - 
aCl- -328,1 (-334,7) 29,6 (26,1) - - 
ClCH2COO- -334,9 (-339,7) 25,1 - - 

CH3CH2COO- -348,2 (-352,5) 18,3 (15,2) 15,9 (15,0) 8,2 (4,0) 
bCH3COO- -349,2 (-353,6) 18,1 (14,9) 15,4 (14,3) 7,3 (6,6) 
PhO- -350,7 (-355,5) 7,6 (4,1) 12,7 (11,6) 6,5 (1,9) 
SH- -351,1 (-354,4) 9,8 (5,1) 5,6 (4,9) - 
cCN- -353,2 (-355,7) 2,3 (2,3) 8,8 (8,5) 10,8 (8,7) 
dF- -366,0 (-372,6) - 20,8 (18,7) 18,4 (13,1) 
CH3O- -384,8 (-387,8) - 9,9 (8,9) 13,1 (8,5) 
eOH- -392,5 (-395,0) - 10,1 (8,9) 12,9 (7,9) 

MP2/6-311+G** szinten kapott disszociációs energiák: 
aklorid: Eprot= -339.3 kcal/mol Ediss of 2: 23.7 kcal/mol 
bacetát: Eprot= -354.9 kcal/mol Ediss of 2: 16.0 kcal/mol, 3: 16.4 kcal/mol 4: 10.8 kcal/mol 
ccianid: Eprot= -356.9 kcal/mol Ediss of 2: 2.5 kcal/mol 3: 9.3 kcal/mol 4: 15.5 kcal/mol 
dfluorid: Eprot= -376.3 kcal/mol Ediss of 3: 17.9 kcal/mol 4: 9.8 kcal/mol 
ehidroxid: Eprot= -398.0 kcal/mol Ediss of 3: 10.3 kcal/mol 4: 11.3 kcal/mol 

 

Gyakorlati szempontból a legérdekesebb az acetát, mivel a hasonló szerkezetű EMIM-

acetát egy kereskedelmi forgalomban kapható ionos folyadék. Az EMIM-acetát izomerjeire 

(73. ábra) számolt energiakülönbség a dimetil származékhoz hasonlónak adódott, ám 

                                                
* A BSSE a B3LYP/6-31+G* szinten 65 (A = acetát) disszociációjára igen kis, 0,1 kcal/mol alattinak adódott, 
ezért a táblázat adatait a BSSE értékével nem korrigáltam 
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nagyobb báziskészletet (vagy más módszert) használva 65’ és 66’ szerkezetek közötti 

energiakülönbség jelentősen csökkent (14. táblázat), ami arra utal, hogy EMIM-acetát 

desztillálásakor a gázfázisban mindkét szerkezet jelen lehet. Érdemes megemlíteni, hogy a két 

izomer közötti nagy dipólusmomentum-különbség (10,14 D 65’-re, és 4,94 D 66’-ra) arra 

utal, hogy bár az ionos szerkezet sokkal inkább feldúsul a folyadékban, az igen poláros 

folyadékból a hidrogénhidas szerkezet kilépéséhez jóval kisebb energia szükséges.  

 
73. ábra. Az EMIM-acetát ionpárjának izomereinek B3LYP/6-31+G* szinten optimált 

szerkezete 

 

14. táblázat. Az EMIM-acetát 66’ izomerének relatív energiája 65’-höz képest 

 6-31+G* 6-311+G** def2-TZVPP aug-cc-pVTZ def2-QZVPP 

B3LYP 3,0 1,1 0,4 1,0 0,7a 

B971 2,3 0,4 -0,4 0,1 -0,1a 

MPW1K 2,3 0,2 -0,5 0,0 -0,3a 

MP2 4,5b/1,7c 0,3b/0,3c - - - 
a megegyező DFT funkcionállal optimált szerkezeten végzett energiaszámítás alapján 
 b B3LYP/aug-cc-pVTZ szinten optimált szerkezeteken végzett energiaszámítás alapján 
c B3LYP/6-31+G* szinten optimált szerkezeteken végzett energiaszámítás alapján 

 
Az acetát mellett a fenolát is kitüntetett figyelmet érdemel. Míg 33-ban a difenilamin az 

1,3-dimezitilimidazol-2-ilidénnel 66-hoz hasonló hidrogénhidas szerkezetet képez61 (ld. 1.2 

fejezet), addig ugyanezen körülmények között a 2,6-ditercbutil-4-metilfenol protonálja a 
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karbént, és egy ionos származék (65) alakul ki.61,115 Ez látszólag ellentmond a számításoknak, 

melyek a hidrogénhidas szerkezetnek jósolnak kb. 5 kcal/mollal nagyobb stabilitást. Bár a 

módszer hibája szintén befolyásolhatja az energiakülönbséget, ez az eltérés részben a sztérius 

hatásokkal is magyarázható, mivel az 1,3-dimezitilimidazol-2-ilidén és 2,6-ditercbutilfenol 

által képezett ionpár relatív energiája a B3LYP/6-31+G* szinten mindössze 1,9 kcal/mol a 

hidrogénhidas szerkezetéhez képest. A kristályban fellépő dipól-dipól kölcsönhatások 

nagysága e kis energiakülönbséget valószínűleg felülmúlja, ami 65 stabilizációját 

eredményezi. Ezzel összhangban két egymás melletti MeMIM-fenolát ionpárból álló 

szerkezet energiája 4,7 kcal/mollal adódott kisebbnek, mint az egy hidrogénhidas szerkezetből 

és egy ionpárból álló izomeré. 

Megfigyelhető, hogy a hidrogénhidas szerkezetek disszociációs energiája – 60b-hez 

hasonlóan – minden esetben igen nagy, sok esetben jóval meghaladja a két vízmolekula 

közötti hidrogénhíd erősségét (6,4; 4,6; 6,0 kcal/mol rendre a B3LYP/6-31+G*, B3LYP/aug-

cc-pVTZ, és az MP2/6-311+G** szinteken). A desztilláció során alkalmazott alacsony 

nyomás és magas hőmérséklet81 mellett a disszociációs szabadentalpia azonban az 

entrópiafaktor miatt ennél jóval kisebb érték, így a disszociáció termodinamikailag kedvezővé 

válhat. 

A párolgás e mechanizmusának kísérleti megfigyelésére EMIM-acetátot 150 oC-ra 

melegítettünk, és a keletkező gőzöket UV fotoelektron-spektroszkópiai segítségével 

vizsgáltuk. A felvett spektrum a 74. ábrán, a mért és az OVGF módszerrel (65’-re, 66’-ra, 

67’-re, 5e-re és ecetsavra) számolt ionizációs energiák egymás mellé helyezve a 15. 

táblázatban láthatók.* 

 

 

                                                
* Németh Balázs és Dr. Veszprémi Tamás mérései és számításai 
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74. ábra. Az EMIM-acetát gőzének fotoelektron spektruma. 

 

 
15. táblázat. Az EMIM-acetát gőzének mért, és az ionpár izomereinek számított ionizációs 

energiái 

számított mért 66’ 65’ 5d 67’ ecetsav 
    6,98  

8,14 8,09   
8,27 8,44 9,34  8,6(5) 8,78 

8,90 8,41    
9,79 9,53   9,7(6) 9,95 10,10  10,32  

11,07  10,95 11,05 11,1(6) 10,50 11,41  11,49  
 

Látható, hogy az első ionizáció 8,6 eV körüli érték, amely kizárja az ennél jóval 

alacsonyabb ionizációs energiájú szabad 5e (7,68 eV 5c-re13) képződését, míg a sávok 

intenzitásaránya és helyzete 65’ és 67’ jelenlétét. Az ionizációs sávok, és azok 

intenzitásaránya (2 : 2 : 1 az első három sávra) jól hozzárendelhető a hidrogénhidas 

szerkezethez, mely – a B3LYP/6-31+G* számításokkal ellentétben – gázfázisban láthatóan a 

legstabilabb izomer és az adott hőmérsékleten és nyomáson (kb 10-1 - 10-2 mbar) nem 

disszociál karbénre és ecetsavra. 
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Az EMIM-acetát gőzösszetételének kisebb nyomáson való vizsgálatára 

tömegspektrometriai méréseket végeztünk.* A spektrumban 110 és 60 atomi egységnél is 

láthatók csúcsok, melyek a megfelelő szabad karbénhez és ecetsavhoz rendelhetők (75. ábra). 

A 82 egységnél látható báziscsúcs a feltehetően 110 molekulatömegű karbénből egy etilén 

leadásával képződő metilimidazolhoz tartozik. Ezzel szemben az EMIM-metánszulfonátra 

mért spektrumban – az irodalmi, kis bázicitású anionokat tartalmazó (pl. (CF3SO2)2N-, EtSO3
-, 

BF4
-, PF6

-, CF3SO3
-) rendszerekkel kapcsolatos megfigyelésekkel jó összhangban – az 

imidazólium kation adta a domináns jelet, míg anionhoz, illetve a hozzátartozó savhoz 

rendelhető intenzív jel nem mutatkozott. 

 
75. ábra. Az EMIM-acetát gőzének tömegspektruma. 

 

A tömegspektrumban látható csúcsokhoz rendelhető vegyületek azonban 65’ (vagy 66’) 

ionizáció hatására bekövetkező bomlásából is keletkezhettek. Ennek felderítésére 65’ és 66’ 

gyökkationjának különböző disszociációját is megvizsgáltuk. Az ionpár gyökkationja a 

hidrogénhidas szerkezetnél 21,3 kcal/mollal stabilabbnak adódott. Ennek acetát gyökre és 
                                                
* az MS mérések a BASF vállalatnál történtek Dr. Klemens Massone, Dr. Dirk Gerhard és Szarvas László 
közreműködésével 
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imidazólium kationra való bomlása a legkevésbé endoterm (Ediss = 11,3 kcal/mol a 

B3LYP/6-31+G* szinten), míg a karbén gyökkationra és ecetsavra, illetve karbénre és ecetsav 

gyökkationra való bomlás ennél jóval nagyobb energiát igényel (22,3 (22,5) és 89,2 (95,1) 

kcal/mollal a B3LYP/6-31+G* (MP2/6-31+G*) szinten, 76. ábra). Ezen eredmények alapján 

az ionpárból és a hidrogénhidas rendszerből is imidazólium kationnak és acetil gyöknek 

kellene keletkeznie. Ezért a mért spektrum leginkább úgy értelmezhető, hogy a disszociáció 

nem az ionizációból eredő bomlás eredménye, hanem már az ionizáció előtt megtörtént 

szabad karbént és ecetsavat eredményezve. A fotoelektron spektrumhoz képesti eltérést a 

tömegspektrométerben lévő négy nagyságrenddel alacsonyabb a nyomás okozza, mely 

láthatóan a disszociációnak kedvez. 

 
76. ábra. Az EMIM-acetát ionpár gyökkation bomlásának lehetséges termékei, és azok 

realtív energiája a B3LYP/6-31+G* szinten 
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5.2.3.2. 1,2,3-trimetilimidazólium sók 

A különböző bázicitású anionokkal optimált szerkezetek alapján az 1,2,3-

trimetilimidazólium sók esetén is három csoport különíthető el (16. táblázat). A legkevésbé 

bázikus anionok (Eprot > -340 kcal/mol) esetén ez esetben is csak az ionos szerkezeteket (68, 

77. ábra) sikerült optimálni, míg a közepesen bázikus (-340 kcal/mol > Eprot > -370 kcal/mol) 

anionok jelenlétében 68 mellett az exociklusos metiléncsoporthoz hidrogénhíddal kapcsolódó 

savat tartalmazó szerkezeteket (69) is. 

 
77. ábra. 1,2,3-trimetilimidazólium sók vizsgált izomerei 
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16. táblázat. 1,2,3-trimetilimidazólium sók izomereinek 47b-ra és az anionból képződő 

konjugált savra való disszociációjának energiája a B3LYP/6-31+G* (és B3LYP/aug-cc-

pVTZ) szinten 

Ediss anion Eprot 68 69 70 
CF3SO3

- -301,7 (-307,1) 50,0 - - 
Cl- -328,1 (-334,7) 30,8 - - 
ClCH2COO- -334,9 (-339,7) 24,8 - - 
CH3COO- -349,2 (-353,6) 16,8(11,0) 9,5(8,0) - 
SH- -351,1 (-354,4) 9,3 3,6 - 
CN- -353,2 (-355,7) 5,1 5,5 5,9 
F- -366,0 (-372,6) 10,3(-) 13,6(11,2) 17,6(9,4) 
CH3O- -384,8 (-387,8) - 6,2 3,5 
OH- -392,5 (-395,0) - 6,5(5,2) 9,6(1,5) 

 

Geometriájuk alapján 68-ben az anion és a kation között kettes helyzetű hidrogén 

hiányában a gyűrű azonos pozíciójában lévő szénatommal való kölcsönhatás dominál. A 
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disszociációs energiák a 65-nél kapottakhoz hasonlóak, ami arra enged következtetni, hogy a 

nagyobb deprotonálási energiát (mely a disszociációs energiában szükségszerűen szerepel) jól 

kompenzálja a kation és az anion közötti kölcsönhatás erősségének csökkenése. E szerkezetek 

disszociációs energiájának csökkenése a bázikusabb anionok felé haladva ez esetben is 

felismerhető, bár a fluorid ion a trend alapján várhatónál jóval erősebb kölcsönhatást létesít a 

kationnal.  

69 disszociációs energiái minden esetben jóval kisebbek, mint az 1,3-dimetilimidazólium 

sókra kapott értékek, ami 47b szerkezet karbénhez képesti gyengébb hidrogénhidat kialakító 

képességére utal. Mégis, ezen értékek meglepően nagynak mondhatók egy -rendszer egyik 

pillérével kialakuló hidrogénhídhoz képest, amely a kettőskötés erős polarizációjára utal. 

Ezzel összhangban az irodalmi NBO (Natural Bond Orbital), ELF (Electron Localization 

Function) és CDA (Charge Distribution Analysis) számítások116 alapján 47b exociklusos 

kettőskötése enyhén polarizált, ezáltal egy ilides szerkezettel is jellemezhető (78. ábra). Ez az 

ikerionos szerkezet jó összhangban van az enyhén megnyúlt kötéshosszal (1,350 Å, míg az 

etánban 1,331 Å a B3LYP/6-31G* szinten)116 és a CH2 egység C-C kötés körüli forgási 

gátjának csökkenésével (127,7 kJ/mol, míg az 1,1-diaminoetánra 209,8 kJ/mol az MP2/6-

31G* szinten).117 Szintén a polarizáltságot támasztja alá egy CH2 egységével arany kationhoz 

koordinálódó 47b származék.93 A gyűrű pozitív töltése 6-aromásságot feltételez (78. ábra), 

melyet a -6,8 ppm-es NICS(0) érték is alátámaszt.116 

 
78. ábra. A 2,3-dihidro-1,3-dimetil-2-metilén-1H-imidazol határszerkezetei 
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A nagyobb nukleofilitással rendelkező cianid és fluorid esetén a kettes helyzetű 

szénatomhoz való kapcsolódás szolgáltatja a legstabilabb terméket (70), noha az utóbbi 

esetben a nagyobb bázissal végzett számítások a H-hidas szerkezet nagyobb stabilitását jelzik. 

Ezek disszociációs energiája még a nagyobb deprotonálási energia ellenére is kisebb, mint az 

1,3-dimetilimidazólium sók esetén, jó összhangban a hidrid anion e kationokhoz való 

kapcsolódásának energiájával. A legbázikusabb anionok esetén (Eprot < -370) 68-et nem, csak 

69 és 70 szerkezeteket sikerült optimálni, melyek disszociációs energiája a fentiekhez 

hasonlóan kisebb, mint a megfelelő 1,3-dimetilimidazólium sók esetén. 

 

5.2.3.3. 1-etilpiridínium sók 

A vizsgált piridínium sók izomerjeinek a megfelelő savra és piridínium-ilidre (mely a 

legstabilabb lehetséges termék) történő disszociációjának energiája a 17. táblázatban látható. 

Az anionok ez esetben is három csoportra oszthatók, melyek közül a legkevésbé bázikusokkal 

(Eprot > -340 kcal/mol) csak az ionpárt (71) sikerült optimálni. A közepesen bázikus 

anionokkal (340 kcal/mol > Eprot > -370 kcal/mol) a legtöbb, míg a bázikusabb anionok esetén 

(Eprot < -370 kcal/mol) 72 kivételével az összes szerkezet a potenciálfelület minimuma (79. 

ábra). 

 
79. ábra. 1,2,3-trimetilimidazólium sók vizsgált izomerei 
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71-ben az anion a nitrogén melletti szénatomokhoz kapcsolódó hidrogénekhez 

orientálódik. E vegyületek disszociációs energiái néhány kcal/mollal nagyobbak, mint az 

imidazol származékok esetén, jóval meghaladva a deprotonálási energiában tapasztalt 

különbségeket, ami a kation és anion közötti erősebb kölcsönhatásra utal. 
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17. táblázat. 1-etilpiridínium sók izomereinek 44e-re és az anionból képződő konjugált savra 

való disszociációjának energiája a B3LYP/6-31+G* (és B3LYP/aug-cc-pVTZ) szinten 

Ediss anion Eprot 
71 72 73 74 75 

CF3SO3
- -301,7 

(-307,1) 49,1 - - - - 

Cl- -328,1 
(-334,7) 34,8 - - - - 

CH3COO- -349,2 
(-353,6) 20,2 - 5,9 21,8 22,3 

SH- -351,1 
(-354,4) - 0,8 2,6 22,2 21,9 

CN- -353,2 
(-355,7) 6,2 4,0 3,4 28,7 24,8 

F- -366,0 
(-372,6) 19,4 - 10,9 27,9 30,3 

CH3O- -384,8 
(-387,8) - 5,7 3,7 21,2 22,7 

OH-  -392,5 
(-395,0) - 6,1 4,1 19,2 20,3 

 

Látható, hogy a hidrogénhidas 72 és 73 szerkezetek stabilitása minden esetben 11 

kcal/mol alatti érték, amely a kettes helyzetű hidrogén eltávolításának nagy energiájával (ld. 

feljebb), valamint 44e -konjugációból eredő rossz hidrogénhíd képző sajátságaival 

magyarázható. 48e-vel ezzel szemben a savak erős hidrogénhidat alakítanak ki, ezért a 

nagyobb deprotonálási energia ellenére 72 általában stabilabb, mint 73. Ez alól kivétel az SH-, 

melyeknél a H2S molekula rossz hidrogénhíd képző tulajdonsága e szerkezet stabilitását 

jelentősen csökkenti, illetve a F-, melynél 72 szerkezet optimálása az igen stabil 71-be 

konvergált. 

Míg az anionok bázicitásának növelésével 71 disszociációs energiája (és stabilitása) 

csökken, a 74-75 adduktok esetén bázicitástól függetlenül hasonló értékek adódtak. Ez alól 

kivételt képez a fluorid, mely esetén minden optimált szerkezet jóval nagyobb stabilitást 

mutat, mint a többi analóg vegyületre kapott értékek, illetve a jó nukleofilitással rendelkező 

cianid ion, mely a többi ionhoz képest ugyancsak néhány kcal/mollal stabilabb adduktokat 
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képez. E tendencia alapján az anion bázikusságának (és nukleofilitásának) növelésével a 

kation elektrofilitása, és nem savassága határozza meg a reaktivitást. 

 

Érdemes hangsúlyozni, hogy e számítások az 1,3-dialkilimidazólium, 1,2,3-

trialkilimidazólium és 1-alkilpiridínium ionpárok gázfázisban való viselkedést írják le. Ugyan 

a folyadékot felépítő ionok közötti dipól-dipól kölcsönhatások az ionos szerkezeteket 

várhatóan jelentősen stabilizálják a semleges származékokkal szemben, a folyadékban 

jelenlévő nem ionos „szigetekben” e kölcsönhatások valószínűleg jóval kisebbek, így az 

utóbbi vegyületek itt nagyobb arányban lehetnek jelen. Bár a keletkező semleges részecskék 

mennyisége az imidazólium sókban várhatóan még így is igen alacsony, e folyamat az ionos 

folyadékok fizikai és kémiai tulajdonságát mégis módosíthatja. Így például jelentősen 

megnövelheti a folyadék tenzióját, csökkentve ezzel a desztillálás nehézségeit, vagy – 1,3-

dialkilimidazólium származékok esetén – a keletkező karbén révén katalitikus hatást 

biztosíthat az ionos folyadéknak. 

Az alkilpiridínium sók esetén a 17. táblázatban látható nagy energiakülönbségek arra 

engednek következtetni, hogy egyes anionokkal az addíciós folyamat energiája felülmúlhatja 

a szolvatációs energiát, és semleges adduktok jöhetnek létre. Mivel a bázikus ionok nem csak 

mint az ionos folyadék ellenionjaként, hanem például a bennük elvégezni kívánt reakció 

szubsztrátjaként, katalizátoraként vagy akár termékeként is az oldatba juthatnak, e reakciók 

figyelembevétele az ionos folyadék adott feladatra történő kiválasztásánál kulcsfontosságú 

lehet.  
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

A dolgozatomban leírt eredmények az alábbi tézispontokban foglalhatók össze: 

1. A Hammick-intermedier stabilitásának jelentős részét teszi ki aromássága, mely az 

izomer piridin aromásságának kb. 80%-a. E stabilitás a szénatomokon 

aminocsoportokkal, a nitrogénen nagy méretű szubsztituensekkel történő 

helyettesítéssel jelentősen megnövelhető. Az így kialakított származékok várhatóan 

nem dimerizálnak. 

2. Az oxazol-2-ilidén megfelelő izodezmikus reakcióval számolt stabilitása nagyobb a 

már előállított imidazolidin-2-ilidénénél és tiazol-2-ilidénénél. E stabilitás a szénen 

illetve nitrogénen való helyettesítéssel ugyan csak kis mértékben növelhető, ám a 

nitrogénen nagyméretű csoportok bevezetésével e vegyület dimerizációval szemben 

várhatóan ellenállóvá tehető. 

3. Az oxazol-2-ilidén acetilénre és izocianátokra való bomlása a számítások alapján 

exoterm, ám szobahőmérsékleten kinetikailag gátolt. A 4-es és 5-ös helyzetű 

szénatomokat, vagy a nitrogént és a mellette lévő szénatomot gyűrűbe zárva e bomlás 

endotermmé tehető. 

4. Szilícium-tetrahalogenidekkel az aminokarbének igen stabil penta- és hexakoordinált 

komplexeket képeznek. Ezek közül a Hammick-intermedierből levezethető 

származékok képződésének energiája a legnagyobb. 

5. Bár a szilícium-tetrafluorid kb. 10 kcal/mollal stabilabb pentakoordinált adduktokat 

képez karbénekkel, mint a szilícium-tetraklorid, e különbség elhanyagolható a 

hexakoordinált származékok esetén. 

6. A számítások az imidazol-2-ilidénből levezethető, eddig nem ismert hexakoordinált 

szilíciumvegyületeket stabilnak jósolták. E vegyületek szintézisét a kapcsolódó 

közleményünk megjelenése után három hónappal publikálták. 
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7. Az imidazol-2-ilidének hidrolízisével kapcsolatos ellentmondó irodalmi adatokat egy 

összetett mechanizmus szerint újraértelmeztem. E folyamat a jelen lévő víz 

mennyiségétől függően különböző mechanizmus szerint megy végbe. Víznyomok 

jelenlétében egy igen lassú, több lépéses reakcióban a gyűrű felnyílik, és egy 

formamid származék keletkezik. Számításaim e mechanizmus egy eddig nem ismert 

termékét jósolták, amit az NMR spektroszkópiai mérések alátámasztottak. Nagy 

vízfölösleg esetén a gyors protonálódást követően további reakció nem történik, 

melynek oka a gyűrű aromásságának és a szolvatációnak az együttes hatása. 

8. Az 1,3-bisz(diizopropilfenil)imidazol-2-ilidén 40-60 ekvivalens vizet tartalmazó THF-

es oldatából a szabad karbén jelentős mennyiségben van jelen, ellentétben azzal a 

vélekedéssel, mely szerint e vegyületek vízzel szemben nagyon érzékenyek. 

9. Az imidazol-2-ilidének vízzel és savakkal igen erős hidrogénhidat képeznek, melyek 

közül az előbbi szerkezetet NMR és IR spektroszkópia segítségével sikerült kimutatni. 

10. Imidazólium alapú, aprotikus ionos folyadékokban az anionok bázicitásának 

növelésével elérhető a kation és az anion között végbemenő protonátadás. E folyamat 

1,2-dialkilimidazólium származékok esetén karbéneket (vagy azok megfelelő savval 

képzett H-hidas komplexeit), 1,2,3-trialkilimidazol származékok esetén 1,3-dialkil-2-

metilénimidazolokat eredményez. 1-etil-3-metilimidazólium-acetát esetén e 

folyamatot fotoelektron- és tömegspektroszkópiai módszerekkel meg tudtuk figyelni. 

11. Piridínium alapú ionos folyadékokban a protonátadás helyett a nagyobb 

nukleofilitással rendekező bázikusabb anionok a piridínium kationhoz 

kapcsolódhatnak, 1,2- vagy 1,4-dihidropiridin származékokat képezve. 
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8. MELLÉKLET. 

M1 Táblázat. 5d 1H és 13C NMR adatai C6D6 oldószerben 
 1H NMR 13C NMR 

1 - 220.4 
2 6.61 121.4 
3 - 138.8 
4 - 146.1 
5 7.17 (m) 123.5 
6 7.29 (m) 128.8 
7 2.95 (sept, 7 Hz) 28.6 
8 1.28 (d, 7 Hz) 24.6 

2

N
1

N
3 4

5
6

7
8

9

 
9 1.18 (d, 7 Hz) 23.5 

 
M2 Táblázat: az 5d. 1 víz rendszer 1H és 13C NMR adatai C6D6 oldószerben 
 1H NMR 13C NMR 

1 - 217.2 (br) 
2 6.57 121.5 
3 - 138.3 (br) 
4 - 146.1 
5 7.17 (m) 123.5 
6 7.27 (m) 129.0 
7 2.90 (sept, 7 Hz) 28.6 
8 1.28 (d, 7 Hz) 24.5 
9 1.16 (d, 7 Hz) 23.5 

2

N
1

N
3 4

5
6

7
8

9

 

H2O 1.53  
 
M3 Táblázat. 5d 1H és 13C NMR adatai THF-d8 oldószerben -35 fokon 
 1H NMR 13C NMR 

1 - 218.8 
2 7.28 121.6 
3 - 138.6 
4 - 145.6 
5 7.28 (m) 123.0 
6 7.38 (m) 128.3 
7 2.77 (sept, 7 Hz) 28.2 
8 1.21 (d, 7 Hz) 24.3 

2

N
1

N
3 4

5
6

7
8

9

 
9 1.15 (d, 7 Hz) 22.6 

    
 
M4 Táblázat: az 5d. 1 víz rendszer 1H és 13C NMR adatai THF-d8 oldószerben -35 fokon 
 1H NMR 13C NMR 

1 - 216.6 
2 7.29 121.7 
3 - 138.4 
4 - 145.6 
5 7.28 (m) 123.0 
6 7.38 (m) 128.4 
7 2.76 (sept, 7 Hz) 28.3 
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1 - 216.6 
2 7.29 121.7 
3 - 138.4 
4 - 145.6 
5 7.28 (m) 123.0 
6 7.38 (m) 128.4 
7 2.76 (sept, 7 Hz) 28.3 
8 1.20 (d, 7 Hz) 24.2 
9 1.16 (d, 7 Hz) 22.7 

2

N
1

N
3 4

5
6

7
8

9

 

H2O 2.97  
 
M5 Táblázat. 61d 1H és 13C NMR adatai C6D6 oldószerben (reakcióelegyben) 
 1H NMR 13C NMR 

1 8.04 160.4 
2 5.56 (dd, 7, 9 Hz) 129.2 
3 4.66 (d, 7 Hz) 101.3 
4 – 143.6 
5 – 140.1 
6 7.00 (m) 123.9 
7 7.14 (m) 123.4 
8 – 147.3 
9 – 136.3 
10 7.1 – 7.2 (m) 123.5 
11 7.1 – 7.2 (m) 125.3 
12 3.73 (sept, 7 Hz) 27.8 
13 1.31 (sept, 7 Hz) 23.9 
14 3.20 (sept, 7 Hz) 27.9 
15 1.12 (sept, 7 Hz) 23.7 
16 1.03 (sept, 7 Hz) 23.8 

3
2

N

NH

1

8

4

11
10
9

5
6

7

14
15

16

12
13

O

 

NH 6.75 (d, 9 Hz) – 
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M6 Táblázat. 28d 1H és 13C NMR adatai C6D6 oldószerben (reakcióelegyben) 
 1H NMR 13C NMR 

1 8.20 162.7 
2 4.50 (d, 4.0 Hz) 52.6 
3 7.83 (t, 4.0 Hz) 161.9 
4 –  
5 –  
6 not identified  
7 not identified  
8 –  
9 –  
10 not identified  
11 not identified  
12 3.00 (sept, 7 Hz) 27.9 
13 1.17 (d, 7 Hz) not identified 
14 2.98 (sept, 7 Hz) 28.1 
15 0.97 (d, 7 Hz) 24.0 
16 0.93 (d, 7 Hz) 24.1 

3
2

N

N

1

8

4

11
10
9

5
6

7

14
15

16

12
13

O

 

   
 
M7 Táblázat. 61d 1H NMR adatai THF-d8 oldószerben (reakcióelegyben) 
 1H NMR 

1 8.02 (d, 0.9 Hz) 
2 5.63 (dd, 6.8, 9.1 Hz) 
3 4.84 (dt, 6.8, 0.9 Hz) 
4 – 
5 – 
6 ? 
7 ? 
8 – 
9 – 
10 ? 
11 ? 
12 3.55 (sept, 7 Hz) 
13 1.25 (d, 7 Hz) 
14 3.25 (sept, 7 Hz) 
15 1.21 (d, 7 Hz) 
16 1.21 (d, 7 Hz) 

3
2

N

NH

1

8

4

11
10
9

5
6

7

14
15

16

12
13

O

 

NH 6.39 (d, 9.1 Hz) 
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M8 Táblázat. 28d 1H NMR adatai THF-d8 oldószerben (reakcióelegyben) 
 1H NMR 

1 8.17 
2 4.52 (d, 3.9 Hz) 
3 7.76 (t, 3.9 Hz) 
4 – 
5 – 
6 ? 
7 ? 
8 – 
9 – 
10 ? 
11 ? 
12 3.23 (sept, 7 Hz) 
13 1.26 (d, 7 Hz) 
14 2.87 (sept, 7 Hz) 
15 1.11 (d, 7 Hz) 
16 1.11 (d, 7 Hz) 

3
2

N

N

1

8

4

11
10
9

5
6

7

14
15

16

12
13

O

 

  
 
M9 Táblázat. 62d Cl- 1H NMR adatai CDCl3 oldószerben 
 1H NMR 

1 10.23 (t, 2 Hz) 
2 8.11 (d, 2 Hz) 
3 - 
4 - 
5 7.33 (m) 
6 7.55 (m) 
7 2.44 (sept, 7 Hz) 
8 1.27 (d, 7 Hz) 

2

N
1

N
3 4

5
6

7
8

9

 
9 1.24 (d, 7 Hz) 

 
M10 Táblázat. 62d OH- 1H NMR adatai H2O - THF-d8 (4:1) elegyben 
 1H NMR 13C NMR 

1 Not detectable 129.8 
2 7.98 (s) 126.1 
3 - 138.7 
4 - 145.3 
5 7.47 (m) 124.8 
6 7.64 (m) 132.2 
7 2.41 (sept, 7 Hz) 28.9 
8 1.22 (d, 7 Hz) 22.8 
9 1.15 (d, 7 Hz) 23.8 

2

N
1

N
3 4

5
6

7
8

9

 

H2O 4.70  
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Válogatott spektrumok: 
 
M1 ábra. 5d 1H NMR spektruma vízmentes C6D6 oldószerben 
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M2 ábra. 5d 13C NMR spektruma vízmentes C6D6 oldószerben 

406080100120140160180200220 ppm
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M3 ábra. Az 5d : 1 víz rendszer 1H NMR spektruma C6D6 oldószerben 
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M4 ábra. 62d OH- 1H NMR spektruma H2O – THF-d8 (4:1) elegyben. „WET-solvent“ 
beállításokkal felvéve  

1.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.07.58.08.5 ppm

1.
14

1.
16

1.
21

1.
23

2.
37

2.
39

2.
41

2.
42

2.
44

7.
45

7.
47

7.
62

7.
64

7.
66

7.
97

11
.8

9
11

.8
7

4.
00

3.
89

2.
02

1.
85

 



121 

M5 ábra. 62d OH- 13C NMR spektruma H2O – THF-d8 (4:1) elegyben 
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M6 ábra. 5d 13C NMR spektruma vízmentes C6D6 oldószerben (fent) és 62d OH- 13C NMR 
spektruma H2O – THF-d8 (4:1) elegyben (lent) aromás régiója kinagyítva. 
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