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Bevezetés 

 A kémiai reakciók jelentıs hányada zajlik folyadék fázisban, az oldószerek közül pedig az 

egyik legjelentısebb a víz. Ez a közeg színtere számos érdekes biokémiai és szervetlen kémiai 

reakciónak, így az oldószer szerepének, kölcsönhatásainak megismerése segíthet a reakciók 

lejátszódásának megértésében. A számításos kémia, mint modellezési módszer, lehetıvé teszi 

az oldószer hatásának tanulmányozását. Ezen a területen alapvetıen két módszert 

alkalmaznak: az oldószer-molekulák figyelembe vehetıek expliciten, illetve implicit 

modelleket felhasználva. Míg ez utóbbiak az oldószert mint egyfajta külsı potenciált jelenítik 

meg, az explicit modellekben az oldószert egyedi molekulákként jelenítik meg. Így 

tanulmányozhatóak különbözı specifikus kölcsönhatások, vagy az oldószer akár 

reakciópartnerként is szerepelhet. Természetesen lehetséges a két módszer kombinációja is. 

 Doktori munkám során egy explicit hidratációs modell használatával vizsgáltam 14. 

csoportbeli elemek (C, Si, Ge) néhány vegyületét számításos kémiai módszerekkel. Az 

explicit modell egy víz monoréteg formájában szerepelt a rendszerben, mint a tömbfázison 

belül oldott molekula felé forduló mikrohatárfelület. A vizsgált rendszereket részben a 

modellben rejlı lehetıségek és korlátok vizsgálatára, részben pedig kémiai érdeklıdésemnek 

megfelelıen választottam ki. 

 Az elsı probléma, amelyet vizsgáltam, a szén-oxigén-szén, a szén-oxigén-szilícium és a 

szilícium-oxigén-szilícium kötésrendszer protolitikus hasadásának összehasonlítása volt. Ez 

utóbbi két rendszer savas hidrolízise az alkoxi-szilánok polisziloxánokká alakulásának elemi 

lépései, ezzel a reakcióval alakíthatnak ki például szabályozható nagyságú, a kolloid 

mérettartományba esı szilícium-dioxid szemcséket. Ebben az esetben az irodalomban leírt 

gáz fázisú számítások alkalmatlannak bizonyultak a kísérleti tapasztalatoknak megfelelı 

reakcióút felvázolására. Az általam használt modell segítségével a reakcióút – mely több, 

hipervalens szilíciumot tartalmazó állapoton keresztül megy végbe – termodinamikailag is 

helyesen (a valóságnak megfelelı reakcióirányt jósolva) leírhatóvá vált.  

 Az alkoxi-szilánokhoz hasonlóan alkoxi-germánokat is hasítanak hidrolitikusan, és egy 

érdekes publikáció szerint ebben a reakcióban inhibítorként propán-1,3-dionszármazékokat 

alkalmaznak. Feltételeztem, hogy az inhibíció hipervalens germániumot tartalmazó 

komplexen keresztül valósul meg. Ennek vizsgálatára számításokat végeztem, amelyek alá is 

támasztották ezt a feltevést. Meghatároztam, hogy mely szubsztituensekkel képzıdnek a 

vegyületcsaládban a stabil komplexek, amelyek preparatív célpontok lehetnek. A 
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számításokat kísérleti munka követte, és az elıállított anyag kristályának röntgenszerkezete 

igazolta a kezdeti feltevést. 

 A hidrátburok-modell második felhasználása a metán-hidrát NMR spektrumának vizsgálata 

volt. Ez a klatrátvegyület, amely fehér kristályokként jelenik meg magas nyomáson és 

alacsony hımérsékleten, egyes becslések szerint a Földön található földgáz mennyiségének 

harmadát jelenti. A vegyületet szilárd fázisú MAS NMR mérésekkel vizsgálta Dec és 

csoportja, a spektrum asszignációjához molekuladinamikai számítások eredményeit vették 

alapul. Az általam végzett számítások célja a lehetséges rácshibák és NMR spektrumbeli 

megjelenésük modellezése volt. Számításokkal felderítettem a korrelációt a metán 13C jelének 

kémiai eltolódása és a hidrátüreg mérete között, valamint igazoltam, hogy az üregméretet a 

hidratációs számon túl a burok hidrogén-híd orientációja is befolyásolja. 

 A negyedik probléma, amely doktori értekezésem tárgyát képezi, az Arduengo-karbén 

vízzel való reakciója. A reakció érdekessége, hogy vizet kis koncentrációban tartalmazó THF 

oldatban lassú győrőfelnyílás játszódik le, míg vízfeleslegben protonálással imidazólium só 

képzıdik. Munkám célja a két eltérı viselkedés okának felderítése volt. A teljes elsıdleges 

szolvátburok modell felhasználásával megállapítottam, hogy vizes fázisban a lehetséges 

szerkezetek közül az imidazólium-hidroxid a legstabilabb – szemben a gáz fázisú 

számításokkal, amely egy felnyílt győrőt tartalmazó szerkezetet valószínősít. Az eredmények 

szerint vizes közegben a hidroxid-ion további szolvatációs stabilizációja is az imidazólium 

ionhoz vezetı utat teszi kedvezményezetté. 

 Az utolsó rendszer, amelyet vizsgáltam, a diklór-metán-víz határfelület volt. Hantal György 

molekuladinamikai számításai azt mutatták, hogy egyes vízmolekula és diklór-metán 

orientációk nagy gyakorisággal fordulnak elı a határfelületen. Ezen számítási eredmények 

kritikai vizsgálata volt a célom. Kialakítottam egy modellrendszert, amely egy diklór-metán 

molekulát és egy explicit vízmolekulákból álló kettısréteget tartalmazott. A kettısréteg 

kitüntetett pozíciókban történı változtatásával vizsgáltam a molekuladinamikai 

számításokban gyakorinak talált vízmolekula orientációkat. A sőrőségfunkcionál számítások 

eredményei alátámasztották a dinamika eredményeit. A felületi elıfordulás értelmezésekor 

fontosnak bizonyult az egyes, kiterjedtebb szerkezeti motívumokkal jellemezhetı klaszterek 

stabilitáskülönbsége is.  
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Elméleti áttekintés 

 Ebben a fejezetben szeretném röviden bemutatni a doktori munkámban szereplı témák 

tágabb irodalmi és elméleti hátterét. A fejezet célja, hogy az általános kémiai ismeretekkel 

rendelkezı olvasó is megismerje az általam kutatott területen felmerült korábbi hipotéziseket, 

módszereket. A vizsgálataimhoz közvetlenül kapcsolódó irodalmak áttekintése az 

eredmények fejezetben, közvetlenül az adott téma kibontása elıtt találhatók. 

A víz szerkezete 

 Doktori munkám célja egy explicit vízmolekulákkal kialakított szolvatációs modell 

tanulmányozása volt. Mielıtt ennek a modellnek a bemutatásába kezdenék, hasznosnak 

tartom, hogy a víz számtalan különleges tulajdonsága közül néhányat megemlítsek, 

természetesen a teljesség igénye nélkül.[1,2] 

 A folyékony víz számos, a hétköznapokban szinte természetesnek vett, de valójában igen 

érdekes tulajdonsággal bír. Közismert a vízmolekulák móltömege alapján várhatóhoz képest 

extrém magas forráspont, a móltérfogat minimuma 4 ºC-on, a jó hı és elektromos vezetı 

képesség, stb. Ezen jellemzık mind a víz speciális belsı szerkezetével vannak kapcsolatban. 

Az egyes molekulákat erıs hidrogén-hídkötések kapcsolják össze, akár egészen nagymérető 

molekula-asszociátumokat létrehozva. Ezt a klaszteres szerkezetet a fagyáspont alá hőtött 

folyékony vízre végzett röntgen-diffrakciós mérések is alátámasztották.[3] Egy intuitíve 

hasznos megfogalmazás szerint hidrogén-hídkötésrıl akkor beszélünk, ha egy hidrogén atom 

két másik atomhoz kötıdik egy helyett, így úgy tekinthetı, mint a két nem hidrogén atom 

között létrejött kötés.[4] Természetesen léteznek ennél modernebb, elméleti definíciók is,[5] 

amelyek közül a IUPAC által megfogalmazottat emelném ki: "The hydrogen bond is an 

attractive interaction between a group X–H and an atom or group of atoms Y in the same or 

different molecule(s), where there is evidence of bond formation".[6] 

 Ez a kölcsönhatás jellemzıen akkor jön létre, ha egy pozitív parciális töltéső hidrogénatom 

parciálisan negatív töltéső atomok között helyezkedik el. A negatív töltéső atom általában 

oxigén vagy nitrogén, de lehet halogenid anion is.[7,8,9] Speciális esetekben igazolták C-H···O 

hidrogén hidak létezését.[10,11] Elméleti számítások szerint erıs hidrogén-hídkötés létrejöhet 

fém hidridek hidrogén atomjaival is (pl. LiH···HF kötés,[12] amelynek erısségét mutatja, hogy 

a rendszerbıl hidrogéngáz fejlıdik). A hidrogén-hídra jellemzı a kötésben résztvevı 

molekulák orientációja, különös tekintettel a kötést alkotó atomok linearitására, valamit hogy 

milyen változásokat hoz létre a kötés a molekula infravörös spektrumában (rezgési 
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frekvenciák és intenzitások). A legerısebb ismert hidrogén-híd a fluorid-ion és a hidrogénion 

között jön létre. 

 A hidrogén-hídkötés koncepcióját vízben elıször Latimer és Rodebush javasolta 1920-

ban.[13] A vízben egy hidrogénatom egyrészt kovalensen kapcsolódik egy oxigén atommal 

(mintegy 118,3 kcal/mol kötési energiával),[14] és kapcsolódhat egy hidrogén-híddal egy 

másik vízmolekula oxigénatomjával (számítások szerint átlagosan 5,6 kcal/mol kötési 

energiával).[15] Ez a kölcsönhatás fıleg elektrosztatikus, és kismértékben kovalens.[16] A kötés 

kialakulásakor az O-H kötéstávolság megnövekszik, ahogy az O-H···O távolság lecsökken.[17] 

A kötéstávolságok változásán túl fontos tulajdonsága a hidrogén-hídkötésnek, hogy 

irányultsága is van, a kovalens O-H kötés irányának megfelelıen. 1H-NMR mérésekben a 

hidrogén-hídban résztvevı proton kémiai eltolódása változik a hımérséklettel (0,01 ppm/K) 

az alacsonyabb térerı felé, a proton árnyékoltsága nı a hidrogén-híd erısségének 

csökkenésével (a hımérséklet emelkedésével). 100ºC-on gız fázisba lépéssel tovább csökken 

az árnyékolás mintegy 5,5 ppm-el.[18] 

 A kötés erıssége függ a parciális töltések nagyságától, a kötéstávolságoktól és a 

kötésszögektıl. A vízben létrejövı legerısebb hidrogén-hídkötés számítások szerint a lineáris 

O-H···O kötést tartalmazó sík alakú ("Zundel", [19] 1. ábra) dihidrónium (H5O2
+) ionban jön 

létre, (29 kcal/mol erısséggel). Itt jegyezném meg, hogy egy másik elmélet szerint a 

hidrónium-ion stabilizálódhat három vízmolekulával egyenértékő donorkapcsolatokat 

kialakítva is (H9O4
+, "Eigen" kation[20]). Az O-H···O kötésszög lineáristól való kismértékő 

eltérése nincs jelentıs hatással a kötéserısségre,[21] a kötéstávolsággal pedig az erısség 

exponenciálisan csökken.[22] A vízben lévı hidrogén-hídkötések könnyen átrendezıdnek, ha 

van a közelben megfelelı akceptor; ebben a folyamatban csekély a szerepe a megszőnı 

hidrogén híd erısségének.[23] 

 

1. ábra Protonvándorlás a "Zundel" dihidrónium-ionon közvetítésével 

 A hidrogén-hidak mozgékonysága alacsony aktiválású energiájú tautomerizációs 

reakcióutakat nyit meg vizes oldatban, és lehetıvé teszi a protonok és hidroxid-ionok 

transzlációs diffúziónál sokkal gyorsabb mozgását. Ez utóbbi folyamat felelıs például a 

nagytisztaságú víz magas elektromos és hıvezetı képességéért. A mechanizmusra több 

elmélet is létezik, a számos publikáció ellenére nincs konszenzus a kérdésben. Az alábbiakban 
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bemutatott elméletek abban megegyeznek, hogy a protonok és hidroxidionok kezdeti 

szétválását feltételezik, és az ionok mozgását vizsgálják.  

 Egy elgondolás szerint a folyamat végbemehet a korábban említett "Zundel" dihidrónium-

ion vándorlásával (1. ábra).[24] Ab initio számítások alapján 149°C alatti hımérsékleten ez a 

mechanizmus a meghatározó.[25] A dihidrónium-ion vándorlását a számítások szerint segíti a 

korábban már említett szokatlanul erıs hidrogén-híd, amely a töltést hordozó hidrogénatom 

körül alakul ki: ennek hatására a dihidrónium-iont körbevevı más hidrogén-hidak 

gyengébbek, mobilisabbak. A korlátozó tényezı ez esetben a dihidrónium-ion koncentrációja, 

amely a hımérséklet növekedésével csökken. Marx és csoportja ezzel szemben egy mind a 

Zundel, mind az Eigen formákat a proton mozgását lassító formáknak tekinti.[26,27] Ab initio 

molekuladinamikai számításaik szerint a sebesség-meghatározó lépés a hidroxónium iont 

körülvevı elsı és második hidrátburok között egy hidrogén-hídkötés termikus felbomlása. Ezt 

a feltevést támasztják alá Voth és csoportjának más alapokon nyugvó molekuladinamikai 

számításai is.[28] Ezzel az elsıdleges hidrátburokban létrejött alacsonyabb koordinációjú 

vízmolekulával kialakított hidrogén-híd kitüntetetté (erısebbé) válik a Zundel vagy Eigen 

komplex körül. Ez az erısebb kölcsönhatás, a "rövid-erıs" ("short-strong" más nevén "low 

barrier")[29] hidrogén-hídkötés segíti elı a proton mozgását.[30] 

 Egy másik elképzelés szerint a vándorlásához a hidrogén-ionnak egy hidrogén-hidakkal 

összekapcsolt klaszterhez kell kötıdnie. Minél nagyobb kiterjedéső a molekulafürt, annál 

gyorsabb mozgásra képes a proton. Az erısebb hidrogén-hidak rövidebb O···O távolságot 

eredményeznek, ezzel is segítve a hidrogén-ion átadását.[31] A vízmolekulák protonátadás 

közben felvett háromszög alakú elrendezıdését[32] kimutatták a protonált víztrimer (H7O3
+) 

esetében is[33] sıt, neutron diffrakcióval egy negyedik, lazábban kötıdı vízmolekula jelenlétét 

is észlelték 3,2 Å O···O távolsággal.[34] 

 

2. ábra A protonvezetés vízben a Grotthuss mechanizmus szerint  

(a pozitív töltés csupán formálisan jelöli a vándorló proton helyzetét) 

 Grotthuss elképzelése szintén egy lehetséges utat vázol a hidrogénion gyors mozgására 

vízben: a róla elnevezett mechanizmus szerint a proton egy különleges molekulafürtön, egy 

lineáris, vízmolekulákból álló csatornán keresztül fut végig (2. ábra).[35,36] Ez a folyamat 

gyorsabb, mint a diffúzió, azonban az alacsony "ugrási" gáthoz képest a protonvándorlás 

lassú. Ez feltehetıen annak tudható be, hogy az elsı proton továbbhaladása után a hidrogén-
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hidaknak újra rendezıdniük (elforogniuk) kell a következı proton vezetéséhez. Ez az 

újrarendezıdés történhet két lépésben, a megfelelı hidrogén hidak felhasadásával, majd a 

vízmolekula rotációjával, de egy újabb elképzelés szerint végbemehet koncertikus 

folyamatban is, formálisan ötös koordinációjú vízmolekulán keresztül.[37] Ugyanakkor az 

egyes vándorlási lépések a Grotthuss-mechanizmusban egyensúlyiak, tehát az is elképzelhetı, 

hogy egy proton visszafelé lép a láncon. A folyamat létezését alátámasztja az a kísérleti tény, 

hogy az oldott gázokat eltávolítva a protonvándorlás sebessége akár tízszeresére is nıhet; az 

oldott, apoláris molekulák megszakítják a hosszú vízmolekula-láncokat, és lassítják a 

Grotthuss-mechanizmust.[38] Érdekesség, hogy létezik olyan transzmembrán fehérjecsatorna, 

amely igazoltan a vízmolekula-láncok "megfelelı irányba" rendezését végzi, és a 

feltételezések szerint éppen a Grotthuss-mechanizmusú protonvándorlást hivatott 

meggátolni.[39]  

 A hidrogén-hídkötések által összekapcsolt vízmolekula-fürtök modelljével a víz számos 

különleges tulajdonsága megmagyarázható. Az ötlet korántsem új kelető, az elsı javaslat 

Whitingtıl származik, aki a víz hımérséklet függvényében fellépı sőrőség maximumát 

magyarázta víz (jég) klaszterekkel. Elmélete szerint az olvadó jégben alacsony sőrőségő, 

mikroszkopikus jégkristályok maradnak, amelyek a nagyobb sőrőségő folyékony közegben 

oszlanak el, koncentrációjuk pedig a hımérséklet és a nyomás függvénye.[40] Az ötlet 

továbbfejlıdésébıl késıbb több tudományos publikáció született, mintegy negyven év 

elméleteirıl nyújt egy összefoglalót Chadwell 1927-es cikke.[41] Bernal és Flower 

kiegészítette ezt a modellt két fontos alapelvvel: a sőrő fázisra vízmolekulák tetraéderes 

elrendezıdést javasolták,[42] és a két fázist egymással egyensúlyban lévınek tételezték fel.[43] 

 Magára a két fázis szerkezetére több elképzelés született. Egy javaslat szerint hexagonális, 

üreges vízmolekula fürtök ((H2O)12) vannak az alacsony sőrőségő fázisban, és az üreg egy 

vízmolekulával van betöltve a nagysőrőségő (folyadék) fázisban.[44] Pauling a 

klatrátvegyületekhez hasonló üreges dodekaéderes ((H2O)20) és egy vízmolekulával kitöltött 

fürtöket javasolt a két fázis leírására.[45] Ezt a két elképzelést elvetették, mivel nem mutattak 

összefüggést a meglévı diffrakciós képekkel. Mindazonáltal kis molekulák szolvatációja 

esetén érdekes lehetıséget vetnek fel ezek az üreges klaszterek, mint lehetséges mikrofázisok. 

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

álló győrős klaszterek keverékeként írja le a folyadék halmazállapotú vizet.[46] A Dougherty 

és Howard javasolta egyensúlyi modellben egyaránt szerepel a dodekaéderes fürt, valamint az 

5 és a 6 vízmolekulából álló győrő.[47] A klaszterek lehetséges formáit számos esetben 

vizsgálták elméleti kémiai módszerekkel. Az egyik, a vizsgálataim szempontjából érdekes 
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számításban kimutatták, hogy a hidrogén-hidak elrendezıdése jelentısen befolyásolja egy 

adott mérető (20 vízmolekulából álló) klaszter stabilitását és reaktivitását: megfelelı H-híd 

topológiával az autoprotolízist is modellezték.[48] Azt tapasztalták, hogy egyes hidrogén-híd 

orientációk mellett az autoprotolízis reakciógátja jelentısen lecsökken a klaszterben. Car-

Parrinello molekuladinamikai számítások alapján a hidrogén-hidak mellett a vízben jelenlévı 

rövid (kevesebb, mint 10 fs hosszúságú) spontán elektromos fluktuációknak is szerepe van a 

folyamatban.[49] 

 Más számításokban bemutatták az adott számú vízmolekulákból képezhetı klaszterek 

legstabilabb elrendezıdését 6-22 vízmolekulára,[50,51] de van példa akár 293 vízmolekulára 

végzett számításra is.[52] Az elmélettel, miszerint a hidrogén hidaknak minden klaszter esetére 

létezik egy ideális, globális energiaminimumot biztosító elrendezıdése, Kirov számos 

munkája is foglalkozik.[53] A Bernal és Flower által kidolgozott elrendezıdési szabályokat 

továbbgondolva számos poliéderre leírta elméleti megközelítés alapján a legkedvezıbb 

hidrogén-híd topológiáját. Ezen "ideális" topológiát tartalmazó klaszterek kiemelkedı 

stabilitása az explicit modell végességébıl fakad. Mindazonáltal jó kiindulópontot jelentenek 

a hidrogén-híd orientációk egyes rendszerekre gyakorolt hatásának vizsgálatakor, a 

segítségükkel megalkotott orientációs szabályok pedig irányadóak egy molekula explicit 

szolvátburkának felépítésekor. 
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Klatrátvegyületek 

 A klatrátvegyületek jég és kis apoláris molekulák, fıleg gázok szilárd, nem 

sztöchiometrikus intersticiális vegyületei.[54,55] Elsı képviselıjüket, a klór-hidrátot Sir 

Humphrey Davy fedezte fel 1811-ben.[56] Ezt sorra követte több hidrát (oxigénnel, 

nitrogénnel, metánnal, nemesgázokkal alkotott vegyületek) felfedezése. A klatrát 

kristályszerkezet kialakulásának feltétele a vendég kismolekulák jelenléte, 0 ºC-hoz közeli 

hımérséklet, és jellemzıen néhány MPa nyomás. Ezek a kritériumok a természetben is 

teljesülhetnek: a metán-hidrát például egy fehér, kristályos anyag, amely az óceánok fenekén 

hatalmas mennyiségben van jelen. Egyes becslések szerint ezek a kristályok a Földön 6,4·1012 

tonna metánt rejtenek, ami meghaladja a hagyományos szénhidrogén alapú tüzelıanyag-

készleteket.[57,58] Az intersticiális molekulák jelenléte nélkül a klatrátcellák összeomlanak, és 

a megkötött gázmolekulák lassan távoznak,[59] vízmolekulák pedig nem alkalmasak a 

klatrátcellák betöltésére.[60] Léteznek olyan klatrátok, amelyek akár légköri nyomáson is 

létrejöhetnek a víz, és valamely megfelelı vendégmolekulából álló folyadék határfelületén, 

ilyen például az 1-fluor-1,1-diklór-etánból képzıdı klatrát.[61] Kimutatták, hogy a klatrátok 

kialakulása és disszociációja közben a képzıdı szilárd kristályok jelentıs mértékben 

befolyásolják a környezı folyadék halmazállapotú víz szerkezetét.[62] 

 A klatrátvegyületek kristályszerkezete hidrogén-hídkötésekkel összekapcsolt 

vízmolekulákból álló üregekbıl épül fel. E szerkezetek jellemzésére külön jelölést vezettek 

be: az egyes üregeket a határoló sokszögek számával és alakjával jelölik. Például a 

dodekaéderes üreg, amelyet tizenkét ötszög határol, az 512 jelölést kapja. A klatrátoknak 

három kristályszerkezete ismert[55] (3. ábra). Az I típusú klatrátok kockarácsban 

kristályosodnak, az elemi cella 46 vízmolekulából épül fel, két 512 és hat 51262 üreg alkotja. A 

legkisebb gázmolekulák, így a fent említett metán, valamint az etán, szén-dioxid és a 

nemesgázok képeznek ilyen kristályokat. A II típusú klatrátok 16 darab 512 és 8 darab 51264 

üreget tartalmaznak, az elemi cellájuk 136 vízmolekulából áll, és lapcentrált kockarácsban 

kristályosodnak. Ez jellemzıen nagyobb gázmolekulák, például propán, izobután, és a fent 

említett 1-fluor-1,1-diklór-etán beépülésével alakul ki. Meglepı módon azonban az elemi 

hidrogén is II típusú klatrátot képez, a nagyobb üregeket négy, a kisebbeket egy vagy két 

hidrogénmolekula tölti ki.[63,64] 
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3. ábra Az ismert klatrátvegyületek kristályszerkezetei 

 A legutoljára felfedezett az ismert klatrátszerkezetek közül a H típusú klatrát.[65] Ez kis és 

nagy molekulájú gázok keverékének beépülésekor keletkezik (például metán és cikloheptán 

keverék esetén). A hexagonális kristályrács elemi cellája 34 vízmolekulából áll, és háromféle, 

512, 435663 és 51268 üregeket tartalmaz. 
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 A 14. csoport elemeinek hipervalens vegyületei 

 Ebben a fejezetben a széncsoport elemeinek különleges, négynél magasabb koordinációjú 

vegyületeit szeretném általánosan bemutatni, különös tekintettel a doktori értekezésemben 

hangsúlyos szerepet kapó szilícium vegyületeire. A csoport elemeinek (C, Si, Ge) kémiája 

több fejezetben is megjelenik, célom ehhez egy irodalmi hátteret biztosítani. 

 A szén és a szilícium eltérı kémiai viselkedését az irodalomban részletesen vizsgálták. Az 

egyik legkarakterisztikusabb eltérés a hipervalenciára, azaz a négynél több kémiai kötés 

kialakítására való hajlam. Míg a szén esetében kevés ilyen vegyületet ismert,[66-69] az 

izoelektronos szilícium kémiájának érdekes és sokat vizsgált területévé váltak a hipervalens 

vegyületek.[70-72.] Ezekben a hipervalens kötés létrejöhet a szilíciumatom gyenge Lewis-sav 

karaktere révén (1-9, 4. ábra)[73-84] vagy többfogú ligandummal ahol a hiperkoordináció a 

kelát-hatás eredménye (10-25, 5. ábra).[85-96] Több semleges vegyület esetén (14, 15) a 

viszonylag nagy atomi távolságok (2.3-2.8 Å) miatt is kérdéses, hogy ténylegesen hipervalens 

vegyületrıl van-e szó.[97-100] 

 

4. ábra Megnövelt Lewis-sav karakterő szilíciumatomot tartalmazó komplexek 
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 A probléma bonyolultságára jó példa a szilatránok csoportja (16). Ebben a molekulában a 

hipervalens szilícium-nitrogén kötés megnyújtása nem jár jelentıs energianövekedéssel, 

jelezve, hogy gyenge kölcsönhatásról van szó.[101] Érdekes módon a trietanol-amin a 

szilíciumatom távollétében is a "kalicka-szerő" endo formát veszi fel, így a szilatrán rövid Si-

N távolsága nem szükségszerően egy kötés kialakulásának következménye.[102] 

 A szén és szilíciumatom viselkedése közötti különbség okáról több elmélet született. Ezek 

a két atom eltérı elektronegativitásával (ENC: 2,4, ENSi: 1,8), a szilícium üres d pályáinak 

kötı hibridpályákban, vagy datív π-kötésekben való részvételével,[103-106] vagy az egyik 

legújabb álláspont szerint az atomrádiuszok különbségével (dC: 77 pm, dSi: 143 pm)[107] 

magyarázzák a szilícium hajlandóságát a hipervalens kötés kialakítására. 

 

5. ábra Semleges, hipervalens szilíciumot tartalmazó komplexek 

 Hipervalens szilíciumatomot tartalmazó vegyületek elıállítására több stratégia létezik. Az 

egyik út a szilíciumatom gyenge Lewis sav jellegén alapul: egy vagy több aniont, vagy 
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nemkötı elektronpárral rendelkezı molekulát datív kötéssel kapcsolnak egy tetrakoordinált 

szilícium atomhoz. Az anion lehet szervetlen (fluorid, hidrid) vagy szerves (alkoxid). A 

legelsı – Gay-Lussac[73] és Davy[74] által, egymástól függetlenül – felfedezett hiperkoordinált 

szilíciumvegyület, a szilícium-hexafluorid is ebbe a családba tartozik. A koordináló anion 

kapcsolódhat akár spiro helyzető szilíciumhoz is.[108] Ezen komplexek stabilitásában fontos 

szerepe van az ellenionnak; kiváló stabilizáló ellenion a kálium-18-korona-6.[109] 

 A nemkötı elektronpárral rendelkezı (valamely a nitrogén vagy az oxigéncsoportból 

származó elemet tartalmazó) semleges molekulákkal képezett datív kötés feltétele, hogy a 

szilíciumatomhoz kötıdjenek annak Lewis-sav karakterét növelı elektronegatív csoportok.[84, 

110] Az elsı vegyület ebbıl a csoportból szintén Davy nevéhez főzıdik, aki elıállította a 

szilícium-tetrafluorid diamino komplexét.[74] Ebbe a vegyületcsoportba tartozik a trifluoro-

fenil-szilán trisz-(dimetil-amino)-foszfin-oxiddal alkotott pentavalens vegyülete, és a 

szilícium tetrafluorid két ammóniamolekulával képezett hexavalens adduktja is. Diaminok, 

mint a 2,2'-bipiridin és az 1,10-fenantrolin is képezhetnek semleges[111] vagy ionos 

jellegő[112,113.] intermolekuláris komplexeket haloszilánokkal, jellemzıen klórszilánokkal. 

 Az intermolekuláris kölcsönhatáshoz hasonlóan létrehozható a kelát hatáson alapuló 

intramolekuláris hiperkoordináció is, ha megfelelı térbeli közelségbe kerül valamely nemkötı 

elektronpárt tartalmazó csoport és a szilíciumatom. A létrejövı vegyület stabilitásában fontos 

szerepet játszik a szerkezet merevsége és a szilíciumhoz kötıdı szubsztituensek elektronszívó 

hatása.[84] Hipervalens szilíciumvegyületek létrehozhatóak többfogú ligandumok 

alkalmazásával is. A csoport elsı képviselıjét, a szilícium acetil - acetonáttal képezett 

hexavalens, kationos komplexét már 1903-ban elıállították (9).[114] 

 A szilícium-oxigén kötést tartalmazó kétfogú ligandumokkal képezett győrős komplexek 

egyszerően elıállíthatóak valamilyen alkoxi-szilánból és valamely geminális diolból 

kiindulva, trietil-amin jelenlétében. Így elıállítottak pentavalens szilíciumot tartalmazó 

pirokatechin,[115] 2-hidroxi-ciklohepta-2,4,6-trien-on[116] és alifás 1,2 diol[115,117] 

származékokat is. Léteznek háromfogú ligandummal képezett vegyületek is, például 

tetraalkoxi-szilánból trietanol-aminnal (vagy valamely trialkanolol-aminnal) lúgos közegben 

semleges kalickavegyület, szilatrán képzıdik (16).[118] 

 A germánium elektronegativitása a szilíciumhoz hasonló (1,8), és nagyobb atomrádiusza is 

lehetıvé teszi hipervalens vegyületek képzését. Azonban nagyon kevés példa ismert 

semleges, hipervalens germániumot tartalmazó, töltéssel nem rendelkezı komplexre.[119] 
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Kvantumkémiai összefoglaló 

 Mint korábban említettem, az elméleti bevezetıben célom az, hogy egy számításos 

kémiával nem mindennap találkozó olvasónak bemutassam az általam alkalmazott számítási 

módszereket, mőködésük elvét és kvantummechanikai gyökereiket. 

 A kvantumkémia a kvantummechanika törvényeit alkalmazza kémiai problémák 

megoldására. A relativisztikus kvantummechanika alapegyenlete a Dirac-egyenlet[120], 

amelynek megoldása azonban csak a legegyszerőbb esetekre lehetséges. A gyakorlatban ezért 

több közelítést alkalmaznak. A relativisztikus effektusokat elhanyagolva kapjuk a 

Schrödinger-egyenletet, melynek idıtıl független alakja: 

),(),(ˆ RrERrH
rrrr Ψ=Ψ      (1) 

 A fenti egyenletben ),( Rr
rrΨ  a rendszert leíró állapotfüggvény (r

r
az összes elektron 

helykoordinátáit, R
r

 pedig az összes atommag helykoordinátáit tartalmazza.), Ĥ  az ún. 

Hamilton-operátor, amely az elektronok és az atommagok számától, valamint az atommagok 

típusától függ. Tartalmazza az elektronok és az atommagok kinetikus energia operátorát, az 

elektron-elektron és a mag-mag taszítást, valamint az elektron-mag vonzást leíró 

operátorokat. A Schrödinger-egyenletben nem szerepel a spin, ezt általában úgy veszik 

figyelembe az egyenlet megoldása során, hogy a hullámfüggvényt egy térkoordinátáktól és 

egy spintıl függı tényezı szorzataként írják fel: 

)(),,(),,,( ss mzyxmzyx ηΨ=Φ     (2) 

 A Schrödinger-egyenlet is csak egyszerő rendszerekre oldható meg zárt formában 

analitikusan, ezért a valós kémiai problémák megoldásához további közelítésekre van 

szükség. A Born–Oppenheimer-közelítés szerint az elektronok pillanatszerően követik az 

atommagok mozgását, így kinetikus energia operátoruk független. A tétel alkalmazásával a 

Hamilton-operátor felírható összegalakban, így sajátértékei szorzatalakban adódnak:[121] 

)(*)(),( RrRr ne

rrrr ΨΨ=Ψ      (3) 

 Ezzel az újabb közelítéssel a Schrödinger-egyenlet jelentısen egyszerősödik: 

felhasználásával felbontható egy, csak az elektronok és egy, csak a magok koordinátáitól 

függı egyenletre: 

),()(),(ˆ
000 RrRERrH eeee

rrrrr Ψ=Ψ     (4) 

)()(ˆ RERT nnnn

rr
Ψ=Ψ      (5) 

Az elıbbit megoldva a magok adott elrendezıdéséhez tartozó elektronenergiát kapjuk. 

Rögzített atommagokat vizsgálva, az atommagok minden elrendezıdéséhez kiszámítható az 
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elektronok energiája: )( 0REe

r
. Ez a magkoordináták terében egy sokdimenziós felületet 

határoz meg, amelyet potenciális energia hiperfelületnek neveznek (Potential Energy Surface, 

PES). A magmozgást az (5) egyenlet alapján szintén a megfelelı Schrödinger-egyenlettel 

lehet leírni. 

)()())(ˆ( 0 RERRET nnen

rrr
Ψ=Ψ+     (6) 

 Ez az egyenlet csak néhány atomos molekulákra oldható meg, ezért a gyakorlatban a 

magok mozgását – azaz praktikusan a molekula rezgéseit – gyakran úgy közelítik, hogy a 

potenciálfelület minimumaihoz parabolát illesztenek. Ez a harmonikus közelítés. A 

potenciálfelület lokális minimumai az atomok stabilis elrendezıdéseit, egyensúlyi 

geometriákat jelentenek. Ezekben a pontokban a hiperfelületre illesztett összes függvény elsı 

deriváltja zérus, a második deriváltakból képzett Hess-mátrix pedig kizárólag pozitív 

sajátértékeket tartalmaz. A lokális minimumokon kívül fontosak a felület lokális minimumai 

közötti elsırendő nyeregpontok: ezek az átmeneti állapotok. Ezekben a pontokban az illesztett 

függvények összes elsı deriváltja zérus, de a Hess – mátrix tartalmaz egyetlen negatív 

sajátértéket (a potenciálfelület egyet kivéve minden dimenzióban konvex). A kiindulási 

anyagokból az átmeneti állapotokon és a köztitermékeken keresztül a végtermékbe vezetı 

"gradiens ösvénnyel" a reakció lefutása modellezhetı.  

 A (4) egyenlet csak nagyon egyszerő esetekre oldható meg analitikusan, numerikus 

megoldása pedig a sok változó miatt nem lehetséges. A megoldás úgy lehetséges, ha a 

sokelektronos Hamilton-operátort sikerül összegalakra hozni, ekkor az operátor sajátértékei 

változók szerint szétválaszthatóak lesznek. A hullámfüggvényt egyelektronos függvényekbıl 

képzett determinánssal (a Slater-determinánssal, (7)) közelítik, amely eleget tesz a Pauli-

elvnek.  

...

.)()(

.)()(

!

1
2212
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rr

rr

n

rr

rr

ϕϕ
ϕϕ

≈Ψ      (7) 

 A Schrödinger-egyenlet az elektron-elektron taszítást leíró operátor miatt nem választható 

szét "n" darab csak iϕ -t tartalmazó egyenletre, ezért a két elektronra ható operátort egy 

átlagos egyelektron potenciállal veszik figyelembe. Ezt felhasználva a variációs elv 

segítségével (miszerint az energia értékére akkor kapjuk meg a globális minimumot, ha a 

próba-hullámfüggvény megegyezik a valódi hullámfüggvénnyel) kapjuk a következı – ún. 

kanonikus Hartree–Fock-egyenleteket:[122-125] 

iiiiF ϕεϕ =)(ˆ     i=1, 2, ..., n (8) 
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 A variációs elvbıl adódóan ez a módszer nem adhat az egzakt energiánál kisebb energiát. 

Az )(ˆ iF  ún. Fock-operátor, amely maga is tartalmazza az ismeretlen iϕ  függvényeket. Ezért 

a Hartree–Fock-egyenletek iteratív módon oldhatók meg. Egy kiindulási { iϕ } 

függvénysorozattal indítva, az iterációs ciklust addig ismétlik, amíg az energia megváltozása 

egy elıre meghatározott értéknél kisebb, ekkor a megoldás önmagához konzisztens (Self 

Consistent Field, SCF). A módszerben felhasznált egyelektronos hullámfüggvények 

megszerkesztése nagyobb, kémiailag érdekes rendszerek (molekulák) esetében egy 

bázisfüggvény-készlet segítségével végezhetı el. Ezáltal az egyes bázisfüggvényekhez tartozó 

lineárkoefficienseket kell megkeresni, és nem a függvényeket variálni. Ez a Hartree–Fock–

Roothaan módszer. Egy kiindulási koefficiens-készlettel megszerkesztve a Fock-operátort, 

majd megoldva a Hartree–Fock-egyenleteket új koefficienseket nyerünk, a folyamat a fent 

említett SCF ciklus szerint ismételhetı.  

 A Hartree–Fock–Roothaan számítások során tehát a rendszer hullámfüggvényét 

bázisfüggvények lineáris kombinációjával alkotják meg. Egy adott probléma vizsgálatakor 

nem csak az energia számítására használt módszert, hanem a választott bázis méretét és 

minıségét is gondosan kell megválasztani, hiszen az eredményül kapott hullámfüggvényt 

megszabja, hogy milyen bázisfüggvényekbıl "keverik ki"; tökéletes hullámfüggvényt csak 

végtelen nagy bázisból lehetne elıállítani. A kvantumkémia fejlıdése során számos bázist 

fejlesztettek ki.[126] Az ún. Slater-féle függvények (Slater Type Orbitals, STO) a hidrogénatom 

Schrödinger-egyenletének megoldása során kapott függvényektıl csak a radiális részben 

térnek el. Számítástechnikailag a Slater-típusú függvények kedvezıtlenek: ezen pályák esetén 

integrálási nehézségek lépnek fel, ezért STO-k helyett a mai kvantumkémiai számítások során 

fıként Gauss-típusú pályákat (GTO) használnak. Ezek analitikusan integrálhatók és két 

Gauss-függvény szorzata is egy harmadik Gauss-függvény, így a különbözı atomokon levı 

függvények formálisan egyetlen függvényként kezelhetık. Az STO-kat "n" darab GTO 

lineáris kombinációjával közelítik. A kémiai problémák modellezésénél fontos vegyértékhéj 

jobb leírására Pople és munkatársai dolgozták ki az ún. felhasított vegyérték (Split Valence) 

bázist, amelynek lényege, hogy a belsı pályákhoz egy-egy bázisfüggvény tartozik (egyszeres 

zéta), a vegyértékhéjon több bázisfüggvény lehet (kétszeres, háromszoros, stb. zéta). A 

bázisfüggvényeket általában az atommagokra centrálják, és ezeket a függvényeket gyakran 

kiegészítik polarizációs és diffúz függvényekkel. A polarizációs függvények a bázis 

flexibilitását növelik,[127] a bázisfüggvények deriváltjait szimulálják, ezáltal az atomok 

környezetének jobb leírására adnak lehetıséget. Más megfogalmazásban az atomok közé 
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helyezett bázisfüggvényeket helyettesítik. A polarizációs függvényeket a bázis neve után *-

gal, vagy zárójelben a használt pályák betőjelével jelöljük. Ha csak egy jelzés van, az azt 

jelenti, hogy csak a nehéz atomokon találhatók polarizációs függvények, ha két jelzés van, 

akkor a hidrogéneken is. A diffúz függvények a gyengén kölcsönható rendszerek és anionok 

számításánál fontosak. Ezek kis exponenső Gauss függvények, jelölésük +, vagy ++ attól 

függıen, hogy csak a nehéz atomokon vagy a hidrogéneken is megtalálhatók-e. A Dunning-

féle korreláció-konzisztens bázist korrelációs számításokhoz fejlesztették ki. Ez a bázistípus is 

a felhasított vegyérték módszerét alkalmazza, és beépítve tartalmazza a polarizációs 

függvényeket. Jelölése cc-pVDZ (Correlation Consistent, Polarized, Valance Double Zeta), 

cc-pVTZ, cc-pVQZ, stb. attól függıen, hogy a vegyértékpályák hányszoros zéta minıségőek. 

A diffúz függvényeket a bázis neve elıtt szereplı "aug" elıtag jelöli (pl. aug-cc-pVTZ). Egy 

kvantumkémiai rendszer tökéletes leírásához végtelen mérető bázisra volna szükség, a 

számítások során azonban csak véges bázist alkalmazhatunk. Általánosan igaz, hogy a bázis 

méretének növelésével a számítás idıigénye növekszik, és noha az energia variációs 

módszerek esetén a bázis növelésével egyre mélyül, egy adott paraméterre (pl. kötéstávolság)  

a számítás pontossága nem feltétlenül javul, különösen a kis bázisok esetén.. 

 A Hartree–Fock egy ab initio módszer, vagyis az alapvetı fizikai állandók értékén kívül 

semmilyen empirikus adat nem szükséges a számítások elvégzéséhez. A módszer hátránya, 

hogy az alkalmazott bázis méretének növelésével az energia nem az egzakt, hanem egy annál 

nagyobb – Hartree–Fock-limitnek nevezett – értékhez konvergál. Ennek oka az, hogy a 

módszer az elektronok közötti kölcsönhatást a fent említett átlagos potenciállal veszi 

figyelembe, ezáltal elhanyagolja az elektronkorrelációt, azt a kölcsönhatást, ahogyan az 

elektronok minden pillanatban befolyásolják egymás mozgását. A Hartree–Fock-limit és az 

egzakt energia közti különbség a korrelációs energia. Ez általában az összenergiának 

kevesebb, mint egy százaléka, így a Hartree–Fock-módszer egy molekula számos 

tulajdonságára (pl. geometria) jó eredményt ad. Kémiai reakciók során azonban az 

energiaváltozás a korrelációs energia nagyságrendjébe esik, ezért erre a célra a módszer 

gyakran nem, vagy csak fenntartásokkal alkalmazható. 

 A korrelációs energia becslésére több ab initio módszer létezik,[128,129] amelyek közül az 

értekezésben bemutatott számítások során Møller-Plesset perturbációs módszert 

alkalmaztam.[130] Ezen számítások használhatóságának feltétele, hogy a vizsgált rendszer csak 

kevéssé különbözzön egy ismert rendszertıl. A Møller-Plesset perturbációs módszer esetében 

a Hartree-Fock hullámfüggvénybıl indulnak ki, ezt tekintik elsırendő perturbációnak. A 

módszert MP2-vel, MP3-mal, stb. jelölik attól függıen, hogy a perturbációs sort hányadik 
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tagjáig számítják ki. A módszer elınye, hogy méretkonzisztens, hátránya, hogy a számított 

energia lehet mélyebb is, mint az egzakt érték, mivel nem variációs módszerrıl van szó. Az 

MP2 módszer nagy elınye, hogy a korrelációs energia 80–90 százalékát figyelembe veszi, 

viszont számításigénye kisebb rendszerekre csak 20–50%-kal nagyobb, mint a HF módszeré. 

 Az eddig bemutatottaktól eltérı alapokon nyugszik a sőrőségfunkcionál elmélet (Density 

Functional Theory, DFT).[131] Ez abban különbözik az eddig bemutatott módszerektıl, hogy a 

méréssel nem meghatározható hullámfüggvény közelítése helyett egy mérhetı mennyiséget, 

az elektronsőrőséget veszi alapul. Ebben az esetben formálisan egy "elektrongázba" merítik 

az atommagokat, az elektron-mag kölcsönhatást pedig mint külsı potenciált tekintik. A DFT 

módszerek alapja az elsı Hohenberg–Kohn-tétel, mely szerint egyértelmő hozzárendelés van 

egy rendszer (alap- és gerjesztett állapotú) elektronsőrősége és a külsı potenciál között. Más 

megfogalmazásban egy rendszer minden mérhetı tulajdonsága, így az energiája is az 

elektronsőrőség egyértelmő funkcionálja. A második Hohenberg–Kohn-tétel a variációs elvet 

mondja ki a rendszer teljes energiájára: az energia globális minimumát az egzakt alapállapoti 

elektronsőrőségnél veszi fel.[132] A következı felmerülı probléma az, hogy az egzakt 

funkcionál (illetve annak egzakt kicserélıdési-korrelációs tagja) nem ismert. Ennek 

megtalálása ma is a sőrőségfunkcionál-elmélet egyik legfontosabb kihívása. Ezért Kohn és 

Sham ötlete nyomán egy olyan rendszer Schrödinger-egyenletét oldják meg, amely egymással 

nem kölcsönható elektronokat tartalmaz, és a rendszernek vizsgált rendszerrel azonos az 

elektronsőrősége. Azaz az elektronokat úgy tekintik, mintha egy külsı, effektív térben 

mozognának egymástól függetlenül. Ekkor az energia várható értékét mint az alapállapotú 

elektronsőrőség funkcionálját fölírva, majd az energia minimumát variációs elvvel keresve 

adódnak a Kohn–Sham-egyenletek (9), amelyek formailag hasonlóak a Hartree–Fock-

egyenletekhez (8), azokhoz hasonlóan az SCF típusú algoritmussal oldhatók meg. 
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 Megjegyzendı, hogy az εi sajátértékek a HF módszerrel szemben itt nem hordoznak 

tényleges fizikai jelentést. A kifejezésben szereplı effv  (Kohn-Sham potenciál) nem teljes 

egészében ismert, ezért a DFT módszerekhez szükséges funkcionálokat részben elméleti 

megfontolásokból, részben empirikus eredményeket felhasználva vezetik le. A DFT 

módszerek számításigénye kb. annyi, mint a HF módszereké, a pontosságuk pedig gyakran az 

MP2 módszerét is eléri. A DFT módszerek tartalmaznak elektronkorrelációt, és általában 
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kevésbé érzékenyek a bázis méretére. A módszerek hátránya, hogy a belılük nyert energia és 

az egzakt energia eltérésének becslésére nincs mód. 

 Az értekezésben több olyan molekulát is vizsgálok, amelyek különleges kötésviszonyokat 

tartalmaznak. Ezekrıl a kötésekrıl az elektronsőrőség topológiai analízise (Bader analízis[133]) 

értékes információkkal szolgál. Azon pontokat, ahol az elektronsőrőség gradiense zérus, 

kritikus pontoknak nevezik. A második derivált mátrix sajátértékeitıl függıen különbözı 

kritikus pontokat különböztetnek meg: lokális maximumokat (3 negatív sajátérték; ezek 

elsısorban az atommagok), kötés kritikus pontokat (ebbıl 2 negatív és 1 pozitív sajátérték; 

két atommag közötti maximális elektronsőrőségő út minimuma), győrő kritikus pontokat (1 

negatív és 2 pozitív sajátérték; csak győrős vegyületekben lehetséges), és kalitka kritikus 

pontokat (3 pozitív sajátérték). A kötés kritikus pontban számított elektronsőrőség a kötés 

erısségére jellemzı, és az ebben a pontban számított Laplace-operátor (a tiszta második 

deriváltak összege) értéke a kölcsönhatás kovalens (negatív érték) vagy ionos (pozitív érték) 

jellegérıl ad információt.  
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 Az alkalmazott számítási módszerek 

 Ebben a fejezetben szeretném röviden felsorolni a modellszámításaimhoz használt 

kvantumkémiai módszereket, alkalmazhatóságuk irodalmi hátterét, a számítások elvégzésének 

menetét. 

 A ma használt kvantumkémiai eszköztárból a dolgozatban a legtöbb számítást különféle 

sőrőségfunkcionál[131,134] módszerekkel végeztem. Ezek a módszerek általában megfelelı 

pontosságot érnek el viszonylag alacsony számításigénnyel. A ma alkalmazott egyik 

legnépszerőbb funkcionál a Becke-féle 3 paraméteres kicserélıdési funkcionálból és Lee, 

Yang és Parr korrelációs funkcionáljából álló hibrid funkcionál (B3LYP[135]). Az irodalom 

alapján ez megfelelı leírást ad a vízmolekulák közötti hidrogén-hidakra is,[136,137] ugyanakkor 

a diszperziós kölcsönhatásokat alulbecsüli. Számításaimhoz általánosan ezt a funkcionált 

választottam. A módszer megfelelıségének ellenırzéséhez alkalmaztam a Perdew által 

kifejlesztett PW91,[138] valamint az MPW1K[139] funkcionált is.  

 Szintén a választott módszer megfelelısének ellenırzése céljából több esetben alkalmaztam 

a más elméleti alapokon nyugvó ab initio számításokat is. Mivel számításaim során gyakran 

dolgoztam nagy rendszerekkel, fıleg a DFT módszerekkel számított geometrián történı 

energiaszámításra, a fent részletezett sőrőségfunkcionál módszerekkel számított energiák 

mellett használtam a Hartree-Fock[122-125] és a Møller-Plessett[130] módszert. Ez utóbbit fıleg 

olyan rendszerek esetében alkalmaztam, amelyekben jelentıs a diszperziós kölcsönhatás 

szerepe. 

 A geometriai optimálások során általánosan a 6-31+G* bázist alkalmaztam; ez 

kompromisszumot képviselt a számítási idıigény és a pontosság között, és tartalmaz mind 

polarizációs, mind diffúz függvényeket. Ezen túl alkalmaztam további Pople-féle felhasított 

vegyérték bázisokat, és Dunning-féle korreláció-konzisztens bázisokat is. A véges bázis 

alkalmazásának következményeként felléphet a báziskészlet szuperpozíciós hiba (BSSE, 

Basis Set Superposition Error), amely jelentıs lehet a molekulaszám-változással járó reakciók 

számításakor. A hiba maga abból ered, például egy kialakuló molekula asszociátum esetében, 

hogy az asszociátum egyes alkotóelemei részben egymás bázisfüggvényeit is felhasználják, 

így látszólag nagyobb bázis alakul ki. Ennek kiküszöbölésére, ahol szükséges volt, a 

counterpoise (CP) korrekciót alkalmaztam. A módszer lényege, hogy a kérdéses 

molekularészek mindegyikét kiszámítja a teljes asszociátum bázisával és csak az egyes 

molekularészletekre vonatkozó báziskészletekkel is; az energiaértékek összege közötti eltérés 

a korrekció.  
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 Egy kémiai reakció modellezéséhez a szabadentalpia számítása szükséges. Ehhez ismerni 

kell az entrópia-járulékot, amely gázfázisban statisztikus termodinamikai módszerekkel – 

tökéletes gázt feltételezve – számítható. Az így kapott eredmények azonban oldatban 

lejátszódó reakciók esetén nem alkalmazhatók fenntartás nélkül. A gáz és oldatfázisú 

entrópiák közötti kapcsolatot több oldószerre végzett kalorimetriás mérések alapján 

számszerősítette Wertz egy cikkében: eszerint egy molekula gáz fázisból vizes fázisba 

vándorlásakor entrópiájának 46 %-át veszíti el [140]. Azokban a reakciókban, amelyekben az 

oldószert mint explicit burkot vettem figyelembe, a vizsgált rendszer egyetlen 

szupermolekulának fogható fel, így a reakciókoordináta mentén haladva nincs molekulaszám-

változás (bár a rendszer szabadsági foka az egyes átmeneti állapotokban változik). A 

számításaim során az egyes állapotok jellemzésére az energiát alkalmaztam, az eredmények 

értékelésénél figyelembe véve ennek korlátait. 

 A kvantumkémiai számításokhoz a Gaussian 03 programcsomagot,[141] az elektronsőrőség 

topológiai analíziséhez az AIM2000 programot,[142] a szerkezetek megjelenítéséhez a Molden 

4.0[143] és Mercury[144] programokat használtam.  
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Oldószermodellek 

 A víz szerkezetét bemutató fejezetben többek között azt kívántam bemutatni, milyen 

komplex rendszer a folyékony halmazállapotú víz. Emiatt megfelelı modellezése komoly 

feladat, amelyhez alapvetıen kétféle megközelítést alkalmaznak. Az elsı nagy csoportba azok 

a módszerek tartoznak, amelyek az oldószert dielektrikumként, egy külsı potenciálként 

történı figyelembevételén alapulnak. Ezek az implicit módszerek, amelyek közül az elsıt 

Onsager alkotta meg.[145] 

 A modellek egy másik csoportja azon alapul, hogy az oldószer molekuláit a vizsgált oldott 

anyag molekuláihoz hasonlóan veszi figyelembe, ezt nevezik explicit modellnek. Ekkor az 

egyes molekulák közötti kölcsönhatások az adott számítási szinten szerepelnek majd az így 

létrejött "szupramolekulában", vagy molekulafürtben. A módszer elınye, hogy így 

vizsgálhatók a molekulák között létrejövı kölcsönhatások (pl. hidrogén-híd) és olyan 

folyamatok is, amelyekben maga az oldószer is reakciópartnerként szerepel. Természetesen az 

oldószer-molekulák ilyen módon való kezelése nagymértékben megnöveli a számítás idejét, 

ésszerő kompromisszumot kell találni az explicite figyelembe vett molekulák számát tekintve. 

Egyes számítások alapján a teljes kölcsönhatás jelentıs részét már kevés explicit oldószer-

molekula figyelembevétele esetén is leírjuk.[146] 

 Az implicit modell egy lehetséges továbbfejlesztéseként a külsı potenciálból üreget 

formáznak az oldott anyag molekulája körül. Ez az üreg definiálható egy oldószer számára 

megközelíthetı felülettel (Solvent Accessible Surface, SAS[147]), amely figyelembe veszi az 

üregalkotó molekulák Van der Waals rádiuszát, majd csak azokat az üregeket "tölti ki" 

potenciállal, ahol valóban elhelyezkedhet egy oldószer-molekula. A módszer hiányossága, 

hogy nagy dipólus-momentumú oldószerek leírására nem alkalmas, és nem modellezhetık 

vele az oldószer-oldott anyag határfelületek.[148] A legtöbb reakcióban az oldószer éppen ezen 

a határfelületen keresztül fejt ki valamilyen hatást, például egyes átmeneti állapotok, 

köztitermékek stabilizálásával. 

 Alkalmazható azonban olyan modell is, amelyben csak néhány oldószer-molekula (az 

oldott anyaggal legnagyobb kölcsönhatásért felelısek) van magas számítási szinten 

fegyelembe véve, az oldószer-oldószer kölcsönhatások leírására pedig valamilyen alacsony 

számítási igényő módszert alkalmaznak (ilyen modell például az ONIOM). A fent említett 

SAS módszerrel definiált szolvátüreg egy kényelmes lehetıséget ad az explicit és implicit 

modellek kombinálására: elképzelhetı olyan modell, ahol az oldott anyag csak explicit 

oldószer-molekulákkal érintkezik, és ezt veszi körül egy külsı potenciál. 
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 Az elızı fejezetben röviden már bemutattam, hogy az irodalomban számos kísérlet volt a 

víz mint oldószer modellezésére. A doktori munkám egyik célkitőzése egy olyan explicit 

modell vizsgálata volt, amely a teljes oldott molekula-oldószer határfelületet figyelembe 

veszi. Ez a határfelület víz esetén legegyszerőbben egy hidrogén-hidakkal összekapcsolt 

vízmolekulákból álló monorétegként képzelhetı el. A monorétegnek az elızıeknek 

megfelelıen úgy kell felépülnie, hogy az egyes vízmolekulák közötti kölcsönhatások, azaz a 

hidrogén-hidak minél inkább hasonlítsanak a "valódi" vízben létrejövıkre. Ez az egyes 

oxigénatomok körül tetraéderesen elhelyezett hidrogénatomokat, és lineáristól lehetıleg minél 

kevésbé eltérı O-H···O kötésszögeket tartalmaz. Ez Dougherty és Howard modelljével[47] 

összhangban 5 és 6 vízmolekulából álló győrőket tartalmazó poliéderekbıl felépülı 

monoréteget eredményez. Ezt a modellrendszert alkalmaztam mind oldott molekulák 

reakcióinak (hidrolízisének), valamint  egymással nem elegyedı folyadékok esetén létrejövı 

folyadék-folyadék határfelület vizsgálatára. 
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Eredmények 

 

Éterek, alkoxi-szilánok és sziloxánok hidrolízise – a kolloid szilikagél képzıdésének 

elemi lépései 

 

 A bevezetıben már említettem a széncsoport elemeinek eltérı viselkedését, a szilícium 

hipervalenciára való hajlamát. Doktori munkám e fejezetében ezt a különbséget egy speciális 

szemszögbıl mutatom be: a C-O-C (éter), C-O-Si (alkoxi-szilán) és a Si-O-Si (sziloxán) kötés 

savkatalitikus hidrolízisén keresztül. Az elsı reakció, az éterkötés hasítása vizes savval fızve 

ismert szerves kémiai reakció. A kötéshasadás végbemehet gáz fázisban is SN2 

mechanizmussal, de ehhez erıteljes reakciókörülmények (magas hımérséklet vagy szilárd 

katalizátor) szükségesek.[149] A reakció érdekessége, hogy a hidrolízissel keletkezı metanol 

hıbontással szintézisgázzá alakítható, így a hidrolízis-reakció az üzemanyagcellák számára 

egy hidrogénben gazdag, környezetbarát üzemanyag elıállításának fontos lépése lehet.[150] 

 Az alkoxi-szilánok hidrolízise a kolloid szilikagél elıállításában játszik kulcsfontosságú 

szerepet. A folyamat jellemzı kiindulási anyagai a tetraetoxi-szilán (TEOS; R :OEt, R':H, 

R'':Me), és a tetrametoxi-szilán (TMOS R :OMe, R',R'':H) amelyeket sav vagy bázis (Stöber-

reakció[151]) katalízissel vizes közegben hidrolizálnak el.  

R3Si-O-CR'2R''+H2O↔R3Si-OH+R'2R''C-OH↔SiO2(sz)  (10) 

 A keletkezı, kolloid mérettartományba esı szilícium-dioxid szemcsék mérete széles 

tartományban szabható meg,[152,153] és ezek a szemcsék számos felhasználással rendelkeznek. 

Kerámiák gyártásában, kromatográfiás célra, katalízishez, mechanikai megmunkáláshoz 

használják fel ıket,[154] de adalékanyagként emulgeálószerek, stabilizátorok, bevonatok 

alkotórészei is.[155] A reakció két elemi lépésbıl áll: az elsı a szén-oxigén-szilícium kötés 

felhasadása, ami egy vízmolekula beépülésével egy szilanolt és egy alkoholt eredményez, a 

második lépés pedig két szilanol kondenzációja, ami elvezet az új szilícium-oxigén-szilícium 

kötés kialakulásához. A sziloxán kötés hidrolízisét leírták sziloxán oligomerekre[84,156] sıt, 

még kvarc esetében is, ahol ez igen lassú folyamatban megy végbe.[157] Az általános 

reakcióirány azonban a szilanolok kondenzációja (poli-)sziloxánokká. 

 A szilícium-oxigén kötés hidrolízisének mechanizmusát már próbálták felderíteni 

elméleti[158] és kísérleti eszközökkel.[159] Kinetikai mérések alapján a savkatalizált reakcióban 

egy, három vagy négy vízmolekulát tartalmazó komplex létrejöttét jelezték.[156] Az alkoxi-

szilán hidrolízist és a sziloxán kondenzációt követték alacsony hımérséklető 29Si NMR 
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mérésekkel formamid jelenlétében, és vizsgálták a megjelenı specieszeket.[160] A formamid 

koncentrációjának emelése lassította a reakciót és nagyobb szemcseméretet eredményezett, 

amit a formamid és az alkoxi-szilán "szabad", katalitikus protonokért történı versengésével 

indokoltak. Az alkoxi-szilán és a sziloxán hidrolízis-reakciójában kvantumkémiai számítások 

alapján többen feltételeztek pentavalens szilíciumot tartalmazó köztiterméket[158,161] vagy 

átmeneti állapotot.[162,163] Kawashima és munkatársai elı is állítottak egy molekulát (18), 

amelynek akvakomplexét a lehetséges köztitermék szerves csoportokkal stabilizált 

formájának írtak le.[164] 

 A kvantumkémiai módszerekkel számított átmeneti állapotok energiáját (és ezáltal a 

reakció energiagátját) a fent említett irodalmak eredményei szerint jelentısen befolyásolta az 

oldószer-molekulák explicit figyelembevétele. Négy explicit, hidrogén-hidakkal 

összekapcsolt vízmolekula például 11 kcal/mollal csökkentette a sziloxán kötés 

felhasadásának reakciógátját az explicit vízmolekulát csak reakciópartnerként tartalmazó 

modellhez képest (HF/6-311+g(2d,p)//HF/6-31g* szinten).[158] A szilícium-oxigén-szén és a 

szén-oxigén-szén kötésrendszerre az irodalomban nem találtam analóg számítást. Fontos 

megjegyezni, hogy az irodalomban megjelent számítások egyike sem ad teljes, 

termodinamikailag a kísérleti tapasztalatoknak megfelelı leírást. Ennek egy valószínősíthetı 

oka az oldószer nem megfelelı leírása. A fejezetben bemutatom saját, oldószermodell nélküli, 

és egyetlen explicit vízmolekulával végzett analóg számításaimat, és összehasonlítom az 

elsıdleges szolvátburok modellel kapott eredményekkel. 

 A vizsgálatok legelsı lépése a megfelelı modellrendszerek kiválasztása volt. A teljes 

elsıdleges explicit szolvátmodell nagy számítási igénye miatt célszerően kis molekulákat 

választottam, amelyek azonban már értékes információkat szolgáltathatnak. A legkisebb, 

kérdéses kötésrendszereket tartalmazó molekulák a dimetil-éter (26), a metoxi-szilán (27) és a 

disziloxán (28) (6. ábra). Ezek a molekulák szerepeltek irodalmi modellszámításokban 

is.[158,161,162,163] 

 A gáz fázisú számításoknál, amikor egyetlen (a reakcióban közvetlenül részt vevı) 

oldószer-molekulát vettem explicite figyelembe, a savkatalízis hatását a úgy modelleztem, 

hogy a számított reakcióutak kiindulási pontjainak a modellmolekulák protonált formáját 

választottam. A protonálás mechanizmusát a teljes szolvátburokban késıbb részletesen is 

tárgyalom. A 26a szerkezet a dimetil-éter egy vízmolekulával alkotott van der Waals 

komplexe, 26b a kötéshasadás átmeneti állapota, 26c pedig a hidrolízisben keletkezı metanol-

molekulák komplexe. A 26b szerkezet tartalmazza az "ötértékő" szénatomot, azonban ez egy 

átmeneti állapot, ami az SN2 mechanizmusnak megfelelıen egyszerre tartalmaz felbomló és 
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kialakuló kötéseket a planáris metil-kation körül. Az analóg, ötértékő szilíciumatomot 

tartalmazó rendszerek (27b és 28b) ezzel szemben a potenciális energiafelület lokális 

minimumai, a számított reakcióutak legstabilabb pontjai, 27a és 28a ezen köztitermékekhez 

vezetı átmeneti állapotok szerkezete, 27c és 28c pedig a kötéshasadás átmeneti állapota. A 

27a és 28a szerkezeteket "megelızı", valamint a 27c és 28c szerkezeteket "követı" van der 

Waals komplexeket geometriáját többszöri próbálkozás és eltérı optimálási stratégiák 

(csökkentett lépésköz, második deriváltak számítása az optimálás kiinduló pontjában, 

második derivált számítás az optimálás minden lépésében, stb.) ellenére sem sikerült 

megtalálni. 

 

6. ábra A dimetil-éter és a szilíciumtartalmú analógok savkatalizált 

hasadásának oldószermodell nélkül számított karakterisztikus pontjai 

Ez arra utal, hogy a van der Waals komplexek szerkezete nagyon hasonló az átmeneti 

állapotokéhoz, és az energiájuk is nagyon kis mértékben térhet el. Figyelemre méltó, hogy a 

dimetil-éter esetében a számított relatív energiák alapján a dimetil-éter molekula (26) 10,2 

kcal/mollal stabilabb a várt hasadási termékek komplexénél. A szilíciumot tartalmazó 

analógok esetében is stabilabbak a szeparált kiindulási molekulák a "várt", szeparált 

reakciótermékeknél (a metoxi-szilán esetében 8,7 kcal/mollal, a disziloxán esetében pedig 7,7 

kcal/mollal). A kötéshasadás energiagátja a dimetil-éter esetében 15,3 kcal/mol, a 

szilíciumtartalmú molekulák esetében pedig jóval nagyobb, 28,5 kcal/mol a metoxi-szilán, 

24,2 kcal/mol a disziloxán esetében. Ez a köztitermékek (27b és 28b) nagy relatív 

stabilitásával is magyarázható. A várt termékek relatív instabilitása miatt az oldószermodell 
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nélkül számított reakcióutak egyértelmően nem adnak megfelelı termodinamikai leírást. A 

modellszámítást elvégeztem egy szolvatáló explicit vízmolekula figyelembevételével is. A 

metoxi-szilán[161] és a diszilil-éter[158,162,163.] esetében már történtek hasonló modellszámítások 

(azonban ezek kevésbé összehasonlíthatóak az eltérı számítási szint miatt). 

 A reakcióprofil csak kis mértékben módosul egy szolvatáló vízmolekula 

figyelembevételével. A dimetil-éter esetében a reakció aktiválási energiagátja 24,7 kcal/mol-

ra emelkedik. Az átmeneti állapotot (26e) és a termékeket (26f) kevésbé stabilizálta az 

explicit vízmolekula, mint a kiindulási komplexet (26d), így a kölcsönható termékek relatív 

energiája 23,9 kcal/mollal magasabb a kiindulási éternél (a szeparált termékeké pedig 8,8 

kcal/mollal magasabb a szeparált kiindulási molekulákénál). 

 

7. ábra A hidrolitikus kötéshasadás számított kulcslépései 

 egyetlen explicit szolvatáló vízmolekulát figyelembe véve 

 A metoxi-szilán és a disziloxán esetében a szolvatáló vízmolekula nélküli reakcióúthoz 

hasonlóan a számított reakcióút legstabilabb pontja a pentavalens szilíciumot tartalmazó 

köztitermék (27e és 28e). A kötéshasadási gát az alkoxi-szilán esetében 32,7 kcal/mol-ra (az 

átmeneti állapot szerkezete 27f), a sziloxán esetében 27,7 kcal/mol-ra (disziloxán, az átmeneti 
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állapot szerkezete 28f) növekszik. A szeparált termékek relatív energiája azonban a metoxi-

szilán esetében már csak 6,1 kcal/mollal, a disziloxán esetében pedig 4,0 kcal/mollal haladja 

meg a kiindulási anyagokét. Ez egyértelmően mutatja a szolvatáló molekula fontos szerepét, 

ahogy azt is, hogy egyetlen komplexáló vízmolekula még nem elegendı a reakció kísérleti 

tapasztalatot tükrözı leírásához.  

 Egy-egy szolvátmolekula ismételt hozzáadásával elérhetı az a küszöb, amikor a következı 

oldószer-molekula számára a komplexbe való beépülés már nem képvisel energetikai eltérést 

egy másik, csak oldószer-molekulákból álló komplexbe történı beépüléstıl. Felmerül 

azonban a kérdés, hogy valóban csak "kedvezı", azaz a teljes energiát csökkentı 

kölcsönhatások lépnek-e fel az oldószer és az oldott anyag molekulái között. Hiszen 

lehetséges, hogy egy molekula egyaránt tartalmaz hidrofil (ez esetben például a protonált 

oxigén) és hidrofób (például a metil- vagy szililcsoport) részleteket. Ahhoz, hogy a 

kölcsönhatások eredıjét leírjuk, az összes oldószer-molekulát figyelembe kellene venni, ez 

azonban kezelhetetlen mérető molekulafürtöt eredményezne.  

 Az elsıdleges szolvátburok modell kialakításánál azzal a feltételezéssel éltem, hogy a 

kölcsönhatások jelentıs része az oldott anyaggal közvetlenül érintkezı mikrofelületen jelenik 

meg (a feltevés helyességének ellenırzését késıbb külön is tárgyalom). A víz szerkezetének 

kapcsán már bemutattam, hogy az egyes, azonos számú vízmolekulából álló klaszterek relatív 

energiáját döntıen befolyásolja a hidrogén-hídkötések topológiája. A doktori munkám során a 

molekulafürtök megalkotásakor mintának és referencia pontnak alkalmaztam az irodalomban 

leírt legstabilabb hidrogén-híd elrendezıdéssel bíró klasztereket.  

 A szolvátburok mérete nyilvánvalóan a belefoglalt molekula méretétıl függ. De mekkora 

az éppen megfelelı méret, és hogyan hasonlítható össze energetikailag két, különbözı 

szolvátburokkal rendelkezı rendszer stabilitása? A második kérdés megválaszolására az 

irodalomban is leírták a szolvatációs energiát,[51] amely az oldott molekulának a 

szolvátburokból történı eltávolítását kísérı energiaváltozás. Ez egyszerőbben megfogalmazva 

a következı hipotetikus reakciót kísérı energiaváltozás:  

X·(H2O)n→X+(H2O)n     (11) 

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

pedig (H2O)n az n db szolvátmolekulából álló klaszter, amelynek geometriája csak kis 

torzulást szenved az oldott molekula eltávolításával. A számított reakcióenergia ebben az 

esetben tartalmazza BSSE-t, ennek korrekciója szükséges. 

 Szokás a szolvatációs energia értékét a szolvátmolekulák számával korrigálni, amely a 

következı reakciót kísérı energiaváltozás 1/n-szerese: 
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X·(H2O)n→X+n(H2O)    (12) 

ahol X·(H2O)n a vizsgált molekulát jelenti a szolvátburokban, X a szolvátburok nélküli 

molekulát, és n(H2O) az n db, egymással nem kölcsönható szolvátmolekulát jelöli. Ez a 

korrigált szolvatációs energia tulajdonképpen a teljes molekulafürt vízmolekulákból való 

felépülésének és az oldott anyag beépülésének energiája egyetlen vízmolekulákra vetítve. Az 

egy szolvátmolekulára vetített korrigált szolvatációs energia pedig ténylegesen 

összehasonlíthatóvá tesz két, eltérı mérető rendszert.  

 A szolvatációs energia analógiájára természetesen felírhatók más hipotetikus reakciók is, 

amelyekhez nagyon képszerő tartalom rendelhetı. A helyettesítési energiát a következı 

reakciót kísérı energiaváltozásként definiálom: 

X·(H2O)n+H2O→X+(H2O)n+1   (13) 

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

(H2O)n+1 pedig az n+1 db szolvátmolekulából felírható legstabilabb szerkezető klaszter. A 

helyettesítési energia megmutatja, mennyivel kedvezıbb a szolvátmolekuláknak még egy 

szolvátmolekulát körbevenni (mint a tömbfázisban), mint a kérdéses X molekulát szolvatálni. 

1. Táblázat Az egy vízmolekulára számított szolvatációs energiák (kcal/mol) és a számított 

helyettesítési energiák (dılt betővel zárójelben, kcal/mol) a metanol különbözı felépítéső 

hidrátburkaira  

 

 A következıkben a metanol-molekula példáján keresztül a szolvatációs energia és a 

helyettesítési energia felhasználásával bemutatom, hogyan kereshetı meg az adott 

molekulához tartalmazó legmegfelelıbb elsıdleges szolvátburok mérete. Olyan klasztereket 

vizsgálok, amelyekben 19≤n≤23. Ezek a fürtök három részre bonthatók: legbelül a metanol-

Elsıdleges 
hidrátburok 

19 20 21 22 23 

Összes 
vízmolekulaszám (n) 

     

19 
11,8 
(9,4) 

- - - - 

20 
11,8 
(4,4) 

11,8 
(5,1) 

- - - 

21 
11,8 

(12,6) 
11,9 
(9,3) 

12,0 
(8,2) 

- - 

22 
11,7 

(12,3) 
11,9 
(9,1) 

11,9 
(9,2) 

11,9 
(8,2) 

- 

23 
11,8 

(11,4) 
11,8 

(11,2) 
12,0 
(8,5) 

11,8 
(8,5) 

11,5 
(19,4) 
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molekula, körülötte az elsıdleges szolvátburok (olyan vízmolekulák, amelyeket nem választ 

el egy vízmolekula sem a metanoltól), és a másodlagos szolvátburok, amelyek csak az 

elsıdleges szolvátburok tagjaival és egymással lehetnek direkt hidrogén-hidas kapcsolatban. 

Az elsıdleges szolvátburokban lévı molekulák száma meghatározza a szolvátüreg méretét. 

Minden kiindulási geometriát úgy alakítottam ki, hogy a lehetséges maximális számú 

hidrogén-hídkötést tartalmazza. Az egy vízmolekulára számított szolvatációs energiákat és a 

számított helyettesítési energiákat az 1. táblázatban foglaltam össze. 

Az egy vízmolekulára számított szolvatációs energia értéke közel állandó, ami azt mutatja, 

hogy sem az elsıdleges hidrátburok, sem pedig a további burkok kiépítése nem ad jobb 

eredményt. A helyettesítési energiának ezzel szemben minimuma van; mivel a metanol 

korlátlanul elegyedik vízzel, a helyettesítési energiára zérushoz közeli értéket kell felvennie. 

Ez a modell szerint egyenértékő azzal, hogy a rendszer érzéketlen egy metanol és egy 

vízmolekula felcserélésére. A legalacsonyabb kicserélıdési energiájú komplex az elsıdleges 

hidrátburokban 19 vízmolekulát és egy másodlagos szolvátburkon elhelyezkedı vízmolekulát 

tartalmaz. Az optimált szerkezetet megvizsgálva azonban látható, hogy a burok a nem fedi le 

teljesen a metanol-molekulát, a másodlagos szolvátburkot képviselı vízmolekula eltorzítja és 

felnyitja a víz monoréteget. A 20 vízmolekulából álló klaszter ezzel szemben teljesen 

körbeveszi a metanolt, és a kicserélıdési energiája is alacsony. Ezért a vízben oldott metanol 

modellezéséhez ezt a molekulafürtöt választottam ki. Az 1. táblázat adataiból az is látható, 

hogy a másodlagos szolvátburok kiépülése sem javít az eredményen, ezzel alátámasztva a 

kiindulási feltevést, miszerint elegendı és megfelelı modell az elsıdleges szolvátburok. A 

nagyobb mérető klaszterekhez (a dimetil-éterre (29), metoxi-szilánra (30), disziloxánra (31), 

valamint a közvetlenül a kötéshasadás utáni, egymással kölcsönható hidrolízis-termékekre) 23 

vízmolekulából álló torzult tetrakaidekaéderes hidrátburkot alkalmaztam. A fentiek alapján 20 

vízmolekulából álló torzult dodekaéderes klasztert választottam a kisebb térigényő metanol 

(32) és szilanol (33) számára.  

 A következı lépés a választott számítási szint ellenırzése volt. Mind a szolvátburokba 

foglalt metanolra (32), mind a szilanolra (33) több módszerrel és több bázison is elvégeztem 

az energia számítását a korábbi optimált geometriákon. Az elméleti összefoglalóban már 

említettem, hogy a diffúz függvények használata fontos a hidrogén-hídkötések rendszerek 

megfelelı leírásához.[165] A 2. táblázatban összefoglalt számított szolvatációs energiák ezzel 

összhangban vannak: a 6-31+G* bázison kapott értékek jól egyeznek az aug-cc-PVDZ 

bázison számítottal, míg ezektıl jelentısen eltér a diffúz függvényt nem tartalmazó cc-PVDZ 

és 6-31G* bázison számított eredmény. A különbözı sőrőségfunkcionál módszerek 
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egymással összehasonlítva hasonló eredményt adnak. Ezzel szemben az irodalomban szereplı 

számítással[158] történı összehasonlítás kedvéért feltüntetett Hartree-Fock módszerrel 

számított értékek a metanol esetében a klaszterek instabilitására utalnak, a szilanol esetében 

pedig csak kis eltérést mutatnak a DFT eredményektıl.  

2. Táblázat A számítási szint hatása a szolvatációs energiára (kcal/mol) a metanolra (32) és a 

szilanolra (33) az elsıdleges szolvátburokban  

 

 A szolvatációs energia és helyettesítési energia segítségével jellemezhetı a vizsgált 

modellmolekulák oldódásának termodinamikája. A hidrolízis-reakció kiindulási szerkezeteire 

(semleges és protonált éter analóg molekulák) és a reakció termékeire számított értékeket a 3. 

táblázat tartalmazza. A dodekaéderes vízklaszterbe zárt hidroxónium-ion az összehasonlítás 

kedvéért szerepel. A pozitív szolvatációs és helyettesítési energia a kedvezı oldódást, illetve a 

hidrátburokból való eltávolítás kedvezıtlenségét jelöli. Amint várható, a töltéssel rendelkezı 

szerkezetek mindegyike stabilizálódik a szolvatációval. A semleges metanol esetében a 

szolvatáció csak kis energiaváltozást eredményez, az apolárisabb szilanol hidratációja pedig 

kedvezıtlen. A semleges éteranalógok viselkedése szolvátburokba helyezéskor igen érdekes. 

A dimetil-éter esetében csak olyan szerkezetet sikerült optimálni, amelyben a szénatomok 

mindegyike négy kovalens kötést alakít ki (29a), a disziloxán esetében pedig csak olyat, 

amelyben az egyik szilícium atom pentakoordinált (31a). Az érdekességet a metoxi-szilán 

esetében láthatjuk, ahol mind a tetrakoordinált (30a), mind a pentakoordinált szilíciumot 

tartalmazó szerkezet (30b) lokális minimumnak bizonyult, a két szerkezet számított energiája 

közötti különbség pedig nagyon kicsi, 0,05 kcal/mol. A két minimum összekötı átmeneti 

Módszer B3LYP BLYP BPW91 PW91 HF 

Bázis 

M
etanol 

S
zilanol 

M
etanol 

S
zilanol 

M
etanol 

S
zilanol 

M
etanol 

S
zilanol 

M
etanol 

S
zilanol 

6-31G* 9,7 -15,8 9,5 -18,4 7,8 -21,1 16,8 -12,7 -6,2 -18,4 

6-31+G* 3,0 -18,5 1,3 -21,8 1,8 -22,2 9,5 -14,8 -9,1 -19,3 

6-31++G* 3,3 -18,0 1,6 -21,3 2,2 -21,7 9,9 -14,2 -8,7 -19,0 

6-311+G** 2,0 -18,0 0,1 -21,5 1,0 -21,2 8,7 -13,8 -10,1 -18,7 

cc-PVDZ 15,0 -12,5 15,6 -25,9 13,3 -17,4 22,4 -9,5 -3,1 -15,8 

aug-cc-PVDZ 3,9 -15,6 2,5 -7,6 2,7 -19,2 3,9 -15,6 -9,3 -17,6 

cc-PVTZ 4,8 -17,3 3,8 -20,4 3,6 -20,6 11,8 -13,3 -9,0 -19,5 

aug-cc-PVTZ 1,1 -18,5 - - - - - - - - 
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állapotot többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült meghatározni, ami arra utal, hogy 

energiája nagyon közeli a két, egymástól is nagyon kis energiaeltérést mutató szerkezethez. 

Így valószínősíthetı, hogy ez az átalakulás számottevı aktiválási energiagát nélkül megy 

végbe. Ez a két szerkezet, összhangban a fejezet elején megfogalmazottakkal, jól mutatja a 

szén és szilícium atomok eltérı hipervalens viselkedését. 

3. Táblázat A vizsgált rendszerek számított szolvatációs és helyettesítési energiái a teljes 

elsıdleges szolvátburokban 

Speciesz 
Szolvatációs 

energia 
(kcal/mol) 

Helyettesítési 
energia 

(kcal/mol) 

Semleges dimetil-éter (29a) -11,8 -25,2 

Semleges metoxi-szilán (30a) -20,0 -33,4 

Semleges metoxi-szilán (hipervalens) (30b) -19,9 -33,3 

Semleges disziloxán (31a) -29,9 -43,3 

Protonált dimetil-éter (29d) 32,1 18,7 

Protonált metoxi-szilán (30d) 37,5 24,1 

Protonált disziloxán (31d) 31,8 18,4 

Semleges metanol (32a) 1,8 -5,2 

Protonált metanol (32b) 56,4 49,5 

Semleges szilanol (33a) -19,6 -26,6 

Protonált szilanol (33b) 49,9 42,9 

Hidroxónium-ion (n=20) 81,5 74,6 

 

 A savkatalizált reakciók kiindulópontjának töltéssel nem rendelkezı klasztereket 

választottam, így vizsgálni tudtam a protonálás mechanizmusát és hatását a hidrolízisre. A 

protonálás termodinamikáját egy olyan hipotetikus protonálódási reakció energiájával 

jellemezhetjük, amely egy semleges, oldott molekulát tartalmazó klaszter és egy protonált 

vízklaszter (hidrátburokkal rendelkezı oxónium-ion) közötti játszódik le: 

X·(H2O)n+H+·(H2O)m→XH+·(H2O)n+(H2O)m   (14) 

ahol XH+·(H2O)n és X·(H2O)n a szolvatált protonált és semleges éteranalóg (n=23) vagy 

alkohol (n=20), H+·(H2O)m és (H2O)m pedig a protonált és a semleges vízklasztert jelöli 

(m=20). A metanol és a szilanol esetében az optimált semleges (32a, 33a) és protonált (32b, 

33b) szerkezeteket a 8. ábrán mutatom be. 
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8. ábra A metanol és a szilanol semleges és protonált formái a teljes elsıdleges 

szolvátburokkal (kék kiemelés mutatja a hidroxónium ion pozícióját) 

 Míg a semleges szerkezetek nagyon hasonlóak, a protonáltak jelentıs különbséget 

mutatnak: a metanol esetében a proton a szolvátburok egy vízmolekulájára vándorol, és 

hidrogén-hídkötésben van a metanollal. A proton további elmozdulásra is képes, 

átvándorolhat a szolvátburokba, ahol több pozícióban is elhelyezkedhet (példák a 32c, 32d 

szerkezetek).A szilanol ezzel szemben a szolvátburok egy vízmolekulájával alakít ki egy 

újabb szilícium-oxigén kötést, és pentavalens szilíciumot tartalmazó rendszerként 

stabilizálódik. Ebben az esetben is lehetséges a hidrogénion vándorlása a burok egyik 

vízmolekulájára (példa a 33c szerkezet). 
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9. ábra Az éteranalóg molekulák hidrolízisének reakciókoordináta mentén számított 

minimumai és az ıket összekötı átmeneti állapotok szerkezetei (kiemelve a hidroxónium ion) 
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 A következıkben bemutatom a számított reakcióutakat a savkatalitikus hidrolízis-reaciókra 

az elsıdleges szolvátburok-modellben. A reakciókoordináta mentén az éteranalógokra 

optimált minimumok és az ıket összekötı átmeneti állapotok szerkezeteit a 9. ábrán foglaltam 

össze. Elıször a dimetil-éter hidrolitikus hasadását vizsgáltam, a reakcióprofilt a 10. ábrán 

mutatom be. A protonálási energia 8,7 kcal/mol, a reakciónak ez a részlépése endoterm. A 

protonálás kinetikáját vizsgálva a kiindulási pont a semleges étermolekula, amelyet egy 

egyszeresen protonált szolvátburok vesz körbe (29b). Ez a szerkezet 16,2 kcal/mollal 

stabilabb, mint a protonált étert tartalmazó semleges szolvátburok (29d), a protonálás 

átmeneti állapotának (29c) energiája pedig 16,3 kcal/mollal magasabb (29b)-nél. Ezek az 

adatok a protonálás endoterm jellegét és a deprotonálás gyakorlatilag gát nélküli lefutását 

támasztják alá.  

 

10. ábra A dimetil-éter savkatalizált hidrolízisének az  

elsıdleges szolvátburok segítségével számított reakcióútja 

 Maga a C-O kötés hasadása a protonált éterbıl a gáz fázisú reakcióhoz hasonlóan SN2 

mechanizmussal megy végbe, planáris metil-kationt tartalmazó átmeneti állapoton keresztül 

(29e); a kötéshasadás aktiválási energiagátja 19,2 kcal/mol. A termékek önálló 

szolvátburkának felépülését a helyettesítési energia segítségével jellemezhetjük. Eszerint a 
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különálló, szolvatált semleges (32a) és protonált metanol (32b) keletkezése 17,3 kcal/mollal 

kedvezményezett a közös hidrátburokba foglalt reakciótermékekhez (29f) képest. Mivel a 

kötéshasadás gátja nem túl magas a reakció végbemehet; szem elıtt kell tartanunk azonban, 

hogy az éter protonálása maga is endoterm, lassítva a hidrolízist. Ez megfelel a kísérleti 

tapasztalatnak: az éterek savval fızve alkoholokká hidrolizálhatók.  

 

11. ábra A metoxi-szilán savkatalizált hidrolízisének az 

elsıdleges szolvátburok segítségével számított reakcióútja 

 A következı vizsgált reakció a metoxi-szilán hidrolízise volt, a számított reakcióút a 11. 

ábrán látható. Korábban már bemutattam, hogy a semleges metoxi-szilán molekulának mind 

tetrakoordinált (30a), mind pentakoordinált (30b) szilíciumot tartalmazó mikroszolvatált 

szerkezete lehetséges a számítások alapján. A protonált formára (30e) azonban már csak 

pentavalens szilíciumot tartalmazó molekulát sikerült optimálni az elsıdleges hidrátburokban. 

A protonálási energia -6,8 kcal/mol, így a dimetil-éterrel ellentétben a folyamat ezen 

részlépése exoterm. Ez összhangban van az új szilícium-oxigén kötés kialakulásával, 

hasonlóan a protonált szilanol (33b) fent tárgyalt esetéhez. Ez esetben is számítottam olyan 

protonált szerkezetet, amelyben a hidrogén-ion a szolvátburokban található (30c), és ez a 

szerkezet 6,5 kcal/mollal kevésbé stabil, mint (30e). A szolvátburokból a metoxi-szilánra 
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történı protonátadás átmeneti állapotának (30d) energiája alapján a protonálás energiagátja 

9,9 kcal/mol (30c-hez viszonyítva). Mindezek alapján a metoxi-szilán protonálása könnyen 

végbemenı folyamat. A protonált formát követı kötéshasadás (30f) energiagátja mindössze 

4,0 kcal/mol, a keletkezı termékek komplexe (30g) pedig mindössze 1,3 kcal/mollal 

stabilabb. Ez a reakció egyensúlyi jellegére utal, amelyet azonban a termékek (32a és 33b) 

képzıdése felé tol el azok önálló szolvátburkának kiépülése: a kicserélıdési energiák alapján 

ez 12,4 kcal/mol stabilizációt jelent. Így megállapítható, hogy az alacsony aktiválási gátakon 

keresztül futó reakciót legnagyobb mértékben az oldószer maga mozdítja elı, a termékek 

kedvezı hidratációjával. 

 

12. ábra A disziloxán savkatalizált hidrolízisének az  

elsıdleges szolvátburok segítségével számított reakcióútja 

 A disziloxán hidrolízisének számított reakcióútját a 12. ábrán foglaltam össze. A kiindulási 

rendszer ez esetben is a semleges molekula volt, semleges szolvátburokban (31a). A 

protonálási energia 4,8 kcal/mol, amely a metoxi-szilánhoz hasonlóan exoterm. Ebben az 

esetben nem alakul ki újabb szilícium-oxigén kötés a protonált formában (31d), mert már a 

semleges forma is tartalmaz pentavalens szilíciumot. A protonálás kinetikáját az elızıekhez 

hasonlóan vizsgáltam: a semleges disziloxán a protonált burokban (31b) 3,1 kcal/mollal 

magasabb energiájú (31d)-nél, a protonátadás (31c) aktiválási energiagátja pedig 3,0 
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kcal/mol. A metoxi-szilán esetéhez hasonlóan a disziloxán esetében sem sikerült olyan 

szerkezetet optimálni, amelyben a proton az éter-analóg molekulán helyezkedik el és nem 

tartalmaz pentavalens szilíciumot. Ezért valószínősíthetı, hogy a protonálás hatására ez a 

szerkezet azonnal és jelentıs aktiválási gát nélkül kialakul. A kötéshasadás (31e) aktiválási 

energiagátja alacsony (5,9 kcal/mol), azonban a keletkezı termékek (31f) energiája alapján a 

folyamat endoterm (3,9 kcal/mol). Ezt a képet a termékek (33a és 33b) önálló szolvatációja 

csak minimálisan változtatja meg: a stabilizáció mindössze 1,8 kcal/mol a helyettesítési 

energiák alapján. Így a reakcióprofil legstabilabb eleme a protonált disziloxán. Ez 

egyértelmően mutatja, hogy a reakció a hidrolízissel ellenkezı irányban fog lezajlani, a 

számított reakcióút egy kondenzáció. A kötés kialakulásának alacsony energiagátja gyors 

reakcióra enged következtetni, amely a (31d) és (31f) közötti alacsony energiakülönbséget is 

figyelembe véve mindkét formát tartalmazza. Ezt az egyensúlyt az változtatja meg 

számottevıen, hogy a szilanolok kondenzációja nem ér véget a disziloxánnál, hanem a 

reakcióban polisziloxán oligomerek képzıdnek. Az így létrejövı apoláris környezet elısegíti 

a kedvezıtlen szolvatációjú szilanolok további kondenzációját. A bevezetıben említett 

kísérleti tapasztalatokkal összhangban van a számítás eredménye: a szilanolok 

polisziloxánokká kondenzálnak sav hatására.[166]  

 

13. ábra A sziloxán kötés alkoxi-szilánokból savkatalitikus  

hidrolízissel történı elıállításának elemi lépése 
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 A metoxi-szilán kötés hidrolízisét és a disziloxán kötés kondenzációját összekapcsolva 

felvázolható egy olyan reakcióséma, amely segítségével a sziloxán oligomerek alkoxi-

szilánból savkatalízissel történı elıállítása termodinamikailag és kinetikailag is 

magyarázható. Ez a teljes reakcióséma a 13. ábrán látható.  

 4. Táblázat A PCM modell hatása a számított kötéshasadási reakcióutakra az elsıdleges 

explicit szolvátburok modellben (kcal/mol).  

Módszer 
Kontinuum 

modell nélkül 
Kontinuum 
modellel 

 

Speciesz Relatív energia Relatív energia Eltérés 

Semleges dimetil-éter molekula protonált 
vízklaszterben (29b) 

0,0 0,0 - 

A szolvátburokból az éterre történı protonátadás 
átmeneti állapota (29c) 11,1 11,9 0,8 

Protonált dimetil-éter semleges szolvátburokban 
(29d) 

10,6 11,7 1,1 

C-O kötéshasadás átmeneti állapota (29e) 29,8 29,9 0,1 

Két metanol molekula megosztott 
szolvátburokban a kötéshasadás után (29f) 2,1 4,2 2,1 

Semleges metoxi-szilán molekula protonált 
vízklaszterben (30b) 

0,0 0,0 - 

A szolvátburokból a metoxi-szilánra történı 
protonátadás átmeneti állapota (30c) 9,9 7,0 -2,9 

Protonált metoxi-szilán semleges 
szolvátburokban (30d) 

-6,5 -5,2 1,3 

Si-O kötéshasadás átmeneti állapota (30e) -2,5 -0,9 1,6 

Egy metanol és egy szilanol molekula megosztott 
szolvátburokban a kötéshasadás után (30f) -7,8 -5,5 2,3 

Semleges disziloxán molekula protonált 
vízklaszterben (31b) 

0,0 0,0 - 

A szolvátburokból a disziloxánra történı 
protonátadás átmeneti állapota (31c) 2,9 4,0 1,1 

Protonált disziloxán semleges szolvátburokban 
(31d) 

-3,1 -2,1 1,0 

Si-O kötéshasadás átmeneti állapota (31e) 2,8 3,7 0,9 

Két szilanol molekula megosztott 
szolvátburokban a kötéshasadás után (31f) 0,7 1,6 0,9 
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 A relatív energia skála "zérus" pontja a diagramon maga az elsıdleges szolvátburok modell 

segítségével megjelenített oldat; az egymással kölcsönhatásban nem lévı, önálló 

szolvátburokkal rendelkezı alkoholok és szilanolok, amelyek – épp a számottevı 

kölcsönhatás hiánya miatt – egymással felcserélhetık. A metanol(ok) és szilanol(ok) között 

szignifikáns kölcsönhatás akkor tapasztalható, ha közös szolvátburokba kerülnek. A 

reakcióséma egyértelmően mutatja a sziloxán kialakulását, és mint a disziloxán hidrolízisének 

tárgyalásakor említettem, nem ér véget a disziloxánná kondenzációval, a feltehetıen mindig 

protonált, pentavalens szilíciumot tartalmazó komplexhez addícionál a következı 

szilanolmolekula, amíg létre nem jön a szilícium-dioxid szilárd fázis. 

 Mindhárom teljes elsıdleges szolvátburokban számított reakcióútra megvizsgáltam az 

kontinuum-modell hatását. Az eredményeket a 4. táblázatban foglaltam össze. A PCM modell 

használata nem okozott változást a reakcióprofilokban, és az eltérések iránya is azonos. Az 

egyetlen kivétel a metoxi-szilán protonálásának átmeneti állapota, ahol a reakció energiagátja 

lecsökken, ahogy a deprotonálásé is; a reakció kifejezett exoterm jellege azonban nem 

változik. 

 Megvizsgáltam, hogy a modellmolekulák szerkezetében milyen változás történik, ha az 

izolált rendszereket az oldat fázist közelítı elsıdleges szolvátburokba helyezzük. A 

kiválasztott geometriai paramétereken keresztül nyomon követhetı a protonálás egyes 

modellrendszerekre eltérı hatása is. A geometriai adatokat az 5. táblázatban, a táblázat 

jelöléseit a 14. ábrán mutatom be. 

 

14. ábra Az 5. táblázatban szereplı kötéstávolságok és  

kötésszögek jelölése a protonált szilanol és disziloxán példáján 

 A "termékek", az alkohol formák esetében a semleges komplexekben kisebb torzulás lép 

fel. Míg a metanol esetében a szén-oxigén kötés 0,06 Ǻ-el nyúlik meg az szolvátburok 

modellben, a szilanol esetében gyakorlatilag nincs változás a szilícium-oxigén kötéshosszban.  
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5. Táblázat A teljes elsıdleges szolvátburokban és a gáz fázisban számított geometriák 

összevetése a kiválasztott kötéshosszakon és kötésszögön keresztül.  

 Oldószermodell nélkül Teljes elsıdleges hidrátburokkal 

Speciesz 
E-O1 
(Ǻ) 

O1-E' 
(Ǻ) 

E'-O2 
(Ǻ) 

E-O1-
E’ (º) 

E-O1 
(Ǻ) 

O1-E' 
(Ǻ) 

E'-O2 
(Ǻ) 

E-O1-
E’ (º) 

Semleges metanol - 1,418 - - - 1,472 3,388 - 

Protonált metanol - 1,522 - - - 1,439 3,231 - 

Semleges szilanol - 1,666 - - - 1,667 3,233 - 

Protonált szilanol - 1,868 - - - 1,849 2,054 - 

Semleges dimetil-éter 1,410 1,410 - 112,2 1,424 1,418 3,251 112,9 

Semleges dimetil-éter, 
protonált hidrátburokban 

1,426 1,429 - 111,5 - - - - 

Protonált dimetil-éter 1,484 1,484 - 122,9 1,465 1,466 3,052 114,4 

Protonált dimetil-éter, 
kötéshasadási átmeneti állapot 

1,449 2,066 1,871 118,4 1,433 1,894 1,980 113,5 

Semleges metoxi-szilán  1,419 1,660 - 122,1 1,438 1,674 3,281 118,2 

Semleges metoxi-szilán, 
hipervalens forma 

- - - - 1,424 1,740 2,206 113,1 

Semleges metoxi-szilán 
protonált hidrátburokban 

1,419 1,756 2,107 115,9 - - - - 

Protonált metoxi-szilán 1,492 1,824 - 126,4 - - - - 

Protonált metoxi-szilán 
kötéshasadási átmeneti állapot 

1,467 1,952 2,052 123,5 1,440 2,156 1,769 114,4 

Semleges disziloxán 1,652 1,652 - 141,4 1,664 1,747 2,213 116,6 

Semleges disziloxán, protonált 
hidrátburokban 

1,683 1,773 2,118 122,3 - - - - 

Protonált disziloxán 1,822 1,822 - 130,9 - - - - 

Protonált disziloxán 
kötéshasadási átmeneti állapot 

1,769 1,948 2,067 129,5 1,702 2,207 1,767 119,9 
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 A protonálás hatására a metanol esetében a szén-oxigén kötéstávolság 0,1 Ǻ-el növekszik, a 

szilanol esetében pedig kialakul egy új szilícium-oxigén kötés, amely 2,054 Ǻ hosszával 

meghaladja a szokásos szilícium-oxigén kötéstávolságot (amely például a semleges 

szilanolmolekulában 1,666 Å). A dimetil-éter esetében a protonálás kissé megnöveli a szén-

oxigén kötéshosszokat, de a hidratációra sem a semleges, sem a protonált forma nem mutat 

jelentıs változást. A kötéshasadáshoz tartozó átmeneti állapotban (pszeudó pentakoordinált 

szerkezet) azonban mindkét kötéstáv lerövidül. A szilíciumtartalmú analógok esetében az ötös 

koordinációjú szerkezetek kötéshosszai nem változnak a hidratáció hatására, de a irodalomban 

is különlegesen flexibilisnek leírt[105,106,167-170] E-O1-Si kötés széles szögtartományban 

deformálódik. 

 A fejezetben bemutattam az elsıdleges szolvátburok modell felépítésének elvét, és egy 

gyakorlati alkalmazását. A modell segítségével felvázoltam egy termodinamikailag és 

kinetikailag is adekvát reakcióutat a kolloid szilícium-dioxid alkoxi-szilánokból történı 

savkatalitikus elıállításnak elemi lépéseire. A számítások alapján a másodlagos szolvátburok 

kiépülése és a kontinuum modell sem változtatta meg a mikroszolvatációs modellel kapott 

eredményeket, így ez egy ígéretes lehetıség olyan rendszerekre, amelyekben a speciális 

oldószer-oldott anyag kölcsönhatás fontos szerepet játszik. 
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A germánium egy új, semleges, hipervalens vegyülete – egy hidrolízis-inhibitor molekula 

stabilizálása 

 

 A kolloid szilícium-dioxidhoz hasonlóan állítanak elı tetra-alkoxi-gemánok hidrolízisével 

germánium-dioxidot. A reakciókban keletkezı szemcsék mérete és alakja is széles határok 

között befolyásolható.[152,153] Az egyik alkalmazott módszer a germánium-dioxid elıállítása 

esetén az, hogy a reakcióelegyhez hidrolízis-inhibitort, egy β-diketon származékot 

adagolnak.[171] Így olyan nanolapkákat hoznak létre, amelyek antireflexiós bevonatok 

készítésére alkalmasak. Az inhibíció mechanizmusa pontosan nem ismert. Az elızı 

fejezetben bemutatott számításaim alapján – amely az alkoxi-szilánból történı polisziloxán 

elıállítás elemi lépésének egy lehetséges mechanizmusát vázolta fel – feltételeztem egy 

hipervalens szilíciumot/germániumot tartalmazó komplex létezését, amely az inhibíciós 

hatásért felelıs lehet. A fejezetben bemutatott munkám célja olyan komplexek vizsgálata volt, 

amelyekben az acetil-acetonát valamely származéka komplexál egy pentakoordinált szilícium 

vagy germánium atomot. Az acetil-acetonát (acac) kétfogú ligandum, amelynek 

felhasználásával elıállítottak ionos, hexakoordinált szilíciumot tartalmazó komplexeket[172] 

(34) és trikoordinált germániumot tartalmazó komplexet (35) is.[173] Érdemes megjegyezni, 

hogy a legtöbb hipervalens szilíciumot és germániumot tartalmazó komplex elıállításához 

háromfogú ligandumot használtak.[88,89,90,174] Ezen túl ismert olyan gallium-acac komplex is, 

amelyben a gallium tetrakoordinált (36). A komplexek szerkezete a 15. ábrán látható.  

 

15. ábra Az acetil-acetonát ligandum ismert szilícium,  

germánium és gallium központi atomot tartalmazó komplexei 

 A ligandum elınye, hogy az egyes szerkezetek relatív energiájának direkt 

összehasonlításával lehetıvé teszi az ötödik, hipervalens kötés stabilitásának becslését. Ehhez 

a kérdéses komplex nyitott és zárt formájához tartozó lokális minimumot kell meghatározni. 

A továbbiakban a komplexek közötti stabilitáskülönbséget a következı izomerek 

stabilitáskülönbségeként fogom meghatározni (∆E): 
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(15) 

ahol E: Si, Ge. Elıször a komplex központi atomján történı szubsztitúció hatását vizsgáltam, 

mivel az R csoportok minısége közvetlenül befolyásolja a hipervalens kötés stabilitását. A 

komplexáló β-diketon molekulának a lehetı legegyszerőbb rendszert, az 1,3-propán-diont 

választottam (R': H). A különbözı R csoportokkal számított rendszerekre a hipervalens 

szerkezetkehez tartozó geometriák jellemzı kötéstávolságait, valamint a nyílt és zárt formák 

közti energiakülönbséget a 6. táblázatban foglaltam össze. A 14. csoportbeli elemek elméleti 

bevezetıben említett gyenge Lewis-sav karakterének megfelelıen az elektronszívó 

szubsztituensek stabilizálják a zárt formát. A germánium hipervalens komplexei általában 

nagyobb stabilitást mutatnak az analóg szilícium komplexhez képest. Nem csak a hidrolízisre 

érzékeny klór és etoxi csoportok, (di-, tri- és tetraklór-szilánok reakciója acetil-acetonáttal a 

hexakoordinált anionos formához vezet[172]), hanem a trifluoro-metil csoport is a fluorhoz 

közeli mértékben stabilizálja a pentavalens formát. Az etoxi csoportok stabilizáló hatása 

magyarázhatja az acac ligandum tetra-etoxi-germán hidrolízisére gyakorolt inhibíciós hatását: 

a zárt forma relatív stabilitása 7,5 kcal/mol. Érdekes módon az analóg szilíciumvegyület 

esetében a nyílt forma a stabilabb a pentavalens szilícium magvú komplexnél (6,6 

kcal/mollal). Ez alapján várható, hogy a tetra-etoxi-szilán hidrolízise során β-diketon-

analógokkal nem képzıdik pentavalens inhibitor komplex. A nyitott és zárt formák 

stabilitáskülönbsége párhuzamosan változik az axiális E-O távolsággal. A legstabilabb 

pentakoordinált szerkezetekben az ekvatoriális és axiális E-O kötéstávolságok kiegyenlítıdést 

mutatnak, csakúgy, mint a győrőben lévı szén-oxigén és szén-szén kötések. Az irodalomban 

leírt gallium,[173,175] króm[176] és lantanida[177] komplexekben hasonló kiegyenlítıdés jelzi a 

rendszer delokalizációját. Röntgen-diffrakciós mérések alapján a gallium komplex esetében 

teljes a kötéshosszak kiegyenlítıdése, a lantanidák közül pedig a legnagyobb eltérés a 

lutécium(III) komplexben jelentkezik: a szén-szén kötések 0,045 Ǻ eltérést mutatnak az 

axiális-ekvatoriális oxigének esetén pedig a szén-oxigén kötések hossza 0,022 Ǻ-el térnek el 

egymástól. 
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6. Táblázat A központi atomon történı helyettesítés hatása a hipervalens komplex központi 

győrőjének kötéstávolságaira (Å), és a zárt forma relatív stabilitására (R':H) 

 

R=H R=CH3 R=CF3 R=F R=Cl R=OEt 

Si-Oax 2,672 3,119 1,948 1,946 1,996 2,064 

Si-Oeq 1,718 1,725 1,747 1,733 1,746 1,754 

Oeq-C1 1,323 1,317 1,309 1,308 1,311 1,308 

Oax-C3 1,232 1,300 1,265 1,260 1,260 1,249 

C1-C2 1,362 1,364 1,373 1,372 1,369 1,369 

C2-C3 1,447 1,449 1,410 1,413 1,414 1,422 

∆E 
(kcal/mol) 

1,3 4,1 -8,0 -4,0 4,6 6,6 

 

R=H R=Me R=CF3 R=F R=Cl R=OEt 

Ge-Oax 2,579 2,744 2,189 1,972 2,042 2,089 

Ge-Oeq 1,854 1,883 1,848 1,816 1,866 1,871 

Oeq-C1 1,312 1,307 1,309 1,300 1,302 1,301 

Oax-C3 1,237 1,237 1,255 1,268 1,264 1,254 

C1-C2 1,368 1,372 1,371 1,379 1,377 1,375 

C2-C3 1,438 1,438 1,418 1,409 1,408 1,416 

∆E 
(kcal/mol) 

+2,0 +1,4 -10,9 -20,5 -6,1 -7,5 

 

 A kötéshosszak kiegyenlítıdése a rendszer delokalizációjára utal, amelynek mértéke 

feltehetıen jelentıs hatással van a rendszer stabilitására. Ezt a delokalizációt jelentıs 

mértékben módosíthatja az acetil-acetonát ligandum R' szubsztituenseinek változtatása, így ez 

direkt hatással lehet a pentavalens szerkezet stabilitására. Annak vizsgálatára, hogy a 

ligandum változtatásának milyen hatása van a zárt szerkezet relatív stabilitására, a központi 

atomon trifluoro-metil csoportokat választottam, mivel ez nem hidrolizáló ligandum. A 7. 
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táblázatban bemutatott adatok alapján egyértelmően a fenilcsoport hatása a legjelentısebb: a 

zárt szerkezet 23 kcal/mollal stabilabb a nyílt formánál. 

7. Táblázat Az acac ligandum 1,3 pozíciókban történı szubsztituálásának hatása a 

pentavalens komplex stabilitására és a jellemzı kötéshosszakra (Å) (R: CF3) 

 

R'=H R'=Ph R'=CF3 R'=CH3 

Si-Oax 1,948 1,861 2,090 1,893 

Si-Oeq 1,747 1,732 1,729 1,741 

Oeq-C1 1,309 1,325 1,310 1,318 

Oax-C3 1,265 1,290 1,246 1,279 

C1-C2 1,373 1,385 1,365 1,380 

C2-C3 1,410 1,411 1,423 1,411 

∆E (kcal/mol) -8,0 -23,1 -10,5 -15,8 

 

R'=H R'=Ph R'=CF3 R'=CH3 

Ge-Oax 2,189 2,038 2,353 2,096 

Ge-Oeq 1,848 1,836 1,826 1,841 

Oeq-C1 1,309 1,319 1,312 1,315 

Oax-C3 1,255 1,280 1,234 1,269 

C1-C2 1,371 1,386 1,369 1,380 

C2-C3 1,418 1,415 1,439 1,419 

∆E (kcal/mol) -10,9 -23,1 -13,5 -16,9 
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(16) 

 
(17) 

Ezen számításos kémiai eredmények tükrében Kovács Ilona irányításával megkíséreltem 

elıállítani egy szilícium (39; E: Si, R:CH3, R': Ph) és egy germánium (40; E:Ge, R:CF3, R': 

Ph) vegyületet.  

 

16. ábra A trisz-(trifluoro-metil)-O,O'-(1,3-difenil-1,3-dioxo-propilén)-germán (40)  

röntgenszerkezete. Az ábra bal felsı részén a 41 az alsó részén a  

42 konformációjú részlet helyezkedik el 

 Mivel a kiindulási anyagok és várhatóan a termékek is érzékenyek a hidrolízisre, a 

preparatív munkához a Schlenk technikát alkalmaztam. Ennek segítségével a komplexképzési 

reakció valamint az összes tisztítási és kristályosítási lépés nitrogén atmoszféra alatt történt. 

39 és 40 elıállítását a 16. és 17. egyenletnek megfelelıen végeztem. Ez a két anyag új, eddig 
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nem elıállított vegyület, amelyek szerkezetének felderítésére mágneses magrezonancia és 

röntgenkrisztallográfiai mérések történtek. A preparatív munka leírását és az NMR mérések 

eredményeit a fejezet végén győjtöttem össze. A (16) reakció terméke egy narancssárga olaj, 

amely a 29Si NMR mérések szerint egy magas koordinációjú, vagy ionos szilícium atomot 

tartalmaz (21,6 ppm kémiai eltolódással). Ez az eredmény nem egyértelmő, és eddig nem 

sikerült a vegyület szerkezetét felderíteni. 40-bıl sikerült röntgenkrisztallográfia számára is 

megfelelı minıségő egykristályokat növeszteni dietil-éterbıl, -30 ºC-on. Az alacsony 

hımérséklető krisztallográfiai méréseket és az eredmények kiértékelését Bombicz Petra 

végezte. A röntgenszerkezetet a 16. ábrán mutatom be. Az elemi cella két kémiailag azonos, 

de krisztallográfiailag független molekulát tartalmaz, amelyek konformációjukban térnek el. 

Az egyik konformer (41) csaknem teljesen sík hattagú Ge-O-C-C-C-O győrőt tartalmaz, a 

germánium atom 0,023 Å-el emelkedik ki a többi atomok alkotta síkból; a másik konformer 

(42) esetén a germánium atom távolsága a győrő síkjától 0,588 Å. A két forma közötti 

különbség, valamint a kristályrácsban az egyes konformerek illeszkedése a 17. ábrán látható. 

 

17. ábra A 40 anyag kristályban elıforduló két konformáció  

(41 pirossal és 42 zölddel kiemelve) egymásra vetítése (balra), 

 és a konformerek illeszkedése a kristályban (jobbra) 
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8. Táblázat A szerkezetet jellemzı kötéstávolságok, kötésszögek és a germánium atom O-C-

C-C-O síkból való kihajlásának diéderes szöge 41 és 42 konformerekre. A számított értékek a 

molekulapár (43) szerkezetre jellemzı adatok 

Kötéstávolságok (Å) 

 Mért Számított  Mért Számított 

Ge1-O11 1,841(3) 1,854 Ge2-O21 1,828(3) 1,845 

Ge1-O12 1,964(3) 2,035 Ge2-O22 1,967(3) 2,042 

O11-C11 1,323(5) 1,319 O21-C21 1,328(4) 1,318 

O12-C13 1,293(5) 1,284 O22-C23 1,283(4) 1,279 

C11-C12 1,377(6) 1,385 C21-C22 1,372(6) 1,385 

C12-C13 1,400(6) 1,413 C22-C23 1,402(5) 1,415 

Kötésszögek (º) 

 Mért Számított  Mért Számított 

O11-Ge1-
O12 

87,6(1) 85,9 
O21-Ge2-

O22 
88,2(1) 86,6 

Ge1-O11-
C11 

128,4(2) 133,0 
Ge2-O21-

C21 
132,2(2) 133,9 

Ge1-O12-
C13 

126,0(2) 129,3 
Ge2-O22-

C23 
130,7(3) 129,9 

O11-C11-
C12 

123,5(4) 123,5 
O21-C21-

C22 
123,3(4) 123,9 

O12-C13-
C12 

122,1(4) 122,7 
O22-C23-

C22 
121,6(3) 122,7 

C11-C12-
C13 

122,7(4) 122,6 
C21-C22-

C23 
123,6(4) 122,8 

Diéderes szög (º) 

 Mért Számított  Mért Számított 

Ge1-O11-
C11-C12 

16,0(6) -14,4 
Ge2-O21-
C21-C22 

-2,3(6) 3,6 
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 A röntgen-diffrakció eredményei alapján a szoros illeszkedéső szerkezetben nincs 

klasszikus hidrogén-hídkötés, az elemi cellában két gyenge C-H···F kölcsönhatás van a két 

molekula között. A kristályban a molekulák úgy rendezıdnek, hogy a fenil csoportok és a 

trifluoro-metil csoportok váltakozó rétegeket hoznak létre az a krisztallográfiai tengely 

mentén (18 ábra). A fenil csoportok távolsága (C111-C116 és C231-C236 3,736(2)Å, C131-

C136 és C211-C216 3.811(2)Å) alapján nincs jelentıs π···π kölcsönhatás a kristályon belül. A 

trifluoro-metil csoportok a térkitöltési faktorok (0,670 a C16 körül, 0,6307 a C25 körül és 

0,926 a C26 körül) nagy térben rendezetlenül mozoghatnak. A hattagú Ge-O-C-C-C-O 

győrőkben a kötéstávolságok kiegyenlítıdése részben delokalizált elektronrendszerre utal (8. 

táblázat). 

 

18. ábra A 7 molekula számított sík konformere (8),  

a két konformert tartalmazó molekulapár optimált szerkezete (10),  

és a germániumon történı pszeudorotáció átmeneti állapota (11) 

 A korábbi számításokban meghatároztam 40 egyensúlyi geometriáját (41), amely közel sík 

(3,9º diéderes szög) Ge-O-C-C-C-O győrőt tartalmazott (18. ábra). A krisztallográfiai 

mérések után többszöri próbálkozással sem sikerült (sem a röntgenkrisztallográfia által 

meghatározott geometriából kiindulva, sem a sík minimumból a diéderes szög szisztematikus 

változtatásával) nemsík győrőt tartalmazó lokális minimumot találni a B3LYP/6-31+G* 

potenciális energia felületen. Ezért egy másik megközelítést alkalmaztam: kiindulási 
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geometriának a röntgenkrisztallográfiában meghatározott elemi cellában található 

molekulapárt választottam. A B3LYP/6-31G* szinten történt geometriai optimálással 

meghatározott lokális minimum (43) szerkezete a 18. ábrán, jellemzı geometriai paraméterei 

a 8. táblázatban láthatók. A molekulapárban a az egyik molekula 41-hoz hasonlóan közel sík 

Ge-O-C-C-C-O győrőt tartalmaz, a másikban pedig a germánium atom a O-C-C-C-O sík fölé 

nyúlik, közelítve a 42 szerkezetet. A két molekula közötti kölcsönhatás alaposabb 

vizsgálatához elvégeztem a szerkezetben az elektronsőrőség Bader-analízisét.[133] Ez tizenegy, 

alacsony elektronsőrőséggel (0,003 és 0,006 a.u.) bíró kritikus pontot tárt fel, amelyek mind 

C-H···F kölcsönhatásokhoz rendelhetık, és amelyek közül kettıt a röntgen-diffrakciós 

mérések is kimutattak. Ezen nyilvánvalóan gyenge, de összességében számottevı hidrogén-

hídkötések létrejöttének kedvez az egyik molekula síktól eltérı szerkezete, így valószínőleg 

ezek hozzák létre a tapasztalt különbözı konformációkat. 

9. Táblázat A központi szilícium és germánium atom körüli kötések számított kötéshosszai 

(d, Å), elektronsőrőségek a kötés kritikus pontban (ρelektron, a.u. egységben) és az 

elektronsőrőség Laplace-operátorának számított értéke a kötés kritikus pontokban (L(ρ)) a 37 

(zárt) és 38 (nyitott) formákra a R=CF3, R'=Ph, E=Si, Ge rendszerekben 

E: Si R=CF3, R'=Ph E: Ge R=CF3, R'=Ph 
Szerkezet Kötés 

d ρelektron L(ρ) d ρelektron L(ρ) 

37 
(zárt) O-Eax 1,861 0,0795 -0,0884 2,038 0,0755 -0,0605 

 
O-Eeq 1,732 0,1040 -0,1619 1,836 0,1137 -0,1395 

 
C-Eax 1,991 0,1062 -0,0430 2,060 0,1117 -0,0256 

 
C-Eeq 1,973 0,1096 -0,0411 2,015 0,1185 -0,0236 

38 
(nyitott) O-E 1,627 0,1315 -0,2563 1,782 0,1321 -0,1673 

 
C-E 1,945 0,1156 -0,0465 1,997 0,1248 -0,0294 

 

 A 40 röntgenszerkezetében a germánium atom körül két eltérı germánium-oxigén kötés 

található, amelyek kismértékben eltérnek a két konformer esetében. Az axiális Ge-O kötés 

hossza 1,964 Å (41) illetve 1,967 Å (42), a Ge-O ekvatoriális kötés pedig 1,841 Å (41) illetve 

1,828 Å (42) hosszú; a kötéshosszok eltérése jellemzı az axiális-ekvatoriális kötésekre a 

trigonális bipiramisos szerkezetben. A központi atom (szilícium vagy germánium) körüli 

kötésviszonyok jellemzéséhez elvégeztem a 37 és 38 (R=CF3, R'=Ph, E=Si, Ge) 
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szerkezetekben az elektronsőrőség Bader-analízisét (9. táblázat). A C-E kötések 

elektronsőrősége a kötés kritikus pontban hasonló a nyitott és a zárt formában, a pentavalens 

szerkezetben az axiális és ekvatoriális kötések között kis eltérés látható. Az O-E kötések 

esetében a kritikus pontban számított elektronsőrőség a nyitott formában található kötésben a 

legmagasabb, ezt követi a pentavalens szerkezetben az ekvatoriális, majd az axiális kötés 

kritikus pontjának elektronsőrősége. Ez hően tükrözi a kötések erısségének várt sorrendjét, 

amire a kötéstávolságok is utalnak. Az elektronsőrőség Laplace-operátorának (a második 

derivált mátrix tiszta sajátértékeinek összege) értéke a kötés kritikus pontban a kötés kovalens 

jellegérıl ad információt. Az alacsony negatív érték a germánium és szilícium atomok körüli 

kötés kritikus pontokban a kötések poláris kovalens jellegét mutatja. Érdekesség, hogy az 

eddig vizsgált hipervalens szilíciumot tartalmazó komplexekben a szilíciumatom körüli 

kötések kötés kritikus pontjában az elektronsőrőség Laplace-operátorának értéke nagy pozitív 

érték volt, ami ezen kötések kifejezett ionos jellegével magyaráztak. [86,178] 

 Az axiális oxigén-germánium-szén kötések által bezárt szög 40 röntgenszerkezetében a sík 

és nemsík konformer szerkezetekre csaknem azonos, 172,7º (41) illetve 173,4º (42). 

Számításokkal megvizsgáltuk azt a szerkezetet, amely két ekvatoriális germánium-oxigén 

kötést tartalmaz (44). Ez egy átmeneti állapotnak bizonyult két szerkezetileg és energetikailag 

megegyezı (de az axiális és ekvatoriális pozíciókban más-más szén és oxigénatomot 

tartalmazó), 41 szerkezető konformer között (18. ábra). A pszeudorotáció számított 

energiagátja B3LYP/6-31+G* szinten 10,1 kcal/mol, ami MP2/6-31+G*//B3LYP/6-31+G* 

szinten 4,1 kcal/mol-ra csökken. Ez az alacsony pszeudorotációs energiagát az axiális és 

ekvatoriális oxigének és trifluoro-metil csoportok gyors cseréjét teszi lehetıvé, ami oldatban 

dinamikus NMR viselkedésként jelenhet meg a hımérséklet függvényében. Ennek ellenére a 

minta 13C NMR spektruma -70 ºC-ig nem mutatott változást, ami összhangban van a számított 

alacsony MP2 energiagáttal. A gyors pszeudorotációt az is mutatja, hogy a 19F NMR mérés 

alapján nem különböztethetık meg a fluoratomok, egyetlen jel található a spektrumban (-

56,57 ppm), ami kis eltérést mutat a kiindulási trisz-(trifluoro-metil)-germánium-jodidhoz 

képest (-53,38 ppm). A 13C NMR spektrumban a karbonil-csoport (egyetlen szinglett 187,4 

ppm kémiai eltolódásnál) és a triflouoro-metil csoport (kvartett szeptettje 130,8 ppm-nél) jele 

szintén a gyors cserélıdésnek megfelelı. 

 A hattagú Ge-O-C-C-C-O győrőben a röntgenszerkezet és a számított geometriák szerint 

kiegyenlítettek a kötéshosszak, ami nagyfokú elektrondelokalizációra utal. Felvetıdik a 

kérdés, hogy lehet-e egy ilyen rendszer aromás? Formálisan kielégíthetı a Hückel-feltétel, ha 

a germánium atom nem járul hozzá elektronokkal a győrő π-elektronrendszeréhez, akkor 6 
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delokalizált π-elektron található egy sík győrőben. Ismertek olyan hiperkonjugált aromás 

rendszerek, amelyekben egyes atomokon nincs formális pz pálya, szén centrummal[179,180] és 

foszfor centrummal[181] is. Mindazonáltal a B3LYP/6-31+G* szinten számított NICS(0) és 

NICS(1) értékek (+3,7 ppm illetve +0,7 ppm) a 40 vegyületben a Ge-O-C-C-C-O győrő 

gyenge antiaromás jellegét mutatják. A győrő az analóg szilíciumot tartalmazó molekulában 

szintén gyengén antiaromás jelleget mutat.  

 A fejezetben bemutattam a szilícium és a germánium központi atommal rendelkezı acetil-

acetonát analógok stabilitását vizsgáló számításaimat, és a legstabilabbnak bizonyult 

rendszerek elıállítására tett kísérleti munkát. Az elıállított vegyületek közül a germánium 

központi atomot tartalmazó molekula röntgenszerkezete igazolta a számításokat, a germánium 

atom valóban ötös koordinációjú. Ez tovább erısíti a feltevést, hogy a hidrolízis-inhibíció 

pentakoordinált germániumot tartalmazó komplexen keresztül valósul meg.  



54 

Kísérleti összefoglaló 

 Az összes mővelet száraz nitrogén atmoszféra alatt történt, elızıleg szárítószekrényben 

gondosan kiszárított üvegeszközökkel, a Schlenk technikát alkalmazva. A toluol, dietil-éter, 

trietil-amin és a deuterobenzol használat elıtt nátrium/benzofenon felett lett vízmentesítve. A 

dibenzoil-metán felhasználás elıtt két órán keresztül vákuum alatt, szobahımérsékleten volt 

szárítva. Az Aldrich Chemical Co.-tól vásárolt trisz-(trifluoro-metil)-germánium-jodid 

további tisztítás nélkül került felhasználásra. 

 Az 1H, 13C és 19F NMR mérések egy Bruker Avance 300 készüléken történtek (1H: 300 

MHz, 13C: 75,5 MHz, 19F: 282,4 MHz), deutero-benzolban. A referencia anyag tetrametil-

szilán (1H, 13C) illetve monofluor-triklór-metán (19F) volt. A nagy felbontású 

tömegspektrometriás mérések egy Varian MAT 8200 tömegspektrométeren, az elemi 

összetételek meghatározásai Elementar Vario EL analizátorral készültek. Az olvadáspont 

mérését egy Boetius micro olvadáspontmérı készülékkel végeztem. A röntgenkrisztallográfiai 

mérések egy Rigaku RAxis Rapid diffraktométeren (grafit monokromátor, Mo Kα sugárzás, 

λ=0,71073Å), 100 K hımérsékleten történtek. 

39 elıállítása és analitikai jellemzése: 

 0,54 g (0,63 ml; 5 mmol) trimetil-klórszilán 15 ml toluollal készített oldatát -40ºC-on, 1 óra 

alatt, folyamatos keverés mellett csepegtettem 1,12g (5 mmol) dibenzoil-metán és 0,75 ml 

(5,5 mmol) trimetil-amin 15 ml toluollal készített oldatához. A reakcióelegyet további 3 óra 

keverés mellett hagytam szobahımérsékletre melegedni. A trietil-amin-klór-hidrát kiszőrése 

után a reakcióelegyet vákuum alatt bepároltam. A visszamaradó anyag narancssárga olaj, 

amelybıl többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült egykristályt növeszteni. A szerkezet-

felderítés eredményeinek összefoglalása: 

 1H NMR  (benzol-d6): 0,35 (9H) [Si-CH3]; 6,75 s (1H) [CH]; 7,78 m (4H) [Ph-o]; 7,1-7,2 m 

(6H) [Ph-m, Ph-p] 13C NMR (benzol-d6): 1,98 [Si-CH3]; 105,08 [CH]; 128,46 [Ph-m]; 129,41 

[Ph-p]; 132,03 [Ph-o]; 140,15 [Ph] 29Si NMR (benzol-d6): 21,58 

 EI-MS : m/z (%): 296,2 [M+, 5 % ], 295,2 [M+-H, 7,5 %], 281,2 [M+-CH3, 100 %], 223,1 

[M+-SiCH3, 21 %] 
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40 elıállítása és analitikai jellemzése: 

 0,813 g (2 mmol) trisz-(trifluorometil)-germánium-jodid 10 ml toluollal készített oldatát 1 

óra alatt, -40 ºC-on folyamatos keverés mellett csepegtettem 0,488 g (2 mmol) dibenzoil-

metán és 0,35 ml (2,5 mmol) trimetil-amin 10 ml toluollal készített oldatához. A 

reakcióelegyet további 3 óra keverés mellett hagytam szobahımérsékletre melegedni. A 

trietil-amin-jód-hidrát kiszőrése után a reakcióelegyet vákuum alatt bepároltam. A 

visszamaradt sárga szilárd anyagot -30 ºC-on átkristályosítottam toluol/hexán elegybıl. A 

keletkezett termék sárga kristály 0,74 g (74%). A röntgenkrisztallográfiához megfelelı 

minıségő kristályokat -30 ºC-on, dietil-éterbıl növesztettem.  

 1H NMR  (benzol-d6): 6,42 s (1H) [CH]; 6,92-6,99 m (4H) [Ph-m], 7,06-7,12 m (2H) [Ph-p], 

7,64-7,71 m (4H) [Ph-o] 13C NMR (benzol-d6): 95,35 [CH]; 128,51 [Ph]; 128,98 [Ph]; 130,75 

qva (1JC-F: 342,4 Hz) sept (3JC-F: 6.6 Hz) [CF3]; 134,04 [Ph]; 134,70 [Ph]; 187,42 [C=O] 19F 

NMR  (benzol-d6): -56,57 s 

 EI-MS : m/z (%): mért: 434,98668 (27,82 %) [számított C17H11O2F6
74Ge: 434,98750; eltérés 

1,8 ppm]; mért: 432,98510 (20,47 %) [számított C17H11O2F6
72Ge: 432,98840; eltérés 7,6 ppm] 

mért: 430,97955 (15,05 %) [számított C17H11O2F6
70Ge: 430,99057 eltérés 25,6 ppm]  

(Megfelel a germániumra jellemzı izotópeloszlásnak: 70Ge 20,5 %; 72Ge 27,4 %; 73Ge 7,8%; 
74Ge 36,5%; 76Ge 7,8%)  

 XRD: Monoklin kristályrendszer, P21/c tércsoport, a=19,612(4) Å, b=14,042(3) Å, 

c=13,579(3) Å, α=90,00º, β=105,02(3)º, γ=90,00º, V=3611,8(12) Å3 
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A metán-hidrát szerkezetének vizsgálata – lehetséges rácshibák és megjelenésük 13C 

NMR-ben  

 

 A klatrátvegyületekrıl szóló irodalmi fejezetben általánosan bemutattam a szilárd gáz-

hidrátokat. A következı fejezetben a Földön legnagyobb mennyiségben elıforduló képviselı, 

a metán-hidrát szerkezetével kapcsolatos vizsgálataim eredményét tárgyalom. Ez a fehér, 

kristályos anyag hatalmas mennyiségben található a sarkvidéki tengerfenéken.[57] Az 

irodalomban vizsgálták az anyag elıállítását, stabilitását, összetételét.[54] Számos tanulmány 

jelent meg, melyek a szilárd klatrát és a különbözı metán-víz klaszterek szerkezetét tárgyalják 

elméleti[182-189] és kísérleti (spektroszkópiai)[190-197] eredmények alapján. A számítások célja 

egy megfelelı erıtér létrehozása volt víz-szénhidrogén rendszerek molekuladinamikai 

számításához,[182,183,185,186] valamint a metánt szolvatáló vízmolekulák számának 

meghatározása. Monte Carlo szimulációk alapján megállapították, hogy a metánt körbevevı 

torzult dodekaéderes szerkezet elfordulásának nagy a statisztikai valószínősége, valamint 

kimutatták, hogy a metán körüli vízmolekulák között erısebb kölcsönhatás van, mint a 

tömbfázisban lévık között.[182] Az irodalomban található olyan molekuladinamikai számítást 

is, amelyek a metánmolekula vándorlásának egy lehetséges mechanizmusát írja le rácshibás 

klatrát klaszterek között.[198] Klauda és Sandler ab initio számításokkal becsülték a metán és a 

vízmolekulák közötti kölcsönhatás erısségét Hartree-Fock és magasabb korrelációs szinteken, 

különbözı bázisok felhasználásával.[189] A dodekaéderes vízklaszterbe foglalt metánmolekula 

példáján végzett Hartree-Fock számításaik egyértelmően igazolták a diffúz függvények 

fontosságát a kölcsönhatás leírásában. A HF/6-31+G** számítások szerint a kölcsönhatás 

erıssége a teljes hidrátburokkal (dodekaéderes klatrátcellával) 2 kcal/mol. Egy összetett séma 

segítségével egy részleges szolvátburok modellbıl extrapolálták a magasabb korrelációs 

szinteken (MP2) és nagyobb bázisokon adódó kölcsönhatási energiát, amelyet ezzel a 

módszerrel 5 kcal/mol-nál nagyobbra becsültek. Egy újabb, MP2/6-31+G** szintő ab initio 

számítás kimutatta, hogy a metánmolekula jelenlétének a klatrátcellára geometriájára csak 

nagyon kis hatása van.[185] 

 A metán-hidráton Dec és csoportja végzett szilárd fázisú, MAS-NMR vizsgálatokat.[190] A 
13C spektrumban két jel található, amelyek a szilárd fázisból származnak: -3,6 ppm és -5,9 

ppm kémiai eltolódásnál. Ez kétféle szénatomot, két különbözı kémiai környezetben lévı 

metánmolekulát jelent. A spektrumban egy harmadik jel is szerepelt, ami a gázfázisú 

metánból származik, Dec és munkatársai ezt a jelet használták referenciaként (-10,3 ppm). A 

jelek asszignációját úgy végezték el, hogy fokozatosan megolvasztották a kristályokat, ekkor 
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egy új jel jelent meg -3,7 ppm-nél, amely a vízben oldott metángáztól származik. A hidrátot 

teljesen megolvasztva csak ez, és a gáz fázisú metántól származó jel maradt a spektrumban. 

Molekuladinamikai számítások alapján a metán hidratációs száma vízben átlagosan 20.[182,187] 

A metán pedig porröntgen mérések szerint I. típusú klatrátot képez,[197] amely 20 és 24 

vízmolekulából álló üregeket tartalmaz.[199] Ez alapján a -3,6 ppm kémiai eltolódású jelet a 20 

vízmolekulából álló klatrátcellába, a -5,9 ppm kémiai eltolódásút pedig a 24 vízmolekula 

alkotta klatrátcellába foglalt metánhoz asszignálták. Egy újabb munkájukban Dec és csoportja 

két jel kémiai eltolódásának -3,80 és -6,13 ppm-et ad meg.[200] Az eltérést nem a mérés 

pontatlansága, hanem a referenciaként használt gáz fázisú metán kémiai eltolódásának 

számításában a nyomáskorrekció figyelembevétele okozza. A hidrátkristály képzıdésének 

folyamatát vizsgálták neutron-diffrakciós mérésekkel is,[201] és a hidrátburok méretében 1 Å 

növekedést állapítottak meg a metánt is tartalmazó kristály kialakulásakor. Ez a 

"megszilárdult" szolvátüreg méretében a 24 vízmolekulából álló klatrátcellának felel meg. 

 

19. ábra A legstabilabb számított CH4-(H2O)n molekulafürtök (n=19-25) 

 Vizsgálataim során olyan klatrátcellákat modelleztem, amelyek 19, 20, 21, 23, 24 és 25 

vízmolekulából álló üreget tartalmaznak. Ezzel a metán-hidrát kristályban lehetséges 

rácshibák elıfordulásának energetikáját, illetve a rácshibák a metán-hidrát 13C NMR 

spektrumában való megjelenését tanulmányoztam.  
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20. ábra A vizsgált, alacsonyabb stabilitású 

CH4-(H2O)n molekulafürtök (n=19-25) 
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 A klatrátcellákat az elsı fejezetben bemutatott elsıdleges szolvátburok modellnek 

megfelelıen alkottam meg. Fontos megjegyezni azonban, hogy az egyes hidratációs 

számokhoz több, a hidrogén-hidak elrendezıdésében eltérı szerkezet tartozik. Ezek száma a 

szolvátburok méretével természetesen növekszik, egy dodekaéderes vízklaszterben például 

30026 különbözı ilyen elrendezıdés lehetséges.[48] Ilyen nagyszámú szerkezet számítása igen 

idıigényes feladat lenne, ráadásul a szerkezetek többsége egymástól energetikailag csak 

nagyon kis mértékben (kevesebb, mint 3 kcal/mollal) tér el.[53] A különbözı hidrogén-híd 

orientációk ezen túl hatással lehetnek az üregbe foglalt metán kémiai eltolódására is. 

Kompromisszumként minden vizsgálni kívánt hidratációs számhoz több, eltérı hidrogén-híd 

orientációt tartalmazó vízklasztert választottam: a dodekaéderes (20 vízmolekulából álló) 

klaszterbıl hat, a többi klaszterbıl pedig három-három variációt számítottam. A klaszterek 

között minden esetben szerepelt egy a Ojamäe[48] és Kirov[53.] munkáiban publikált 

legstabilabb hidrogén-híd elrendezıdéssel rendelkezık közül. Ezek a klaszterek megırizték 

kitüntetett relatív stabilitásukat a metánmolekula klaszterbe helyezése után is, és a 

továbbiakban, hacsak külön nem említem, akkor ezeket a klasztereket tárgyalom (19. ábra). 

Az alacsonyabb stabilitással bíró szerkezeteket a 20. ábrán mutatom be. Érdemes azonban 

megjegyezni, hogy a fent említett klaszterek kiemelkedı stabilitása épp az explicit modell 

véges jellegébıl fakad. Korábbi számítások szerint ugyanis a legkevésbé preferált motívum az 

egymás melletti, hidrogén híddal direkt kapcsolódó vízmolekulákon elhelyezkedı, és a 

klaszterbıl kifelé irányuló két, vagy több hidrogénatom.[202,203] Ha egy végtelen kiterjedéső 

molekulafürtöt feltételezünk, akkor ezek a lokálisan kedvezıtlen hidrogén-híd orientációk 

elveszítik jelentısségüket, mivel az üregeket határoló vízmolekulák alkotta poliéderek nem 

csupán egyetlen klaszterhez tartoznak. Egy ilyen végtelen klaszterben ráadásul alacsony 

energiagátakkal végbemenı hidrogén-híd átrendezıdések láncolata is végbemehet, 

pillanatról-pillanatra alakítva a fürt szerkezetét. Ebbıl a szemszögbıl nézve tehát a tárgyalt 

klaszterek közötti energetikai különbség kisebb jelentıségő, annál érdekesebb azonban 

közelebbrıl tanulmányozni a hidrogén-híd struktúrák hatását a metánmolekulával való 

kölcsönhatás erısségére, illetve a számított kémiai eltolódásra. Az elıbbi vizsgálatához a 

korábban bevezetett szolvatációs energiát (11. egyenlet) és a helyettesítési energiát (13. 

egyenlet) használtam fel. A szolvatációs energia számításánál a BSSE kiküszöbölésére a 

Counterpoise korrekciót alkalmaztam. A számítások megbízhatóságának ellenırzéséhez 

további energia számításokat végeztem MP2/6-31+G* szinten a B3LYP/6-31+G* szinten 

optimált geometriákra, valamint három szerkezetre (46a, 46b és 46f) teljes geometria 
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optimálást végeztem MP2/6-31+G* szinten. A számított energiákat a 10. táblázatban 

összegeztem.  

10. Táblázat A B3LYP/6-31+G* szinten számított szolvatációs, helyettesítési és relatív 

energiák(kcal/mol), MP2/6-31+G*//B3LYP/6-31+G* szinten számított helyettesítési és 

relatív energiák (kcal/mol), átlagos C-O távolságok (Å), számított 

B3LYP/IGLOIII//B3LYP/6-31+G* 13C kémiai eltolódások (δ, ppm) különözı hidratációs 

számú (n) és hidrogén-híd szerkezető, egyetlen üreget tartalmazó molekulafürtökre 

B3LYP/6-31+G* 
M2/6-31+G*// 

B3LYP/6-31+G* 
Szerkezet n 

Átlagos  

C-O  

távolság  
Szolvatációs  

energia 

Helyettesítési  

energia  

Relatív 

energia 

Helyettesítési  

energia 

Relatív 

energia 

δ  

45a 19 3,801 -1,5 -21,6 0,0 -16,6 0,0 -1,9 

45b 19 3,808 -1,6 -22,8 1,2 -17,8 1,2 -2,6 

45c 19 3,807 -1,3 -24,7 3,1 -19,8 3,2 -3,2 

46a 20 3,895 -0,2 -3,4 0,0 -0,9 0,0 -4,0 

46b 20 3,895 -0,5 -3,6 0,2 -1,1 0,2 -3,3 

46c 20 3,898 -0,5 -7,4 4,0 -4,8 3,9 -3,2 

46d 20 3,905 -0,4 -8,7 5,3 -6,0 5,1 -3,6 

46e 20 3,908 -0,1 -9,6 6,2 -7,0 6,1 -3,6 

46f 20 3,914 0,0 -11,4 8,0 -8,7 7,8 -3,9 

47a 21 4,020 0,1 -14,2 0,0 -12,2 0,0 -4,4 

47b 21 3,997 -0,7 -19,9 5,7 -16,3 4,1 -2,8 

47c 21 4,034 0,3 -22,7 8,5 -20,3 8,1 -4,2 

48a 23 4,187 0,5 -13,9 0,0 -11,6 0,7 -5,2 

48b 23 4,169 0,1 -14,5 0,6 -10,9 0,0 -4,3 

48c 23 4,204 0,9 -24,5 10,6 -22,1 10,2 -5,8 

49a 24 4,299 0,8 -4,3 0,0 -3,4 0,0 -6,1 

49b 24 4,294 0,7 -8,8 4,5 -7,4 4,0 -5,9 

49c 24 4,294 0,7 -8,9 4,6 -7,4 4,0 -5,6 

50a 25 4,361 0,8 -14,4 0,0 -17,2 0,0 -5,7 

50b 25 4,416 0,6 -15,8 0,6 -19,8 2,6 -6,1 

50c 25 4,321 0,9 -21,2 6,8 -23,0 5,8 -6,1 
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 A számított szolvatációs energiák alacsonyak, ami összhangban van az irodalomban leírt 

Hartree-Fock számítások eredményével.[189] A helyettesítési energiák alapján az összes 

számított klaszter kialakulása endoterm folyamat, a legkisebb energiabefektetést azonban a 20 

és 24 vízmolekulából álló fürtök kialakulása igényli. Mivel a szolvatációs energia nem 

mutatott jelentıs kölcsönhatást a metán és a hidrátburok között, a dodekaéderes (n=20) és a 

kaidekaéderes (n=24) klaszterek stabilitását magának a klatrátcellának a stabilitása okozza. 

Mint korábban említettem, röntgendiffrakciós mérések is 20 és 24 vízmolekulából álló 

üregeket jeleztek a klatrátban.[197] A számított MP2 energiák hasonlóan a vízklaszterekre 

leírtakhoz[188] bár eltérnek a B3LYP eredményektıl, szintén a klatrátképzıdés endoterm 

jellegét mutatják. A számított, egyetlen belsı üreget tartalmazó molekulafürtökre NMR 

számítást végeztem B3LYP/IGLOIII//B3LYP/6-31+G* szinten. Referenciának Dec 

munkájához hasonlóan én is a gáz fázisú metán szénatomjának mágneses árnyékolását 

választottam. 

 
21. ábra A számított kémiai eltolódások a CH4-(H2O)n  

klaszterben található üreg méretének függvényében (n=19-25) 

 Az adatok alapján a metánt körülvevı vízmolekulák számának növekedésével csökken a 

számított kémiai eltolódás. Mégis, az azonos hidratációs számhoz tartozó szerkezetek 

számított kémiai eltolódása között is jelentıs eltérések mutatkoznak. Dec egy 

publikációjában[190.] lineáris korrelációt javasol a szolvatációs szám és a kémiai eltolódás 

között. A saját asszignációján alapuló lineáris összefüggést felhasználva zárja ki a 21 
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vízmolekulából álló üreget tartalmazó metán-víz klaszter jelenlétét. A kérdéses klaszterben a 

metán szén kémiai eltolódására -4,2 ppm-et becsül, ami jól egyezik az általam számított 

értékekkel. Ugyanakkor a metán-hidrát megolvadásakor a dodekaéderes klaszterben fellépı 

kémiai eltolódás változásának kapcsán feltételezi, hogy maga a klatrátüreg nagysága változik. 

A metán-víz klaszterek méretének jellemzéséhez geometriai paraméternek az átlagos szén-

oxigén távolságot választottam, mivel ez az összes általam vizsgált klaszterben értelmezhetı, 

és egyértelmően jellemzı az üregméretre. A számított kémiai eltolódást az üregméret 

függvényében ábrázolva látható a lineáris korreláció (R2=0,87) 

 

22. ábra A vizsgált, két üreget tartalmazó (CH4)2-(H2O)n  

és CH4-(H2O)n molekulafürtök (n=35, 39, 42) 

 A legstabilabb, dodekaéderes klaszterben (46a, n=20) számított kémiai eltolódás -4,0 

ppm, ami közel esik a mért -3,6 – -3,8 ppm-es értékekhez. A legstabilabb 

tetrakaidekaéderes (49a, n=24) molekulafürtben a metán szénatomjának számított kémiai 

eltolódása -6,1 ppm, ami szintén jól egyezik a mért -5,9 – -6,1 ppm értékkel. Érdekes 

módon az n=24 fürt rácshibás n=25 analógjaiban, valamint a 48c (n=23) szerkezetben 

számított 13C kémiai eltolódások mind -5,6 és -6,1 ppm közé esnek, míg a kisebb 

klaszterekben jóval nagyobb az eredmények szórása. Ez annak tudható be, hogy a 

nagyobb mérető üreg további növelésével kisebb mértékben változik a metánmolakula 
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közvetlen kémiai környezete.  A klatrátcellába foglalt metánmolekula tágabb környezetét 

is vizsgáltam, konkrétan azt, hogy érzékeny-e a számított mágneses árnyékolás a 

szomszédos klatrátcella betöltöttségére. Ennek tanulmányozásához két, egymástól elzárt 

üreget tartalmazó molekulafürtöket hoztam létre, amelyek a legstabilabb dodekaéderes 

(46a) és tetrakaidekaéderes (49a) cellákból épülnek fel egyetlen közös oldallappal. Így 

rendre létrehoztam a 51a fürtöt (két, egy ötszög oldallapon érinkezı dodekaéderes 46a 

klaszter), a 52a fürtöt (két, egy hatszög oldallapon érintkezı tetrakaidekaéderes 49a 

klaszter), és a 53a fürtöt (egy dodekaéderes és egy kaidekaáderes klaszter, amelyek egy 

ötszög oldallapon érintkeznek). Ezek a molekulafürtök mind a klatrátstruktúrában 

elıforduló egy-egy szerkezeti részletnek feleltethetık meg.[199] Az üres cellákat 

tartalmazó 51b, 52b, 53b és 53c klaszterek direkt származtathatóak a fenti szerkezetekbıl; 

a metánmolekula eltávolítását követı geometria optimálás során az egyes hidrogén-híd 

orientációk nem változtak. A két üreget tartalmazó szerkezeteket az 22. ábrán, az egyes 

szerezetekhez tartozó számított 13C kémiai eltolódásokat a 11. táblázatban mutatom be. 

11. Táblázat A számított B3LYP/IGLOIII//B3LYP/6-31+G* 13C kémiai eltolódások (δ20  

a dodekaéderes és δ24 a kaidekaéderes üregekben) a két klatrátüreget tartalmazó 

szerkezetekben 

Szerkezet n δ20 δ24 

51a 35 -3,5 - 

  -3,4 - 

51b 35 -3,2 - 

52a 42 - -5,8 

  - -5,8 

52b 42 - -5,8 

53a 39 -3,4 -5,8 

53b 39 - -6,0 

53c 39 -3,5 - 

 

 Az adatok alapján a mágneses árnyékolás érzéketlen a szomszédos cella betöltöttségére, 

jelezve, hogy a 13C NMR eltolódások alapján nem lehet következtetni arra, hogy a metán-

hidrát kristály milyen mennyiségő metánt tartalmaz. Ebben a tekintetben érdekes, hogy 

egy molekuladinamikai számítás szerint a vízben a dodekaéderes metán-víz klaszter 

élettartamát megnövelte további metánmolkulák jelenléte,[204] így feltehetı, hogy más 

tulajdonságokra hatással van a szomszédos klatrátcellák betöltöttsége. 
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Arduengo-karbén hidrolízise – győrőhasadás vagy sóképzés? 

 

 Az utóbbi évtizedekben a stabil szinglett alapállapotú karbének a legtöbbet kutatott 

vegyületek közé tartoznak.[205] Az érdeklıdés oka, hogy ezek a karbének önmagukban[206-210] 

vagy fémkomplexekben katalizátorként alkalmazhatóak számos szerves szintézisben.[211] Más 

katalizátorokkal összehasonlítva gyakran elınyös nagyobb szelektivitásuk és 

stabilitásuk.[210,211] Ezen karbének közül stabilitásával kiemelkedik az imidazol-2-ilidén 

származékok családja.[212] Átmenetifém - komplexekben általában még a nedvességgel 

szemben is ellenálló, számos reakcióban vizes közegben is alkalmazható.[213,214] 

 

(18) 

 A szabad karbén nedvességgel szembeni érzékenységét többen vizsgálták az 1,3-di-(terc-

butil)-imidazol-2-ilidén (54, R=tBu)[215,216] és a telített analóg (N,N-di-(terc-butil)-

imidazolidin-2-ilidén) (55, R=tBu)[217] esetében. A levegı páratartalma vagy ekvimoláris víz 

hozzáadására az imidazol győrő felnyílik, és a megfelelı formamid (56 és 57, R=tBu) 

származék képzıdik (18. egyenlet). Jelentıs eltérés azonban, hogy míg a telített vegyület 

esetében a reakció pillanatszerően lefolyik, az aromás győrőt tartalmazó analóg hidrolízise 

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

egy szimultán protonálás és OH inzertáció a karbén szénatom és az egyik nitrogénatom közé. 

A feltevés alapja, hogy sem katalitikus mennyiségő hidroxid-ion, sem protonforrás biztosítása 

nem növelte a hidrolízis sebességét. Ráadásul a sav hatására keletkezı imidazólium só 

stabilnak bizonyult, a győrőfelnyílás nem ment végbe. Az aromás és telített analógok 

hidrolízisének sebessége közötti különbség magyarázata lehet a központi győrők eltérı 

stabilitása. Bár mindkét győrőben található két π-elektron donor amino csoport, az aromás 

jelleg tovább stabilizálja az imidazol-származékot.[218-222]  Amyes és Diver csoportjának egy 
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kísérletében imidazólium sóhoz pH 5-9 közegben nagy (az ekvimolárist többszörösen 

meghaladó) mennyiségő vizet adagoltak, és NMR-el vizsgálták a kapott elegyet. A deutérium 

kicserélıdés jelébıl a szabad karbén jelenlétére és reverzibilis protonálódására 

következtettek,[223] ami megfelel a karbének bázikus jellegének.[224,225] A pufferközeg 

alkalmazása miatt azonban ebben a kísérletben feltételezhetı, hogy nem a szabad karbént, 

hanem az imidazólium ionra jellemzı gyors cserefolyamatot vizsgálták. Imidazólium vázú 

kationt tartalmazó ionos folyadékokat széles körben alkalmaznak vizes vagy levegıvel 

érintkezı rendszerekben, és ebben a környezetben a győrőfelnyílás nem jelentkezik. [226,227] 

 A fentiek alapján látható, hogy az imidazol-2-ilidének hidrolízisébıl keletkezı termék, és 

így feltehetıen a reakció mechanizmusa is a reaktánsok arányától függ. A korábbi 

fejezetekben bemutatott példákhoz hasonlóan a vízmolekulák ebben a reakcióban is több 

szerepet tölthetnek be. Részt vehetnek protondonorként, proton (vagy hidroxid-ion) 

mediátorként, és stabilizálhatják a hidrogén-híd kialakítására képes, vagy töltéssel rendelkezı 

átmeneti állapotok és köztitermékek szerkezeteit.[48] 

 

23. ábra A teljes elsıdleges szolvátburokban számított szerkezetek (a kék kiemelés 

 a reagáló vízmolekulát, illetve a visszamaradó hidroxid-ion pozícióját jelöli) 

 Kutatómunkám során az N,N'-dimetil-imidazol-2-ilidén (54, R=CH3) hidrolízisét 

kíséreltem meg leírni explicit vízmolekulák segítségével vizet kis mennyiségben tartalmazó 

rendszerben és vizes tömbfázisban. A vizet nyomokban tartalmazó rendszer modellezéséhez 

három explicit vízmolekulát vettem figyelembe, a vizes tömbfázisban elıforduló specieszek 

tanulmányozásához a teljes elsıdleges szolvátburok modellt alkalmaztam. A fejezetben 

utóbbi számításaimat fogom bemutatni, ezzel újabb példát szándékozok hozni a modell 
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felhasználására. Ezen túl ismertetem a kutatócsoportunkkal együttmőködı Dietrich Gudat 

professzor csoportjának kísérleteit, amelyek szintén a hidrolízisreakció mechanizmusának 

megismerését célozták. A számításokból és a mérésekbıl kapott eredmények összevetése jó 

lehetıséget ad az elsıdleges szolvátburok modell alkalmazhatóságára. 

 A teljes geometriai optimálást B3LYP/6-31+G* szinten végeztem, majd az egyes 

szerkezetek energiájának pontosítására energiaszámítást végeztem B3LYP/6-311+G** 

szinten. A számított geometriák a 23. ábrán láthatók. Az 1,3-dimetil-imidazol-2-ilidén 

hidrátburkát 31 vízmolekulából alakítottam ki, amely tartalmazza a reagáló vízmolekulát is 

(58). A karbén protonálásával képzıdı imidazólium só lehet közvetlen hidrogén-híd 

kapcsolatban a visszamaradó hidroxid-ionnal (59), de ez utóbbi könnyen elmozdulhat a 

szolvátburok mentén, számos lehetséges szerkezetet eredményezve, erre egy példa a 60 

szerkezet. 59 és 60 energiája között kis energiakülönbség van, 59 6,1 kcal/mollal, 60 4,2 

kcal/mollal stabilabb a kiindulási semleges karbént tartalmazó szerkezetnél (58). Olyan 

szerkezetet, amelyben a hidroxid-ion a karbén szénatomra addícionál, nem sikerült optimálni 

többszöri próbálkozás (lecsökkentett lépésköz, lépésenkénti második derivált számítás, stb.) 

ellenére sem. A lehetséges termékek szerkezetét teljes elsıdleges szolvátburokban 30 

vízmolekulát tartalmazó szolvátburokban optimáltam (61 és 62). Így a kérdéses rendszerek 

stabilitása egyszerően összehasonlítható a totálenergiák alapján: a 61 szerkezet 1,4 

kcal/mollal, a Schiff-bázis tautomer (62) szerkezet 0,7 kcal/mollal stabilabb 58-nél.  

 

24. ábra A hidroxid-ion és az imidazólium ion távolságának változása a  

molekuladinamikai szimuláció idıtartama alatt. Szieberth Dénes számítása 
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 Ezek az eredmények összhangban vannak a korábban említett kísérleti tapasztalatokkal, 

azaz a hidroxid-ion nem lép reakcióba az imidazólium sóval. A számításokból az 

valószínősíthetı, hogy a hidroxid-ion elvándorol a tömbfázis felé. Ennek részletesebb 

vizsgálatára Szieberth Dénes végzett molekuladinamikai számításokat. A 58 szerkezetet egy 

15 Å élhosszúságú kocka alakú cellába helyezte, amely így összesen 102 vízmolekulát 

tartalmazott. A modellrendszerben 300 K-en 5000, egyenként 1 fs hosszúságú lépést végzett 

el. A karbén protonálása 700 fs-nál történt, az így keltezett imidazólium só intakt maradt a 

teljes szimuláció során. A 24. ábrán hidroxid-ion vándorlását a karbén szénatom és a 

hidroxidion oxigénatomjának távolságának változásával követhetjük nyomon. A protonálás 

után a távolság általánosan növekvı trendet mutat, amíg el nem éri a 7-9 Å közé esı átlagos 

távolságot, majd a szimuláció végéig a távolság azonos marad (ennek oka a választott 

modellcella mérete). A számítás szerint az imidazólium só és a hidroxid-ion kialakuló önálló 

hidrátburka elkülöníti a két iont, és elejét veszi a további reakciónak. 

 A fejezetben bevezetıjében leírtak alapján képet alkothatunk a két eltérı reakcióról, amely 

az imidazol-2-ilidének családjába tartozó karbének hidrolízisekor az oldószer függvényében 

végbemehet. A számítások eredményei alapján is valószínősíthetı, hogy a reakció legelsı 

lépését, a protonálást követıen a jól szolvatálódó ionok önálló szolvátburkának kialakulása 

megy végbe a nagy mennyiségő vizet tartalmazó rendszerekben. A hidrolízis 

termodinamikailag sem kedvezményezett, hiszen a várt termékek relatív energiája magasabb, 

mint a keletkezı imidazólium sóé - és ennek a megfelelı leírásában bizonyosan fontos 

szerepe van az explicit szolvatációs modellnek. 

 

(19) 

 A továbbiakban röviden bemutatom a számítások eredményein alapuló kísérleti munkát, 

amelyet Dietrich Gudat professzor és csoportja végeztek. A teljes elsıdleges szolvátburokban 

kapott eredmények megbízhatósága az NMR mérések eredményeivel kellıen direkt módon 



68 

ellenırizhetı. Külön érdekesség, hogy az irodalomban nem találtam olyan forrást, amely a 

karbén és a víz közötti direkt reakció kísérleti vizsgálatát írná le. Elsı lépésben az N,N'-bisz-

(di-izopropil-fenil)-imidazol-2-ilidén (63), reakcióját vizsgálták a szubsztöchiometrikustól 

(0,5 ekv.) a többszörös feleslegig (40 ekv.) terjedı mennyiségő vízzel, deuterált benzolban és 

tetrahidro-furán oldószerben (19. egyenlet). Az NMR mérések szerint a lehetséges 

reakciótermékek közül 64 (a számításokban metilszubsztituált 61 szerkezet R=di-izopropil-

fenil analógja) és 65 (62 szerkezet R=di-izopropil-fenil analógja) képzıdésének arányát az 

oldószer polaritása szabja meg. C6D6-ban a 65 csak nyomokban keletkezik, és THF-d8-ban is 

a polárisabb 64 izomer van feleslegben (n64:n65 = 2:1). Hasonló tautomerizáció ismert az N,N-

di-(terc-butil)- és N-aryl-amino-iminek esetében.[228] A termékek mellett mindkét oldószerben 

a reakcióelegy 1H NMR spektrumában megjelent a nem reagált karbénhez (63) és az el nem 

reagált vízhez tartozó rezonanciajel is. A víz jele eltért az oldószerben jellemzı értéktıl és a 

különbség az víz mennyiségének emelésével növekedett. A deuterobenzol esetében egy 

ekvivalensnél nagyobb mennyiségő víz hozzáadása után egy második vízjel is megjelent: az 

1,53 ppm kémiai eltolódású jel a szerves fázisban oldott vízhez rendelhetı (tiszta C6D6 

oldatban a víz jele 0,40 ppm), a 4,70 ppm-nél megjelenı pedig a különálló vizes fázisból 

származó jel (tiszta D2O oldatban a HOD jel 4,79 ppm). Az 1,53 ppm eltolódású jel integrálja 

és az oldatban lévı ismert mennyiségő karbén jeleinek integrálja alapján a benzolban oldott 

víz koncentrációja kb. 0,15 mmol/ml, ami sokszorosa a tiszta benzolban oldódó víz 

mennyiségének (0,042 mmol/ml 30 °C-on[229]). Mind a víz protonjelének eltolódása, mind az 

apoláris oldószerbe történı nagymértékő vízbeoldódás közvetett bizonyítéka egy stabil 

karbén-víz komplex képzıdésének. Érdemes megjegyezni, hogy a 20 n/n% víztartalommal 

rendelkezı oldat nem stabil, hosszabb állás során a felnyílt győrős formák keletkeznek. 

 Második lépésben a kísérletek során a nagy mennyiségő (több, mint 60 mol %) vizet 

tartalmazó THF-d8-víz elegyekben követték a hidrolízist NMR-el. Mind a 1H, mind a 13C 

spektrumban egyetlen, az imidazólium-ionként asszignált jelsorozat található. Az oldat pH-ja 

közvetlenül a víz hozzáadása után 12-13 közé esett, jelezve, hogy a karbén hidrolízise azonnal 

végbement. Felnyílt győrős (64 és 65) termék nem volt kimutatható, és az oldatot hosszabb 

ideig vizsgálva sem jelentek meg a hozzájuk tartozó NMR jelek. Az imidazólium ion és a 

felnyílt győrőt tartalmazó várt termékek közül tehát az elıbbi a stabilabb a vizet nagy 

mennyiségben tartalmazó oldatokban, ami megegyezik az elsıdleges hidrátburok modellben 

kapott eredményekkel. Az oldat stabilitása arra utal, hogy a győrőfelnyílás a protonálatlan 

karbénen keresztül megy végbe, és az imidazólium kation nem reagál a reakcióban keletkezı 

hidroxid-ionnal.
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Diklór-metán–víz határfelület vizsgálata – adszorbeált molekulák hatása a felületi 

vízmolekulák orientációjára 

 

 A folyadék-folyadék határfelületek vizsgálata, ezen belül is a víz-szerves fázis közötti 

határvonal már régóta a tudományos kutatás központjában áll. Ez a határfelület kulcsszerepet 

játszik sok kémiai és fizikai folyamatban, mint például a heterogén katalízisben, folyadék-

kromatográfiában, folyadék-folyadék extrakcióban vagy akár a hatóanyagok felszívódásában. 

Ebben a régióban a fizikai tulajdonságok, mint a sőrőség, dielektromos állandó, oldhatóság 

stb. folyamatos, mégis hirtelen változást mutat a két tömbfázisban tapasztalható érték között.  

 A felület molekuláris szintő értelmezésében sokáig nehézséget okozott, hogy nem létezett 

olyan analitikai módszer, amellyel jellemezhetı a határfelület, mint a két tömbfázis 

molekuláinak nanométer vastagságú keveréke, a határfelülettıl távolodva a tömbfázisok 

szerkezete, a határfelület molekuláris szintő érdessége, vagy a felülethez közeli molekulák 

orientációja. Az elmúlt két évtizedben a kísérleti technikák (nemlineáris spektroszkópia, a 

folyadék fázisú röntgen diffrakció és a neutronszórás) fejlıdése a határfelületek 

tulajdonságainak megismerését is elısegítette. A kísérleti módszereket jól kiegészítik a velük 

szinte egy idıben megfelelı szintre fejlıdött a számításos kémiai eszközök, amelyek egy 

teljes, három dimenziós betekintést nyújtanak molekuláris szinten a kérdéses rendszerbe. 

Ennek megfelelıen a számos kísérleti[230-233] és számításos kémiai[231,232,234-241] tanulmányt 

publikáltak a haloalkán-víz folyadék-folyadék határfelületek különbözı molekuláris 

sajátságaira, mint például a felületi molekulák orientációja[232,234-241] a közöttük fellépı 

kölcsönhatások[235,242] vagy a határfelületi réteg összetétele és vastagsága.[240,241] 

 A víz-szerves folyadék-folyadék határfelületek közül különösen érdekesek azok, 

amelyekben a víz valamely klórozott alkánnal érintkezik, mivel ez utóbbi folyadékok a 

preparatív kémiában széles körben használt oldószerek. Ennek egyik oka az, hogy a 

klóratomok számának és az alkán lánc hosszának változtatásával az oldószer polaritása a 

teljesen apoláris és a mérsékelten poláris tartomány között szinte tetszılegesen hangolható. 

Ezen rendszerek vizsgálatához a klórozott metán- és etán-származékok kis méretük miatt a 

számításos kémia és a nemlineáris spektroszkópiai módszerek számára is jól használhatóak. 

Kutatásaim célpontja a diklór-metán (DKM) vízzel alkotott határfelülete volt. [239,243,244] A 

szerves oldószerek között a DKM jellemzıen a mérsékelten poláris oldószerek közé 

sorolható: az izolált diklór-metán molekula dipólus-momentuma 1,60 D, a folyadék 

dielektromos állandója 9,08.[245] Ez a polaritás széles felhasználási területet ad a DKM-víz 
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határfelületnek, tanulmányozták a felületen felületaktív polimerek a önrendezıdését,[246,247] 

foszfolipidek[248] és fehérjék adszorpcióját[249,250] és az ionszétválást is.[251] Ennek ellenére 

csak kevés tanulmány veszi górcsı alá a DKM-víz felületet számításos kémiai módszerek 

segítségével. Dang molekuladinamikai szimulációk segítségével leírta a DKM-víz valamint a 

DKM-gáz fázis határfelületen a sőrőség és a dipólus-momentum változásának profilját[243] és 

a klorid-ionok transzportjának mechanizmusát a DKM-víz felületen keresztül.[244] Richmond 

és munkatársai szintén dinamikai számításokkal vizsgálták a víz-kloroform és a víz–diklór-

metán folyadék-folyadék határfelület közelében elhelyezkedı felületi molekulák 

orientációját.[239] Sőrőségfunkcionál számításokkal is vizsgálták a különbözı lehetséges 

halometán-víz kölcsönhatásokat, egyetlen halometán és egyetlen vízmolekula között. A 

számítások alapján lehetséges C-X···O,[252] C-H···O és O-H···X[253] kölcsönhatás is. 

 

25. ábra Pillanatfelvétel a diklór-metán-víz egyensúlyi határfelület ITIM analízissel 

azonosított elsı három-három molekularétegérıl. (A vízmolekulák oxigénatomja a felületi 

rétegben kék, a második és harmadik rétegben sárga és piros színnel lett kiemelve, a diklór-

metán molekulák szénatomját a felületi rétegben szürke, a második és harmadik rétegben 

rózsaszín és lila szín jelöli). Hantal György számítása. 

 A fejezetben bemutatásra kerülı számítások kapcsolódnak Jedlovszky Pál, Hantal György 

és Horvai György molekuladinamikai számításaihoz, amelyek a diklór-metán-víz folyadék-

folyadék felületet egy új módszerrel elemzik. Az általuk kidolgozott ITIM (Identification of 

the Truly Interfacial Molecules; a valóban határfelületi molekulák azonosítása) módszer 

alapja, hogy a határfelületre merılegesen adott sugarú tesztgömböket mozgatnak az egyik 
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tömbfázisból a másik felé. Ha a gömb pályája során hozzáér egy, az induló tömbfázisétól 

eltérı típusú molekulához, akkor a keresés leáll, és az adott molekulát határfelületinek jelöli 

meg a módszer. A teljes felületet végigpásztázva meghatározható a vizsgált fázis határfelületi 

síkja. Ezen túlmenıleg, ha a már azonosított határfelületi réteget figyelmen kívül hagyjuk, az 

algoritmussal megkereshetı a második majd a harmadik stb. határfelületi réteg; így a 

tömbfázis felé haladva vizsgálható a felület hatásának a lecsengése is.[254] Az analízis 

eredményére az általam is vizsgált DKM-víz határfelület esetében a 25. ábrán látható példa.  

 

26. ábra A dinamikai számítások alapján a fázishatáron jellemzı vízmolekula és  

diklór-metán irányultságok bemutatása. Az xy sík a határréteg síkja, z tengely  

pedig a víz tömbfázisból a diklór-metán tömbfázis felé mutat. 

 A határrétegben a molekulák orientációjának elemzése alapján a vízmolekuláknak négy, a 

diklór-metán molekuláknak pedig két jellemzı irányultsága van; ezek lokális gyakoriságuk 

alapján egy-egy jellegzetes felületi motívumhoz köthetıek. Így a víz felületén a molekuláris 

szinten síknak tekinthetı régiókban a felülettel majdnem párhuzamos H-O-H síkkal 

helyezkednek el a vízmolekulák, a nemkötı elektronpár pedig mutathat a diklór-metán 

tömbfázis (vízA) vagy a víz tömbfázis felé (vízB). A felület konvex motívumaiban, a 

kiemelkedı "csúcsokon" gyakori az egyik O-H kötéssel a diklór-metán tömbfázis felé mutató 

vízmolekula (vízC) és az elıbb említett vízA orientáció, míg a konkáv ("völgy") régiókban az 

egy O-H kötéssel a víz tömbfázis felé mutató vízmolekula (vízD) és a vízB irányultság a 

jellemzı. A diklór-metán felület a dinamikai számítások szerint nem követi egyértelmően a 

víz felület morfológiáját, azonban itt is megtalálhatóak "csúcsok" (ahol a diklór-metán a víz 

tömbfázisba nyúlik), a molekulárisan sík felületek és a "völgyek". A DKM molekulák egyik 
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gyakorinak talált irányultsága az, amikor mindkét hidrogénatom a víz tömbfázis felé mutat, és 

a molekula szimmetriatengelye közel merıleges a határfelület síkjára (DKM A, ez a konvex és 

sík régiókban gyakori), a másik pedig az, amikor az egyik C-Cl kötés mutat a víz tömbfázis 

felé (DKM B, ez a konkáv felületi régióban gyakori). A saját számításaimhoz a víz felületet 

mint explicit kettısréteget modelleztem, amelyhez egyetlen DKM molekula kötıdik. Ebben a 

modellben a tárgyalt orientációkat a 26. ábra mutatja. 

 

27. ábra A B3LYP/6-31+G* optimált szerkezetek a DKM (H2O)20 molekulafürtökre, 

amelyeket a vízklaszter felületének közepén valamely a dinamikai számítások szerint  

nagy gyakorisággal elıforduló irányultságú vízmolekulát tartalmazzák. 

 A számításaimhoz használt explicit vízmolekulákból álló kettısrétegnek az Ojamäe és 

munkatársai által számított legstabilabb, 20 vízmolekulából álló vízklasztert [48] választottam. 

Ez a klaszter tartalmaz két darab, egyenként három víz pentamerbıl álló felületet és ezen 

felületek közepén (az egymással szemközti oldalakon) a molekuladinamikai számításokban 

gyakorinak mutatkozó vízB és vízD orientációjú vízmolekulákat. A szerkezetben egyetlen 
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hidrogén-híd változtatásával, a klaszter közepén elhelyezkedı hidrogénatom felületre 

helyezésével olyan klaszter adódik, amely (geometriai optimálást követıen) a felületein egy 

vízA és egy vízC orientációjú vízmolekulát tartalmaz. E molekulafürt totálenergiája mindössze 

2,5 kcal/mollal haladja meg az elızı, irodalomban legstabilabbnak leírt klaszterét.[48] Az elsı 

számításaimban azt vizsgáltam, milyen kölcsönhatás jön létre az így kialakított 

molekulafürtbe ágyazott vízmolekulák, és egyetlen diklór-metán molekula között. Az 

optimált szerkezeteket a 27. ábrán mutatom be. 

 A vízklaszter és a DKM molekula közötti kölcsönhatás erısségét a kölcsönhatási energia 

segítségével becsültem, amit a következı elméleti "adszorpciós reakciót" követı 

energiaváltozásként definiáltam: 

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

 Az így számított kölcsönhatási energia tartalmazza a BSSE-t, amelyet a Counterpoise 

korrekció alkalmazásával küszöböltem ki. Ez az energia egyben jellemzı lehet az orientáló 

hatás erısségére is, egy nagyon kedvezı kölcsönhatás nagyobb valószínőséggel hozhatja létre 

a felületen az adott irányultságokkal rendelkezı vízmolekula-DKM molekula párt. 

Mindazonáltal fontos megjegyezni, hogy ez a módszer nem ad információt a DKM és a 

vízmolekulák között fellépı kölcsönhatás jellegérıl. A kapott eredmények pontosságának 

ellenırzésére a B3LYP/6-31+G* optimált geometriákon elvégeztem az energiaszámítást az 

MPW1K/6-31+G*, és MP2/6-31+G* elméleti szinten is. A számított energia értékeket a 12. 

táblázatban foglaltam össze.  

 Mivel az adatok alapján a B3LYP energiák nem térnek el számottevıen az MP2 

energiáktól, a továbbiakban – ha külön nem említem a számítási szintet – ezeket az energiákat 

tárgyalom. A legerısebb kölcsönhatás az 66 szerkezetben mutatkozott (3,3 kcal/mol), 

amelyben a diklór-metán egyik hidrogénje a vízA orientációjú vízmolekula nemkötı 

elektronpárjához kötıdik, nagyon hasonlóan a DKM A irányultsághoz. A 68 szerkezetben 

gyengébb, de szintén kimutatható kölcsönhatás van (1,6 kcal/mol), azonban a diklór-metán 

ekkor DKM B orientációjú. A 67 és 69 szerkezetekben a vízfelületen csak nagyon gyengén 

kötıdik a DKM molekula, a kölcsönhatási energia 0,6, illetve 0,2 kcal/mol. Ez – a dinamikai 

számításokkal összhangban – valószínősíti, hogy az egyes jellemzı irányultságok párban 

fordulnak elı. 
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28. ábra A B3LYP/6-31+G* optimált szerkezetek a DKM (H2O)20 molekulafürtökre, 

amelyeket a víz konkáv és közel sík fázishatár felületrészletein elıforduló kiterjedtebb 

hidrogén-híd irányultságok hatásának becslésére alkalmasak 

 Az elızıekben bemutatott modell csak akkor adhat jó leírást, ha egy DKM molekula 

valóban csak egy vízmolekulához "fér hozzá", csak azzal tud kölcsönhatni. Ez a feltétel 

teljesül azokban a régiókban, ahol a vízfelszín konvex; ezen részleteket nagyon képszerően 

jeleníti meg a 66 és 68 klaszter (vízA és vízC orientációk). A sík, vagy konvex vízfelületeken 

azonban egyetlen DKM molekula több vízmolekulával is kölcsönhatásba léphet, így azok 

orientációja is fontos lehet; nem elegendı tehát a 27. ábrán szereplı 67 és 69 szerkezetet 

vizsgálni ezen felületi részletek leírásához. Azt is figyelembe kell venni, hogy ha egy felületi 

vízmolekula irányultságát meghatározzuk, azzal bizonyos mértékig a vele hidrogén-

hídkötésben részt vevı vízmolekulák térállását is megválasztjuk.  
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12. Táblázat A számított diklór-metán-(H2O)20 szerkezetek relatív energiái (a legstabilabb 

formához viszonyítva) és a számított, a vízklaszter és diklór-metán molekula között fellépı 

(counterpoise korrekciót is tartalmazó) kötıdési energiák (kcal/mol) 

B3LYP/6-31+G* 
MPW1K/6-31+G* 
//B3LYP/6-31+G* 

MP2/6-31+G* 
//B3LYP/6-31+G* Speciesz  

Relatív 
energia 

Kötıdési 
energia 

Relatív 
energia 

Kötıdési 
energia 

Relatív 
energia 

Kötıdési 
energia 

vízA+DKM (66) 0,0 -3,3 0,2 -3,6 2,2 -3,8 

vízB+DKM (67) 0,2 -0,6 0,0 -1,0 0,0 -1,8 

vízC+DKM (68) 0,5 -1,6 0,6 -0,5 4,4 -2,2 

vízD+DKM (69) 0,2 -0,2 2,4 -1,6 0,7 -1,4 

(vízB)c(vízA)3 

+DKM (70) 
16,1 -5,0 16,7 -5,4 17,5 -6,1 

(vízB)c(vízA)2(vízC)1 

+DKM (71) 
10,4 -5,1 10,8 -5,4 11,6 -6,2 

(vízB)c(vízA)1(vízC)2 

+DKM (72) 
7,9 -6,0 8,5 -5,9 9,9 -6,3 

(vízB)c(vízC)3 

+DKM (73) 
15,2 -1,6 15,7 -1,7 16,8 -2,8 

(vízD)c(vízA)3 

+DKM (74) 
15,2 1,0 15,7 0,8 16,7 -0,3 

(vízD)c(vízA)2(vízC)1 

+DKM (75) 
7,2 -6,6 7,7 -6,6 8,4 -7,2 

(vízD)c(vízA)1(vízC)2 

+DKM (76) 
7,8 -6,3 8,4 -6,3 9,6 -7,0 

(vízD)c(vízC)3 

+DKM (77) 
16,2 -5,1 17,0 -5,3 18,8 -5,9 

 A fenti problémák miatt olyan modellklasztereket is létrehoztam, amelyekben a 

vízmolekula fürtök egy oldallapján egy központi vízB vagy vízD irányultságú vízmolekulát 

három vízmolekula vesz körül, amelyek vagy vízA vagy vízC orientációjúak. Az egyes felületi 

motívumok jelölése a következı nómenklatúrát követi: (a felület közepén elhelyezkedı 

vízmolekula irányultsága)c(a központi vízmolekulához a felszínen, hidrogén-híddal 

kapcsolódó vízmolekulák irányultsága)vízmolekulák száma. Így például az 70 szerkezetben, 

amelynek jelölése (vízB)c(vízA)3, a DKM molekula egy olyan felület részlettel lép 

kölcsönhatásba, amely középpontján egy vízB vízmolekulát tartalmaz, amit három vízA 

vízmolekula fog közre hidrogén-hidakkal. A felületi mintát hordozó vízklasztereket a 

korábban említett, legstabilabb vízklaszterbıl származtattam a hidrogén-híd hálózat lehetı 

legkisebb mértékő átrendezésével, és maximum három H-híd felszakításával. A felállított 
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feltételek mellett nyolc különbözı vízklaszter-szerkezet írható fel (bár természetesen 

elképzelhetık más hidrogén-híd hálózatok is, amelyek további deformációkat tartalmaznak), 

amelyeknek egyetlen, felülettel a kölcsönható diklór-metán molekulával együtt optimált 

szerkezeteit a 28. ábrán mutatom be. Az egyes szerkezetekhez számított relatív és 

kölcsönhatási energiákat a 12. táblázatban foglaltam össze. A számított energiák alapján a 66 

molekulafürthöz képest nagyobb deformációt szenvedett vízklasztert tartalmazó rendszerek 

(70-77) relatív stabilitása alacsonyabb. Ez a klaszterek véges explicit jellegével indokolható, 

és – mint a korábbi fejezetekben már tárgyaltam – kevésbé jellemezheti az egyes szerkezetek 

elıfordulási gyakoriságát, mint az explicit vízklaszter és a vele valamely másodrendő kötéssel 

kapcsolódó molekula között létrejövı kölcsönhatás erıssége. A kölcsönhatási energia azokon 

a modellfelületeken (71, 72, 75 és 76) a legnagyobb, amelyek egyaránt tartalmaznak H-híd 

akceptor (C-H···O kölcsönhatás) és donor (C-Cl···H kölcsönhatás) kölcsönhatásra képes 

vízmolekulákat a diklór-metán molekulával kölcsönható felületi részleten. Az ilyen felületi 

motívumhoz kötıdı diklór-metán molekula egyszerre képes donor és akceptor jellegő 

kölcsönhatást is kialakítani. Ezek a számítások bizonyítják, hogy az egyes felületi diklór-

metán molekulák nem csupán egyetlen vízmolekula irányultságát szabhatják meg (mint azt az 

66 és 68 szerkezetekben bemutattam), hanem komplexebb motívumokat is létrehozhatnak a 

fázishatár-felületen. A határfelületen lévı molekulák kedvezı irányultságának meghatározása 

segíti a molekuladinamikai számítások eredményeinek értékelését is. A két folyadékfelület 

dinamikával számított alakja ugyanis nagymértékben független egymástól: egyes pontokon a 

felületek nagy távolságokra elválnak egymástól, míg más pontokban közeli kapcsolat van. A 

felületi rétegekben a víz-diklór-metán O···C távolság a felület konvexitásával változik. 

Azokban a régiókban, ahol a vízmolekulák a DKM tömbfázis felé nyúló csúcsot képeznek, az 

átlagos távolság 3.24 Å, ami 3,46 Å-re nı a közel sík, és 3,68 Å-re a konkáv vízfelület 

régiókban. Ez magyarázható az egyes felületi motívumok közötti kölcsönhatás erısségével, 

hiszen a legnagyobb kölcsönhatási energiákat mutató molekulafürtökben jelen volt a víz 

tömbfázisból a DKM tömbfázis felé nyúló O-H kötés (vízA, 66), a konkáv vízfelületeken 

pedig alacsony volt a számított kölcsönhatási energia (67 és 69). 

 A fejezetben egy kissé poláris oldószer molekulájának vízfelületen történı lehetséges 

orientációit vizsgáltam egy explicit határfelületi réteg figyelembevételével. A korábbi 

molekuladinamikai számításokban nagy gyakorisággal elıforduló felületi vízmolekula és 

diklór-metán molekula irányultságokat értelmeztem. Kimutattam, hogy a vízfelületen 

lokálisan létrejövı hidrogén-hídkötés mintázat nagy mértékben képes befolyásolni a két 

fázis közötti létrejövı kölcsönhatás erısségét. 
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Összefoglalás 

 PhD értekezésemben szerteágazó témákat tárgyaltam, amelyeket azonban összeköt az 

egyes problémáknál megjelenı szolvatáció fontos szerepe és a különleges 

vegyértékszerkezet (hipo és hipervalencia). A munkámhoz elsısorban számításos kémiai 

eszközöket alkalmaztam, de ahol lehetıség volt, preparatív munkát is végeztem és modern 

szerkezetfelderítési módszerek eredményeit is felhasználtam. Új tudományos 

eredményeimet a következı tézispontokban foglalom össze: 

 1. Az értekezésben több modellvegyületre vizsgálva a hidratációt leíró teljes elsıdleges 

oldószer-burok felépülésének szabályszerőségeit, megállapítottam, hogy az alkalmazott 

modell jól használható fizikai jellemzık (pl. spektrális adatok) számítására, illetve kémiai 

reakciók megértésére. Az egyes szerkezetek stabilitásának jellemzésére az irodalomban 

használt szolvatációs energián túl bevezettem a helyettesítési energiát. Ez a szolvatációs 

energiával szemben magában foglalja az oldószer tömbfázisbeli stabilitását is, és 

szemléletesen hozzárendelhetı az oldódás folyamatához.  

 2. A szolvatált molekulát tartalmazó rendszerekben vizsgálataim szerint az irodalomban 

leírt üreges vízklaszterek egyes kiemelkedı stabilitást eredményezı hidrogén-híd 

elrendezıdései megırzik kitüntetett szerepüket az oldott molekula beépülése után is. 

 3. Néhány alapmolekula (metanol, szilanol, metán) esetén eredményeim arra utalnak, 

hogy sem a másodlagos explicit hidrátburok kiépítése, sem a kontinuum modell 

alkalmazása nem változtat szignifikánsan az explicit elsıdleges oldószerburok modellel 

kapott eredményeken. Ez alátámasztja, hogy az elsıdleges szolvátburok modell valóban 

önmagában leírja a szolvát-szolvens kölcsönhatás jelentıs részét. 

 4. Modellszámításokkal kimutattam, hogy vizes közegben, savkatalízissel a szilícium-

oxigén kötés hasadása és kondenzációja alacsony energiagátakon keresztül történik. A 

reakció köztiterméke mind a disziloxán, mind a metoxi-szilán esetben pentakoordinált 

szilíciumatomot tartalmaz. A sziloxánok alkoxi-szilánokból savkatalízissel történı 

elıállítására a kísérleti tapasztalatoknak megfelelı, termodinamikailag lehetséges 

reakcióutat adtam meg a helyettesítési energia figyelembevételével. 

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

hidrolízisének sebességhatározó lépése az éter protonálása, amely endoterm folyamat. 

Megmutattam, hogy a C-O kötés hasadása a teljes elsıdleges explicit szolvátburok-

modellben is SN2 mechanizmussal megy végbe, hasonlóan a gáz fázisú reakcióhoz. A 

dimetil-éter esetében pentakoordináltnak tekinthetı szénatom csak a kötéshasadás 
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átmeneti állapotában jön létre. 

 6. Az egyes éteranalógok protonálásának termodinamikáját és kinetikáját vizsgálva 

megállapítottam, hogy a dimetil-éterrel ellentétben a metoxi-szilán és disziloxán 

protonálása exoterm, és alacsony energiagáttal végbemenı folyamat. Számításaim alapján 

a kötésrendszerek viselkedésére jellemzı, hogy a protonálást megelızıen a metoxi-szilán 

esetében megegyezı stabilitású a tetrakoordinált és a pentakoordinált szilíciumot 

tartalmazó klaszter, míg a disziloxán pentavalens semleges vízkomplexet képez. 

Protonálás után csak a pentakoordinált szilíciumot tartalmazó forma van jelen mindkét 

rendszerben.  

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

alkalmazásával a pentakoordinált germániumot tartalmazó köztitermék stabilitásával 

indokolható. A számításokat elvégeztem az analóg, szilícium központi atomot tartalmazó 

rendszerekre is. Megállapítottam, hogy a központi atomon lévı etoxi szubsztituensekkel a 

germánium központi atommal képzıdı pentavalens komplex stabilitása nagyobb, mint a 

szilícium magvú analóg esetében. 

 8. Számításokkal vizsgáltam, hogy mely helyettesítı csoportok stabilizálják az acetil-

acetonát-kelátkomplexeket, melyek közül elıállítottam egy germánium és egy szilícium 

központi atomot tartalmazó komplexet. A germániumvegyületben az alacsony 

hımérsékleten végzett egykristály röntgenkrisztallográfia igazolta a pentakoordinált 

germánium jelenlétét. 

 9. Az elıállított germánium-acetil-acetonát komplex aszimmetrikus elemi cellájában 

két, eltérı szerkezető, krisztallográfiailag független, de kémiailag azonos molekula 

helyezkedik el. Bader-analízis alkalmazásával kimutattam, hogy a különleges, síktól eltérı 

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

 10. Az elıállított germánium-acetil-acetonát komplex NMR spektrumának 

szimmetriáját a germánium atom körül alacsony energiagáttal (4,2 kcal/mol, MP2/6-

31+G*//B3LYP/6-31+G*) végbemenı, az NMR kémiai eltolódás idıskálán gyors 

pszeudorotációval értelmezni tudtam. 

 11. A metán-hidrát esetén az elsıdleges szolvátburok modell segítségével modelleztem 

a hidrátkristály elemi celláiban bekövetkezı hidratációs szám és hidrogén-híd 

elrendezıdés változásának hatását a kristály 13C NMR spektrumára. Kimutattam, hogy 

mindkét változás az elemi cella belsı üregméretének módosításán keresztül befolyásolja a 

metán szénatomjának kémiai eltolódását.  

 12. Megállapítottam, hogy egy adott klatrátcella közvetlen szomszédságában 
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elhelyezkedı üreg metánmolekulával való betöltése az elızı pontban leírtakkal szemben 

nem változtatja a szénmag mágneses árnyékolását. Ennek alapján az NMR kémiai 

eltolódás nem informatív a metán-hidrát kristályban az üregek betöltöttségének 

megállapítására. 

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

hidrolízisét a teljes elsıdleges hidrátburokban modellezve megállapítottam, hogy a 

lehetséges szerkezetek közül az imidazólium só képzıdése a reakció legkedvezıbb 

energiájú állapota. Az eredményeim alapján elvégzett molekuladinamikai számítások és 

kísérleti munka igazolta a megállapításaimat.  

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

vízmolekulákból álló felületi réteg segítségével modellezve megállapítottam, hogy a 

vízfelületen lokálisan létrejövı hidrogén-hídkötések mintázata nagymértékben képes 

befolyásolni a két fázis közötti létrejövı kölcsönhatás erısségét. 
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