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Gyakran ismételt rövidítések jegyzéke 

 

Az alábbi lista a biomimetikus nitrogénfixálás elemzésekor használatos legfontosabb 

kifejezéseket tartalmazza. Ezekre legtöbbször a bal oldali oszlopban feltüntetett, angol eredetű 

rövidítéssel fogok hivatkozni a dolgozatban. Az itt nem szereplő kifejezések (pl. 

kvantumkémiai módszerek, fizikai mennyiségek) esetén az elméleti kémia nemzetközi 

szakirodalmában bevett jelöléseket és rövidítéseket vettem át. 

 

Rövidítés Teljes angol kifejezés 
Magyar megfelelő 

(szinonimák) 

aHER 
autocatalytic Hydrogen Evolution 

Reaction 

autokatalitikus hidrogénfejlődési 

reakció 

BDE Bond Dissociation Energy Kötésdisszociációs energia 

BDFE Bond Dissociation Free Energy Kötésdisszociációs szabadentalpia 

ET Electron Transfer 
Elektrontranszfer 

(elektronátadás, redukció) 

HAT Hydrogen Atom Transfer Hidrogénatom-transzfer 

HER Hydrogen Evolution Reaction 

Hidrogénfejlődési reakció 

(hidrogénfejlődés, 

hidrogénfejlődési mellékreakció) 

N2RR Nitrogen (N2) Reduction reaction 

Nitrogénredukciós reakció 

(nitrogénredukció, 

ammóniaszintézis, fő reakció) 

PCET Proton Coupled Electron Transfer Protonkapcsolt elektrontranszfer 

PT Proton Transfer 
Protontranszfer 

(Protonátadás, protonálás) 

TON TurnOver Number Átviteli szám 

TOF TurnOver Frequency Átviteli frekvencia 
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1. Bevezetés 

A Haber-Bosch ammóniaszintézis példáján általános- és középiskolás diákok 

generációi tanulták és tanulják meg az olyan alapvető fogalmakat, mint a kémiai egyensúly, 

egyensúlyi állandó, vagy reakciósebesség. Jómagam évekig tanítottam középiskolásokat 

érettségi-előkészítő tanfolyamok keretében, így számtalanszor felírtam a táblára, hogy 

N2 + 3 H2 ⇌ 2 NH3 

Bár a diákok hűségesen meg szokták tanulni az „ammónia ipari előállításának egyenletét” és a 

reakciókörülményeket („nagy nyomás, magas hőmérséklet”), nem hiszem, hogy 

belegondolnak, mekkora jelentőségű eljárásról is van szó. Napjainkban szó szerint a fél 

emberiséget ez az egy reakció tartja életben (az ammóniaszintézisből közvetetten származó 

műtrágya nélkül csak 3-4 milliárd emberre jutna elég élelem), és ennek ára is van: 

megdöbbentő, de az üvegházhatású gázok kibocsátásának legalább 1%-a erre az egy 

folyamatra vezethető vissza. A több mint száz éve gyakorlatilag változatlan formában 

alkalmazott Haber-Bosch eljárástól való függés tehát komolyan veszélyezteti a globális 

felmelegedés elleni harcot, arról nem is beszélve, hogy nagyrészt nem megújuló forrásból 

származó hidrogént fogyaszt. 

 Az egyik legígéretesebb alternatívaként a biomimetikus nitrogénfixálás merül fel, 

amelynek során – a nitrogéngyűjtő mikroorganizmusok nitrogenáz enzimjének mintájára – 

vaskomplex katalizátorokkal redukálják a nitrogént  légköri nyomáson, H2 helyett sav és 

redukálószer jelenlétében: 

N2 + 6 H+ + 6 e- → 2 NH3 

Világosan látszik, hogy amennyiben ez az eljárás iparilag alkalmazható lenne, töredékére 

csökkenne a műtrágyagyártás környezetterhelése. Azonban még a legígéretesebb 

biomimetikus katalizátorok teljesítménye is nagyságrendekkel alulmúlja a Haber-Bosch 

katalízisét: a nagy léptékű ammóniaszintézist a kutatás jelenlegi fázisában lehetetlenné teszik 

a katalizátor gyors deaktiválódását és jelentős mennyiségű H2 mellékterméket eredményező 

mellékreakciók, melyeket a reakciókörülmények optimalizálására tett számos kísérlettel sem 

sikerült visszaszorítani.  

 Ebben a helyzetben az egyetlen továbblépési lehetőség a fő- és mellékreakciókból álló 

hálózat összességének megértése és a reakcióelegy racionális (mechanizmus alapú) 

újratervezése, ehhez azonban rengeteg információt kell gyűjteni a katalízis során keletkező 

intermedierekről. Bár az utóbbi évek kísérleti eredményei alapján ismertek a reakcióhálózat 

egyes elemei (főként a hosszú élettartamú, így könnyen detektálható intermedierek), továbbra 
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sem világos, pontosan mi indítja be a mellékreakciókat, így ezek megakadályozására sem 

ismerünk bevált stratégiát. 

 Mivel az elméleti kémia a számítástechnika ugrásszerű fejlődésének köszönhetően ma 

már teljesen egyenrangú partnere a laboratóriumi munkának, kézenfekvő megkísérelni 

számításokkal kitölteni a kísérleti adatok közti „réseket”. Ezt szem előtt tartva kezdtem el a 

doktori képzésem keretében a jelen dolgozatban részletezett kutatást Dr. Oláh Julianna 

témavezetésével, valamint Dr. Szilvási Tibor (jelenleg a University of Alabama egyetemi 

adjunktusa) és Papp Marcell (TDK-hallgató) közreműködésével. Papp Marcell az itt bemutatott 

számítások egy részének beküldésében és kiértékelésében, továbbá egyes ábrák készítésben 

vett részt, Dr. Szilvási Tibor pedig a kutatás menetének megtervezésében segített, valamint a 

publikációk előzetes lektorálásával járult hozzá a munkafolyamathoz. Dr. Oláh Julianna 

szintén a publikációk véglegesítésében segédkezett, és a teljes kutatómunkát koordinálta. Az 

irodalomkutatás, a számítások többségének beküldése, az eredmények részletes kiértékelése, 

valamint a publikációk és a PhD dolgozat megírása és bírálói visszajelzések alapján történő 

javítása a saját, önálló munkám. Fontosnak tartom azonban megjegyezni, hogy mivel 

eredményeinket csoportként értük el, a disszertáció megfogalmazásakor a többes szám első 

személyt tartom indokoltnak.  

 Az említett három társszerzővel négy év alatt három publikációt jegyeztünk a 

témában,T1,T2,T3* melyek közül a legutóbbiT3 – a megjelenésekor ismert elméleti és kísérleti 

eredményeket összegezve – javaslatot tesz egy teljes reakcióhálózatra, amely elemi lépésekre 

lebontva részletezi a nitrogénredukció, a hidrogénfejlődés és a deaktiválódás egymással 

összefüggő folyamatait, továbbá konkrét javaslatokat fogalmaz meg a kísérleti kémikusok 

részére a biomimetikus ammóniaszintézis hatékonyságának javítására. Reményeink szerint az 

elért eredmények minőségét nemcsak az fogja jelezni, hogy az ACS Catalysis-ben is sikerült 

publikálnunk, hanem készülnek a jövőben ezek alapján összeállított kísérletek is.  

 Bízom benne, hogy jelen disszertációval sikerül bizonyítanom, hogy egy 

magyarországi elméleti kémia kutatócsoport is jelentősen hozzájárulhat egy olyan globális 

fontosságú probléma megoldásához, mint az ammóniaszintézis új technológiájának 

kidolgozása.   

  

 
* A tézispontokhoz kapcsolódó saját publikációimat „T” jelzéssel hivatkozom a dolgozatban (ezeknek a 

cikkeknek a megjelenési helye a Publikációs listában található meg). 
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2. A biomimetikus nitrogénfixálás irodalmi háttere 

2.1. Nitrogénfixálás: az évezredes probléma   

 A nitrogén elsődleges biogén elem, és látszólag bőségesen rendelkezésre áll az ember 

és minden más élőlény számára, hiszen a Földet körülvevő atmoszféra 78%-át N2 gáz teszi ki. 

A természet iróniája, hogy ezzel az elemmel, amely folyamatosan körülvesz bennünket, a 

szervezetünk (hasonlóan legtöbb organizmuséhoz) egyáltalán nem tud mit kezdeni. Ahhoz, 

hogy biológiailag hasznosítható nitrogént nyerjünk, az N2 molekulát valamilyen módon 

„fixálni” kell, azaz vegyületté kell alakítani, amely azonban az N≡N kötés kimagasló stabilitása 

(225 kcal/mol kötési energia) miatt egyáltalán nem könnyű feladat.1–3 

 Az emberiség a nitrogénfixálás folyamatában egészen a legutóbbi időkig nem vett részt, 

csupán hasznosította a természet által előállított nitrogénvegyületeket. Ez az ősközösség 

korszakában egyszerűen táplálékfelvételt jelentett: az N2 molekula átalakítására (biológiai 

fixálására) képes diazotróf talajmikroorganizmusok reaktív nitrogénformákat - elsősorban 

ammóniát - állítanak elő, amelyeket a növények már képesek aminosav- és DNS-molekulákba 

beépíteni, innen pedig szerves formában megy végig a nitrogén a táplálékláncon.4  

A civilizáció megjelenésével és a mezőgazdaság elterjedésével jelent meg az a 

probléma, hogy a biológiai nitrogénfixálás alacsony sebessége korlátozza az elérhető 

terméshozamot, más szavakkal a földek nitrogéntartalma kimerülhet. A nitrogén – 

természetesen ekkor még nem tudatos - pótlására tapasztalati úton több módszert is 

kidolgoztak, amelyek évezredeken át elégségesnek bizonyultak: ilyen a parlagoltatás, a 

nyomásos gazdálkodás vagy vetésforgó alkalmazása, illetve a trágyázás.5 A XIX. század 

végére az ipari forradalom következtében azonban olyan mértékben megugrott a 

népességszám, hogy az összes megművelhető földterületet folyamatosan igénybe kellett venni, 

ami pedig csak a talaj tápanyagtartalmának mesterséges szinten tartásával, vagyis 

műtrágyázással volt lehetséges. A nitrogén kulcsfontosságú szerepét immár felismerve 

salétrom- illetve guanóalapú műtrágyák terjedtek el. A XX. század első éveiben viszont az is 

világossá vált, hogy a bányászat nem fogja sokáig fedezni a földek nitrogénigényét. Az 

éhínségek megelőzése érdekében egyre sürgetőbbé vált egy olyan eljárás kidolgozása, amely a 

Föld nitrogénkészletének 99%-át kitevő atmoszferikus N2-n alapul.6 

A mesterséges nitrogénfixálás első ipari léptékű megvalósítása a Frank-Caro eljárás 

(1895) volt, amelynek során kalcium-karbidot reagáltatnak magas hőmérsékleten nitrogénnel.7 
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A keletkező kalcium-ciánamid műtrágyaként hasznosítható, mivel víz hatására ammónia 

szabadul fel belőle: 

CaC2 + N2 → CaCN2 + C 

CaCN2 + 3 H2O → 2 NH3 + CaCO3 

Birkeland és Eyde 1903-ban egy olyan eljárást dolgoztak ki, amely nagy energiájú elektromos 

kisülések révén termikus plazmát hoz létre a betáplált levegőből, lehetővé téve ezzel a nitrogén 

és oxigén közvetlen reakcióját8 (hasonló folyamat természetes módon is lejátszódik a 

légkörben, villámláskor, de a biológiai nitrogénfixáláshoz képest elhanyagolható 

mennyiségben). A keletkező nitrogén-oxidokat vízbe vezetve salétromsavat, abból pedig a 

növények számára tápanyagként szolgáló nitrátokat nyerhetünk: 

N2 + O2 → 2 NO 

2 NO + O2 → 2 NO2 

4 NO2 + O2 + 2 H2O → 4 HNO3 

 A fenti két gyártási folyamat azonban sohasem terjedt el igazán széles körben, mivel 

1913-ban megjelent a Haber-Bosch eljárás, amely jóval energiahatékonyabbnak mutatkozott.9 

A nitrogén és hidrogén nagy nyomáson (150-350 bar) és magas hőmérsékleten (450-600 °C), 

vas-oxid alapú katalizátoron lejátszódó egyesülésével közvetlenül ammónia keletkezik, amely 

hűtéssel elválasztható a kiindulási anyagoktól, így igen egyszerű a feldolgozás is: 

N2 + 3 H2 ⇌ 2 NH3 

Mivel a Haber-Bosch eljárás tömeges és olcsó műtrágyagyártást tett lehetővé, 1913 után egy 

csapásra megoldódott a nitrogénpótlás kérdése. Nem túlzás azt állítani, hogy ez a felfedezés 

alapvetően befolyásolta a történelmet: ahelyett, hogy a mezőgazdaság válságba jutott volna, 

gyakorlatilag megszűntek a mezőgazdasági termelés korlátai, melynek egyenes 

következménye volt a ma is tartó népességrobbanás.10 (Emellett az eljárás robbanóanyagok 

olcsó és – ami még fontosabb – külső bányászati forrástól független előállítását is lehetővé 

tette, amely a fegyverkezés fellendüléséhez és világháborúk kirobbanásához vezetett – de ez 

más tudományterületek lapjára tartozik.)  

Megdöbbentő, de még napjainkban, azaz több mint egy évszázaddal a Haber-Bosch 

eljárás feltalálása után is ez tekinthető a légköri nitrogén egyetlen gazdaságos hasznosítási 

módjának. Az eltelt száz év alatt a populáció 2 milliárdról csaknem 8 milliárdra nőtt, melynek 

következtében a Haber-Bosch ammóniaszintézis vált a Föld első számú mesterséges kémiai 

reakciójává - a termék anyagmennyiségét tekintve (1. ábra). Ma évente több mint 150 millió 

tonna ammóniát gyártanak világszerte ezzel a technológiával,11 amely közel azonos a biológiai 
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nitrogénfixálás egész bolygóra összegzett mennyiségével.2 Az előrejelzések szerint továbbra is 

kb. évi 2% növekedés várható a termelésben.12 

1. ábra. Összefüggés a Föld népessége és a Haber-Bosch ammóniatermelés éves mennyisége között (adatok 

forrása: U. S. Geological Survey, 2020). 

 

Az eljárást a felfedezése óta nagymértékben optimalizálták (hatékonyabb katalizátorok 

kifejlesztésével, szén helyett földgáz alapú hidrogénfejlesztés bevezetésével, hőintegrációval, 

stb.), amellyel mára elérték, hogy az egy mól ammóniára jutó energiaigény mindössze 0,48 MJ 

legyen.3 Ez az adat már aligha csökkenthető tovább, hiszen a Haber-Bosch üzemek 

energiahatékonysága már napjainkban is az elméleti határ közelében van.13 Így az emberiség 

évi 150 millió tonnás, azaz 8,8 billió mólos ammóniaigényével számolva a Haber-Bosch eljárás 

évente legalább 4,2 billió MJ (1,2 TWh) energiát emészt fel, ami kiteszi az emberiség teljes 

energiafelhasználásának 1%-át (!).14 Mindemellett egy tonnányi ammónia szintézise és az 

ehhez szükséges földgáz-, kőolaj- vagy szénalapú hidrogéngyártás során átlagosan 2,85 tonna 

CO2 termelődik, ami azt jelenti, hogy a globális CO2-kibocsátás (35 milliárd tonna/év) több 

mint 1%-a is ebből a reakcióból származik.12  

A XXI. században, amikor a megemelkedett széndioxid-szint által okozott klímaválság 

és a fosszilis nyersanyagok kimerülése elérhető közelségbe kerültek, egyértelműen szükség 

van egy új, környezetbarát nitrogénfixáló eljárás kifejlesztése. Ígéretes Haber-Bosch 

alternatívaként intenzíven vizsgálják többek között az N2 molekula plazmakatalitikus,15 

fotokatalitikus16 és elektrokatalitikus17 átalakításának lehetőségeit. Mindegyik előbb említett 

módszerre igaz azonban, hogy igen messze áll az ipari megvalósítástól, ami elsősorban a 

megfelelő hatékonyságú katalizátor hiányára vezethető vissza. 
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Mivel a természetben már évmilliók óta sikeres – ráadásul közönséges körülmények 

között, szobahőmérsékleten és légköri nyomáson is működőképes - nitrogénfixáló 

katalizátorokként működnek a diazotróf mikroorganizmusok nitrogenáz enzimjei,18 ebben a 

helyzetben kézenfekvőnek tűnik a biológiai nitrogénfixálás iparba való átültetésének 

lehetőségeit megvizsgálni. 

 

2.2. A természetes nitrogenáz enzimek tulajdonságai   

Bár első ránézésre a biotechnológia mai szintjén semmi akadálya nem lenne, hogy a 

biológiai nitrogénfixálás reakcióját változtatás nélkül alkalmazzuk az iparban akár a diazotróf 

mikroorganizmusok tenyésztése, akár rekombináns nitrogenáz enzim gyártása révén, több mint 

valószínű, hogy ezzel önmagában még nem jutnánk a Haber-Bosch eljárással versenyképes 

folyamathoz. A legnagyobb hátráltató tényező a reakció sebessége: egy nitrogenáz 

enzimkomplex másodpercenként mindössze egy N2 molekula átalakítására képes,19 és a fehérje 

nagy mérete miatt az elérhető maximális katalizátorkoncentráció is igen kicsi. Jól szemlélteti a 

természetes nitrogénfixálás sebességét az a már említett tény, hogy a Haber-Bosch üzemek ma 

már ugyanannyi ammóniát állítanak elő, mint a bolygó összes mikroorganizmusa együttvéve.2 

Egy másik szempont az energiahatékonyság, ami a közönséges körülmények ellenére 

meglepően alacsony: számításba véve, hogy minden egyes N2 molekula átalakításához 20-30 

ATP molekula hidrolízisére van szükség,20 minimálisan 1 MJ/(mol ammónia) energiaigényt 

kapunk,3 ami meghaladja a Haber-Bosch eljárás 0,48 MJ/mol-os értékét – és ekkor még nem 

beszéltünk az enzim véges élettartamáról, valamint a reakcióelegy feldolgozásának 

nehézségeiről sem.  

Mindezek ellenére kínálkozik arra esély, hogy az enzim aktív helyének szerkezetét 

alapul véve a természetes enzimnél nagyobb teljesítményű és/vagy könnyebben kezelhető 

kismolekulás katalizátorokat tervezzünk.21 Ilyen „mesterséges nitrogenázok” létrehozásához a 

lehető legrészletesebben kell ismernünk az enzimatikus katalízis működését; az alábbiakban az 

ezzel kapcsolatos legrelevánsabb eredményeket foglalom össze.  

A természetes nitrogenáz enzim minden diazotróf mikroorganizmusban két 

komponensből áll: a dinitrogenáz és dinitrogenáz reduktáz proteinekből.22 A nitrogén 

megkötését és átalakítását a dinitrogenáz végzi az alábbi bruttó reakcióegyenlet szerint: 

N2 + 8 H+ + 8 e− → 2 NH3 + H2 

A reakció a dinitrogenáz aktív helyén, a 2. ábrán látható vas-molibdén kofaktoron (FeMoco) 

játszódik le, amely a legnagyobb ismert, biológiai funkcióval rendelkező fémklaszter. A 
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nitrogén redukciójához szükséges elektronokat a dinitrogenáz reduktáz szolgáltatja (a fent 

említett ATP-igény itt jelentkezik: 2 ATP-hidrolízis szükséges minden egyes 

elektrontranszferhez, és veszteséggel is számolni kell), míg a protonok forrásai a kofaktor 

közelében elhelyezkedő savas aminosav-oldalláncok.23 

 

2. ábra. A vas-molibdén kofaktor (FeMoco) szerkezete 

 

Bár a FeMoco összetétele 1977 óta,24 pontos szerkezete (a 2011-ben szénként 

beazonosított legbelső atom kivételével25) pedig 1992 óta ismert,26 a mai napig sem sikerült 

megnyugtató választ találni arra, hogy miért van szükség az N2 redukciójához egy ekkora 

klaszterre, és mi az egyes atomok szerepe az ammóniaszintézisben. A legszembetűnőbb 

természetesen az élő szervezetekben igen ritka molibdénatom jelenléte, amelyet egészen a 

legutóbbi évekig az N2 kötődési helyének tartottak.27 Ma már azonban szinte biztosnak tűnik, 

hogy az N2 vashoz kapcsolódva redukálódik. Kiderült, hogy a molibdén helyén vanádiumot,28 

vagy akár vasat28 is tartalmazhatnak egyes nitrogenázok, és az atomcsere egyáltalán nem 

befolyásolja a kofaktor működését;29 ezenfelül újabban Fe-N kötést tartalmazó nitrogenáz 

formákat (lehetséges katalitikus intermediereket) sikerült izolálni redukálószer jelenlétében 

történő fehérjekristályosítással.30  

 A FeMoco-nak átadott első protonok és elektronok valószínűleg elsőként egy hidrid 

intermedier kialakulását eredményezik (3. ábra, (a)); ez veszi fel az N2 molekulát, miközben 

dihidrogén szabadul fel (3. ábra, (b); ekkor keletkezik tehát a bruttó egyenletben szereplő H2 

melléktermék).22 A keletkező dinitrogén komplex ezután alternáló úton (3. ábra, (c)) vagy 

disztális úton (3. ábra, (d)) redukálódik.22 Előbbi esetben a két nitrogénatom felváltva 

protonálódik, így az N2 molekula diazén (N2H2) és hidrazin (N2H4) komplexeken keresztül 

alakul ammóniává; utóbbi esetben elsőként a disztális (Fe-től távolabbi) nitrogénatomon alakul 

ki három N-H kötés - miközben a másik nitrogénatom érintetlen marad -, az első 

ammóniamolekula leválását követően pedig a proximális (Fe-hez közelebbi) nitrogénen 

játszódik le ugyanez a folyamat. Mivel az N2H2 és N2H4 molekulák a nitrogenáz szubsztrátjai, 

jelenleg az alternáló mechanizmus tűnik a valószínűbbnek,31 de a kísérleti bizonyítékok 
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közvetettsége miatt a disztális mechanizmus sem zárható ki teljesen30 (és természetesen a két 

út akár egymással versengve is jelen lehet). 

 

3. ábra. A dinitrogén-redukció valószínűsített mechanizmusai a vas-molibdén kofaktoron. (a) 

Hidridképződés. (b) N2/H2 ligandumcsere. (c) Alternáló mechanizmus szerint lejátszódó dinitrogén-

redukció (piros). (d) Disztális mechanizmus szerint lejátszódó dinitrogén-redukció (kék). (e) A FeMoco 

regenerációja. A könnyebb átláthatóság kedvéért a FeMoco klaszternek csak a reakciócentrumhoz 

legközelebbi atomjait ábrázoltam. 

 

2.3. Mesterséges nitrogenázok   

2.3.1. A katalízis hatékonyságának mérőszámai 

A 2000-es évek elejétől kezdve számos olyan átmenetifém-komplexet sikerült 

szintetizálni, amelyek az FeMoco egyik építőelemén alapulnak és homogén reakcióban 

katalizálják a nitrogén redukcióját.32,33 Jelenleg ezek közül a Schrock-féle34 és a Nishibayashi-

féle35 molekuláris molibdén-nitrogenázok, valamint a Peters-féle molekuláris vas-

nitrogenázok36 a legígéretesebbek, melyeket a következő fejezetrészekben részletesen 

ismertetek.  

A mesterséges nitrogenázokkal végzett katalízis bruttó egyenlete az ammónia savas 

közegben történő protonfelvétele miatt minden esetben: 

N2 + 8 H+ + 6 e− → 2 NH4
+

 

 Mivel hosszú távon az ipari alkalmazhatóság a cél, az ezekben a próbálkozásokban 

rejlő potenciált három, az ipari katalízis szempontjából kiemelt fontosságú paraméter alapján 

értékelhetjük ki:37 

1. Átviteli szám (TurnOver Number, TON): Az egy katalizátorkomplexre jutó 

termékmolekulák (itt: NH4
+) száma a katalitikus folyamat végéig, amelyet vagy a sav és 
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redukálószer reagensek elfogyása, vagy pedig a katalizátor degradációja állít meg. A 

katalizátor stabilitását, élettartamát jellemző mennyiség. 

𝑇𝑂𝑁 =
𝑛𝑁𝐻4

+,𝑣é𝑔𝑠ő

𝑛𝑘𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑡𝑜𝑟(𝑡 = 0)
 

Ideális katalizátor esetén a TON-nak nincsen felső határa, hiszen az a reagensek 

pótlásával tetszőleges mértékben növelhető. Egy valós ipari folyamatban természetesen 

elengedhetetlen a katalizátor időszakos cseréje, de a gazdaságossághoz a tapasztalatok szerint 

legalább 100.000-es nagyságrend szükséges. 

2. Átviteli frekvencia (TurnOver Frequency, TOF): Adott időegység (jelen 

dolgozatban: 1 perc) alatt elért átviteli szám, amely a katalitikus ciklus sebességét jellemzi. Ez 

a mennyiség időfüggő, hiszen a reakció előrehaladtával a reagensek koncentrációjának 

csökkenése, illetve a katalizátor esetleges degradációja egyre csökkenti a reakciósebességet.  

𝑇𝑂𝐹(𝑡) =
𝑛𝑁𝐻4

+(𝑡)

𝑛𝑘𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑡𝑜𝑟 ∙ 𝑡
 

Az enzimatikus nitrogénfixálásra számított TOF 40-120 min-1 között mozog;19 amint korábban 

rámutattam, ez a frekvencia nem elégséges, így a cél ennek az értéknek a nagyságrendi 

meghaladása. Meg kell jegyezni azonban, hogy már a nitrogenáz enzim TOF-jának 

kismolekulás katalizátorokkal való beállítása is nagy eredménynek számítana, hiszen 

utóbbiakból töményebb oldat készíthető (vagy heterogén esetben ugyanakkora felületre több 

katalitikus centrum helyezhető el), amely megnövekedett makroszkopikus reakciósebességben 

nyilvánul meg.        

3. Szelektivitás (η): Azt fejezi ki, hogy a betáplált reagensek mekkora része hasznosul 

ammónia formájában. Ideális esetben - amennyiben kizárólag nitrogénredukció játszódik le a 

reakcióelegyben - a szelektivitás 100%-os, de még a természetes nitrogénfixálás folyamatában 

is csak 75% érhető el, hiszen 8 protonból/elektronból csak 6 épül be az ammóniába. 

Mesterséges nitrogenázok esetén 4 proton és 3 elektron szükséges egy ammóniumion 

keletkezéséhez, ezért a szelektivitást a következőképpen számíthatjuk a protonforrás, illetve 

elektronforrás anyagmennyisége alapján: 

𝜂 =
𝑛𝑁𝐻4

+,𝑣é𝑔𝑠ő

1
4 𝑛𝐻+

=
𝑇𝑂𝑁

1
4 (𝑒𝑞. 𝐻+)

=
𝑇𝑂𝑁

𝑇𝑂𝑁𝑚𝑎𝑥
 

vagy 

𝜂 =
𝑛𝑁𝐻4

+,𝑣é𝑔𝑠ő

1
3 𝑛𝑒−

=
𝑇𝑂𝑁

1
3 (𝑒𝑞. 𝑒−)

=
𝑇𝑂𝑁

𝑇𝑂𝑁𝑚𝑎𝑥
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A fenti képletekben (𝑒𝑞. 𝐻+) és (𝑒𝑞. 𝑒−) a sav, illetve a redukálószer katalizátorhoz 

viszonyított mennyiségét jelölik, azaz hogy hány katalizátor-ekvivalens (eq.) proton, illetve 

elektron kerül a reakcióelegybe. 𝑇𝑂𝑁𝑚𝑎𝑥 az elérhető maximális átviteli szám, amit 100%-os 

szelektivitásnál mérnénk a reagensek elfogyásakor. 

Egyes kísérletekben előfordul, hogy a savat és a redukálószert nem a bruttó egyenletnek 

megfelelő 4:3 sztöchiometriában alkalmazzák; ekkor „szelektivitás” alatt a limitáló reagensre 

számított szelektivitást értjük (azaz a két lehetséges 𝜂 érték közül a nagyobbat).  

 

2.3.2. A Schrock-féle mesterséges nitrogenázok  

Az első mesterséges nitrogenáz rendszert Richard Schrock csoportjában (Massachusets  

Institute of Technology, USA) dolgozták ki 2003-ban.34 Mivel ekkor még azt valószínűsítették, 

hogy az N2 molekula a molibdénatomon kötődik az FeMoco-ban, molibdén-dinitrogén 

komplexek aktivitását tanulmányozták,38 amelyek közül a (HIPT-N)3NMo triamido-amin 

komplexszel (1. táblázat, (a); HIPT = hexaizopropil-terfenil) sikerült szobahőmérsékleten és 

légköri nyomáson, sav és redukálószer jelenlétében ammóniaszintézist katalizálni. 

A Schrock-csoportnak a reakciókörülmények hosszas optimalizálását követően 66%-os 

szelektivitással is sikerült végrehajtania a reakciót, ami majdnem eléri a nitrogenáz enzimre 

jellemző 75%-os értéket. Azonban az átviteli szám egyetlen kísérletben sem haladta meg a 8-

at, ráadásul ehhez is 6 óra reakcióidő kellett, mivel a reagensek folyamatos, lassú adagolása 

szükséges a sav és redukálószer spontán hidrogénfejlesztésének (2 H+ + 2 e− → H2) 

megelőzéséhez. 

Mivel a magasabb TON elérésének valószínűleg az a gátja, hogy az Mo-amid datív 

kötések protonfelvétel révén fokozatosan elbomlanak a reakcióelegyben,39 az eredeti Schrock-

katalizátor kifejlesztése óta eltelt majdnem két évtizedben számos próbálkozás történt a 

katalizátor szerkezetének optimalizálására: többféle módon variálták az aromás N-

szubsztituenst40–44 („második generációs Schrock-katalizátorok”; 1. táblázat, (b)), újabban 

pedig triamido-amin helyett diamido-piridin ligandumokkal is kísérleteztek45 („harmadik 

generációs Schrock-katalizátorok”; 1. táblázat, (c)), de eddig sajnos egyik módosítás sem 

váltotta be a hozzá fűzött reményeket; továbbra is a (HIPT-N)3NMo számít a komplexcsalád 

leghatékonyabb katalizátorának.   
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1. táblázat. Az eddig kifejlesztett Schrock-féle mesterséges nitrogenázok szerkezete, a legmagasabb elért 

hatékonysági paraméterek (átviteli szám, átviteli frekvencia, szelektivitás), valamint az ezekhez szükséges 

reakciókörülmények. 

N2 + 8 H+ + 6 e− → 2 NH4
+

 

Katalizátor 
Felfedezés 

éve 
TON 

TOF 

[min-1] 
η Reakciókörülmények 

(HIPT-N)3NMo  

[34] 

2003 8 
0,02 

(t = 6h) 
66% 

1 atm N2 

szobahőmérséklet 

heptán oldószer 

48 eq. [LutH]BArF
4 sav 

36 eq. Cp*2Cr redukálószer 

6 óra reakcióidő  

 

Triamido-amin# komplexek 

R: Különféle fenil-, pirrolil-, terfenil- és 

dipirrolil-fenil-származékok 

[40–44] 

2004- 

2018 
0-7 

< 0,02 

(t = 6h) 
< 60% 

1 atm N2 

szobahőmérséklet 

heptán oldószer 

48 eq. [LutH]BArF
4 sav 

36 eq. Cp*2Cr redukálószer 

6 óra reakcióidő 

 

Diamido-piridin# komplex 

[45] 

2017 8 
0,02 

(t = 5h) 
44% 

1 atm N2 

-78 °C 

dietil-éter oldószer 

108 eq. [Ph2NH2]OTf sav 

54 eq. Cp*2Co redukálószer 

5 óra reakcióidő 

 

# Az amid ligandumrész az amid ionból, vagy szabványos nevén azanid ionból (NH2
-) származtatható egység. A 

szabad amid nitrogén két magányos elektronpárral rendelkezik. Az amin ligandumrész szerkezete pedig az egy 

magános elektronpárt tartalmazó ammóniára (NH3) vezethető vissza. 

Szerves funkciós csoportok rövidítései: Dipp = diizopropil-fenil, Lut = 2,6-lutidínium, ArF = 3,5-di(trifluormetil)-

fenil, Cp* = pentametil-ciklopentadienil, OTf = triflát 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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2.3.3. A Nishibayashi-féle mesterséges nitrogenázok  

 A 2010-es évek elejétől szintén molibdéntartalmú nitrogenázok fejlesztésébe kezdett 

Yoshiaki Nishibayashi kutatócsoportja (University of Tokyo, Japán).35 A 2. táblázat (b) 

sorában feltüntetett általános képlettel jellemezhető, PNP harapófogó-ligandumon alapuló 

binukleáris komplexcsaládot szisztematikusan, a foszfinkarok és a piridingyűrű 

szubsztituensének változtatásával optimalizálták, elméleti kémiai számításokat is 

felhasználva.46-47 Már egy egyszerű metoxicsoporttal is sikerült elérni, hogy az eredeti 

szubsztituálatlan katalizátor  (2. táblázat. (a)) 12-es átviteli száma 34-re nőjön. Később a 

csoport bonyolultabb, metallocén szubsztituensekkel is próbálkozott (2. táblázat, (c)), de ezzel 

már nem növekedett tovább a TON számottevően: a leghatékonyabbnak mutatkozó 

ferrocenilcsoport beépítésével 37-es átviteli számot kaptak 51%-os szelektivitás mellett.48 

Ehhez szobahőmérsékleten 20 óra kevertetésre volt szükség (ebből az első 1-5 órában lassan, 

folyamatosan adagolták a redukálószert az elegybe), azaz a TOF átlagosan nem sokkal haladta 

meg a Schrock-rendszerre jellemző értéket; figyelembe véve azonban, hogy az 

ammóniatermelés már az első órában (a legnagyobb reagensfeleslegnél) elérte a katalizátor 

mennyiségének 23-szorosát,  az igen bíztató - de a nitrogenáz enzimtől még mindig jóval 

elmaradó – 0,38 min-1-es (23 h-1-es) átviteli frekvenciára is képes volt a katalizátor. 

 Ugrásszerű fejlődést hozott a katalízis teljesítményében a molibdén-nitridek használata 

(2. táblázat, (d)); változatlan reakciókörülmények mellett egészen 415-ig sikerült feltornázni 

az átviteli számot, ráadásul a szelektivitás is magas maradt (59%).49 Természetesen itt is 

felmerült a foszfin és piridin szubsztituensek variálása (2. táblázat, (e)); utóbbi helyre a 

fenilcsoport beépítése bizonyult kedvezőnek.50  

 2019-ben újabb áttörést ért el a Nishibayashi-csoport, amikor PCP-

ligandumokkal (a korábban használt PNP harapófogó-ligandumok karbénanalógjával) 

mindössze 4 óra alatt termeltek 4350 NH3 molekulát katalizátorkomplexenként, ráadásul 90% 

feletti szelektivitással (2. táblázat, (f)).51 Az eredmény jelenőségét tovább növeli, hogy 

protonforrásként víz is használható. A kezdeti TOF akár a 117 min-1-et is elérheti, amely a 

természetes nitrogénfixálás sebességével azonos nagyságrendű. A kétségkívül impresszív 

hatékonysági paraméterek ellenére azonban korántsem biztos, hogy ezzel az ipari alkalmazás 

közelébe jutott a fejlesztés, hiszen számos gyakorlati kérdést vet fel a szamárium-jodid 

redukálószer vagy a molibdén-karbén komplex alkalmazása.      
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2. táblázat. Az eddig kifejlesztett Nishibayashi-féle mesterséges nitrogenázok szerkezete, a legmagasabb 

elért hatékonysági paraméterek (átviteli szám, átviteli frekvencia, szelektivitás), valamint az ezekhez 

szükséges reakciókörülmények. 

N2 + 8 H+ + 6 e− → 2 NH4
+

 

Katalizátor 
Felfedezés 

éve 
TON# 

TOF 

 [min-1] 
η Reakciókörülmények 

 

[35] 

2011 12 
0,01 

(t = 20h) 
17% 

1 atm N2 

szobahőmérséklet 

toluol oldószer 

288 eq.# [LutH]OTf sav 

216 eq.# Cp2Co redukálószer 

20 óra reakcióidő  

 

P: P(tBu)2, P(Ad)2, P(Ph)2, P(iPr)2, P(Cy)2  

X: OMe, Me, tBu, Me3Si, Ph, H 

[46,47] 

2012- 

2014 

Optimum: 

 P= P(tBu)2, X = OMe 1 atm N2 

szobahőmérséklet 

toluol oldószer 

288 eq.# [LutH]OTf sav 

216 eq.# Cp2Co redukálószer 

20 óra reakcióidő 

34 
0,03 

(t = 20h) 
 47% 

 

[48] 

2015 37 

0,03 

(t = 20h) 

 

0,38 

(t = 1h) 

51% 

1 atm N2 

szobahőmérséklet 

toluol oldószer 

288 eq.# [LutH]OTf sav 

216 eq.# Cp2Co redukálószer 

20 óra reakcióidő 

 

[49] 

2017 415 
0,35 

(t = 20h) 
59% 

1 atm N2 

szobahőmérséklet 

toluol oldószer 

2880 eq. [ColH]OTf sav 

2160 eq. Cp*2Co redukálószer 

20 óra reakcióidő 

 

P: P(tBu)2, P(Ad)2, P(Ph)2, P(iPr)2 

X: Ph, Me, OMe, Fc 

[50] 

2019 

Optimum: 

 P= P(tBu)2, X = Ph 

1 atm N2 

szobahőmérséklet 

toluol oldószer 

240 eq. [ColH]OTf sav 

 180 eq. Cp*2Co redukálószer 

5 óra reakcióidő 

16 

0,05 

(t = 5h) 

0,27 

(t = 0,5h) 

27% 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 
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[51] 

2019 4350 

117 

(t = 1 min) 

18 

(t = 4h) 

91% 

1 atm N2 

szobahőmérséklet 

THF oldószer 

14.400 eq.H2O sav 

 14.400 eq. SmI2 redukálószer 

4 óra reakcióidő 

# Egy Mo centrumra vonatkoztatva. 

Szerves funkciós csoportok rövidítései: Ad = adamantil, Cy = ciklohexil, Fc = ferrocenil, Lut = 2,6-lutidínium, 

OTf = triflát, Cp = ciklopentadienil, Cp* = dekametil-ciklopentadienil, Col = 2,4,6-kollidínium   

2.3.4. Valódi biomimetikus nitrogénfixálás: a Peters-féle mesterséges nitrogenázok  

A jelen dolgozatban vizsgált mesterséges nitrogenáz komplexcsaládot a California 

Institute of Technology-n dolgozták ki Jonas Peters vezetésével a 2010-es években.36 A 4. 

ábrán feltüntetett, négyfogú EP3 ligandumon (triszfoszfino-borán, -alkil, illetve -szilil) alapuló 

szerkezetek az első olyan átmenetifém-komplexek, amelyekben az elektronpár-donorok vas 

körüli elhelyezkedése leképezi a természetes enzim aktív helyét. Ennélfogva az EP3Fe-N2
- 

rendszerek – a jelenleg ismert mesterséges nitrogenázok között egyedülálló módon – 

biomimetikus katalizátoroknak tekinthetők. (Tágabb értelemben néha „biomimetikus”-ként 

hivatkoznak az irodalomban a 2.3.2.-2.3.3. fejezetekben bemutatott többi molekuláris 

katalizátorra is, azonban a mimézis ezekben az esetekben kimerül az átmenetifém-atom 

egyezésében.52 Így a dolgozat további részében „biomimetikus katalizátorok” alatt kizárólag a 

Peters-féle nitrogenázokat fogom érteni.) Nem az enzimhez való hasonlóság ad azonban 

különös jelentőséget, hanem az, hogy a jelenleg rendelkezésre álló kísérleti adatok alapján – 

amint később rá fogok mutatni – a Peters-féle katalizátorok a többi nitrogenázhoz képest 

nagyságrendekkel gyorsabb ammóniatermelés lehetőségével kecsegtetnek. A Peters-

katalizátorok nagy előnye emellett a Schrock- és Nishibayashi-rendszerekhez képesti 

egyszerűség, és – a későbbi esetleges ipari alkalmazások szempontjából – az sem 

elhanyagolható tényező, hogy a vas jóval olcsóbb fém, mint a molibdén.  

A továbbiakban az EP3Fe-N2
- katalizátorokból származtatható intermediereket a 

következő nevezéktan szerint fogom hivatkozni: az „EP3Fe-” előtag - a 4. ábrának megfelelően 

- triszfoszfino-borán ligandummal (E =B), triszfoszfino-alkil ligandummal (E = C), illetve 

triszfoszfino-szilil ligandummal (E = Si) komplexált vasatomot jelzi. A kötőjel után az N2 

molekula kötődési helyén található ligandum képlete következik, végül pedig az adott komplex 

(f) 
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bruttó töltése (vagy lehetséges töltései „/” jellel elválasztva).   

4. ábra. A vas-molibdén kofaktor (FeMoco) és a Peters-féle EP3Fe-N2
- nitrogenázok analógiája. 

 

A három EP3Fe-N2
- nitrogenáz közül elsőként a szilíciumtartalmú komplex semleges 

formáját (SiP3Fe-N2) szintetizálták 2009-ben.53 Egy évvel később kimutatták, hogy mind a 

dinitrogén-komplex, mind az abból származtatott ammónia- és hidrazinkomplexek stabilak és 

izolálhatók több oxidációs állapotban is (SiP3Fe-N2
-, SiP3Fe-N2, SiP3Fe-N2

+, SiP3Fe-NH3, 

SiP3Fe-NH3
+, SiP3Fe-NH2-NH2, SiP3Fe-NH2-NH2

+), ami már előrevetítette a nitrogenázként 

való alkalmazást.54 Ennek ellenére először a 2011-ben felfedezett bórtartalmú analóggal 

(BP3Fe-N2
-)55 sikerült ammóniaszintézist katalizálni. 2013-ban – számos reagens kipróbálása 

után - egy igen erős sav (HBArF
4, ahol „ArF” 3,5-di(trifluormetil)-fenil csoportot jelöl) és egy 

szintén kiemelkedően erős redukálószer (KC8 összegképletű káliumgrafit), valamint BP3Fe-

N2
- nitrogén atmoszféra alá helyezett dietil-éteres oldatával 7-es átviteli számot értek el (3. 

táblázat, (a)),56 amellyel csaknem beállították a Nishibayashi-csoport Mo-nitrogenázokkal 

addig elért teljesítményét. Előbbiekkel ellentétben azonban itt -78°C-os hőmérséklet 

alkalmazására volt szükség; a sav és redukálószer ugyanis spontán reagál egymással - a lazán 

kötött protonok és elektronok óhatatlanul hidrogénatomokká, majd H2 molekulákká állnak 

össze (2 H+ + 2 e- → H2) -, amely  magasabb hőmérsékleten annyival gyorsabb az N2 

redukciójánál, hogy a szelektivitás gyakorlatilag 0%-ra csökken. Bizakodásra ad okot 

ugyanakkor, hogy még ezen a rendkívül alacsony hőmérsékleten is 40 perc reakcióidő elegendő 

volt. A BP3Fe-N2
- katalizátorra optimalizált körülményeket az SiP3Fe-N2

- komplexszel is 

kipróbálták, ebben az esetben azonban csak minimális ammóniatermelést észleltek, az átviteli 

szám mindössze 0,7 volt. 

2014-ben, miután a FeMoco intersticiális atomjáról minden kétséget kizáróan 

bebizonyosodott, hogy szén,25 a Peters-csoport szintetizálta az enzim szerkezetéhez 

legközelebb álló CP3Fe-N2
- komplexet is.57 Érdekes módon azonban nem ez a katalizátor 

bizonyult a leghatékonyabbnak: az első próbálkozáskor csak 4,4-os átviteli számot sikerült 
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elérni vele (3. táblázat, (b)).  

2016-ban a Peters-csoport egy átfogó tanulmányt készített, amelyben mindhárom 

EP3Fe-N2
- katalizátorra megvizsgálták a sav- és redukálószerfelesleg hatását az átviteli számra 

és szelektivitásra.36 A legnagyobb reagensfelesleg alkalmazásakor 1500-as sav/katalizátor 

arányt és 1800-as redukálószer/katalizátor arányt állítottak be; ekkor a bór-, szén és 

szilíciumtartalmú komplexszel egy óra reakcióidő után rendre 59-es, 36-os és 4-es TON-t 

kaptak. Sikerült tehát egy nagyságrenddel növelni az egy átmenetifém-centrumra jutó 

ammóniatermelést, ennek azonban ára volt: a szelektivitás, amely kis reagensfeleslegnél akár 

az 50%-ot is meghaladhatja, ilyen nagymennyiségű proton- és elektronforrás jelenlétében még 

a leghatékonyabb BP3Fe-N2
- esetén is lecsökken 10% környékére.   

Az, hogy a reagens/katalizátor arány növelésével egyre kisebb lesz a szelektivitás, a 

hidrogénfejlődési reakció (Hydrogen Evolution Reaction, HER) egyre nagyobb 

dominanciájával magyarázható. Egyrészt egyértelmű, hogy a már említett spontán 2 H+ + 2 e- 

→ H2 reakció (háttér HER) bekövetkezésének valószínűsége nő meg a reakcióelegyben, ahogy 

növeljük a reagensfelesleget. Másrészt viszont az is kimutatható, hogy a katalizátor jelenléte 

felgyorsítja a hidrogénfejlődést, vagyis az EP3Fe-N2
- komplexek nemcsak az ammónia-, 

hanem a dihidrogén-szintézist is katalizálják (a biokémia szóhasználatával: hidrogenázként is 

viselkedhetnek). Nem meglepő módon a legkisebb hatékonyságú nitrogenáz, az SiP3Fe-N2
- 

bizonyult a legaktívabb hidrogenáznak (5. ábra).36 

 

 

5. ábra. A hidrogénfejlődés időbeni alakulása (az elméleti H2-termelés %-ában) 63 mmol/dm3 HBArF
4 savat 

és 80 mmol/dm3 KC8 redukálószert tartalmazó dietil-éteres oldatból katalizátor nélkül (fekete), BP3Fe-N2
- 

katalizátorral (kék), illetve SiP3Fe-N2
- katalizátorral (piros).

36
 Az egyes görbék mellett a hidrogénfejlődési 

mellékreakció bruttó egyenlete látható. 
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3. táblázat. A Peters-féle mesterséges nitrogenázok szerkezete, a legmagasabb elért hatékonysági 

paraméterek (átviteli szám, átviteli frekvencia, szelektivitás), valamint az ezekhez szükséges 

reakciókörülmények. 

N2 + 8 H+ + 6 e− → 2 NH4
+

 

Katalizátor 

Kísérlet 

elvégzésének 

éve 

TON 
TOF 

 [min-1] 
η Reakciókörülmények 

 

[36,56,57] 

2013 

7 

(E =B) 

 

0,7 

(E = Si) 

0,18 (t =1h) 

(E =B) 

 

0,02 (t =1h) 

(E = Si) 

61% 

(E =B) 

 

6% 

(E = Si) 

1 atm N2 

-78 °C 

dietil-éter oldószer 

46 eq. HBArF
4 sav 

50 eq. KC8 redukálószer 

40 perc reakcióidő  

2014 

5 

(E =B) 

4,4 

(E = C) 

0,8 

(E = Si) 

0,08 (t =1h) 

(E =B) 

0,07 (t =1h) 

(E = C) 

0,02 (t =1h) 

(E = Si) 

53% 

(E =B) 

46% 

(E = C) 

8% 

(E = Si) 

1 atm N2 

-78 °C 

dietil-éter oldószer 

38 eq. HBArF
4 sav 

40 eq. KC8 redukálószer 

1 óra reakcióidő 

2016 

59 

(E =B) 

 

36 

(E = C) 

4 

(E = Si) 

1,0 (t =1h) 

1,2 (t = 5 min) 

(E =B) 

0,6 (t =1h) 

(E = C) 

0,07 (t =1h) 

(E = Si) 

16% 

(E =B) 

 

10% 

(E = C) 

1% 

(E = Si) 

1 atm N2 

-78 °C 

dietil-éter oldószer 

1500 eq. HBArF
4 sav 

1800 eq. KC8 redukálószer 

1 óra reakcióidő 

 

[58,59] 

2017 84 
0,16 

(t = 9h) 
52% 

1 atm N2 

-78 °C 

dietil-éter oldószer 

966 eq. [Ph2NH2]OTf sav 

486 eq. Cp*2Co redukálószer 

(3 részletben adagolva) 

3 x 3 óra reakcióidő 

2018 1,8 
0,01 

(t = 4h) 
10% 

1 atm N2 

-35 °C 

dietil-éter oldószer 

108 eq. [Ph2NH2]OTf sav 

54 eq. Cp*2Co redukálószer 

4 óra reakcióidő 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 
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A Peters-csoport a fent leírt kísérletekben szakaszos elrendezést alkalmazott, azaz a 

reakcióelegy összeállításakor a teljes sav- és redukálószermennyiséget a katalizátor oldatához 

mérték. A HER-folyamatok visszaszorítására célszerű továbblépésnek tűnt a Schrock- és 

Nishibayashi-katalizátoroknál már bevált folyamatos reagensadagolás. Ezt úgy valósították 

meg a BP3Fe-N2
- katalizátorral, hogy kis (kb. 50-szeres) reagensfelesleggel történő 40 perces 

kevertetést követően folyékony nitrogénben befagyasztották a reakcióelegyet, majd újabb adag 

savat és redukálószert adtak a rendszerhez, amit ismét az optimális hőmérsékletre (-78 °C) 

melegítve folytatták a reakciót – ez a ciklus pedig elméletileg tetszőleges számmal 

megismételhető. Ez sem hozott azonban áttörést: a szelektivitás és az átviteli szám nem 

változott jelentősen az egyszeri reagensadagoláshoz képest. A látszólagos ellentmondást (kis 

reagensfelesleg ellenére kis szelektivitás) az oldja fel, hogy a reagens/katalizátor arányt az 

adagolás mellett a katalizátor folyamatos deaktiválódása is befolyásolja: a BP3Fe-N2
- komplex 

az adott reakciókörülmények mellett könnyen stabil B(μ-H)P3Fe(H)-N2 dihidriddé alakul (6. 

ábra; a hidrid formák elnevezésében (H) a foszfinkarokkal egy síkban elhelyezkedő hidrid 

ligandumra, (μ-H) pedig az Fe-E kötésbe ékelődő hidrid ligandumra utal), amely csak lassan 

képes visszaalakulni aktív katalizátorrá. Ennélfogva a reagensek újbóli adagolásakor a sav és 

a redukálószer már nagyrészt az inaktív katalizátorformával találkozik, vagyis valójában ekkor 

már a nagy feleslegek (és kis szelektivitások) tartományában dolgozunk.36  

A posztkatalitikus reakcióelegyek elemzése alapján hidridképződés révén 

deaktiválódik a szén- és szilíciumtartalmú analóg is: CP3Fe(H)-N2, illetve SiP3Fe(H)-N2 

halmozódik fel fokozatosan (6. ábra), amelyek ráadásul a B(μ-H)P3Fe(H)-N2-vel ellentétben 

egyáltalán nem alakulnak tovább.57 Ebből következően itt sem növelné az ammóniatermelés 

hatékonyságát a folyamatos adagolás. 

 

6. ábra. Az EP3Fe-N2
- nitrogenázokból kialakuló stabil, katalitikusan inaktív vas-hidridek szerkezete. A 

hidrid ligandumok zöld kiemeléssel láthatók.  

2016 óta a Peters-csoport többféleképpen próbálta tovább optimalizálni a 

reakcióelegyet az átviteli szám növelése érdekében, azonban nem sikerült újabb nagyságrendi 
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ugrást elérni, csak kismértékű előrelépések történtek. Kiderült, hogy egy HBAr4-nél kisebb 

erősségű sav (difenil-ammónium só) és egy KC8-nál kisebb erősségű redukálószer (dekametil-

kobaltocén) használatával 80 fölé is vihető az átviteli szám (3. táblázat, (d)). A javulást egyrészt 

az magyarázhatja, hogy a sav és a redukálószer reakciójából képződő protonált metallocén  

hidrogénatom-donorként viselkedhet (7. ábra), tehát itt nem csupán a protontranszfer (PT) és 

elektrontranszfer (ET), hanem akár protonkapcsolt eletrontranszfer (Proton Coupled Elektron 

Transfer, PCET) is lejátszódhat – ezzel pedig az N2-redukció újabb reakcióútjai nyílhatnak 

meg.58 Másrészt a HER mellékreakció sebessége is kisebb, ha alacsonyabb a PT és ET 

termodinamikai hajtóereje. Az ammóniumsó-metallocén reagenspárossal már magasabb 

hőmérsékleten, -35°C-on is végre lehet hajtani a katalitikus ammóniaszintézist, bár a bevett -

78°C-hoz képest jóval kisebb hatékonysággal (3. táblázat, (e)).59 

 

7. ábra. A dekametil-kobaltocén (Cp*2Co) kettős reaktivitása. Fent: redukálószer, azaz elektrontranszfer 

(ET) reagens. Lent: hidrogénatom-donor, azaz protonkapcsolt elektrontranszfer (PCET) reagens. A 

ciklopentadienil gyűrűkhöz kapcsolódó metilcsoportokat a könnyebb átláthatóság kedvéért elhagytam. 

A szűk értelemben vett biomimetikus nitrogenázokon túllépve 2015 óta más 

átmenetifémen alapuló komplexekkel is kísérleteznek a kutatócsoportban. Peters és 

munkatársai megmutatták, hogy a vas nem elengedhetetlen az ammóniaszintézis katalíziséhez, 

hiszen az EP3Fe-N2
- katalizátorok kobalt, ruténium- és ozmiumanalógjai is nitrogenáz 

aktivitást mutattak (emellett viszont ugyanúgy jellemzőek voltak rájuk a hidrogénfejlődési és 

deaktiválódási mellékreakciók is).60,61 Érdemes megemlíteni, hogy az SiP3Os-N2
- komplexszel 

érte el a Peters-csoport mindmáig a legmagasabb átviteli számot, 120-at; azt is megfigyelték 

azonban, hogy az Os-analóg csak a rendkívül nagy reagensfeleslegek (és kis szelektivitások) 

tartományában előnyösebb az Fe-alapú katalizátoroknál.61 Egy másik, a katalizátor 

optimalizálására tett kísérlet az E pillératom változtatása; a legújabb Peters-publikációban 

például AlP3Fe és GaP3Fe származékokkal próbálkoztak, de az újonnan szintetizált 

komplexek hatékonysága elmaradt a korábban kifejlesztett BP3Fe rendszerétől.62 A FeMoco-



- 24 - 

hoz való hasonlóság növelése érdekében kéntartalmú ligandumokat (tiolát vagy tioéter) is 

próbáltak bevinni a foszfinkarok helyére, de így csak minimális mennyiségű ammóniát (TON 

= 2) sikerült termelni, ráadásul az Fe-S és S-C kötések gyakran mutatkoztak instabilnak 

katalitikus körülmények között.63,64 Összegezve a tapasztalatokat, jelenleg egyáltalán nem 

látszik, milyen stratégia szerint lehetne továbbfejleszteni a Peters-féle nitrogenázokat ahhoz, 

hogy nagy mennyiségű ammónia szintetizálására alkalmas katalizátorhoz jussunk.  

Természetesen ennél a pontnál felmerül a kérdés, hogy ha a biomimetikus katalizátorok 

több olyan hátránnyal is rendelkeznek (háttér HER nagymértékű felgyorsítása, deaktiválódás 

rövid idő alatt), amellyel a legmagasabb TON-ra képes Nishibayashi-féle rendszerek nem, 

akkor van-e egyáltalán értelme ebben az irányban folytatni a mesterséges nitrogenázok 

kutatását. A választ a Peters-nitrogenázokkal mért átviteli frekvenciák adják meg: a BP3Fe-N2
- 

komplex a biomimetikus ammóniaszintézis reakcióelegyének összeállítását követő első 

percekben 1,2 min-1 sebességgel képes katalizálni. Ez ugyan első ránézésre nem kimagasló 

adat, de figyelembe kell venni azt is, hogy a katalízis -78°C-on zajlott, azaz 100 °C-kal 

szobahőmérséklet alatt. Amennyiben sikerülne szobahőmérsékleten is végrehajtani a reakciót, 

a TOF még a legsikeresebb Nishibayashi-katalizátorokénál is nagyságrendekkel nagyobb 

lehetne, amit az alábbi gondolatmenettel láthatunk be. 

Mivel az EP3Fe-N2
- katalizátorokkal az ammóniaszintézis nem túl nagy sebességgel, 

de lejátszódik -78 °C-on (195 K-en), feltételezhető, hogy a sebességmeghatározó lépés 

aktiválási gátja nagyságrendileg ΔG‡ = 14 kcal/mol (ennek az adatnak a részletes levezetését 

lásd a 3.6. fejezetrészben). A reakciósebesség az Arrhenius-egyenlet értelmében 𝑒−
ΔG‡

𝑅𝑇 -vel 

egyenesen arányos (ahol T az abszolút hőmérséklet és R = 0,00198 kcal/(mol∙K) az univerzális 

gázállandó), tehát szobahőmérsékleten a TOF akár 

𝑇𝑂𝐹(298𝐾) = 𝑇𝑂𝐹(195𝐾)
𝑒−

ΔG‡

𝑅𝑇 (298𝐾)

𝑒−
ΔG‡

𝑅𝑇 (195𝐾)

= 1,2
𝑒

−
14

0,00198∙298

𝑒
−

14
0,00198∙195

≈ 3 ∙ 105 

is lehetne! Persze csak azzal a feltétellel, hogy a mellékreakciókat sikerül valamilyen módon 

visszaszorítani, hiszen ezek ugyanúgy felgyorsulnak magasabb hőmérsékleten, mint a kívánt 

dinitrogén-redukció (azaz például a H2-termelésre számított átviteli frekvencia is 105-106 

nagyságrendű lenne 298 K-en). Ennek eléréséhez újra kell terveznünk a katalitikus elegyet, 

melynek előfeltétele a katalitikus N2-redukcióból, a katalitikus H2-fejlődésből és a katalizátor-

deaktiválódásból álló reakcióhálózat alapos ismerete – enélkül ugyanis nem beszélhetünk 

„tervezésről”, csak ötletszerű próbálkozásokról.  
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2.4. A biomimetikus nitrogénfixálás reakcióhálózata: kísérleti eredmények 

és kérdéses pontok 

2.4.1. A dinitrogén-redukció (N2RR) lehetséges mechanizmusai  

 Az EP3Fe komplexeken kötött N2 molekula az N2RR (N2 Reduction Reaction) ciklusa 

során protonokat és elektronokat vesz fel, amely egyre több N-H kötés kialakulásához, végső 

soron pedig ammónia- (NH3), vagy esetleg hidrazinmolekula (N2H4) leválásához vezet. A 

nitrogénredukció működésének pontos megértéséhez ismernünk kellene a vastól távoli 

disztális és a közvetlenül vashoz kötődő proximális N atom funkcionalizációjának sorrendjét, 

azonban jelenleg nem ismert olyan kísérleti adat, amely alapján ez egyértelműen eldönthető 

lenne. 

 A természetes nitrogénfixálás 2. ábrán vázolt, feltételezett útvonalaival analóg módon 

disztális (8. ábra, világoskék) és alternáló (8. ábra, piros) mechanizmusok merülnek fel. Ezeket 

a reakcióutakat részletesebben a Függelék F4-F5. ábrái elemzik, ahol nyomon követhető a vas 

formális oxidációs számának változása, valamint a d-pályák ligandumtér-elmélet alapján várt 

betöltöttsége is.  

 

8. ábra. Az EP3Fe komplexeken lejátszódó N2RR-ciklus lehetséges mechanizmusai. A könnyebb 

áttekinthetőség kedvéért az EP3Fe molekularészt „Fe” jelöli, és csak a semleges töltésű 

kulcsintermediereket tüntettem fel.   

A disztális út mellett szól, hogy bármely EP3Fe-N2
- komplexet feleslegben vett savval 

reagáltatva kizárólag a disztális N atom protonálódását tapasztaljuk: EP3Fe-N=NH2
+ termék 

keletkezik.36,65 Ezenfelül a bórtartalmú katalizátor redukált formájának (BP3Fe-N2
2-) 

protonálásával sikerült előállítani a disztális út egyik kulcsintermedierét, a BP3Fe≡N+ 

nitridet.66 

Vannak azonban bizonyítékok az alternáló útra is: legfontosabb ezek közül, hogy 

ammóniumsó protonforrás és kobaltocén elektronforrás esetén kis mennyiségű hidrazin 
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képződését is megfigyelték, amely egyértelműen csak alternáló intermedierekből szabadulhat 

fel.58 Mivel a hidrazin a katalízis körülményei között gyorsan ammóniává redukálódik, 

egyáltalán nem zárható ki, hogy a leggyakrabban alkalmazott HBAr4 – KC8 

reagenskombinációval is valójában hidrazin a nitrogénfixálás elsődleges reakcióterméke.  

A kísérleti eredmények között feszülő ellentmondás egyik kézenfekvő feloldása, hogy 

a két mechanizmus egymással összemérhető reakciósebességgel játszódhat le, és megjelenési 

arányuk a reakciókörülmények, elsősorban a proton- és elektronforrás függvénye. Emellett a 

Peters-csoport az ún. hibrid mechanizmus lehetőségét is felvetette (8. ábra, zöld nyíl): eszerint 

az EP3Fe-N=NH2
+ disztális intermedier kialakulása után az nitrogénatom funkcionalizációja 

történik meg, mely az alternáló útra jellemző hidrazinkomplexet (EP3Fe-NH2-NH2
+) 

eredményez. A disztális-alternáló átmenetre az a kísérleti eredmény utal, hogy az SiP3Fe-

N=NH2
+ intermedierhez 0,5 ekvivalens redukálószert adva a már említett hidrazinkomplexet 

kapjuk, mely az SiP3Fe-N=NH2
+ oxidált forma és az SiP3Fe=N-NH2 redukált forma közti 

intermolekuláris proton- és elektrontranszfer révén alakul ki:65   

2 SiP3Fe-N=NH2
+ + e- → 

SiP3Fe=N-NH2 + SiP3Fe-N=NH2
+ → 

SiP3Fe-NH2-NH2
+ + SiP3Fe-N2 

Érdekesség, hogy a hibrid út a természetes nitrogenáz esetén is felvetődött a lehetséges N2RR-

mechanizmusokat elemző korai publikációkban,67 azonban hamar kikopott az irodalomból. A 

Peters-csoport biomimetikus nitrogenázokon végzett kutatásai mutattak rá ismét ennek a 

mechanizmusnak a lehetséges szerepére.32  

  

2.4.2. A hidrogénfejlődési mellékreakció (HER) lehetséges mechanizmusai 

 Az N2RR-ciklushoz hasonlóan a Peters-féle katalizátorok által segített hidrogénfejlődés 

mechanizmusa sem ismert. Bár az utóbbi években több olyan EP3Fe-származékot is 

karakterizáltak, amelyből a biomimetikus ammóniaszintéziséhez hasonló körülmények között 

bizonyítottan H2 fejlődhet, egyik kísérletből sem lehet egyértelműen kikövetkeztetni a H2-

termelés felgyorsulásának okát. 

 A Peters-csoport jelenleg azt tartja a legvalószínűbbnek, hogy a hidrogenáz aktivitás 

hátterében bimolekuláris HER-folyamatok állnak. Ezek lényege, hogy az N2RR-ciklusban 

képződő, EP3Fe-NxHy általános képlettel jellemezhető intermedierek (ahol x = 1-2 és y = 1-5) 

képesek egymással úgy reagálni, hogy a komplexek ütközésekor egy-egy N-H kötés elszakad 

bennükv, és a leváló H. atomok H2 molekulává állnak össze:68 



- 27 - 

2 EP3Fe-NxHy → 2 EP3Fe-NxHy-1 + H2 

 A hipotézist alátámasztó legfontosabb kísérleti megfigyelés, hogy tetszőleges EP3Fe-

N2
- komplexhez sztöchiometrikus mennyiségű savat adva már -78 °C-on is semleges EP3Fe-

N2
 keletkezik, 0,5 ekvivalens H2 felszabadulása közben (9. ábra, fent).54,56 A protonálás 

közvetlen terméke az EP3Fe-N=NH disztális intermedier, amely azonban nagyon gyorsan 

tovább alakul, így nem izolálható. Létezésének bizonyítéka, hogy nagy térkitöltésű 

szubsztituensekkel módosított ligandum és rendkívül alacsony, -135 °C-os hőmérséklet 

alkalmazásával – azaz a bimolekuláris HER visszaszorításával – sikerült előállítani EP3Fe-

NNH szerkezetet.69    

 

9. ábra. Az EP3Fe-N2
- katalizátorkomplexek reaktivitása protonforrás hozzáadásakor. Fent: 

hidrogénfejlődés N-H kötésből. Lent: pozitív töltésű konjugált savi forma kialakulása protonfelesleg 

jelenlétében.   

 

 A fenti kísérleti eredmények ellenére azonban teljesen biztosra vehető, hogy a 

katalitikus HER nem vezethető vissza pusztán az EP3Fe-N=NH intermedierre, mivel a 

katalitikus elegyben jelenlévő nagy savfelesleg hatására az EP3Fe-N=NH2
+ konjugált sav 

forma alakul ki (9. ábra, lent).65,70  Ebben a komplexben az N-H kötések már kellően erősek 

ahhoz, hogy ne következzen be a bimolekuláris HER. Ennek megfelelően a Peters-csoport sem 

állítja, hogy az EP3Fe-N=NH reaktivitása megmagyarázná a hidrogénfejlődés katalízisét, azt 

azonban igen, hogy az N2RR során később kialakuló egyéb, N-H kötést tartalmazó 

intermediereknek jelentős szerepe lehet. 

 Peters és munkatársai sűrűségfunkcionál-elmélettel is megvizsgálták az N2RR-

intermedierekből induló lehetséges bimolekuláris HER-útvonalakat.68 Azt találták, hogy a 

kötésdisszociációs szabadentalpia (Bond Dissociation Free Energy, BDFE) alapján az EP3Fe-

N=NH, EP3Fe=N-NH2 és EP3Fe-N=NH2
+ intermedierekben találhatók az N2RR-útvonalakon 
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kialakuló leglabilisabb N-H kötések (a felsorolt szerkezetekre BDFEN-H < 50 kcal/mol). 

Eszerint – figyelembe véve azokat a már említett megfigyeléseket, hogy az EP3Fe-N=NH 

rendkívül gyorsan protonálódik és két EP3Fe-N=NH2
+ komplex sem fog egymással 

hidrogénfejlődés közben elreagálni -, a következő reakciókat jelölték meg a 

legvalószínűbbnek: 

2 EP3Fe=N-NH2 → 2 EP3Fe-N=NH + H2 

 EP3Fe=N-NH2 + EP3Fe-N=NH2
+ → EP3Fe-N=NH + EP3Fe=N=NH+ + H2 

Ez a két folyamat a számítások szerint B, C és Si pillératommal is igen kedvező 

termodinamikailag. A bimolekuláris HER melletti legfőbb érv mégsem ez, hanem az N-H 

kötéserősség és a szelektivitás közti korreláció: EP3Fe=N-NH2 és EP3Fe-N=NH2
+ esetén is 

igaz, hogy a BDFEN-H és a szelektivitás is E = Si < E = C < E = B sorrendben változik (4. 

táblázat).  

4. táblázat. A számított N-H kötésdisszociációs szabadentalpia (BDFEN-H) és a mért szelektivitás 

korrelációja. 

Katalizátor 

Számított BDFEN-H (kcal/mol) 68  Szelektivitás36 

 
(1 atm N2, -78 °C, Et2O,  

1500 eq. HBArF
4,  

1800 eq. KC8, 1 óra) 

EP3Fe-N=NH EP3Fe-N=NH2
+ EP3Fe=N-NH2 

BP3Fe-N2
- 31 50 38 12 % 

CP3Fe-N2
- 17 41 35 7 % 

SiP3Fe-N2
-
 23 39 23 0.8 % 

  

Bármennyire logikusnak is tűnik azonban a fenti összefüggés alapján az N-H kötésekre 

visszavezetni a HER folyamatát, fontos megjegyezni, hogy a Peters-csoport fenti vizsgálatai 

kizárólag termodinamikai jellegűek (azaz figyelmen kívül hagyják a kinetikát), és jelenleg is 

hiányzik a közvetlen kísérleti bizonyíték a bimolekuláris HER folyamatok katalitikus elegyben 

történő lejátszódására.  

Egy másik irányból megközelítve a hidrogénfejlődést, az átmenetifém-komplexek által 

katalizált HER - mely a vízbontás homogén katalízisének kulcslépése, ezért kiemelten kutatott 

reakció – általában átmenetifém-hidrogén kötések szakadására vezethető vissza.71 Mivel a 6. 

ábrán látható stabil hidridek felhalmozódásából egyértelmű, hogy Fe-H kötést tartalmazó 

intermedierek biztosan képződnek az N2RR mellékreakciójaként, észszerű feltételezni, hogy a 

vízbontásra leírt homolitikus és heterolitikus HER mechanizmusok72 a biomimetikus 

nitrogénfixálás reakcióelegyében is felléphetnek. Homolitikus esetben két [Fe]-H hidrid 

intermedier találkozásakor két átmenetifém-hidrogén kötés szakad a bimolekuláris HER-rel 
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analóg mechanizmus szerint, míg heterolitikus esetben egy protontranszfer szabadítja fel a 

hidrid ligandumot:  

[Fe]-H + [Fe]-H → 2 [Fe] + H2 (Homolitikus hidrid eredetű HER) 

[Fe]-H + H+ → [Fe]+ + H2 (Heterolitikus hidrid eredetű HER) 

A hidridből eredő HER-re utalhat az a kísérleti eredmény, hogy a B(μ-H)P3Fe(H)-N2 

proton- és elektronforrás jelenlétében, H2 keletkezése közben képes az aktív BP3Fe-N2
-
 

formába visszaalakulni (10. ábra).36 Ez a folyamat nehezen képzelhető el a fent bemutatott 

heterolitikus HER-lépés nélkül. Mégsem tekinthetjük a katalizátor-regenerációt a katalitikus 

HER általános érvényű magyarázatának, mivel (i)  a szilícium- és széntartalmú stabil 

hidridekből nem nyerhető vissza katalizátor a 10. ábrán bemutatott módon,57 és (ii) bór 

pillératommal is igen lassú a reakció (amit B(μ-H)P3Fe(H)-N2 reakcióelegyben való 

felhalmozódása jelez)36. Nem zárható azonban ki, hogy egyéb, eddig még nem karakterizált 

hidridek legyenek a hidrogénfejlődés forrásai.    

 

10. ábra. A BP3Fe-N2
- katalizátor regenerációja a biomimetikus nitrogénfixálás reakcióelegyében a 

fokozatosan felhalmozódó B(μ-H)P3Fe(H)-N2 stabil hidridből. 

2.4.3. A hidridképződés és a katalizátor-deaktiválódás lehetséges mechanizmusai 

 A deaktiválódás, vagyis a CP3Fe(H)-N2, SiP3Fe(H)-N2 és B(μ-H)P3Fe(H)-N2 stabil 

hidridek kialakulásának mechanizmusa nemcsak hogy nem tisztázott, de még hipotéziseket 

sem sikerült rá kidolgozni.   

Az EP3Fe(H)-N2 monohidridek esetén kézenfekvő lenne azt feltételezni, hogy az 

EP3Fe-N2
- aktív katalizátorforma közvetlen protonálódásából származnak. Az SiP3Os-N2

- 

ozmiumanalóggal ezt a folyamatot – redukálószer távollétében - meg is figyelték (11. ábra, 

fent),61 azonban ha a központi atom az ozmiumnál kisebb méretű – és ezért a savmolekula által 

kevésbé hozzáférhető – vas, sav hozzáadásakor minden esetben az N2 ligandum protonálódott 

(11. ábra, lent), vas-hidrid pedig még nyomokban sem keletkezett.54,56,65,70 Bár a vasra történő 

protontranszfer termodinamikailag kedvezőbb lenne az N-protonálódásnál, utóbbi sztérikus 

okok miatt kinetikailag kedvezményezett, és nagyságrendekkel gyorsabban játszódik le.73 

Mivel EP3Fe-N=NH a tipikus katalitikus elegyekre jellemző nagy savfelesleg jelenlétében 
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rendkívül gyorsan továbbalakul, nincs lehetőség a termodinamikailag stabilabb EP3Fe(H)-N2-

t eredményező izomerizációra. 

 

11. ábra. A Peters-féle mesterséges nitrogenázok átmenetifém-centrumtól függő reaktivitása 

sztöchiometrikus mennyiségű protonforrás jelenlétében. Ozmiumkomplexek esetén hidrid, míg 

vaskomplexek esetén egy N2RR-intermedier a termék. 

Mivel a B(μ-H)P3Fe(H)-N2 két hidrogénatomot tartalmaz, felmerült az N2RR során 

kialakuló semleges BP3Fe-N2 komplex közvetlen hidrogénezésének lehetősége, amelyhez a 

katalitikus elegyben a spontán HER-ből származó H2 szolgáltatná a reagenst.74 Ez a reakció 

benzol oldószerben lejátszódik, a biomimetikus katalízishez általánosan használt dietil-éterben 

viszont nem megy végbe.36   

Mindazonáltal a közvetlen hidrogénezés hozzáférhetetlensége nem jelenti azt, hogy a 

H2-nek más úton ne lehetne szerepe a hidridek kialakulásában; sőt, az eddigi összes kísérletileg 

megfigyelt, N2RR-intermedierből kiinduló hidridlépződés H2 reakciópartnerrel játszódott le. 

Korábban számos átmenetifém-dinitrogén komplexre leírták a reverzibilis N2/H2 

ligandumcserét,75 így nem meglepő, hogy ez a folyamat EP3Fe-származékokkal is 

lejátszódhat. A Peters-csoport szilícium pillératommal vizsgálta meg legrészletesebben ezt a 

reakciótípust, és azt találták, hogy az SiP3Fe-N2
+/0 és SiP3Fe(H)-N2 komplexeket 

szobahőmérsékleten H2-atmoszféra alá helyezve SiP3Fe-H2
+/0 dihidrid, illetve SiP3Fe(H)-H2 

trihidrid alakul ki (12. ábra, (a)-(b)).76,77 Ez azt sejteti, hogy a reakcióelegyben fejlődő H2 

indítja be valamilyen, eddig ismeretlen mechanizmusú úton a hidridképződést.  

(Megjegyzés: bár az irodalomban a H atomok kötődési módjától függően különbséget 

tesznek „hidridek” és „dihidrogén komplexek” között,78 jelen dolgozatban ezeket a 

vegyülettípusokat nem fogom külön kezelni és mindkettőre „hidrid”-ként fogok hivatkozni. A 

„monohidrid”, „dihidrid” és „trihidrid” kifejezések egyszerűen arra utalnak, hogy hány darab 
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H atom koordinálódik a vas centrumhoz, függetlenül attól, hogy elkülöníthető-e az adott 

komplexben egy H2 egység.) 

12. ábra. Vas-hidridek képződése és kísérletileg megfigyelt reaktivitása, EP3Fe származékokból (a,b), 

valamint P3Fe származékokból (c) kiindulva.  m 

  Érdemes itt elemezni egy - szintén Peters és munkatársai által kifejlesztett - rokon 

komplexcsalád, a P3Fe nitrogenázok reaktivitását, ahol az SiP3Fe rendszerhez hasonló módon 

megfigyelték az N2/H2 cserét (12. ábra, (c)). A H2 kötődését követően kialakuló P3Fe(N2)(H)-

H dihidrid az egyik hidrogénen protonálható, melynek eredménye egy H2 molekula kilépése 

és a P3Fe(N2)(H)-N2
+ monohidrid képződése. Utóbbi egy proton- és elektrontranszfer 

lépésekből álló HER-ciklus kiindulópontjaként szolgálhat.79  

A kísérleti eredmények összegyűjtésekor felkeltette a figyelmünket a P3Fe(N2)-N2 és 

az SiP3Fe(H)-N2 közti analógia (12. ábra, (b)-(c)): utóbbi esetén is igaz, hogy 

ligandumcserével képződő hidridből (SiP3Fe(H)-H2) protonálással H2 szabadítható fel. Ez 

rögtön felveti annak a lehetőségét, hogy a deaktiválódás és a HER nem két különálló folyamat 

a reakcióelegyben, hanem valamilyen módon összefüggenek egymással. Azt is látni kell 

viszont, hogy önmagában a 12. ábra (b) reakciósora nem adhat magyarázatot a mellékreakciók 

mechanizmusára, mivel ellentétes azzal a már említett tapasztalattal, hogy a biomimetikus 

nitrogenázokból képződő stabil hidridek proton- és elektronforrás együttes jelenlétében sem 

mutatnak semmilyen reaktivitást.   
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Az eddigiekben ismertetett eredményeket alapul véve kezdtük meg a 

reakcióhálózat teljesebb felderítését az elméleti kémia eszköztárával. Célunk az volt, hogy 

a kísérleti megfigyeléseket a számításainkkal kiegészítve olyan modellt alkossunk, ami 

leírja a biomimetikus nitrogénfixálás fő- és mellékreakcióinak kulcslépéseit, kapcsolódási 

pontjait, és a jövőben a racionális katalizátortervezés alapjául szolgálhat.  
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3. A kvantumkémiai számítások elméleti háttere 

 

3.1. Kvantumkémia: a mikroszkopikus szemlélet 

 

 A kémiai átalakulások elemi reakciók sorozatából tevődnek össze. Ahhoz, hogy a 

biomimetikus nitrogénfixálás reakcióelegyében lejátszódni képes mechanizmusokat 

jellemezzük, és ezzel tervezhetővé tegyük a katalízist, ismernünk kell az összes lehetséges 

elemi lépés szabadentalpia-változását (ΔG), illetve aktiválási szabadentalpiáját (ΔG‡).  

 ΔG a termodinamikai paraméter, amely megmutatja, hogy hajlamos-e végbemenni az 

adott lépés – állandó hőmérsékleten és nyomáson ugyanis a rendszer a szabadentalpia (G) 

minimalizására törekszik. Kísérletileg a standard szabadentalpia-változás (ΔG0) értékét lehet 

meghatározni, amely egy minden reaktánsra és termékre nézve 1 mol/dm3 koncentrációjú 

oldatban egyenlő a ΔG-vel. Oldatfázisú reakciók esetén, a bevett mol/dm3-es koncentrációkból 

képzett (de dimenziómentes) egyensúlyi állandó (K) ugyanis megadható, mint:80  

𝐾 = 𝑒−
∆𝐺0

𝑅𝑇  (1) 

ahol R az egyetemes gázállandó, T pedig a termodinamikai hőmérséklet. Látható, hogy minél 

negatívabb ΔG0, annál nagyobb lesz K értéke, ezzel pedig a végtermékek aránya az egyensúly 

beálltakor.  

 ΔG‡ ezzel szemben a kinetikával áll kapcsolatban: azt írja le, hogy az adott lépés 

aktivált komplexének kialakulásához mekkora szabadentalpia-többlet szükséges. Kísérletekből 

a reakciósebességi állandó (k) meghatározásával következtethetünk a – szintén c0 = 1 mol/dm3-

es oldatra vonatkoztatott - standard aktiválási szabadentalpia (ΔG‡0) értékére, az Eyring-

Polányi egyenlet (2) alapján:81,82 

𝑘 =
𝑘𝐵𝑇

ℎ
𝑒−

∆𝐺‡0

𝑅𝑇 (𝑐0)1−𝑚 (2) 

ahol kB (Boltzmann-állandó) és h (Planck-állandó) konstans tagok, m pedig a reakció 

molekularitása. Adott hőmérsékleten a kiindulási anyagok koncentrációja mellett kizárólag az 

aktiválási szabadentalpia szabja meg a reakciósebességet; minél kisebb ΔG‡0, annál gyorsabban 

alakulnak ki a termékek. 

 Bár mind az egyensúlyi állandó, mind a reakciósebességi állandó mérésére számos 

bevált kísérleti módszer létezik, ezek kizárólag akkor alkalmazhatók, ha a számunkra érdekes 

kémiai folyamat elkülönítve tanulmányozható. A biomimetikus ammóniaszintézis komplex 
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elemireakció-hálózatának lépései esetén ez a feltétel nem teljesül: igen hosszadalmas 

kísérletekbe kerülne az N2RR, a HER és a deaktiválódás összes lehetséges intermedierjét 

izolálni és a reaktivitásukat kvantitatív mérésekkel megvizsgálni. Ebben a helyzetben 

kézenfekvő az elméleti kémia eszköztárához fordulni, hiszen így bármely intermedier és 

reakciótípus rövid idő alatt és alacsony költséggel tanulmányozható. 

 Míg a kísérleti módszerek nagyszámú molekula megfigyelésével, makroszkopikus 

jellemzők (koncentráció-arányok, reakciósebesség) felől közelítik meg a ΔG és ΔG‡ értékeket, 

addig az elméleti kémiával mikroszkopikusan, a kiindulási-, átmeneti- és végállapot egy-egy 

molekulájának tanulmányozásával tehetjük meg ugyanezt. Amint azt a következő 

fejezetrészekben fel fogom vázolni, kvantumfizikai alapokon meghatározható az egyes 

molekulák belső energiája, mely a termodinamika egyenleteivel szabadentalpiává 

transzformálható.      

 

3.2. Elektronikus energia számítása sűrűségfunkcionál-elmélettel 

 

3.2.1. Sűrűségfunkcionálok 

  

 A biomimetikus nitrogenáz komplexek molekulaméret-tartományában 

legelterjedtebben a sűrűségfunkcionál-elméletet (Density Functional Theory, DFT) 

alkalmazzák a molekuláris elektronikus energia kiszámítására. Ebben a formalizmusban egy n 

elektronos rendszerre n darab 𝜙𝑖  egyelektronos függvényt határozunk meg iteratív úton a 

Kohn-Sham (KS) egyenletrendszer alapján:83 

(−
1

2
∇2 +

1

2
∫

𝜌(𝑟 ′)

|𝑟𝑖 − 𝑟 ′|
𝑑𝑟 ′

∞

−∞

+ 𝑉(𝑟𝑖) +
𝛿𝐸𝑥𝑐

𝛿𝜌
) 𝜙𝑖 = 𝜖𝑖𝜙𝑖 (3) 

ahol 𝑉(𝑟𝑖) az atommagok jelenlétéből adódó külső potenciál, 𝐸𝑥𝑐 a kicserélődést (Pauli-

taszítást) és az elektronkorrelációt leíró energiatag, 𝜌 pedig az elektronsűrűség. Utóbbi a (3) 

sajátérték-egyenlet legalacsonyabb 𝜖𝑖 energiákhoz tartozó n darab 𝜙𝑖 megoldásából (az ún. 

Kohn-Sham molekulapályákból)   

𝜌 = ∑|𝜙𝑖|
2

𝑛

𝑖=1

 (4) 

szerint adódik.  

 Az elektronikus energia (𝐸𝑒), amely - a lenti összeg tagjainak sorrendjében - az 

elektronok kinetikus energiájából, a 𝑧𝐼 töltésű magok egymás közti taszításból, az elektron-
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elektron taszításból, a mag-elektron vonzásból, valamint a kicserélődési-korrelációs energiából 

adódik, a sűrűség funcionáljaként megadható, mint 

𝐸𝑒[𝜌] = ∑ ⟨𝜙𝑖|−
1
2 ∇2𝜙𝑖⟩

𝑛

𝑖=1

+ ∑
𝑧𝐼𝑧𝐽

|𝑟𝐼 − 𝑟𝐽|
+

𝐼≠𝐽

1

2
∫ ∫

𝜌(𝑟)𝜌(𝑟 ′)

|𝑟 − 𝑟 ′|
𝑑𝑟𝑑𝑟 ′

∞

−∞

∞

−∞

+ ∫ − ∑
𝑧𝐼

|𝑟 − 𝑟𝐼|
𝜌(𝑟)𝑑𝑟

𝐼

∞

−∞

+ 𝐸𝑥𝑐 

(5) 

 Az, hogy a Kohn-Sham eljárás mennyire pontos 𝐸𝑒 energiát szolgáltat, alapvetően két 

tényező függvénye.  

 Ezek közül az első elméleti jellegű: 𝐸𝑥𝑐 csupán homogén elektrongázra (HEG) ismert 

pontosan; a különféle, gyakorlatban használt sűrűségfunkcionálokban a HEG-re levezetett 

formulát az elektronsűrűség deriváltjait és empirikus paramétereket tartalmazó különböző 

korrekciós tagokkal bővítik (3.2.2-3.2.3. fejezetek). Az ebből a közelítésből eredő hiba erősen 

függ a funkcionál formulájától és a vizsgált rendszertől is, nagyságrendjét csak 

tesztszámításokkal (pl. kísérleti adatokkal való összevetéssel) lehet megállapítani.   

 A második tényező ezzel szemben számítástechnikai okok miatt merül fel: ahhoz, hogy 

(3) megoldása programozható legyen, nem dolgozhatunk tetszőleges 𝜙𝑖 függvényekkel, csak 

egy előre megadott bázisfüggvény-készletből összeállított lineáris kombinációkkal, így a 

báziskészlet minősége és mérete szintén alapvető hatással van az eredményekre (3.2.4. fejezet). 

 

3.2.2. Exc lehetséges formulái: Sűrűségfunkcionálok 

 

 A DFT-számítások eredményeinek minősége nagyban függ attól, hogy milyen pontosan 

sikerül megbecsülni 𝐸𝑥𝑐-t; ennek a problémának a megoldására az utóbbi évtizedekben 

rendkívül sokféle módszert dolgoztak ki (ezeket egyszerűen „sűrűségfunkcionáloknak” nevezi 

a szakirodalom). Az alábbiakban röviden ismertetem az utóbbi évtizedek 

funkcionálfejlesztésének meghatározó irányait, és külön kitérek a jelen doktori értekezés 

kutatómunkájához használt funkcionálok jellemzőire. (Az 𝐸𝑥𝑐-t leíró konkrét matematikai 

képleteket a nagy helyigényük miatt mellőzöm, azonban minden esetben hivatkozom az azt 

tartalmazó publikációt.)  

 A funkcionálok egy öt szintes hierarchiába rendezhetők, melyet Perdew egy 2000-ben 

megtartott konferencián találóan Jákob Teremtés könyvéből ismert létrájához hasonlított.84 A 

„Jákob-létra” a „földet” (𝐸𝑥𝑐 = 0) és a „mennyet” (kémiai, azaz 1 kcal/mol-on belüli 

pontosságot garantáló 𝐸𝑥𝑐-formula) köti össze, és mindegyik foka egy-egy újabb 
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függvénytípust épít be az 𝐸𝑥𝑐-t leíró képletbe. A létrán felfelé haladva ebből következően egyre 

nő a számításigény, ez azonban – a jelenleg használatos funkcionálok esetén – sajnos nem 

feltétlenül jár együtt a pontosság növekedésével. Érdemes azonban megemlíteni, hogy Perdew 

szerint a DFT-módszerek további fejlesztésével elérhetjük a „tökéletes létrát”, ahol minden 

egyes szinten a lehető legpontosabban közelítjük 𝐸𝑥𝑐-t, és ekkor már a létrafokok sorrendje a 

pontosságot is tükrözni fogja.  

 1. létrafok: Lokális sűrűség közelítés (Local Density Approximation, LDA). A 

kicserélődési tag (𝐸𝑥
𝐿𝐷𝐴) megegyezik a homogén elektrongáz (HEG) kicserélődési 

funkcionáljával, mely egzakt módon levezethető.85 A korrelációs tag (𝐸𝑐
𝐿𝐷𝐴) esetében már 

bonyolultabb a helyzet, ugyanis még HEG-re is csak végtelen nagy, illetve végtelen kicsi 

elektronsűrűségre vezethető le a pontos funkcionál.86 Annak érdekében, hogy univerzálisan 

(tetszőleges elektronsűrűségre) számítható legyen 𝐸𝑐
𝐿𝐷𝐴, a két határesetre kapott képleteken 

alapuló, empirikus paramétereket tartalmazó formulákat vezettek be: ilyen például a Perdew és 

Zunger által javasolt PZ81,87 valamint a Vosko-Wilk-Nusair (VWN) funkcionál.88  

 2. létrafok: Általánosított gradiensközelítés (Generalized Gradient 

Approximation, GGA). Mivel egy valódi molekuláris rendszer eloszlása nem homogén, a 

HEG-re levezetett formulákhoz célszerű olyan korrekciós tagokat adni, amelyek a sűrűség 

inhomogenitását jellemző gradienst (∇𝜌) tartalmazzák változóként. Az egyik legelterjedtebb 

GGA kicserélődési funkcionál a Becke által kifejlesztett B88; itt egy kísérleti adatokhoz 

illesztett empirikus paraméter arányában vesszük figyelembe a gradiensfüggő tagot a 

változatlan formában meghagyott 𝐸𝑥
𝐿𝐷𝐴 mellett.89 GGA korrelációs funkcionálként szóba 

jöhet például a P86, amely a PZ81 formula Perdew által megalkotott – szintén empirikus 

paramétereket tartalmazó - gradienskorrekciója.90 A B88-at és a P86-ot együtt alkalmazva 

kapjuk a BP86 funkcionált. (A kvantumkémiai programokban általában szabadon 

összepárosíthatjuk a különféle 𝐸𝑥 és  𝐸𝑐 formulákat, bár természetesen az irodalom ismer 

különösen jól bevált kombinációkat – ilyen például a BP86 is, amely átmenetifém-komplexek 

egyensúlyi geometriájának meghatározásában bizonyult igen pontosnak). Más megközelítéssel 

kifejlesztettek olyan GGA funkcionálokat is, amelyek az 𝐸𝑐
𝐿𝐷𝐴 paramétereitől eltekintve 

egyáltalán nem tartalmaznak empirikus konstansokat sem a kicserélődési, sem a korrelációs 

tagban, azaz tisztán elméleti levezetés eredményei; ilyen például a Perdew, Burke és Ernzerhof 

által alkotott PBE.91  

 3. létrafok: További deriváltak figyelembevétele: meta-GGA funkcionálok. A 

GGA-funkcionálok kifejlesztését követően természetszerűleg felmerült a sűrűség második 
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deriváltjait (∇2𝜌) is tartalmazó funkcionálok használata, hiszen így – elméletileg - még 

pontosabban figyelembe vehető az inhomogenitás. A GGA-funkcionálokkal ellentétben – 

melyek általában egy-egy ∇𝜌-függő tagot foglalnak magukban a kicserélődésre és a 

korrelációra, és kevés empirikus paramétert tartalmaznak – a meta-GGA funkcionálok már 

igen összetett képlet alapján számítják 𝐸𝑥𝑐-t, és több tucat empirikus paraméterre épülnek. 

Utóbbiakat egy igen nagyméretű adatbázisra illesztik úgy, hogy az abban szereplő molekulák 

reaktivitását az adott funkcionál a lehető legpontosabban írja le. Népszerű meta-GGA 

funkcionál például a Truhlar és munkatársai által kifejlesztett „Minnesota”-módszercsaládba 

tartozó M06-L.92 Ennél a létrafoknál már hatványozottan megjelenik a paraméterillesztés 

hatása a minőségre: bár a cél majdnem minden esetben a széleskörű alkalmazhatóság, 

egyáltalán nem garantált a funkcionál pontossága, ha a vizsgált vegyület- vagy reakciótípus 

nincs megfelelően reprezentálva a paraméterek meghatározásához használt adatbázisban. Ezek 

alapján nem meglepő, hogy a fejlesztés másik ágon, az empirikus paraméterek nélküli meta-

GGA képletek felé is megindult, így született például a TPSS93 vagy a SCAN94 funkcionál. 

 Az előző két létrafokot extrapolálva egy további fejlesztési irány lehetne a harmadik és 

még magasabb rendű deriváltak funkcionálba építése, ez azonban jelentős számítástechnikai 

akadályokba ütközik.95 

 4. létrafok: Hibrid funkcionálok. A tapasztalat azt mutatja, hogy a számítási 

eredmények jelentős javulásával járhat, ha a kicserélődési tagba a Hartree-Fock kicserélődési 

funkcionált – amely pontosan leírná a kicserélődési energiát egy olyan hipotetikus rendszerben, 

ahol nincs elektronkorreláció - is „belekeverjük”.96 Ez a mennyiség a 𝜙𝑖 Kohn-Sham pályákból 

az alábbi módon adódik: 

𝐸𝑥
𝐻𝐹 = ∑ 𝛿𝑠𝑝𝑖𝑛,𝑖𝑗 ⟨𝜙𝑖(𝑟)𝜙𝑗(𝑟 ′)|

1
|𝑟 − 𝑟 ′|

𝜙𝑖(𝑟 ′)𝜙𝑗(𝑟)⟩

𝑖<𝑗

 (6) 

ahol 𝛿𝑠𝑝𝑖𝑛,𝑖𝑗 értéke 1, ha az i. és j. elektron azonos spinű, egyébként 𝛿𝑠𝑝𝑖𝑛,𝑖𝑗= 0. 

Az igen elterjedt B3LYP funkcionál,97 mely a kifejlesztése utáni években szinte egyeduralkodó 

volt a kvantumkémiában, az alábbi módon foglalja magában 𝐸𝑥
𝐻𝐹-et:  

𝑬𝒙𝒄
𝑩𝟑𝑳𝒀𝑷 =  𝑬𝒙

𝑳𝑫𝑨 + 𝒂𝟎(𝑬𝒙
𝑯𝑭 − 𝑬𝒙

𝑳𝑫𝑨) + 𝒂𝒙(𝑬𝒙
𝑩𝟖𝟖 − 𝑬𝒙

𝑳𝑫𝑨) +  𝑬𝒄
𝑽𝑾𝑵 + 𝒂𝒄(𝑬𝒄

𝑳𝒀𝑷 − 𝑬𝒄
𝑽𝑾𝑵) (7) 

ahol 𝑎0, 𝑎𝑥 és 𝑎𝑐 empirikus paraméterek, 𝐸𝑐
𝐿𝑌𝑃 pedig a Lee-Yang-Parr féle GGA-típusú 

korrelációs funkcionál.98 Itt érdemes megjegyezni, hogy bár a funkcionálokat az illesztett 

paraméterekkel együtt publikálják, a kvantumkémiai programokban manuálisan átállítható pl. 

a HF-kicserélődés aránya 𝐸𝑥-ben – bizonyos rendszerekre előfordulhat, hogy az 

alapértelmezett aránytól való eltérés növeli a pontosságot. További hibrid GGA-funkcionál a 
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PBE0, amely 3:1 arányban szerepel a PBE és HF kicserélődési energia (így a PBE-hez 

hasonlóan továbbrga sincs szükség paraméterillesztésre).99 Természetesen meta-GGA 

funkcionálókból szintén alkothatók hibrid változatok, ilyen például a TPSS-en alapuló 

TPSSh.100 

 A hibrid funkcionálok elektron-elektron távolság szerinti további parametrizálásával 

újabban távolságszeparált hibrid funkcionálokat is bevezettek. Ezek koncepciója azon a 

felismerésen alapszik, hogy a hosszú távú kicserélődési kölcsönhatást a HF-elmélet, míg a 

rövid távút a DFT írja le pontosabban. A (6)-ban és a kicserélődési funkcionálokban megjelenő 

1

|𝑟−𝑟′|
 operátort egy ω paraméter bevezetésével az alábbi összeg szerint is felírhatjuk: 

1

|𝑟 − 𝑟 ′|
=

𝑒𝑟𝑓(𝜔|𝑟 − 𝑟 ′|)

|𝑟 − 𝑟 ′|
+

𝑒𝑟𝑓𝑐(𝜔|𝑟 − 𝑟 ′|)

|𝑟 − 𝑟 ′|
 (8) 

A fenti kifejezésben erf és erfc a Gauss-féle hibafüggvényt, illetve annak komplementerét 

jelölik. Kis |𝑟 − 𝑟 ′| távolságok esetén az első, míg nagy |𝑟 − 𝑟 ′| távolságok esetén a második 

tag hanyagolható el, ezért az összeg első tagját a hosszú távú (Long Range, LR), második tagját 

pedig a rövid távú (Short Range, SR) kölcsönhatások leírásánál használják 
1

|𝑟−𝑟′|
 helyén.  

 A távolságszeparált hibrid funkcionálok közé tartozik az ωB97X,101 amely az alábbi 

séma szerint állítja össze a kicserélődést a B97 GGA-típusú kicserélődési funkcionál102 és a 

HF-kicserélődés felhasználásával (𝑐𝑟 empirikus paraméter): 

𝐸𝑥
ωB97X =  𝐸𝑥

𝐻𝐹,𝐿𝑅 + 𝑐𝑟𝐸𝑥
𝐻𝐹,𝑆𝑅 +  𝐸𝑥

𝐵97,𝑆𝑅
   (9) 

(Létezik egy hasonló, ún. ωB97 funkcionálváltozat is, ahol a 𝑐𝑟𝐸𝑥
𝐻𝐹,𝑆𝑅

 tagot elhagyják, de 

érdekes módon ez általában jelentősen ront a számítási eredményeken.101)  

 5. létrafok: Kettős hibrid funkcionálok. A DFT-hierarchia tetején helyet foglaló 

legújabb típusú funkcionálok már nemcsak a kicserélődési tagban tartalmaznak 

hullámfüggvény (Hartree-Fock)-elméletből átvett energiajárulékot, hanem a korrelációs tagban 

is.103 Az első ilyen formula a 2006-ban kifejlesztett B2PLYP volt,104 mely B3LYP 

továbbfejlesztésének tekinthető (a (7)-ben szereplő mennyiségeken kívül a B2PLYP egy Kohn-

Sham pályákból számított másodrendű Møller-Plesset energiaperturbációt105 is tartalmaz a 

korrelációs energia részeként). A jelen dolgozatban tanulmányozott rendszerekre azonban a 

perturbáció kiszámítása - bár jelentősen javíthatna az eredmények minőségén – a rendkívül 

nagy erőforrásigény miatt nem célravezető. 
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3.2.3. Az elektronikus energia számításának jellemző korrekciói 

 

3.2.3.1. Empirikus diszperziókorrekció 

 

 Nagyobb méretű molekulák esetén az egyes molekularészek között fellépő diszperziós 

kölcsönhatások energiajáruléka már igen jelentős, ami megköveteli egy újabb energiatag 

(𝐸𝑑𝑖𝑠𝑧𝑝) bevezetését a funkcionálokba. A ma legelterjedtebb diszperziókorrekciós módszert 

Grimme és munkatársai dolgozták ki; az általuk javasolt igen kis számításigényű formula,106 

mely alakjában a klasszikus Lennard-Jones potenciált107 követi:    

𝐸𝑑𝑖𝑠𝑧𝑝 = − ∑ ∑ 𝑠𝑛

𝐶𝑛
𝐼𝐽(𝐶𝑁𝐼 , 𝐶𝑁𝐽)

𝑅𝐼𝐽
𝑛

𝐼𝐽 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑚𝑎𝑔−𝑝á𝑟𝑛=6,8,10,…

𝑓𝑑𝑎𝑚𝑝,𝑛(𝑅𝐼𝐽) (10) 

ahol az 𝑠𝑛 paraméterek az alkalmazott DFT-funkcionáltól függő skálafaktorok,  𝑅𝐴𝐵 a két 

éppen kiválasztott atommag (I és J) közti távolság, 𝐶𝑛
𝐴𝐵pedig az IJ atompárhoz tartozó 

univerzális (DFT-funkcionáltól független) diszperziós koefficiens, melyet kísérleti adatokhoz 

való illesztéssel határoztak meg minden lehetséges kémiaielem-párosra. Az újabb modellekben 

𝐶𝑛
𝐴𝐵 már nemcsak „I” és „J” rendszámától, hanem a molekulán belüli koordinációs számtól 

(CN) is függ, melyet a geometriából határoz meg a program. Arról, hogy kis atomtávolságok 

esetén ne vezessen számottevő hibához a diszperziós korrekciónak ez az egyszerű módja (azaz 

ne mínusz végtelenhez tartson 𝐸𝑑𝑖𝑠𝑧𝑝, ha 𝑅𝐴𝐵 a 0-hoz közelít), az 𝑓𝑑𝑎𝑚𝑝,𝑛 csillapítófüggvények 

gondoskodnak. 

 Korábban az ún. „zéró csillapítást” alkalmazták széles körben – ekkor a 

csillapítófüggvény alakja:108  

𝑓𝑑𝑎𝑚𝑝,𝑛(𝑅𝐼𝐽) =
1

1 + 6 (𝑠𝑟,𝑛

𝑅𝐼𝐽
0

𝑅𝐼𝐽
)

𝛼𝑛
 

(11) 

ahol az  𝑠𝑟,𝑛 értékek a (10)-ben megjelenő 𝑠𝑛-hez hasonlóan funkcionálfüggőek, a többi 

paraméter (az 𝑅𝐴𝐵
0  határtávolságok és az 𝛼𝑛/ csillapításszabályzó faktor) viszont univerzális. 

Látható, hogy 𝑓𝑑𝑎𝑚𝑝,𝑛 bevezetésével kis 𝑅𝐴𝐵 esetén 𝐸𝑑𝑖𝑠𝑧𝑝 értéke 0-hoz tart.  

 A diszperziókorrekció képlete a fentiek szerint bármely funkcionál kiegészítésére 

felhasználható. Ha megfelelő minőségű adatbázis áll rendelkezésünkre 𝐶𝑛
𝐴𝐵 és 𝑅𝐴𝐵

0  értékekből, 

csupán az 𝑠𝑛és 𝑠𝑟,𝑛 értékeket kell a funkcionál tulajdonságaihoz igazítani. Ezen az elven 

felépített zéró csillapítású diszperziókorrigált funkcionál például az ωB97X-ből származtatott 

ωB97X-D3.101 
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 A 2010-es években terjedt el a Becke-Johnson (BJ) féle csillapítás, melynek 

jellegzetessége, hogy a diszperziós energia értéke 𝑅𝐴𝐵 = 0-nál nem zérus, hanem egy véges 

érték.109 A diszperziós energiatag a Grimme által javasolt D3(BJ) formula szerint:110    

𝐸𝑑𝑖𝑠𝑧𝑝
𝐷3(𝐵𝐽)

= − ∑ ∑ 𝑠𝑛

𝐶𝑛
𝐼𝐽(𝐶𝑁𝐼 , 𝐶𝑁𝐽)

𝑅𝐼𝐽
𝑛 + (𝑎1𝑅𝐼𝐽

0 + 𝑎2)𝑛
𝐼𝐽 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑚𝑎𝑔−𝑝á𝑟𝑛=6,8

 (12) 

    A D3(BJ) korrekciót, mely a zéró csillapításúnál hatékonyabbnak bizonyult, napjainkra már 

számos funkcionálra elérhetővé tették (az 𝑠𝑛, 𝑎1 és 𝑎2 funkcionálfüggő paraméterek 

optimalizálásával), és alkalmazása rutinszerűvé vált.  

    

3.2.3.2. Oldószerhatás 

 

 Amennyiben a vizsgált molekuláris rendszer nem gázfázisban, hanem oldott állapotban 

van, az elektronikus energia értékét az oldószermolekulák jelenléte is jelentősen befolyásolja. 

Ezt legkézenfekvőbb módon úgy lehetne figyelembe venni, hogy a koordinációs szférát alkotó 

oldószermolekulákat is a – kvantumkémia egyenleteivel tanulmányozott - rendszer részének 

tekintjük (explicit oldószer-modellezés), ez azonban rendkívüli módon megnövelné a számítási 

igényt. Emiatt a kvantumkémiában az implicit modellezés az elterjedtebb, ahol az oldószer 

folytonos közegként jelenik meg, melynek a vákuumétól eltérő relatív permittivitása (휀) 

hatással van a molekula polarizálhatóságára, így pedig a számítandó elektronikus energiára is. 

Kompromisszumként még az implicit-explicit modellezés jöhet szóba, ahol a legerősebb 

kölcsönhatást kialakító oldószermolekulá(ka)t – mely(ek) általában kémiai reakciópartner(ek) 

- explicit módon kezeljük, a többit pedig implicit módon vesszük figyelembe.111       

 Az oldott molekula és az oldószer közti határfelületi kölcsönhatások szimulációjához 

az implicit oldószermodellek többségében egy rácsot definiálnak a molekula felszínén, 

amelynek minden pontjába egy ponttöltést helyeznek.95 Ezek nagyságát az határozza meg - 

amennyiben az oldószert vezetőszerű polarizálható folytonos közegnek tekintjük (Conductor-

like Polarizable Continuum Model, CPCM) -, hogy a magok helyzetéből és az 

elektronsűrűségből számítható molekuláris potenciál (�̂�𝑚𝑜𝑙), valamint a 𝑞𝑖  ponttöltésekből 

eredő 𝑉𝑖 külső potenciálok összege (�̂�𝑠𝑧𝑜𝑙) a határfelület minden egyes r pontjában kiejtik 

egymást:112 

�̂�𝑚𝑜𝑙(𝒓) + �̂�𝑠𝑧𝑜𝑙(𝑞𝑖, 𝒓) = �̂�𝑚𝑜𝑙(𝒓) + ∑ 𝑉𝑖(𝑞𝑖, 𝒓)

ℎ𝑎𝑡á𝑟𝑓𝑒𝑙ü𝑙𝑒𝑡

𝑖

= 0 (13) 

Ez a feltételezés szigorúan véve csak végtelen nagy permittivitású oldószerre lenne pontos, de 
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a számítástechnikai előnyök (az energiagradiensek egyszerű számítása) felülmúlják a közelítés 

pontatlanságából eredő – és a modell egyes oldószerekre történő megfelelő parametrizálásával 

részben kiküszöbölhető – hátrányokat.   

    Az oldószer hatása a CPCM modellben egy skálafaktorként jelenik meg: nem 

közvetlenül a (13)-ból származó 𝑞𝑖 töltésmennyiségeket használják, hanem az 
−1

𝑞𝑖 skálázott 

töltéseket. A (3) Kohn-Sham egyenletek megoldását az oldószerhatás annyiban változtatja 

meg, hogy a Kohn-Sham operátort kiegészítjük egy 
1

2
�̂�𝑠𝑧𝑜𝑙 (

−1
𝑞𝑖, 𝒓) taggal (az 

1

2
-es szorzót 

az indokolja, hogy az oldáskor felszabaduló energiamennyiség fele az oldószer 

polarizációjához szükséges munkát fedezi). Ekkor az SCF-konvergencia után a DFT-vel 

számított energia – mivel a folytonos szolvatációs modellek esetén állandó hőmérsékletet és 

nyomást feltételezünk - az elektronikus szolvatációs szabadentalpiával (∆𝐺𝑠𝑧𝑜𝑙,𝑒) bővül 

(tekintve, hogy a végső cél a szabadentalpia-változások meghatározása, a CPCM modellnek 

ez a tulajdonsága nem jelent problémát).112   

 A vákuumból oldószerbe történő áthelyezés teljes szabadentalpiájának 

meghatározásához a �̂�𝑠𝑧𝑜𝑙 által leírt elektronikus effektusok mellett egyéb járulékok 

kiszámítása is szükséges: ilyen a szolvatált molekula és az oldószer közti diszperziós 

szabadentalpia (∆𝐺𝑠𝑧𝑜𝑙,𝑑), a molekulaalakú üreg létrehozásához szükséges kavitációs 

szabadentalpia(∆𝐺𝑠𝑧𝑜𝑙,𝑘), illetve a hidrogénhíd-kötésekből eredő szabadentalpia (∆𝐺𝑠𝑧𝑜𝑙,𝐻). 

Ezek összegét az implicit oldószermodellek a határfelület nagyságából (A) származtatják, 

lineáris összefüggés alapján:113 

∆𝐺𝑠𝑧𝑜𝑙,𝑑 + ∆𝐺𝑠𝑧𝑜𝑙,𝑘+∆𝐺𝑠𝑧𝑜𝑙,𝐻 = 𝛼𝐴 + 𝛽  (14) 

ahol α és β az adott oldószerhez illesztett paraméterek. 

 A CPCM-hez hasonló formalizmussal dolgozik a sűrűségalapú oldószermodell 

(Solvation Model based on Density, SMD) is; a két módszer a határfelület megszerkesztésének 

módjában különbözik, ezenfelül az SMD különlegessége, hogy (14)-ben atomi felületekkel (és 

nem a molekula teljes felületével) dolgozik, és az egyes atomi hozzájárulásokat összegzi.114 

 

3.2.3.3. Nulladrendű relativisztikus korrekció (ZORA) 

 

 Amennyiben nehezebb elemeket (pl. átmenetifémeket) tartalmazó rendszerek 

reaktivitásának tanulmányozása a cél, nem hanyagolhatjuk el a relativisztikus effektusokat. Bár 

a KS-DFT alapvetően nemrelativisztikus módszer, léteznek olyan közelítések, amelyekkel a 
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nehéz atommagok közelében tartózkodó elektronok különleges viselkedése is figyelembe 

vehető a Kohn-Sham egyenletek kisebb módosítása révén.115 

 A van Wüllen által javasolt nulladrendű relativisztikus közelítés (Zeroth Order 

Relativistic Approximation, ZORA)116, melyet korábban már alkalmaztak Peters-

nitrogenázokkal rokon fémkomplexek számításos kémiai vizsgálatára,117 azon alapul, hogy a 

−
1

2
∇2 kinetikus operátor helyére a 

(−𝑖∇)
𝑐2

2𝑐2 − 𝑉𝑒𝑓𝑓(𝑟𝑖)
(−𝑖∇) 

kifejezés kerül, ahol 𝑉𝑒𝑓𝑓 az elektronra ható külső potenciál (mely (3) alapján Coulomb-

potenciálokból, valamint kicserélődési-korrelációs potenciálból tevődik össze). Látható, hogy 

ez a módosítás az atommagok közvetlen környezetében (elegendően nagy 𝑉𝑒𝑓𝑓 esetén) okoz 

számottevő változást, távolabb viszont a klasszikus Kohn-Sham egyenleteket kapjuk vissza. A 

gyakorlatban a számítások egyszerűsítése céljából a relativisztikus kinetikus operátorban 

szereplő 𝑉𝑒𝑓𝑓-et nem a pontos elektronsűrűségből, hanem egy modell elektronsűrűségből 

számítják ki. Utóbbit egy pontos relativisztikus számítások eredményeiből összeállított atomi 

sűrűségfüggvény-könyvtár felhasználásával készíti el a program az adott molekulára (az így 

kapott modellsűrűség csak az atommagok környezetében írja le jól az elektroneloszlást, de 

éppen itt jelentősek a relativisztikus effektusok).   

 

3.2.4. Bázisfüggvény-készletek 

 

 A Kohn-Sham egyenletrendszer megoldása analitikusan nem lehetséges, ezért a 

számítások gyakorlati kivitelezése során a kvantumkémiai programok a 𝜙𝑖pályákat    

𝜙𝑖 = ∑ 𝑐𝑖𝑘

𝑚

𝑘=1

𝜒𝑘 (15) 

alakban keresik, ahol 𝜒1,𝜒2,…, 𝜒𝑚 egy előzetesen felvett bázisfüggvény-sorozat (röviden 

bázis).118 Bár a 𝜒𝑘 függvények alakjára nincs matematikai megkötés, a legcélravezetőbb olyan 

bázist alkalmazni, ami a vizsgált rendszert alkotó atomok atompályáit szimulálja.    

 Mivel a (15) szerinti lineáris kombinációval nem fejezhető ki tetszőleges 𝜙𝑖 függvény, 

a bázis kiválasztása alapvetően meghatározza a kvantumkémiai számítások eredményének 

minőségét; a bázis méretének emelésével nő a pontosság, de cserébe a gépidő-igény is 

megnövekszik.  

 A dolgozat alapját képező kutatás során kétféle bázisfüggvény-készletet alkalmaztunk.
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 A ZORA-def2-SVP bázis (ahol SV (Split Valence) a vegyértékpályák hasítására, azaz 

kettőzésére utal, a P pedig a pályák deriváltjait szimuláló polarizációs függvények jele) az 

Ahlrichs és munkatársai által bevezetett def2-SVP báziskészlet ZORA-ra optimalizált 

változata.119,120 A vizsgált átmenetifém-komplexek egyensúlyi geometriájának megkeresésére 

alkalmas, azonban a kémiai reakciók során bekövetkező energiaváltozások kiértékelésére már 

nem elegendő.      

 Az ugyanebbe a báziscsaládba tartozó ZORA-def2-TZVP bázis119,120 már 

háromszoros mennyiségű vegyértékpályát tartalmaz, azaz tripla zéta (TZ) minőségű, ami 

lehetővé teszi az energiaváltozások pontos kiszámítását is.  

 A def2 báziscsalád az általánosan használt sűrűségfunkcionálok esetén megbízhatóbb 

eredményeket ad, mint más forgalomban lévő báziscsaládok (pl. az Ahlrichs-csoport régebbi 

„def” báziscsaládja vagy a Pople-féle „G” bázisok).121 Az általunk választott bázisok további 

előnyös tulajdonsága, hogy létezik kifejezetten def2-re tesztelt és parametrizált segédbázis-

készlet (lásd a 3.2.5. fejezetben).  

   

3.2.5. A DFT-számítások gyorsítása: sűrűségillesztés (RI) és az RIJCOSX közelítés   

 

 A DFT-számítások kivitelezésekor a számítógép a gyakorlatban (3) és (15) alapján 

felépített mátrixegyenleteket old meg, amelyek sebességmeghatározó lépése a Coulomb-

taszításból, illetve - hibrid funkcionálok esetén - a Hartree-Fock-kicserélődésből származó ún. 

kételektron-integrálok kiértékelése. Ezek általános alakja: 

⟨𝜒𝛼(𝑟)𝜒𝛽(𝑟 ′)|
1

|𝑟 − 𝑟 ′|
𝜒𝛾(𝑟)𝜒𝛿(𝑟′)⟩ (16) 

Mivel ezt a műveletet minden lehetséges 𝜒𝛼, 𝜒𝛽, 𝜒𝛾, 𝜒𝛿 bázisfüggvény-kombinációra el kell 

végezni, a számítás időigénye a bázisfüggvények számának negyedik hatványával arányos 

(röviden N4 szerint skálázódik). Ez azt jelenti, hogy amennyiben semmilyen közelítést nem 

alkalmazunk a (16) kifejezések kiszámításakor, a biomimetikus nitrogenázokéhoz hasonló 

méretű rendszerek vizsgálata a pontossághoz elengedhetetlen TZ bázissal észszerűtlenül 

hosszú időbe telne.    

 A probléma egyik megoldása a sűrűségillesztés, vagy más névben RI (Resolution of 

Identity) közelítés.121 Kihasználva a Gauss-szabályt (két Gauss-függvény szorzata szintén 

Gauss-függvény), illetve azt, hogy r és r’ változók egymásba transzformálhatók (mivel 

mindkettő visszavezethető az x, y, z térbeli koordinátákra), a (16) négycentrumos integrál 

kétcentrumos alakba írható: 
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⟨𝜒𝛼(𝑟)𝜒𝛽(𝑟′)|
1

|𝑟 − 𝑟 ′|
𝜒𝛾(𝑟)𝜒𝛿(𝑟′)⟩ = ⟨K𝛼𝛽(𝑟𝛼𝛽)|

1

|𝑟𝛼𝛽 − 𝑟𝛾𝛿|
K𝛾𝛿(𝑟𝛾𝛿)⟩ (17) 

 A (17) kifejezés önmagában még nem tartalmaz közelítést; a számítást az könnyíti meg, 

hogy a K𝛼𝛽 típusú függvényszorzatokat egy előre felvett 𝜗𝑘′ segédbázis-készlet segítségével 

fejezzük ki: 

K𝛼𝛽 ≈ ∑ 𝜅𝑘′
𝛼𝛽

𝑚′

𝑘′=1

𝜗𝑘′ (18) 

 A (18)-ban szereplő 𝜅𝑘
𝛼𝛽

koefficienseket a számítás során úgy kell meghatározni, hogy 

a valódi K𝛼𝛽-tól való eltérés – adott segédbázis mellett – minimális legyen. Ehhez a művelethez 

háromcentrumos integrálok kiértékelése szükséges, így végső soron egy N3 skálázódású 

módszert nyerünk (ez a gyakorlatban 10-100-szor gyorsabb számításokat jelent). Sőt, újabban 

különféle algoritmikus trükkökkel sikerült a lineáris (N1) skálázódást is megközelíteni.122,123  

Természetesen így a segédbázis-függvények véges számából eredő hiba lehetőségével is 

számolni kell, ez azonban jól parametrizált segédbázisok esetén (ilyen például a SARC/J 

Coulomb-segédbázis, melyet kifejezetten a ZORA-def2 báziscsaládra fejlesztettek ki)124 a 

funkcionál hibájához képest elenyésző.       

 A tapasztalatok szerint nagy molekuláris rendszerek vizsgálatakor érdemes a Coulomb- 

és Hartree-Fock integrálokat külön-külön kiértékelni. Ekkor ugyanis a hibrid funkcionálok 

használhatóságát jelentősen korlátozza, hogy a kicserélődés számítása jóval kevésbé 

gyorsítható RI-vel, mint a Coulomb-tagé. Megoldásként Neese és munkatársai a COSX 

(„Chain Of Spheres eXchange”) algoritmust javasolták, melynek lényege, hogy HF-

kicserélődés esetén a (16) egyik változó szerinti integrálását analitikusan, a másik integrálást 

pedig numerikusan végzik el; utóbbit viszont nem az egész molekulára, csak egy rácspont-

halmazra, amely egy kis molekularészre terjed ki. Az analitikus integrálás a pontosságot 

garantálja, a numerikus műveletek bevitele pedig a lokalizációt (a távoli, közel zérus 

energiajáruléskkal rendelkező kölcsönhatások automatikus elhagyását), valamint a számítás 

párhuzamosíthatóságát (az egyes molekularészek szétoszthatók a processzorok között).125  

 

3.3. A szabadentalpia-számítás lépései (termokémia) 

 

3.3.1. Szabadentalpia-változások (ΔG) számítása 

  

 Az eddigiekben az elektronikus energia kiszámítását ismertettem, a kémiai reakciók 
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elemzéséhez azonban figyelembe kell venni az atommagok mozgását, valamint a lehetséges 

energiaszintek eltérő betöltöttségéből adódó entrópiát is. Ez a következő lépések alapján 

történik a kvantumkémiai számítás során:95 

 1. lépés: A geometria optimalizálása. A DFT-számítás eredményéül kapott 

elektronikus energia az atommagok elhelyezkedésétől függ. Mivel az adott molekuláris 

rendszer tulajdonságairól annak egyensúlyi (energetikailag legkedvezőbb) geometriája alapján 

nyerhetünk információt, az első lépés ennek a geometriának a megkeresése.   

 A molekulák egyensúlyi szerkezeteinek megfelelő pontok a potenciálfelület ( 𝐸𝑒(𝑟𝑛) 

függvény, ahol a független változók az atommagok 𝑟𝑛 koordinátái) lokális minimumhelyein 

találhatóak. Ha a kezdetben betáplált 𝑟𝑛 magkonfiguráció mellett kiszámítottuk az 

elektronenergiát – a beprogramozott módszerrel és bázissal -, az optimalizálás egy új szerkezet 

beállításával és az új elektronenergia meghatározásával folytatódik, tehát „feltérképezzük” a 

felületet a stacionárius pont eléréséig.  

 A kvantumkémiai programok optimalizálási algoritmusai természetüknél fogva csak a 

kiindulásként felvett szerkezethez legközelebb eső konformert (lokális minimumhelyet) 

képesek megtalálni, ezért konformációanalízis nélkül sohasem lehetünk biztosak abban, hogy 

az optimalizálás eredménye a szabadentalpia-számítások szempontjából releváns legstabilabb, 

domináns konformernek felel-e meg. Ezt a problémát - amely az EP3Fe-származékok esetén a 

foszfinkarok izopropil szubsztituenseinek egymáshoz képesti helyzetében nyilvánul meg - 

jelen kutatás során úgy hidaltuk át, hogy a Peters-csoport által közzétett röntgenszerkezetek 

konformációiból indítottuk az optimalizálásokat. Mivel az összes, röntgendiffrakcióval 

karakterizált intermedierben megegyezett az izopropilcsoportok térállása,54,57,74 feltehetően 

nem követünk el nagy hibát, ha ezt az elrendeződést általánosan érvényes domináns 

konformációnak tekintjük.  

 A szabadentalpia-számítás az eddigiek alapján a (várhatóan) legalacsonyabb energiájú 

konformer alapállapotából indul ki. Ebben a – kvantumkémiában általánosan bevett – 

megközelítésben tehát elhanyagoljuk a többi konformer, valamint a gerjesztett állapotok 

energia- és entrópiajárulékait, amelyek kiszámítása a több száz tanulmányozandó szerkezet 

miatt észszerűtlenül hosszú időbe telne. 

 2. lépés: A magmozgások kiszámítása és az energia termikus korrekciója. Az 

elektronikus energia mellett a molekulák belső energiájához (𝑈) a transzlációs, rotációs, és 

vibrációs magmozgások járulnak hozzá; egy újabb közelítést bevezetve feltételezzük, hogy a 

háromféle magmozgás teljesen elkülönül (tehát például a forgás nem csatol a 
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molekularezgéssel, ezért leírható merev rotorokkal): 

𝑈 = 𝐸𝑒 +  𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑧 + 𝐸𝑟𝑜𝑡 + 𝐸𝑣𝑖𝑏  (19) 

 Ekkor az egy molekulára eső transzlációs és rotációs tagok (J/molekula egységben) a 

Boltzmann-statisztika alapján könnyen számíthatók:  

𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑧 =
3

2
𝑘𝐵𝑇 (20) 

  

𝐸𝑟𝑜𝑡 =
3

2
𝑘𝐵𝑇 

(21) 

 A vibrációs energiához elsőként a molekula normálrezgéseinek frekvenciáit határozzák 

meg a harmonikus oszcillátor modell alapján. Ebben az általánosan alkalmazott közelítésben 

paraboloid alakú 𝐸𝑒(𝑟𝑛) potenciálfelületet feltételeznek az egyensúlyi geometria 

környezetében: 

𝐸𝑒(𝑟𝑛) ≈
1

2
∑ ∑ 𝐇𝐼𝐽

𝑞

3𝑁

𝐽=1

3𝑁

𝐼=1

𝑞𝐼𝑞𝐽 (22) 

Itt 𝑯𝑰𝑱
𝒒

 az elektronikus energia q-k szerinti második deriváltjait tartalmazó, N atom esetén 

3N×3N-es Hess-mátrix IJ-edik eleme; q pedig az adott atommag tömegének gyökével súlyozott 

X, Y, vagy Z – egyensúlyi helyzettől mért – Descartes-féle magkoordináta.  

 A (22) egyenlet megfelelő koordinátatranszformációval egyszerűbb alakra hozható; 

ebben az esetben a 𝑯𝒅
𝒒
 Hess-mártix diagonális. A molekularezgéseket 3N darab ún. 

normálrezgésre bontjuk (𝑄𝐾 koordinátákkal), amelyek mindegyikében részt vesz az összes 

atom: 

𝐸𝑒(𝑟𝑛) ≈
1

2
∑ 𝐇𝑑,𝐾𝐾

𝑞

3𝑁

𝐾=1

𝑄𝐾
2  (23) 

 A 3N darab 𝜈𝐼 normálfrekvencia a diagonalizált Hess-mátrix elemeiből (mint rezgési 

erőállandókból) a klasszikus mechanikából ismert 

𝜈𝐼 =
1

2𝜋
√𝐇𝑑,𝐼𝐼

𝑞
 (24) 

formulával kapható meg. A potenciálfelület stacionárius pontjaiban 6 normálfrekvencia* zérus 

(a számítások numerikus hibái miatt természetesen csak közelítőleg zérus). A többi érték 

jellemzi a stacionárius pont jellegét: k darab imaginárius normálfrekvencia k-adrendű 

 
* Lineáris molekulák esetén csak 5 normálfrekvencia zérus. (Ekkor ugyanis a 3 transzlációs szabadsági fok 

mellett nem 3, hanem csak 2 rotációs szabadsági fokkal rendelkezik a molekula.) 
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nyeregpontot jelent. 

 A (23) paraboloid potenciált a (25) rezgési Schrödinger-egyenletbe 

(𝐸𝑒(𝑟𝑛) − ∑
1

2𝑀𝐼
∇I

2

𝐼

) 𝛹𝑛(𝑟𝑛) = (𝐸𝑒(𝑟𝑛) + 𝐸𝑛)𝛹𝑛(𝑟𝑛) (25) 

helyettesítve megkapjuk az egyes rezgési energiaszintek (𝐸𝑛) elhelyezkedését, amelyeket az 

adott hőmérsékletre jellemző Boltzmann-eloszlással súlyozva az alábbi képlet adódik a 

vibrációs energiára: 

𝐸𝑣𝑖𝑏 = ∑ (
ℎ𝜈𝐼

2
+

ℎ𝜈𝐼

𝑒ℎ𝜈𝐼/𝑘𝐵𝑇 − 1
)

3𝑁−6

𝐼=1

 (25) 

 

 3. lépés: Entalpia számítása. Az entalpia (H) definíció szerint a  

𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉  (26) 

képlettel származtatható a belső energiából. Ideális gázok esetén ez azt jelenti, hogy a 

molekuláris entalpia az 𝑈 + 𝑘𝐵𝑇 összeggel egyenlő. Egyéb általánosan alkalmazható közelítés 

híján a 𝑘𝐵𝑇 entalpiakorrekciót használják szolvatált rendszerek esetén is (a tipikus homogén 

fázisú kémiai reakcióra számított 𝛥𝐻 és 𝛥𝑈 értékek olyan közel esnek egymáshoz, hogy ez az 

egyszerűsítés nem tekinthető számottevő hibaforrásnak). 

 4. lépés: Szabadentalpia számítása. A szabadentalpia definíció szerint a  

𝐺 = 𝐻 − 𝑇𝑆  (27) 

képlettel származtatható az entalpiából, tehát a szabadentalpia-számítás utolsó lépése a 

molekuláris entrópia (S) meghatározása. A rendszer entrópiája – az energiához hasonlóan - 

transzlációs, rotációs, vibrációs és elektronikus járulékokból tevődik össze az alábbi, merev 

rotor és harmonikus oszcillátor közelítéseken alapuló képletek szerint (J/K/molekula 

egységben, ha az egyes mennyiségeket az SI szerint helyettesítjük be):126 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑧 = 𝑘𝐵 {
5

2
+ 𝑙𝑛 [(

2𝜋𝑀𝑘𝐵𝑇

ℎ2
)

3/2

𝑉𝑚𝑜𝑙]} (28) 

𝑆𝑟𝑜𝑡 = 𝑘𝐵 {
3

2
+ 𝑙𝑛 [

𝜋 (
8𝜋𝑘𝐵𝑇

ℎ2 )
3/2

(𝐼𝐴𝐼𝐵𝐼𝐶)1/2

𝜎
]} (29) 

𝑆𝑣𝑖𝑏 = 𝑘𝐵 ∑ {(
ℎ𝜈𝐼

𝑘𝐵𝑇
𝑒ℎ𝜈𝐼/𝑘𝐵𝑇 − 1)

−1

− 𝑙𝑛(1 − 𝑒−ℎ𝜈𝐼/𝑘𝐵𝑇)}

𝐼

 (30) 

𝑆𝑒𝑙 = 𝑘𝐵ln (𝑔) (31) 
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ahol 𝑀 a molekula tömege, 𝑉𝑚𝑜𝑙 az egy molekulára eső térfogat (az ideális gázokra levezetett 

értékkel közelítve), az 𝐼𝐴, 𝐼𝐵, 𝐼𝐶  változók a fő tehetetlenségi nyomatékok, 𝜎 a szimmetriát 

jellemző szám, 𝑔 pedig az elektronikus alapállapot degenerációfoka.     

 5. lépés: A kémiai reakció teljes szabadentalpia-változása. A fentiek szerint kapott 

molekuláris szabadentalpiákat a kémiai egyenlet szerint összegezve kiszámíthatjuk bármely 

reakció moláris szabadentalpia-változását (ΔG).  

∆𝐺 = ∑ 𝐺𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘 − ∑ 𝐺𝑘𝑖𝑖𝑛𝑑𝑢𝑙á𝑠𝑖 (32) 

Nem kerülhetjük meg azonban azt a tényt, hogy a kvantumkémiai programok a termokémiai 

mennyiségek kiszámításakor ideális gáz állapotot feltételeznek. Ez főként az entrópiában okoz 

pontatlanságot abból adódóan, hogy mind a valós (kísérletekben alkalmazott), mint a standard 

(ΔG0-val és az egyensúlyi állandóval kapcsolatban álló) oldatfázisú koncentrációk jelentősen 

különböznek az ideális gáztörvény szerinti c = p/RT koncentrációtól. Standard állapotra, vagy 

tetszőleges cx koncentrációviszonyra a (32)-ből közvetlenül kapott „nyers” ΔG az alábbi 

képlettel számítható át, a hígításból vagy töményítésből származó TΔS tag hozzáadásával:127   

∆𝐺(𝑐𝑥) = ∆𝐺 (𝑐 =
𝑝

𝑅𝑇
) + 𝑇∆𝑆 (𝑐 =

𝑝

𝑅𝑇
→ 𝑐𝑥) = ∆𝐺 (𝑐 =

𝑝

𝑅𝑇
) + 𝑅𝑇𝑙𝑛

𝑄(𝑐𝑥)

𝑄 (𝑐 =
𝑝

𝑅𝑇
)
 (33) 

ahol a zárójelbe tett értékek a kiindulási- és végtermékek koncentrációját jelölik, 𝑄 pedig a 

koncentrációkkal felírt reakciókoordináta.  

 A (33) korrekción felül észszerű lenne figyelembe venni valamilyen módon azt is, hogy 

a transzláció és rotáció oldatfázisban gátolt. Javasolták például a transzlációs és rotációs 

entrópiatag teljes elhagyását,128 illetve a molekuláris szabadentalpia 𝐺 = 𝐻 − 0,5𝑇𝑆 képlet 

szerinti számítását.129 Ezek közül azonban egyik korrekcióról sem bizonyított, hogy javítja az 

oldatreakciók szabadentalpia-változásának pontosságát,130 így kutatásunk során mi sem 

alkalmaztuk őket.          

 

3.3.2. Aktiválási szabadentalpiák (ΔG‡) számítása  

 

3.3.2.1. Átmenetiállapot-elmélet 

 

 A kvantumkémiában az aktiválási szabadentalpiát az esetek többségében az 

átmenetiállapot-elméletből számítjuk:81 megkeressük a kiindulási- és végállapot közti 

elsőrendű nyeregpontot a potenciálfelületen, és elvégezzük a kapott szerkezetre a (19)-(33) 

szerinti termokémiai analízist. Az aktiválási szabadentalpia ezek után az átmeneti állapot 
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(Transition State, TS) szabadentalpiájából (32)-höz hasonlóan adódik:    

∆𝐺‡ = 𝐺𝑇𝑆 − ∑ 𝐺𝑘𝑖𝑖𝑛𝑑𝑢𝑙á𝑠𝑖 (34) 

 A standard állapotra való átváltás, valamint a koncentrációfüggés figyelembevétele itt 

is a (33) szerinti korrekcióval lehetséges. 

 Megjegyzendő, hogy mivel az optimalizálás számos elsőrendű nyeregpontban 

végződhet, minden esetben meg kell győződni arról, hogy a kapott szerkezet valóban a keresett 

TS-nek felel-e meg. Ennek legegyszerűbb módja, hogy vizualizáljuk az imaginárius 

frekvenciájú (azaz negatív erőállandójú) normálrezgéshez tartozó magmozgásokat, melyek a 

valódi TS esetén az adott kémiai transzformáció reakciókoordinátája mentén történnek. 

 A biomimetikus nitrogénfixálás TS-alapú modellezésének nehézsége, hogy a 

reakcióhálózatában számos olyan elemi lépés fordul elő, ahol a kiindulási- és végállapot 

spinállapota nem egyezik meg. Ezeket a formálisan spin-tiltott reakciókat a nemadiabatikus 

átmenetiállapot-elmélettel lehetne pontosan kezelni, amelyhez ismernünk kell az egyes 

spinállapotokhoz tartozó potenciálfelületek legalacsonyabb energiájú kereszteződési 

pontjainak (Minimal Energy Crossing Point, MECP) geometriáját, továbbá a felületek közti 

átmenet valószínűségét.131,132 Egy komplex reakcióhálózat esetén ez kivitelezhetetlenül sok 

további számítást jelentene. Emiatt azt a megközelítést alkalmaztuk, hogy az átmeneti 

állapotokat több spinállapotban is kiszámítottuk, és feltételeztük, hogy ezek közül a 

legalacsonyabb szabadentalpiájú határozza meg a reakció sebességét.  Ellenőrzésképpen a 

reakcióhálózat kulcslépéseire MECP-vizsgálatokat is végeztünk, és érvényesnek találtuk az 

előbbi állítást. (Lásd a [T3] publikáció függelékének S17-S18. táblázatait.) Hasonló módon, 

több spinállapotban kiszámítottuk az átmeneti állapotot egyes spin-megengedett elemi 

reakciókra is; ezekben az esetekben kizártuk a kettős spinállapot-váltással járó alternatív 

reakcióutak („multi-state reactivity”)133 lehetőségét. ([T3] publikáció, függelék, S21. táblázat.)  

   

3.3.2.2. Marcus-elmélet 

 

 Elektrontranszfer folyamatok esetén – mivel az elektronok gyakorlatilag a magoktól 

függetlenül mozognak – nem definiálható reakciókoordináta, ezért ennél a reakciótípusnál az 

átmenetiállapot-elmélet helyett a Marcus-egyenletből számítottuk az aktiválási gátakat. Ennek 

alapján a gát közvetlen kapcsolatban áll a termodinamikával:134   

∆𝐺‡0 =
(𝛥𝐺 + 𝜆𝑖𝑠 +  𝜆𝑜𝑠)2

4(𝜆𝑖𝑠 + 𝜆𝑜𝑠)
 (35) 
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 ∆𝐺‡0 meghatározásához ismernünk kell a kémiai kötések átrendeződéséből adódó belső 

(Inner Sphere) reorganizációs energiát (𝜆𝑖𝑠), továbbá az oldószermolekulákból álló koordináció 

szféra átrendeződését leíró külső (Outer Sphere) reorganizációs energiát (𝜆𝑜𝑠). Jelen 

dolgozatban KC8 redukálószerrel számoltuk ki a gátakat, amely feltételezhetően elektródként 

viselkedik. Ennek megfelelően – amennyiben közel gömb alakúnak tekintjük KC8 

reakciópartnerét, amely a grafén felszínnel való érintkezéskor veszi fel az elektront - a 

reorganizáció felírható, mint:135–137  

𝜆𝑖𝑠 =
1

2
(𝐸𝑒,𝑔á𝑧(𝐴−|𝐴) − 𝐸𝑒,𝑔á𝑧(𝐴|𝐴) + 𝐸𝑒,𝑔á𝑧(𝐴|𝐴−) − 𝐸𝑒,𝑔á𝑧(𝐴−|𝐴−)) (36) 

 

és 

𝜆𝑜𝑠 = (
1

𝑛2
−

1

휀
)

𝑒2

4𝑟
 (37) 

ahol 𝐸𝑒,𝑔á𝑧(𝑋|𝑌) az Y geometriához tartozó gázfázisú (azaz oldószerhatás nélkül számított) 

elektronikus energia az X-nek megfelelő spinnel és multiplicitással számítva, A az 

elektronakceptor jele (mely az elektront felvéve A- termékké alakul), n és 휀 az oldószer 

törésmutatója és permittivitása, e az elemi töltés, r pedig az elektronakceptor gömbekvivalens 

sugara (utóbbit az oldószerhatás számításakor a  GEPOL algoritmus által kialakított molekula-

oldószer határfelület138 nagyságából számítottuk ki). 

 A (35)-ben szereplő termodinamikai adat (ΔG) KC8 elektrondonor esetén nem 

számítható közvetlenül DFT-vel, mivel a káliumgrafit szerkezete nehezen modellezhető. 

Emiatt ΔG-t először egy molekuláris redukálószerrel, a dekametilkobaltocénnel (Cp*2Co) 

határoztuk meg, majd a KC8 és Cp*2Co közti kísérletileg megállapított standardpotenciál-

különbség58 alapján számítottuk át az elektrontranszfer termodinamikai hajtóerejét KC8-ra.      

 

3.4. Az átmenetifém-komplexek számításos kémiai modellezésének 

problémái és lehetséges megoldások  

 

 A biomimetikus nitrogénfixáláséhoz hasonló komplexitású, átmenetifém-

komplexekből álló reakcióhálózat modellezése még a számítástechnikai mai szintjén sem 

számít rutineljárásnak. Nehézkessé teszik ugyanis az ismertetett kvantumkémiai eljárások 

alkalmazását, illetve a számítások beküldésének automatizálását az alábbi, kifejezetten 

átmeneti-komplexeknél jelentkező problémák.  
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3.4.1. Jahn-Teller torzulás 

  

 A Peters-komplexek és a belőlük származtatható katalitikus intermedierek – szerkezeti 

képletük alapján - háromfogású szimmetriatengelyt tartalmaznak. Amennyiben a ligandumtér-

elmélet alapján két, egymáshoz közeli energiájú d-pálya eltérő betöltöttségű (ilyen többek 

között a Függelék F4-F5. ábrái alapján a +1 oxidációs állapotú SiP3Fe-N2 vagy BP3Fe-N2
+), a 

Jahn-Teller effektus megtöri a C3 szimmetriát, így a várt geometria torzult (az Fe-P távolságok, 

illetve a P-Fe-P szögek egymástól eltérőek).76,139 Annak érdekében, hogy a geometria-

optimalizálás biztosan helyes szerkezetet találjon meg ezekben az esetekben is, a Jahn-Teller 

hatást már eleve magában foglaló röntgenszerkezetekből indítottuk a számításokat, ha az 

rendelkezésre állt az irodalomban. A [T3] publikáció függelékében megtalálható geometria-

optimalizálási tesztek (S7.táblázat) eredményei megerősítik, hogy a kapott geometriák 

tartalmazzák a várt torzulást.  

 

3.4.2. Multireferencia-karakter 

 

 Számításaink során szinglett spinállapotok modellezésére a 𝜙𝑖 pályák kétszeres 

betöltöttségét feltételező megkötéses Kohn-Sham (Restricted Kohn-Sham, RKS) 

formalizmust, egyéb spinállapotok modellezésére pedig megkötés nélküli Kohn-Sham 

(Unrestricted Kohn-Sham, UKS) formalizmust alkalmaztunk. Ezek mindegyike 

egydetermináns-módszernek minősül, azaz egyetlen elektronkonfiguráció jellemzésére 

alkalmasak. 

 Átmenetifém-komplexek esetén azonban előfordulhat, hogy egyetlen betöltési 

konfiguráció (azaz egyetlen referencia-determináns) nem írja le megfelelően az adott 

molekuláris rendszer elektronszerkezetét. Tipikusan ilyen multireferenciás problémák a két, 

eltérő pályán elhelyezkedő, egymással ellentétes spinű (α, β) elektront tartalmazó nyílt héjú 

szinglett állapotok. Ezek lehetséges α(1)β(2) és β(1)α(2) referencia-konfigurációi - a 

szimmetria külső beavatkozással történő megbontása (Broken Symmetry, BS számítás) nélkül 

- RKS és UKS formalizmussal sem kaphatóak meg a (3) szerinti iteráció eredményeként. 

Vizsgálataink során ennek ellenére nem futtattunk BS-DFT számításokat, mivel a Peters-

csoport szinglett-triplett átmeneteket vizsgáló kísérletei140 alapján abból indultunk ki, hogy ha 

egyes intermediereknek létezik is nyílt héjú szinglett állapota, az szabadentalpiában igen közel 

esik a zárt héjú szinglett vagy triplett spinállapotok valamelyikéhez.  

 Természetesen az egyes betöltési konfigurációk (determinánsok) nem csak a nyílt héjú 
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szinglett szerkezetek esetén keveredhetnek; az erre vonatkozó ab initio tesztszámításaink 

szerint azonban a többi állapot multireferencia-karaktere elegendően alacsony ahhoz, hogy az 

egydetermináns-módszerek alkalmazása megalapozott legyen. (A tesztek részletes leírását lásd 

a [T2] publikáció S4-S5. táblázatainál.) 

 

3.4.3. A Hartree-Fock kicserélődési arány hatása az egyes spinállapotok stabilitására  

  

 A d-pályák ligandumtér-elmélet alapján várt betöltöttsége (F4-F5. ábrák) nem 

feltétlenül tükrözi a valós elektronkonfigurációt, ezért a reakcióhálózat minden egyes 

intermedierjére négyféle szóba jöhető spinállapotban (páros számú elektron esetén: S = 0, 1, 2, 

vagy 3; páratlan számú elektron esetén: S = 1/2, 3/2, 5/2, 7/2) határoztuk meg a geometriát és 

az ehhez tartozó szabadentalpiát. Ezek közül a legalacsonyabbat tekintettük molekuláris 

szabadentalpiának (G). 

 Átmenetifém-komplexek esetén komoly hibaforrás lehet a HF- és DFT-alapú 

kicserélődési tagok optimálistól eltérő aránya a (7) típusú lineáris kombinációkban. 

Amennyiben ugyanis a HF hányada túlságosan alacsony (ez a helyzet pl. a definíció szerint 

0%-nyi HF-kicserélődést tartalmazó GGA és meta-GGA funkcionálok esetén), az alacsony 

spinű állapotok stabilizálódása várható, a magas HF-hányad pedig a magas spinű állapotoknak 

kedvez. A tapasztalatok szerint a HF-tag arányának már 1%-os változtatása is 1 kcal/mol 

nagyságrendű eltérést okozhat a spinállapotok közti energiakülönbségben.141–143 

 A HF- és DFT-kicserélődések optimális aránya rendszerfüggő, azaz nem létezik 

általánosan alkalmazható érték. Ennek megfelelően a tényleges kutatást megelőző 

tesztszámításaink során többféle HF-tartalmú funkcionál pontosságát is kiértékeltük (0% HF: 

M06-L, TPSS, SCAN; 10% HF: TPSSh; 20% HF: PBE0; 25% HF: B3LYP). Ezeknek a 

teszteknek a részletes leírása jelen disszertáció 5. fejezetében, valamint a [T1], [T2] és [T3] 

publikációk függelékének első oldalain találhatóak meg.  

 

3.5. A DFT-számítások pontosságának kiértékelése 

 

 A szabadentalpia-értékek elméletileg tetszőleges elméleti kémiai módszerrel 

kiszámíthatók, az eredmények megbízhatósága azonban – az előző fejezetrészekben vázolt 

közelítések, illetve számítástechnikai nehézségek miatt – minden esetben megkérdőjelezhető. 

A DFT-alapú kvantumkémiai kutatások első lépése ezért a módszer (funkcionál és 
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báziskészlet) kiválasztása, amely tesztszámításokon alapul. A jelen kutatáshoz használt DFT-

protokoll kidolgozását részletesen az 5. fejezetben fejtem ki.  

 A legkézenfekvőbb kísérleti adatok alapján tesztelni a kapott szabadentalpia-értékeket. 

Ennek a stratégiának a legnagyobb előnye, hogy a számítási módszerben rejlő minden, 3.2-3.4. 

fejezetekben ismertetett hibalehetőséget egyszerre veszünk figyelembe; számolni kell viszont 

azzal, hogy nem minden esetben áll rendelkezésre elegendő mérési adat a teszteléshez (pl. mert 

instabil intermedierek nehezen vagy egyáltalán nem karakterizálhatók), és az sem mellékes, 

hogy a kísérleteknek is van bizonytalansága. 

 A másik lehetőség az igen erőforrásigényes, de nagy pontosságú hullámfüggvény-alapú 

referenciaszámítások elvégzése, mellyel a DFT elektronikus energia pontossága ellenőrizhető. 

Az irodalomban leggyakrabban az elektronikus Schrödinger-egyenlet megoldását közelítő 

CCSD(T) csatoltklaszter-számításokat144 alkalmaznak erre s célra, amelyek azonban a 

legutóbbi időkig kivitelezhetetlennek bizonyultak a Peters-komplexekhez hasonló méretű 

rendszerekre.    

 Az utóbbi években viszont ugrásszerű fejlődésnek indult a lokális csatoltkaszter-

módszerek kifejlesztése, melyekben a vizsgált molekuláris rendszert kisszámú lokalizált 

molekulapályából álló doménekre osztják fel, és a CCSD(T) kalkulációt ezeken a doméneken 

belül végzik el. Amennyiben a domének méretét jól választják meg (legyen elég nagy a 

pontosság érdekében, de legyen elég kicsi ahhoz, hogy a számítási idő jelentősen 

lecsökkenjen), az egyes domének járulékainak összegzése nagy pontossággal visszaadja a 

teljes CCSD(T) energiát.  

 A jelenlegi legígéretesebb lokális közelítési módszerek közé tartozik a Kállay és 

munkatársai által kidolgozott LNO-CCSD(T),145 valamint a Neese és munkatársai által 

bevezetett DLPNO-CCSD(T),146,147 melyekkel a biomimetikus nitrogénfixálás intermedierjei 

is elfogadható számitásiidő-igénnyel vizsgálhatók. 

 

3.6. A szabadentalpia és aktiválási szabadentalpia értelmezése 

   

 A számítások eredményéül kapott szabadentalpia-különbségeket elsősorban egymással 

összehasonlítva értékelhetjük ki: ekkor az elsődleges cél, hogy a számos lehetséges 

transzformáció közül az egyes elemi lépések ΔG és ΔG‡ adatainak összevetése alapján 

kirajzoljuk a legvalószínűbb reakciómechanizmusokat. Egy adott reakcióra kapott ΔG és ΔG‡ 

azonban önmagában (a reakcióhálózat többi részétől függetlenül) is informatív; az alábbiakban 
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azt fogom részletezni, hogy a számított adatok milyen módon helyezhetőek kontextusba.  

 A reakciósebességet az aktiválási szabadentalpia (ΔG‡) szabja meg, melyet úgy 

értelmezhetünk a legkönnyebben, ha a reakcióelegy hőmérsékletére jellemző „határ-

gátmagassághoz” hasonlítjuk. A „határ-gátmagasság” nem egzakt kémiai fogalom; jelen 

dolgozatban ez alatt a kifejezés alatt az aktiválási szabadentalpiának azt a kritikus értékét 

fogom érteni, amely felett a kémiai reakciók nem játszódnak le érzékelhető sebességgel. A 

kísérleti tapasztalat azt mutatja, hogy szobahőmérsékleten ez a – természetesen nem éles – 

határ 20-25 kcal/mol, melyet a következőkben megkísérlek értelmezni és a biomimetikus 

nitrogénfixálás reakciókörülményeire átváltani. 

 Illusztratív példaként vegyünk egy A → B irreverzibilis unimolekuláris kémiai reakciót 

ΔG‡ aktiválási szabadentalpiával. A k sebességi együttható ΔG‡-ből a (2) Eyring-Polányi 

egyenlet alapján számítható. A reakció lejátszódásához szükséges időtartamot jellemző felezési 

idő ekkor: 

𝑡1/2 =
𝑙𝑛2

𝑘
 (38) 

 Az 5. táblázatban összegyűjtöttem néhány aktiválási gátmagasságra a sebességi 

együtthatókat és a hozzájuk tartozó felezési időket szobahőmérsékleten, illetve a Peters-csoport 

kísérleteiben alkalmazott -78 °C-os hőmérsékleten.   

 Szobahőmérsékleten a legalacsonyabb gátak esetén (kb. 20 kcal/mol-ig) a másodperc 

törtrésze alatt feleződik a kiindulási anyag mennyisége, azaz pillanatszerűen lezajlik a reakció. 

20 kcal/mol fölött már percben mérhető a felezési idő, és 23 kcal/mol környékén érkezünk meg 

a laboratóriumi és ipari gyakorlatban megszokott időskálába, ahol néhány óra szükséges a 

kiindulási anyag átalakulásához. Mivel a sebességi együttható a gát 1 kcal/mol-os növelésével 

körülbelül az ötödére csökken, ΔG‡-t nem kell sokkal 23 kcal/mol fölé növelni, hogy az A → 

B konverzió észrevehetetlenül lassúvá váljon (pl. ΔG‡ = 30 kcal/mol esetén már 33 év kell „A” 

feleződéséhez). Az, hogy mikor jelenthető ki egy reakcióról, hogy „nem játszódik le”, 

természetesen attól is függ, hogy milyen reakcióidőben gondolkodunk, de mivel t1/2 

exponenciálisan nő a gáttal, az összes észszerű időtáv a kísérleti tapasztalattal összhangban a 

20-25 kcal/mol tartományba esik.  

 A fenti gondolatmenetet másodrendű reakciókra is általánosíthatjuk; itt ugyan a felezési 

idő nemcsak k-tól, hanem a kiindulási anyagok koncentrációjától is függ, de a gyakorlatban 

tipikusan előforduló koncentrációk nem befolyásolják jelentősen k és t1/2 nagyságrendjét, így 

pedig szintén 20-25 kcal/mol-nak adódik a határ-gátmagasság.  
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5. táblázat. Unimolekuláris reakciók Eyring-Polányi sebességi együtthatója és felezési ideje az aktiválási 

szabadentalpia, valamint a hőmérséklet függvényében. 

ΔG‡ 

(kcal/mol) 

25 °C  
ΔG‡ 

(kcal/mol) 

-78 °C 

k 

(s-1) 
t1/2 

 k 

(s-1) 
t1/2 

15 64 0,011 másodperc  10 26 0,027 másodperc 

21 0,0026 4,5 perc  13 0,011 1 perc 

22 0,00047 24 perc  14 0,00086 13 perc 

23 0,000088 2,2 óra  14,6 0,00018 1 óra 

24 0,000016 12 óra  15 0,000065 3 óra 

25 3,0∙10-6 2,7 nap  16 4,9∙10-6 1,6 nap 

30 6,5∙10-10 33 év  20 1,6∙10-10 130 év 

 

 A jelen kutatás során modellezett biomimetikus nitrogénfixálást -78 °C-on végzik. 

Ahogyan az 5. táblázatban jól látható, ezen a hőmérsékleten már jóval alacsonyabban húzódnak 

az átjárható gátak: ΔG‡  = 15 kcal/mol esetén például az unimolekuláris A → B reakció 3 óra 

felezési idővel megy végbe, pedig szobahőmérsékleten ugyanezzel a gátmagassággal 

ezredmásodpercek alatt lezajlik a folyamat. A határ-gátmagasság 13-16 kcal/mol 

nagyságrendbe esik, mivel itt mérhető órákban a felezési idő (amely -78 °C-on 12-szeresére 

változik, ha 1 kcal/mol-lal nő a gát). Figyelembe véve azt is, hogy a Peters-csoport kísérleteiben 

általában 1 óra a reakcióidő, konkrét határértékként a t1/2 = 1 h -nak megfelelő gát, azaz 14,6 

kcal/mol állapítható meg. Amennyiben tehát egy adott elemi lépésre számított aktiválási 

szabadentalpia ennél nagyobb, a reakció -78 °C-on kinetikailag gátoltnak tekinthető, azaz 

feltételezhető, hogy nem játszik szerepet a nitrogénfixálás kísérleti végrehajtásakor.  

   

 A szabadentalpia-változás (ΔG) a „kémiai affinitás” ellentettjeként interpretálható: 

adott kémiai reakció esetén zárt rendszerben, állandó hőmérsékleten és nyomáson akkor 

várható pozitív affinitás (spontán átalakulás a termékek irányába), ha a szabadentalpia-változás 

negatív. Az előző állítást szokás egészen addig egyszerűsíteni a gyakorlatban, hogy a kiindulási 

anyagok és termékek valamilyen jellemző cx koncentrációviszonyára - általában standard 

állapotra – vonatkoztatott szabadentalpia-változásból következtetnek a reakció lefutására, 

azzal érvelve, hogy „ΔG(cx) > 0 esetén a folyamat nem játszódhat le”.148 Ez az elv azonban 

kizárólag termodinamikai kontroll érvényesülésekor használható mechanizmusvizsgálatra. A 

biomimetikus nitrogénfixálás reakcióhálózatának felderítésekor a kinetika kontrollálja a 

reakciók lefutását, hiszen soha nem áll be a termodinamikai egyensúly; minden elemi lépés 
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termékét folyamatosan fogyasztja a reakciósor soron következő transzformációja. Könnyen 

belátható, hogy ilyen körülmények között az egyes elemi reakciók termékeinek elvonása még 

akkor is korlátlan hajtóerőt szolgáltathat, ha a számításból standard koncentrációkra vagy 

egyéb célszerűen választott cx-re (33) alapján ΔG(cx) > 0 adódik (egy matematikai határesettel 

szemléltetve: ha a termékek koncentrációja zérus, a (33) kifejezés minden esetben végtelenül 

nagy szabadentalpia-csökkenést ad eredményül). 

 A fentiek ellenére még kinetikai kontroll esetén is szolgálhat információval az elemi 

reakciók szabadentalpia-változása: tekintve, hogy az átmeneti állapot szabadentalpiája a 

kiindulási állapoténál és a végállapoténál is nagyobb, ΔG kiszámításával alulról becsüljük ΔG‡ 

értékét, ami azért hasznos, mert utóbbi meghatározása sokkal erőforrás-igényesebb. Tehát még 

ha a bevett ΔG > 0 kritérium itt nem is alkalmazható, kizárható azoknak a lépéseknek a 

lejátszódása, amelyekre ΔG > 14,6 kcal/mol (hiszen ekkor a gát is biztosan nagyobb a határ-

gátmagasságnál). 

 

3.7. Mikrokinetikai modellezés 

 

 A biomimetikus nitrogénfixáláséhoz hasonló bonyolultságú reakcióhálózatok 

elemzéséhez a ΔG és ΔG‡ paraméterek kiszámítása mellett elengedhetetlen a 

koncentrációfüggés figyelembevétele. Egy alacsony aktiválási gáttal rendelkező elemi lépés is 

lehet ugyanis kinetikailag gátolt, ha a kiindulási anyag koncentrációja túlságosan alacsony; 

megfordítva, a látszólag kinetikailag kedvezőtlen reakcióutakat jelentősen felgyorsíthatja, ha 

nagy mennyiségben rendelkezésre állnak a reakcióelegyben a szükséges reagensek. 

 Amennyiben az összes releváns elemi lépésre rendelkezésre állnak az aktiválási 

szabadentalpiák és az ebből (2) szerint számított sebességi együtthatók, a koncentrációk hatása 

legcélszerűbben mikrokinetikai modellezéssel kezelhető. A mikrokinetikai modellt az alábbi 

formalizmus szerint felépülő sebességi egyenletek alkotják: 

 
𝑑[𝐼]

𝑑𝑡
= ∑ 𝑟𝑏𝑒,𝑖

𝑖

− ∑ 𝑟𝑘𝑖,𝑗

𝑗

=  ∑ 𝑘𝑏𝑒,𝑖[𝑆1,𝑖][𝑆2,𝑖 ]

𝑖

− ∑ 𝑘𝑘𝑖,𝑗[𝐼][𝑅𝑗]

𝑗

 

 

(39) 

A (39) kifejezésben, amelyet a reakcióhálózaban megjelenő minden I intermedierre 

felírunk, 𝑟𝑏𝑒,𝑖 és 𝑟𝑘𝑖,𝑖 az adott intermediert képző, illetve fogyasztó reakciók sebességét jelölik, 

𝑘𝑏𝑒,𝑖 és 𝑘𝑘𝑖,𝑖 pedig ezeknek a reakcióknak a (2) szerint számított sebességi együtthatói. [𝑆1,𝑖 ] 
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és [𝑆2,𝑖 ] az I-vé alakuló forrás-intermedierek koncentrációi (unimolekuláris reakciók esetén 

[𝑆2,𝑖 ] =1), [𝑅𝑗] pedig az I intermedier j-edik lehetséges reakciópartnerének koncentrációja 

(unimolekuláris reakciók esetén [𝑅𝑗] = 1). Az így felépített egyenletrendszer numerikus 

megoldása – a kísérletekben alkalmazott kiindulási koncentrációk, mint határfeltételek mellett 

– megadja a modellezett reakcióelegy minden egyes komponensére a koncentráció időbeni 

alakulását. Fontos, hogy a koncentráció-idő görbék kísérletileg is közvetlenül mérhetők, így 

rendkívül egyszerűvé válhat a felállított elméleti kémiai modell érvényességének vizsgálata. 
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4. Célkitűzés 

 

 A következőkben bemutatott elméleti kémiai kutatás célja az EP3Fe típusú molekuláris 

katalizátorokkal történő biomimetikus nitrogénfixálás fő- és mellékreakciókból álló 

hálózatának részletes felderítése. A lehetséges elemi lépések szabadentalpiájának, illetve 

aktiválási szabadentalpiájának kiszámításával meghatározhatjuk azokat a – kísérletekkel nem 

elkülöníthető - reakcióutakat, amelyek megszakítják az N2RR folyamatát és nem kívánt 

mellékreakciókhoz (HER, deaktiválódás) vezetnek. Ezeknek a mechanizmusoknak az ismerete 

pedig lehetőséget teremt majd a megelőző beavatkozásra, azaz a katalizátor, illetve a katalitikus 

elegy racionális újratervezésére. Reményeink szerint a mechanizmus alapú megközelítés – az 

eddig jellemző, nagyrészt ötletszerű próbálkozásokkal ellentétben – képes megnövelni a 

katalízis hatékonyságát olyan mértékben, ami már egy iparilag alkalmazható eljárás 

kiindulópontjaként is komolyan vehető.  

 Kutatásunk során elsőként az N2RR-ciklus termodinamikáját (szabadentalpia-profilját) 

térképeztük fel, melynek célja a domináns N2RR-mechanizmusok azonosítása és ezek „gyenge 

pontjainak” megkeresése volt. Utóbbiak az összességében nagymértékben exergonikus (ΔG < 

0) ammóniaszintézis termoneutrális közeli (ΔG ≈ 0)  vagy endergonikus (ΔG > 0)  szakaszai, 

amelyek a mellékreakciók legvalószínűbb támadási pontjai. A továbbiakban a HER és a 

deaktiválódás reakcióútjai az ezeken a szakaszokban kialakuló intermedierekből kiindulva 

kereshetők. 

 Az EP3Fe komplexcsalád reaktivitásáról publikált adatok, valamint a termodinamikai 

elemzés alapján ezek után egy olyan, elemi lépésekre lebontott mellékreakció-hálózat felírását 

tűztük ki célul, amely magyarázza a hidrogénfejlődéssel és deaktiválódással kapcsolatos eddigi 

kísérleti eredményeket. Az aktiválási szabadentalpiák kiszámításával, értelmezésével és – a 

kísérletekkel közvetlenül összevethető - mikrokinetikai modellbe illesztésével terveztük 

igazolni a mellékreakció-utakkal kapcsolatos hipotéziseinket, hogy egy teljes (N2RR-t, HER-t 

és deaktiváldást is magában foglaló) elméleti kémiai modellt nyerjük, amelyen már akár 

szimulációkkal is vizsgálhatjuk a kísérleti körülmények hatását.    

 A fenti kutatási létrafokok végső célja természetesen a kísérleti kémikusok számára 

kézzelfogható javaslatok megfogalmazása volt, amelyeket a kísérletekben adaptálva az átviteli 

szám, átviteli frekvencia, illetve szelektivitás növekedése várható. 
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5. A számítási módszerek kiválasztása és validálása 

 

 Amint a DFT-módszerek elméleti áttekintése során már említettem, a számítási 

protokoll tesztelése (elsősorban a funkcionál- és bázisválasztás) alapvető fontosságú, hiszen 

csak így nyerhetünk információt a számítási eredmények hibájának nagyságrendjéről. Az 

alábbiakban azokat a - kísérleti adatok, illetve hullámfüggvény-elmélet alapján végzett -

tesztszámításokat mutatom be, amelyeket felhasználva kiválasztottuk az előzőekben 

ismertetett célokra legalkalmasabb (legkisebb hibát hordozó) számítási módszert. 

 Minden kvantumkémiai számításhoz az ORCA programcsomag aktuálisan elérhető 

legfrissebb verzióját használtuk (4.0.0. és későbbi kiadások).149,150 A továbbiakban külön nem 

részletezett számítási paraméterek esetén változatlanul hagytuk az alapértelmezett 

beállításokat.  

 

5.1. Geometria-optimalizálás 

 

A lehetséges az N2RR, a HER és katalizátor-deaktiválódás intermedierjeinek nagy 

száma miatt egy gyors, de elfogadható pontosságú módszert kellett keresnünk egyensúlyi 

geometriák megkeresésére. 

Átmenetifém-komplexek vizsgálatakor az egyik leggyakrabban alkalmazott funkcionál 

a BP86, amely egyszerűsége (GGA-típusú funkcionál) révén rövid számítási időt igényel, 

ennek ellenére viszont erre a vegyületcsoportra a legáltalánosabban használt hibrid 

funkcionáloknál (pl. B3LYP) is pontosabb geometriákat szolgáltat.151 Emiatt az ORCA 

kvantumkémiai programcsomag fejlesztői, Neese és munkatársai is kifejezetten a BP86-ot 

ajánlják átmenetifém-komplexek optimalizálására. 

A bázis kiválasztásakor a ZORA-def2 báziscsaládon végighaladva megvizsgáltuk a 

bázisfüggvény-készlet növelésének hatását a geometriákra. Azt tapasztaltuk, hogy a ZORA-

def2-SVP-t követően már nem változik jelentősen a kapott szerkezet (csupán a számítási idő 

hosszabbodik meg).  

Fentek alapján – valamint a 3. fejezetben ismertetett korrekciók figyelembevételével – 

a geometria-optimalizálást és az azt követő frekvenciaszámítást RI-ZORA-BP86-D3(BJ) / 

ZORA-def2-SVP / SARC/J szinten (közelítés-funkcionál / bázis / segédbázis) végeztük el. 

Ennek a megközelítésnek a pontosságát a röntgenspektroszkópiával kimért kötéstávolságok 
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reprodukciója, illetve az elméleti és kísérleti N-N rezgési hullámszámok szoros korrelációja 

támasztja alá. 

Az 6. táblázatban 11-féle EP3Me-N2
+/0/- (Me = Fe vagy Co) komplex számított és 

kísérleti Me-E kötéstávolságának összehasonlítása látható. Az Me-E kötés azért kiemelt 

jelentőségű, mert a molekula belsejében található, tehát az adott komplexhez igen közel 

elhelyezkedő szomszédos molekulák sem torzítják a nagyságát (azaz várhatóan gáz-, oldat- és 

szilárd fázisban is közel azonos a távolság). A legnagyobb tapasztalt eltérés 0,06 Å alatti, az 

eltérések négyzetes közepe (RMSD) pedig 0,023 Å-nek adódott, melyek alapján a választott 

optimalizálási protokoll megbízható.    

 

6. táblázat. Az RI-ZORA-BP86-D3(BJ) / ZORA-def2-SVP / SARC/J szintű geometria-optimalizálás 

pontosságának vizsgálata kísérleti kötéstávolságokkal való összevetéssel. (RMSD: átlagos négyzetes eltérés 

négyzetgyöke). 

Komplex 
M-E távolság (Å) Eltérés 

(Å) Számított Kísérleti36,152 

BP3FeN2
- 2,287 2,293 -0,006 

BP3CoN2 2,264 2,319 -0,055 

BP3CoN2
- 2,275 2,300 -0,025 

CP3FeN2
+ 2,049 2,081 -0,032 

CP3FeN2 2,119 2,152 -0,033 

CP3FeN2
- 2,152 2,165 -0,013 

CP3CoN2
+ 2,054 2,054 0,000 

CP3CoN2 2,088 2,135 -0,047 

SiP3FeN2 2,268 2,292 -0,024 

SiP3FeN2
- 2,238 2,298 -0,060 

SiP3CoN2 2,236 2,233 0,003 

 RMSD 0,023 

 

További bizonyíték a módszer alkalmazhatóságára a 13. ábrán bemutatott, széles 

tartományt lefedő lineáris összefüggés a mért és számított N-N rezgési hullámszámok között. 

A korrelációs koefficiens (R2 > 0,99) alapján az N-N hullámszámok nagy pontossággal 

megjósolhatók tetszőleges komplexre RI-ZORA-BP86-D3(BJ) / ZORA-def2-SVP / SARC/J 

szinten. Egy ilyen szoros korreláció egyáltalán nem magától értetődő: egy korábbi, mesterséges 

Mo-nitrogenázokat vizsgáló tanulmányban például egyáltalán nem sikerült lineáris vagy egyéb 

összefüggést kimutatni hullámszámokkal.153 
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13. ábra. Az RI-ZORA-BP86-D3(BJ) / ZORA-def2-SVP / SARC/J szinten számított (νcalc) és kísérletileg 

kimért (νexp) N-N rezgési hullámszámok korrelációja a Peters-féle mesterséges nitrogenázokban és rokon 

komplexekben. 

 

5.2. Elektronikus energia és szabadentalpia 

 

5.2.1. N2RR-intermedierek és kapcsolódó átmeneti állapotok           

 

Energia- és szabadentalpia-különbségek kiértékeléséhez átmenetifém-komplexek 

esetében elengedhetetlen a – hosszabb számítási időt igénylő – hibrid funkcionálok használata. 

Kutatásunk kezdetén, az N2RR-mechanizmus elemzéséhez négy hibrid funkcionált vizsgáltunk 

meg (B3LYP, PBE0, TPSSh, ωB97X-D3), amelyekkel a 14. ábrán feltüntetett hidrogénatom-

transzfer (HAT) egyenlete szerint kíséreltünk meg kísérleti, THF oldószerben kimért N-H 

kötésdisszociációs energiákat (Bond Dissociation Energy, BDEN-H) reprodukálni.   

Minden számításhoz az előző fejezetrészben bemutatott geometria-optimalizálási 

protokollt és az ugyanezen a szinten számított termokémiai adatokat használtuk. A hibrid 

funkcionálokat RIJCOSX közelítéssel, a ZORA relativisztikus korrekcióval, a THF közeget 

szimuláló CPCM oldószermodellel és – az ωB97X-D3 kivételével - D3(BJ) 

diszperziókorrekcióval együtt alkalmaztuk. A bázist az optimalizálási eljáráshoz képest 

megnövelve ZORA-def2-TZVP-ként határoztuk meg.         

A 7. táblázatban látható eredmények alapján a B3LYP adja vissza legjobban a kísérleti 

adatokat, legfeljebb 3-4 kcal/mol-os hibával (kivéve az SiP3Fe-NN(Me)H+ komplexet, ahol 
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azonban valamilyen kísérleti hibáról lehet szó, mivel a funkcionálok következetesen, 10 

kcal/mol feletti értékkel felülbecslik a mért értéket*). 

 

14. ábra. Hidrogénatom-transzfer reakció a Peters-féle EP3Fe-komplexeken lejátszódó N≡N és C≡N 

redukció intermedierjei, valamint a (2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl)oxyl (TEMPO) molekula között. Az 

átadott hidrogénatomot piros színnel jelöltem. Az energiaszámítások pontosságát az ábrán szereplő 

egyenlettel számított kötésdisszociációs energia (BDEN-H) és a kísérleti BDEN-H összehasonlításával 

értékeltük ki. [A TEMPOH molekula O-H kötésdisszociációs energiájának értékét (BDETEMPOH = 71 

kcal/mol) a [154] referenciából vettük át. 

7. táblázat. Kísérleti és számított N-H kötésdisszociációs energiák. A számított értékek RI-ZORA-BP86-

D3(BJ) / ZORA-def2-SVP / SARC/J molekulageometriákon, RIJCOSX-ZORA-{Funkc.}-D3(BJ)-

CPCM(THF) / ZORA-def2-TZVP / SARC/J szintű elektronikus energiákból származnak a 14. ábrán 

feltüntetett matematikai egyenlet szerint ({Funkc.} a táblázatban megjelölt funkcionál; ωB97X-D3 esetén 

elhagytuk a D3(BJ) korrekciót).  

[A kísérleti adattól való eltérés mértéke (kcal/mol egységben) szögletes zárójelben látható a számított érték 

mellett.] 

Komplex 

BDEN-H (kcal/mol) 

Kísérleti152 B3LYP PBE0 TPSSh ωB97X-D3 

SiP3Fe-CN(Me)H+ 47 43 [-4] 43 [-4] 50 [+3] 40 [-7] 

SiP3Fe-CN(Me)H 46 46 [0] 47 [+1] 51 [+5] 45 [-1] 

SiP3Fe-CNH+ 65 62 [-3] 61 [-4] 68 [+3] 59 [-6] 

SiP3Fe-CNH 44 41 [-3] 42 [-2] 48 [+4] 36 [-6] 

SiP3Fe-NN(Me)H+ 48 60 [+12] 60 [+12] 63 [+15] 62 [+14] 

 

Mivel az N-H disszociációs energiának (BDEN-H) és szabadentalpiának (Bond 

Dissociation Free Energy, BDFEN-H) kiemelt jelentősége van az N2RR-intermedierek 

jellemzésében, de kísérleti adatok csak erősen korlátozott számban állnak rendelkezésre, 

 
* Ezt a gyanúnkat a Peters-kutatócsoport egyik tagjával való levelezés is megerősítette. 
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DLPNO-CCSD(T) szintű ab initio tesztszámításokat is végeztünk. Ekkor gázfázisú BDFEN-H 

értékeket határoztunk meg az N2RR-ciklus elején képződő különféle EP3Fe-N2Hx 

intermedierekre (x = 1-3), szintén egy HAT-reakció egyenlete alapján:  

EP3Fe-N2Hx + NH2
∙
 → EP3Fe-N2Hx-1 + NH3 

Az ammónia a 14. ábrán szereplő TEMPOH-hoz hasonlóan kalibrálási pontként 

szolgál, mivel ismert a kötésdisszociációs szabadentalpiája (BDFEN-H = 99,4 kcal/mol, 25 °C-

on és 1 atm nyomáson, gázfázisban154). Az EP3Fe-N2Hx-ra számított BDFEN-H érték a 

hidrogénatom-transzfer szabadentalpia-változásából 

BDFEN-H = ΔG(HAT) + 99,4 kcal/mol  (40) 

A tesztelés során háromféle számítási protokollt vetettünk össze:  

(i) a fent ismertetett saját, B3LYP//BP86 alapú módszerünket (az egyes módszerek 

közti konzisztencia érdekében a CPCM oldószermodell és a ZORA korrekció 

alkalmazása nélkül);  

(ii) a Peters-csoport által javasolt DFT-módszert (TPSS funkcionál, def2-TZVP 

bázis a vasatomon, míg def2-SVP a külső atomokon)68;  

(iii) a DLPNO-CCSD(T) módszert, a pontosság és az erőforrásigény közti 

kompromisszumként a belső atomokra (Fe, P, E, NxHy csoport) def2-TZVP, a 

külső atomokra pedig def2-SVP bázist helyezve. Az ab initio számításigényt 

rendkívüli módon megnövelő iPr szubsztituenseket hasonló elektronikus hatású 

metilcsoportokkal helyettesítettük; a HF-integrálok számítását a már ismertetett 

RIJCOSX módszerrel (SARC/J segédbázissal) közelítettük, a poszt-HF RI-

integráltranszformációkhoz pedig a def2-TZVP/C segédbázist155 használtuk.* 

(A geometria-optimalizálást és a szabadentalpia meghatározásához szükséges 

termokémiai számításokat itt kétféleképpen, az (i) és (ii) protokollok szerint is 

elvégeztük.)  

A CC-alapú tesztelés eredményeit összefoglaló 8. táblázat szerint a B3LYP 

funkcionállal számított BDFEN-H értékek 2-6 kcal/mol hibával szórnak a DLPNO-CCSD(T) 

referenciaértékek körül, függetlenül attól, hogy milyen geometrián (BP86 vagy TPSS) hajtjuk 

végre az ab initio energiaszámítást. Ezzel szemben a másik javasolt DFT-protokoll hibája igen 

széles határok között mozog és több esetben is eléri a rendkívül magas 20 kcal/mol-t. Ezenkívül 

 
* Természetesen a DLPNO-CCSD(T) referenciaszámításoknak is van bizonytalansága, ennek nagyságát azonban 

csak olyan, még magasabb szintű ab initio tesztszámításokkal tudtuk volna megállapítani (bázisméret-növeléssel, 

„TightPNO” lokális közelítési beállításokkal), amelyek a számítástechnikai erőforrásaink korlátozottsága miatt 

nem bizonyultak kivitelezhetőnek.    
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az is megfigyelhető, hogy a B3LYP szerint - a DLPNO/CCSD(T)-vel teljes összhangban – az 

EP3Fe-N=NH2 komplex kötésdisszociációs szabadentalpiájára alig van hatással a pillératom, 

míg a TPSS igen jelentős, közel 15 kcal/mol-os különbséget prediktál E = B és E = Si között. 

Mindent egybevetve hullámfüggvény-alapú számításokkal is sikerült igazolni a B3LYP 

megbízhatóságát.   

 

8. táblázat. Különféle számítási protokollokkal kapott N-H kötésdisszociációs szabadentalpiák (BDFEN-H) 

összehasonlítása (25 °C, 1 atm, gázfázis). Az egyes protokollok jelölésében a „//” jel előtt az energiaszámítás 

szintje, utána pedig a geometriaoptimálás és a termokémiai számítások szintje látható. A jelölt módszerek 

részletesebb kifejtése (közelítés-funkcionál / bázis / segédbázis): 

„B3LYP”: RIJCOSX-B3LYP-D3(BJ) / def2-TZVP / def2/J 

„BP86”: RI-BP86-D3(BJ) / def2-SVP / def2/J 

„TPSS”: RI-TPSS-D3(BJ) / def2-SVP (Fe atomon def2-TZVP) / def2/J 

„DLPNO-CCSD(T)”: RIJCOSX-DLPNO-CCSD(T) / def2-TZVP (külső atomokon def2-SVP) / def2-

TZVP/C (poszt-HF segédbázis), def2/J (HF-segédbázis)   

A táblázat utolsó sora a szögletes zárójelben feltüntetett eltérések négyzetes közepét (RMSD) mutatja. 

Intermedier 

Számított BDFEN-H (kcal/mol)  

B3LYP//BP86 

[eltérés a 

DLPNO-CCSD(T)//BP86 

módszertől] 

TPSS//TPSS 

[eltérés a 

DLPNO-CCSD(T)//TPSS 

módszertől] 

DLPNO-

CCSD(T) 

//BP86 

DLPNO-

CCSD(T) 

//TPSS 

BP3Fe-N=NH 16,0 [-1,6] 32,7 [+16,9] 17,6 15,8 

SiP3Fe-N=NH 15,5 [+5,9] 26,1 [+17,5] 9,6 8,6 

SiP3Fe-N=NH2
+ 44,6 [+3,0] 42,1 [+2,2] 41,6 40,3 

BP3Fe=N-NH2 42,0 [-2,0] 40,9 [-5,1] 44,0 46,0 

SiP3Fe=N-NH2 40,3 [-6,4] 26,7 [-21,1] 46,7 47,8 

RMSD: [4,3]  [14,6]   

 

A legpontosabbnak bizonyuló B3LYP funkcionállal azt is megvizsgáltuk, hogy a DFT-

módszer helyesen jósolja-e meg a Mössbauer-spektroszkópiával kísérletileg megállapított 

legstabilabb (legalacsonyabb szabadentalpiájú) spinállapotot. A 9. táblázatban összegzett 

eredményeink alapján azt találtuk, hogy 16 esetből csupán 3-ban nem egyezik az elméleti és 

kísérleti spinállapot (szürke hátterű sorok); ezek viszont pontosan azok a komplexek, ahol az 

egyes állapotok közti szabadentalpia-különbség 4 kcal/mol-on belül van. Ez az eredmény nem 

meglepő, hiszen a 8. táblázat utolsó sora alapján a módszer átlagos hibája 4 kcal/mol körüli. 

A szabadentalpiában egymáshoz közel eső spinállapotok helytelen sorrendjének egyik 

lehetséges magyarázata, hogy a B3LYP funkcionál HF-kicserélődési aránya az optimálisnál 

nagyobb, ami a magas spinű (itt: triplett, illetve kvartett) állapotok mesterséges stabilizálódását 

eredményezi. Ezenfelül a BP3Fe=N-NH2, és az izoelektronos SiP3Fe-N=NH2
+ komplexek 
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esetén EPR és NMR vizsgálatok alapján elképzelhető, hogy az általában hidrazido (N2H2
2-) 

ligandumként interpretált N-NH2 molekularész inkább gyökanionként viselkedik a komplexen 

belül, tehát nyílt héjú szinglett alapállapotról beszélhetünk.140 Utóbbi természetesen nem 

modellezhető a szinglett állapotra alkalmazott RKS formalizmussal. Mindazonáltal az említett 

szerkezetek esetén az egyes elektronállapotok közti szabadentalpia-különbség igen csekély: a 

kísérletek szerint a szinglett-triplett energiarés összemérhető a DFT-hibával, mindössze 3-6 

kcal/mol.140 Mivel jelen kutatás során nem az elektronszerkezet pontos leírása, hanem a 

molekuláris szabadentalpiák – lehetőségekhez képesti – legpontosabb elhelyezése a cél, a 

továbbiakban azt fogom feltételezni, hogy a „DFT-hiba” tartalmazza azt a járulékot is, ami 

(egymáshoz közeli állapotok esetén) az alapállapotú elektronszerkezet valóstól eltérő 

leírásából adódik.  

 

9. táblázat. Az N2RR-ciklus vizsgálatához választott DFT-módszer (RIJCOSX-ZORA-B3LYP-D3(BJ)-

CPCM(THF) / ZORA-def2-TZVP/ SARC/J energiaszámítás, RI-ZORA-BP86-D3(BJ) / ZORA-def2-SVP / 

SARC/J szintű geometria-optimalizálás és termokémiai korrekciók) pontosságának vizsgálata a kísérletileg 

megállapított spinállapotok reprodukciójával. A spinállapotok stabilitási sorrendjét a számításokból a -78 

°C-on és 1 atm nyomáson megállapított szabadentalpia (G) alapján határoztuk meg.  

Intermedier 

Kísérleti 

legstabilabb 

spinállapot36,65,152   

Számított 

legstabilabb 

spinállapot 

Számított második legstabilabb spinállapot 

(legstabilabb állapothoz viszonyított 

szabadentalpia-szint, kcal/mol) 

BP3Fe-N2
- S=1/2 S=1/2 S=3/2 (27,2) 

BP3Fe-N2 S=1 S=1 S=0 (17,2) 

BP3Fe-N=NH2 S=0 S=1 S=0 (3,1) 

BP3Fe-N=NH2
+ S=1/2 S=3/2 S=1/2 (3,0) 

BP3Fe-NH2-NH2
+ S=3/2 S=3/2 S=1/2 (23,0) 

BP3Fe≡N+ S=0 S=0 S=1 (11,0) 

BP3Fe-NH2 S=3/2 S=3/2 S=1/2 (15,3) 

BP3Fe-NH3
+ S=3/2 S=3/2 S=5/2 (25,1) 

BP3Fe+ S=3/2 S=3/2 S=5/2 (23,9) 

SiP3Fe-N2
- S=0 S=0 S=1 (20,8) 

SiP3Fe-N2 S=1/2 S=1/2 S=3/2 (25,1) 

SiP3Fe-N2
+ S=1 S=1 S=0 (15,0) 

SiP3Fe-N=NH2 S=1/2 S=1/2 S=3/2 (13,4) 

SiP3Fe-N=NH2
+ S=0 S=1 S=0 (1,7) 

SiP3Fe-NH2-NH2
+ S=1 S=1 S=0 (20,0) 

SiP3Fe-NH3
+ S=1 S=1 S=0 (23,0) 

 

Az N2RR-ciklus szabadentalpia-profiljának vizsgálatához a fentieknek megfelelően az 

RIJCOSX-ZORA-B3LYP-D3(BJ)-CPCM(THF) / ZORA-def2-TZVP / SARC/J 

módszerrel végeztünk egypontos energiaszámításokat az RI-ZORA-BP86-D3(BJ) / ZORA-

def2-SVP / SARC/J szintű egyensúlyi geometriákon, és ±4 kcal/mol körüli DFT-hibát 



- 66 - 

feltételeztünk. (A Peters-csoport többféle éter típusú oldószert használ az EP3Fe-származékok 

vizsgálatakor; ezek közül azért a THF-re esett első körben a választás, mert a CPCM modellben 

ez az egyetlen elérhető éter.)  

Később, az egyes N2RR-lépések átmenetiállapot-elmélettel történő elemzése során 

annyit változtattunk ezen a protokollon, hogy SMD oldószermodellt használtunk CPCM 

helyett; erre azért volt szükség, mert a korábbi DFT-tanulmányokat követve156 a dietil-éter 

[(Et2O)2H]+ protonkomplexével, mint reakciópartnerrel vizsgáltuk a protontranszfer 

folyamatokat, így a konzisztencia miatt kifejezetten a dietil-éter (Et2O) oldószer szimulációja 

volt kívánatos, nem csupán általánosságban az éter típusú oldószereké. Az ORCA-ban elérhető 

oldószermodellek közül pedig kizárólag az SMD-könyvtár tartalmazza az étert.    

 

5.2.2. Hidrid intermedierek és kapcsolódó átmeneti állapotok           

 

A katalizátor-deaktiválódás és a HER folyamatának lehetséges résztvevői a vas-hidrid 

intermedierek. Amennyiben ilyen komplexeket is vizsgálunk N2RR-intermedierekkel együtt, 

újra el kell végeznünk a funkcionálválasztás és -validálás folyamatát, mivel az N-H 

kötésdisszociációs energiák alapján választott B3LYP energiaszámítás hatékonysága ilyenkor 

már megkérdőjelezhető. 

A vas-hidridek és N2RR-intermedierek között a vashoz kötődő kismolekulás 

ligandumok (N2 és H2) reverzibilis cseréje teremt közvetlen kapcsolatot, amelynek egyensúlyi 

állandói több szerkezet esetén is kísérletileg ismertek (10. táblázat). Ezek számításos kémiai 

reprodukcióját kíséreltük meg többféle, az átmenetifém-kémia területén elterjedten alkalmazott 

hibrid és meta-GGA funkcionállal (B3LYP, TPSSh, ωB97X-D3, M06-L és SCAN), az előző 

fejezetrészben leírt számítási protokoll többi elemét változatlanul meghagyva. 

 

10. táblázat. A hidridképződés vizsgálatára legalkalmasabb DFT-módszer kiválasztásának alapjául 

szolgáló kísérleti adatok. Az egyensúlyi állandókat a 76 referenciából vettük át, a standard szabadentalpia-

változások pedig a ΔG0
exp = -RT∙ln(Kexp) egyenletből származnak. 

Reakció Körülmények 

Kísérleti 

egyensúlyi állandó 

(Kexp) 

Kísérleti standard 

szabadentalpia-változás 

(ΔGexp, kcal/mol) 

SiP3Fe-N2 + H2 ⇌ SiP3Fe-H2 + N2 25 °C, benzol 50 -2,3 

SiP3Fe+ + N2 ⇌ SiP3Fe-N2
+ 25 °C, THF 1700 -4,4 

SiP3Fe+ + H2 ⇌ SiP3Fe-H2
+ 25 °C, THF 1500 -4,3 

SiP3Fe-N2
+ + H2 ⇌ SiP3Fe-H2

+ + N2 25 °C, THF 0,90 0,1 
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A 11. táblázatban feltüntetett teszteredmények szerint egyértelműen az ωB97X-D3 írja 

le legjobban az N2-H2 cserét, ezért a B3LYP-D3(BJ) helyett ezt a funkcionált alkalmaztuk a 

hidrideket is magukban foglaló reakciómechanizmusok elemzésére.* A DFT-hiba 

nagyságrendjét elemi lépésenként ± 4 kcal/mol-ban állapítottuk meg. (A legnagyobb észlelt 

hiba ugyan 8 kcal/mol feletti, de a SiP3Fe-N2 + H2 ⇌ SiP3Fe-H2 + N2 egyensúly két elemi 

lépést – egy N2-leválást és egy H2-koordinációt - foglal magában. A kiugró hiba magyarázata 

ezenfelül az SiP3Fe-H2 komplex különlegessége: a H2 ligandum alagúteffektus révén 

folyamatosan változtatja benne az orientációját, melynek során – a foszfinkarok Jahn-Teller 

torzulása miatt - háromféle állapot alakul folyamatosan egymásba.76 Az ebből eredő 

entrópiatöbbletet pedig a kvantumkémiai számítás nem veszi figyelembe.) 

 

11. táblázat. Különféle funkcionálokkal számított szabadentalpia-változások (ΔGcalc) eltérése a 10. táblázat 

kísérleti adatától. ΔGcalc számításának protokollja:  

RI-ZORA-BP86-D3(BJ) / ZORA-def2-SVP / SARC/J szintű geometria-optimalizálás és termokémia  

RIJCOSX-ZORA-Funkc.-D3(BJ)-CPCM(oldószer) / ZORA-def2-TZVP / SARC/J szintű energiaszámítás 

(Funkc. a táblázat adott oszlopában szereplő funkcionál; az oldószer a 10. táblázat adja meg. ωB97X-D3 

esetén nem alkalmaztunk külön D3(BJ) korekciót. Meta-GGA funkcionálok esetén RIJCOSX helyett RI 

közelítés szerepel.) 

Egyensúly 

B3LYP 

ΔGcalc – ΔGexp 

[kcal/mol] 

TPSSh 

ΔGcalc – ΔGexp  
[kcal/mol] 

ωB97X-D3 

ΔGcalc – ΔGexp  
[kcal/mol] 

M06L 

ΔGcalc – ΔGexp 

[kcal/mol] 

SCAN 

ΔGcalc – ΔGexp  
[kcal/mol] 

SiP3Fe-N2 + H2 ⇌ 

SiP3Fe-H2 + N2 
17,8 19,4 8,7 16,5 21,0 

SiP3Fe+ + N2 ⇌  

SiP3Fe-N2
+ 

-2,7 -5,5 3,5 -4,1 -7,9 

SiP3Fe+ + H2 ⇌  

SiP3Fe-H2
+ 

5,3 4,3 3,8 4,3 3,2 

SiP3Fe-N2
+ + H2 ⇌ 

SiP3Fe-H2
+ + N2 

8,0 9,8 0,4 8,5 11,1 

  

Átlagos abszolút 

hiba 

[kcal/mol] 

8,5 9,8 4,1 8,4 10,8 

 

          

 

 

 
* B3LYP és ωB97X-D3 számítási eredmények összehasonlításához lásd a Függelék F4. táblázatát. 
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6. Eredmények, I. 

A nitrogénredukció (N2RR) szabadentalpia-profilja 

6.1. A termodinamika szerepe a mechanizmusvizsgálatban 

Amint a kísérleti előzmények tárgyalásakor már szóba került, a biomimetikus 

nitrogénfixálás fő- és mellékreakcióinak felderítésére irányuló korábbi kutatások szinte 

kizárólagosan kísérleti adatokra támaszkodtak. Ilyen módon azonban csupán a katalitikus 

elegyben zajló mechanizmusok stabil (elegendően hosszú élettartamú) intermedierei 

figyelhetőek meg, a köztük átvezető elemi lépésekre vonatkozóan csak találgathatunk. A 

továbblépéshez elengedhetetlenül szükséges az elméleti kémia eszköztárának alkalmazása, 

amely - mint a továbbiakban több példán keresztül alátámasztom – képes kitölteni a kísérleti 

adatok közti „réseket”. 

 Egy igen komplex problémával állunk szemben, hiszen az elméletileg szóba jöhető 

elemi lépések száma – még egy ilyen, látszólag kevés komponenst (katalizátor, nitrogén, sav, 

redukálószer, oldószer) tartalmazó reakcióelegy esetén is – szinte a végtelenhez közelít. Hogy 

csak a legjobban megragadható példát említsem, azon reakcióutak száma, amelyen keresztül 

az N2 + 6 H+ + 6e- → 2 NH3 reakció lejátszódhat: 

12!

(6!)2
= 924 

És akkor még nem is beszéltünk az NxHy típusú intermedierek konstitúciójának variációs 

lehetőségeiről, mint ahogyan a katalizátor regenerálódásáról vagy a mellékreakciókhoz vezető 

egyéb elemi lépésekről sem.  

Mivel ennyi reakciót lehetetlen olyan pontosságú kvantumkémiai számításokkal 

kezelni, amely lehetővé teszi a domináns (legnagyobb reakciósebességgel lejátszódni képes) 

mechanizmusok azonosítását, első lépésben mindenképpen csökkentenünk kell a 

tanulmányozandó elemi lépések számát. Egy elméleti kémiai kutatás megkezdésekor ehhez két 

eszköz áll a rendelkezésünkre: 

1. Az elérhető kísérleti adatok összegyűjtése és elemzése, majd az ezekkel 

összeférhetetlen reakcióutak kizárása. 

2. A megmaradt lehetséges elemi lépések szűrése egy kevés gépidőt igénylő („olcsó”) 

módszerrel. 

Az utóbbi célra kiválóan alkalmas a reakció termodinamikájának, azaz szabadentalpia-

változásának (ΔG) kiszámítása, ehhez ugyanis csak a katalitikus ciklus - kísérleti adatokkal is 
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összeférő - intermedierjeinek szabadentalpia-szintjére (G) van szükségünk. Mivel egymásra 

nagyban hasonlító szerkezetekről van szó (az intermedierek EP3Fe-NxHy alapszerkezetűek, 

ahol x=0-2, y=0-5; ezenkívül a komplex össztöltése növeli a variációs lehetőségek számát), a 

szabadentalpia-értékhez vezető számítási lépések, azaz a geometriaoptimálás, 

frekvenciaszámítás és egypontos energiaszámítás, nem túl hosszú idő alatt elvégezhetők. Ezzel 

a módszerrel az átmeneti állapotok és aktiválási energiák ismerete nélkül is, pusztán 

termodinamikai megfontolások alapján, kizárható a mechanizmusok igen jelentős része.   

A fenti gondolatmenetet követve határoztuk el, hogy a biomimetikus nitrogénfixálás 

kutatásának első lépéseként a fő reakció (N2RR) termodinamikailag kedvező útjainak 

azonosítását jelöljük meg. Amint nemsokára látni fogjuk, ennek a kritériumnak az 

alkalmazásával az elemi reakciólépések száma végül alig két tucatra csökkenthető.    

Ami azonban még a kapott N2RR-mechanizmusoknál is fontosabb, hogy a számított 

szabadentalpia-változások kirajzolják a nitrogénredukció lehetséges szabadentalpia-profiljait 

(azaz a szabadentalpia változását az elemi lépések számának függvényében láthatjuk). Az 

N2RR ciklus profiljainak alakjából további, a termodinamikán túlmutató következtetések 

vonhatóak le az alábbi két empirikus elv alapján: 

1. Brønsted-Evans-Polányi elv:157,158 Azonos típusú kémiai reakciók aktiválási 

szabadentalpiája (ΔG‡) a reakció szabadentalpia-változásának (ΔG) lineáris függvénye: 

∆𝐺‡ = 𝛼∆𝐺 + 𝛽  (41) 

ahol α és β illesztett paraméterek és α > 0.  Az elvből következik, hogy a leglassabb (azaz 

sebességmeghatározó, és ebből következően mellékreakciókra legérzékenyebb) lépéseket 

várhatóan a legpozitívabb szabadentalpia-változással járó transzformációk között találjuk meg. 

2. Sabatier-elv:159 Eredeti megfogalmazásban – mely a heterogén katalízisben szerzett 

tapasztalatokat összegzi – azt mondja ki, hogy a maximális reakciósebességhez (kinetikai 

jellemző) optimális affinitás (termodinamikai jellemző) tartozik. A katalizátorhoz való affinitás 

nem lehet túl alacsony (vagyis a kötődési szabadentalpia nem lehet túlságosan pozitív), ekkor 

ugyanis nem jön létre a reakcióhoz szükséges katalizátor-szubsztrát komplex. Azonban nem 

lehet túl magas sem (vagyis a kötődési szabadentalpia nem lehet túlságosan negatív), ekkor 

ugyanis a létrejött katalizátor-szubsztrát komplex túlságosan stabil ahhoz, hogy elreagáljon. Az 

elv egy többlépéses homogén reakcióra is általánosítható: a magas reakciósebességhez a lehető 

leglineárisabb szabadentalpia-profilra, azaz a termodinamikai hajtóerő elemi lépések közti 

legegyenletesebb szétosztására kell törekednünk.160,161 Ha ugyanis egy adott reakciólépés 

kimagasló hajtóerővel (ez feleltethető meg a homogén eset „affinitás”-ának) játszódik le, az 

azt követő intermedier (ez feleltethető meg a homogén eset „katalizátor-szubsztrát komplex”-
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ének) túlságosan stabil, azaz csökkent reakcióképességű lesz. Hasonlóképpen, az átlagosnál 

alacsonyabb hajtóerő az adott lépést követő intermedier keletkezését akadályozza (15. ábra).    

 

15. ábra. A homogén katalízisre általánosított Sabatier-elv szemléltetése. (a) Ideális szabadentalpia-profil; 

a termodinamikai hajtóerő egyenletesen oszlik el a katalitikus ciklus elemi lépései között. (b) Egy 

termodinamikailag kiugróan kedvező elemi lépés stabil, csökkent reakcióképességű intermediert (fekete) 

alakít ki. Várhatóan a piros vonallal jelölt lép-és viselkedik a katalitikus ciklus szűk keresztmetszeteként. 

(c) Egy termodinamikailag kiugróan kedvezőtlen lépés (piros vonal) akadályozza az azt követő (feketével 

jelölt) intermedier kialakulását.  

 

A fenti két elvvel összhangban a legalacsonyabb termodinamikai hajtóerővel 

(legpozitívabb szabadentalpia-változással) lejátszódó elemi lépések az adott folyamat (itt: az 

N2RR ciklus) gyenge pontjai: ezek a transzformációk jelentik a szűk keresztmetszetet, mivel a 

többi lépéshez képest lassabb reakciósebesség várható. Ebből rögtön következik, hogy itt 

találhatók meg a nem kívánt mellékreakciók (HER, deaktiválódás) legvalószínűbb „támadási 

pontjai”. 

Természetesen a kinetikára irányuló számítások, azaz átmenetiállapot-keresések nélkül, 

pusztán a szabadentalpia-adatok alapján sohasem kezelhetjük bizonyított tényként, hogy a 

legkedvezőtlenebb termodinamikájú folyamatok egyben a legkedvezőtlenebb kinetikájúak is. 

A Brønsted-Evans-Polányi elv és a Sabatier-elv hangsúlyozottan csak a legvalószínűbb 

„gyenge pontokra” mutat rá az adott folyamatban – nem zárható ki, hogy léteznek nagy 

szabadentalpia-felszabadulással járó, de kinetikai okok miatt lejátszódni képtelen 

transzformációk, vagy pedig gyors, de alacsony hajtóerejű folyamatok. A két elv mégis igen 

hasznos támpontot adhat az elméleti kémiai kutatás fókuszpontjainak kijelöléséhez, különösen 

egy olyan komplex reakcióhálózat esetén, mint a biomimetikus ammóniaszintézisé.    
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6.2. A lehetséges reakcióutak kiválasztása irodalomkutatás alapján 

 Az EP3Fe típusú katalizátorokkal végzett biomimetikus nitrogénfixálás elméleti kémiai 

modelljét, azaz az elemi reakciók hálózatát a 2. fejezetben összefoglalt releváns irodalmi 

adatok elemzését követően a következő feltételezések alapján alakítottuk ki: 

• A reakcióelegy kezdetben negatív töltésű katalizátorkomplexet (EP3Fe-N2
-), továbbá 

proton- és elektronforrást tartalmaz éter típusú oldószerben, N2 atmoszféra alatt.36 

• A nitrogénredukció az EP3Fe-N2
- komplexből kiindulva, a következő elemi lépések 

sorozatán keresztül játszódik le: protontranszfer (PT), elektrontranszfer (ET), redukált 

nitrogéntartalmú molekula (N2H2, N2H4 vagy NH3) leadása, N2 molekula felvétele.32 

A koncertikus proton- és elektrontranszfert (PCET), mint elemi lépést itt külön nem 

tárgyalom, mivel nem jellemző általánosságban, csak bizonyos sav-redukálószer 

kombinációk esetén. Arra azonban később ki fogok térni, hogy egy PCET-reagens (pl. 

a 7. ábrán szereplő protonált metallocén szerkezet) jelenléte mely lépéseknél lehet 

előnyös.       

• Többszörös töltésű intermedierek képződése (pl. pozitív töltésű komplexek 

protonálódása) kinetikailag gátolt a töltés semlegesítésével (pl. pozitív töltésű 

komplexek redukciója) szemben, vagyis a vaskomplex intermedierek töltése csak -1,  0 

vagy +1 lehet.156  

A fenti feltételeknek megfelelő reakciósorok a Peters-féle kutatócsoport által felvetett 

összes N2RR mechanizmust (lásd a 8. ábrát) magukban foglalják, sőt, a teljesség és 

rendszerszerűség kedvéért egyéb szóba jöhető transzformációkat is tartalmaznak. Ilyen, 8. 

ábrán nem feltüntetett lehetőség például a diazén (N2H4) leválása vagy az alternáló útról a 

disztális útra történő átmenet lehetősége, melyeket a tanulmányozandó reakciók kezdeti 

összegyűjtésekor még nem zártuk ki.  

 

6.3. A szabadentalpia-profil kiszámításának menete 

 Az N2RR-ciklus szabadentalpia-profiljának elkészítéséhez az összes lehetséges 

katalitikus intermedier szabadentalpiáját (G) ki kell számítanunk. Ehhez az ORCA 4.0.0. 

programot használtuk, és az alábbi, 5. fejezetben bemutatott számítási protokollt követtük: RI-

ZORA-BP86-D3(BJ) / ZORA-def2-SVP / SARC/J szinten futtattuk a geometria-

optimalizálást és a termokémiai korrekciók számítását (-78 °C, 1 atm), melyet az elektronikus 

energia RIJCOSX-ZORA-B3LYP-D3(BJ)-CPCM(THF) / ZORA-def2-TZVP / SARC/J 
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szintű meghatározása követett. Minden intermedierre négy spinállapotban végeztük el az 

előbbi lépéseket (páros számú elektron esetén: S = 0, 1, 2, vagy 3; páratlan számú elektron 

esetén: S = 1/2, 3/2, 5/2, 7/2), és a négy kapott G érték közül a legalacsonyabbat használtuk a 

szabadentalpia-profil megszerkesztéséhez. A [T1] publikáció függeléke (S9-S13. táblázatok) 

részletesen elemzi az egyes spinállapotok szabadentalpia-viszonyait; ugyanitt, az S1-S8. 

ábrákon nyomon követhető, hogyan változik a spinállapot a katalitikus ciklus során. 

A kiindulási állapothoz („0. intermedierhez”), azaz az EP3Fe-N2
- komplexhez Grel,0 = 0 

relatív szabadentalpia-szintet társítottunk. A szabadentalpia-profil nem más, mint a minden 

egyes intermedierre kiszámított Grel érték ábrázolása: 

𝐺𝑟𝑒𝑙,𝑛 = ∑ ∆𝐺𝑖

𝑛

𝑖=1

 (42) 

ahol n a kiindulási állapottól az adott intermedierig vezető reakciósor elemi lépéseinek száma, 

ΔGi pedig a reakciósor i. számú intermedieréhez vezető lépés szabadentalpia változása. 

Egy adott elemi lépés szabadentalpia-változását (ΔG) – amennyiben G (33) egyenlet 

szerinti koncentrációfüggésétől eltekintünk - az alábbi összefüggés adja meg: 

ΔG = Gtermék – Gkiindulási + x∙Gkismolekula + ΔGreagens  (43) 

ahol 

• Gtermék és Gkiindulási az elemi reakció kiindulási anyagaként, illetve termékeként 

megjelenő vaskomplex intermedier szabadentalpiája 

• Gkismolekula az adott elemi lépésben reagensként (ekkor x = -1) vagy termékként (ekkor 

x = 1) szereplő kismolekula (N2, NH3, N2H4 vagy N2H2) szabadentalpiája. Csak 

nitrogénkoordináció vagy NxHy molekula leválása esetén releváns. 

• ΔGreagens proton- vagy elektronfelvétel esetén releváns. A proton savról történő 

leszakításához, vagy az elektron redukálószerről való eltávolításához szükséges 

szabadentalpia-mennyiséget jelöli.  

Az utolsó tag természetesen reagensfüggő, amiből rögtön következik, hogy nem létezik 

általánosan érvényes szabadentalpia-profil. Hogy a legjellemzőbb (általános következtetések 

levonására legalkalmasabb) képet kapjuk az N2RR ciklusról, vizsgálatainkhoz azt a sav-

redukálószer párost választottuk, amellyel eddig a legnagyobb átviteli számot érte el a Peters-

csoport. A protonforrásként ebben az esetben a difenil-ammóniumiont (Ph2NH2
+) használták, 

amelyre számításaink szerint  

ΔGreagens = G(Ph2NH) - G(Ph2NH2
+) = 259 kcal/mol 

Az alkalmazott dekametil-kobaltocén (Cp*2Co) redukálószerre pedig  
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ΔGreagens = G(Cp*2Co+) - G(Cp*2Co) = 70 kcal/mol 

Bár az elméleti kémiában gyakori, hogy a szabadentalpia-változást a fenti lépéseket 

követve egyszerű algebrai összegként számítják a molekuláris szabadentalpiákból (G), a 

modellezett reakcióelegy különleges koncentrációviszonyai (mmol/dm3 nagyságrendű 

katalizátorkoncentráció, akár több ezerszeres sav- és redukálószerfelesleggel) további, 

korrekciós tagok (ΔΔG) hozzáadását is megkövetelik. Az alábbiakban ezeket a tagokat vezetem 

le. 

Elsőként azt kell figyelembe vennünk, hogy az ORCA program, mint csaknem minden más 

kvantumkémiai programcsomag, gázfázisú koncentrációra vonatkoztatva számítja a 

termokémiai korrekciós tagokat. A kísérleti körülmények esetén ez 

𝑐 =  
𝑝

𝑅𝑇
=

101,3 𝑘𝑃𝑎

8,314
𝐽

𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾
∙ 195 𝐾

= 62,5
𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑚3
 

koncentrációt jelent. A modellezett reakcióelegyekben azonban ennél kisebb töménységben 

(így nagyobb entrópiával) vannak jelen az intermedierek: a katalizátor kezdeti koncentrációja 

a legmagasabb átviteli számot elért kísérletben mindössze 2,3 mmol/dm3 volt. Pontosabb képet 

kaphatunk a termodinamikai hajtóerőről, ha a katalitikus elegy komponenseinek 

koncentrációját a (33) egyenletben szereplő korrekciós tag segítségével a cx = 2,3 mmol/dm3 

értékre csökkentjük. Ha nincs mólszámváltozás (a kiindulási- és termékmolekulák száma 

megegyezik - ilyen a protonátadás vagy az elektronátadás), (33) alapján ΔG értéke független a 

koncentrációtól, hiszen nem változik a számított Q reakciókoordináta. Mólszámnövekedés 

(NH3, N2H4 vagy N2H2 leadása) esetén azonban (33)-nak megfelelően ΔΔG = 1,3 kcal/mol 

értékkel csökkentettük, míg mólszámcsökkenés (N2 molekula koordinációja) esetén 

ugyanennyivel növeltük ΔG-t. 

 A második, hajtóerőt jelentős mértékben befolyásoló tényező az alkalmazott hatalmas 

sav- és redukálószerfelesleg. Az a kvalitatív kép, hogy a kiindulási anyagok oldalán megjelenő 

felesleg a termékek képződése felé tolja el az egyensúlyt (Le Chatelier-Braun elv), a 

szabadentalpia (33) szerinti koncentrációfüggése révén számszerűsíthető is. Ismét az eddigi 

legmagasabb átviteli szám elérésekor alkalmazott körülményeket, azaz 322-es sav/katalizátor 

arányt és 162-es redukálószer/katalizátor arányt alapul véve és ezt a (33)-ban szereplő Q(cx) 

reakciókoordinátába írva, a szabadentalpia-változás korrekciója: 

   ΔΔG = RT∙ln(1/322) = -(0,001986 kcal/molK) ∙ (195 K)∙ ln322 = -2,2 kcal/mol 

protonátadás esetén, illetve  
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  ΔΔG = RT∙ln(1/162) = -(0,001986 kcal/molK) ∙ (195 K) ∙ ln162 = -2,0 kcal/mol 

elektronátadás esetén. 

Harmadszor, a redukció termékeinek (NH3, N2H4, N2H2) vaskomplexről való távozását 

segítheti a bázikus kismolekulák protonálódása is; ez a folyamat ugyanis az adott elemi lépés 

termékének elvonása révén tolja el az egyensúlyt. A reakcióelegyben jelenlévő nagy 

savfelesleg miatt feltételezhető, hogy a képződő nitrogéntartalmú molekulák gyakorlatilag 

azonnal felvesznek egy protont, így az ebből származó szabadentalpia-felszabadulás tovább 

növeli a hajtóerőt. Az ebből származó korrekciós tagok: 

• ΔΔG = -14,1 kcal/mol ammónialeválás esetén (ez az érték a kiválasztott sav reagensről 

(difenil-ammóniumionról) történő protonfelvétel szabadentalpia-változása, a 

koncentrációból és a savfeleslegből eredő korrekciókat is figyelembe véve) 

• ΔΔG = -12,9 kcal/mol hidrazinleválás esetén (ez az érték a kiválasztott sav reagensről 

(difenil-ammóniumionról) történő protonfelvétel szabadentalpia-változása, a 

koncentrációból és a savfeleslegből eredő korrekciókat is figyelembe véve) 

• ΔΔG = 0 kcal/mol diazénleválás esetén (a difenil-ammóniumionról történő 

protonfelvétel szabadentalpia-változása pozitív, a koncentrációból és a savfeleslegből 

eredő korrekciókat is figyelembe véve is; ebből következően a folyamat nem játszódik 

le). 

 

6.4. A szabadentalpia-profilok elemzése  

A 6.2. fejezetrészben ismertetett kritériumoknak megfelelő összes reakcióút 

szabadentalpia-profilját kiszámítottuk két katalitizátorkomplexből - a leghatékonyabbnak 

bizonyuló BP3Fe-N2
--ból és a legkevésbé hatékony SiP3Fe-N2

--ból – kiindulva. A [T1] 

publikáció Függelékében ezek mindegyike megtalálható, többségük azonban a kedvezőtlen 

termodinamika miatt nem releváns. A következőkben csak azokat a lehetséges N2RR-utakat 

elemzem, amelyek 

• nem tartalmaznak olyan mértékű pozitív szabadentalpia-változással járó lépést, amely 

kizárja a reakció lejátszódását (a 3.6. fejezet levezetése alapján ΔG > 14,6 kcal/mol) 

• nem tartalmaznak olyan lépést, amelynek létezik sokkal nagyobb hajtóerejű konkurens 

reakciója (legalább 20 kcal/mol különbség a szabadentalpia-változásban)   

A fentiek alapján kiválasztott releváns mechanizmusokat foglalja össze a 16. ábra (E = B)  

és a 17. ábra (E = Si). Ezeken a különféle mechanizmusokat színekkel különítettük el: a közös 
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(több mechanizmus által is érintett) intermediereket feketével, a disztális utat kékkel, az 

alternáló utat pedig pirossal jelöltük. A zöld nyilak (a 8. ábrához hasonlóan) a két fő útvonal 

közti lehetséges átmeneteket mutatják. A relatív szabadentalpia grafikus ábrázolása alapjául 

szolgáló számértékek a Függelék F1. táblázatban találhatóak meg. 

 

16. ábra. A BP3Fe-N2
- katalizátorral végrehajtott dinitrogén-redukció lehetséges szabadentalpia-profiljai. 

A vízszintes tengelyen a vaskomplex által az adott intermedier keletkezéséig felvett részecskék (H+, e- vagy 

N2) száma, míg a függőleges tengelyen a kezdeti állapothoz (BP3Fe-N2
-, sav, és redukálószer elegye) 

viszonyított szabadentalpia-szint látható. A nitrogénatomok ammónia formájában távoznak a rendszerből, 

kivéve, ha hidrazin leválását jelzi a felirat („+N2H4”). A „gátolt reakciók” a modellezett körülmények között 

kísérleti megfigyelések alapján kinetikailag kedvezőtlenek.  

 

A 16-17. ábrákon látható szabadentalpia-profilok alakja alapján két szakaszra osztottuk az 

N2RR-ciklust, melyeket az alábbiakban külön-külön elemzek. Az első az ammónia- vagy 

hidrazinkomplex képződéséig tartó „redukciós szakasz” (EP3Fe-N2
- →→ EP3Fe-NH3

+ vagy 

EP3Fe-N2
- →→ EP3Fe-NH2-NH2

+), amelyben kevés kivételtől eltekintve meredeken csökken 

a szabadentalpia; a második pedig a termékmolekula leadását és a következő N2-molekula 

megkötését magában foglaló „regenerációs szakasz”, amely összességében termoneutrális, 

azaz nincs jelentős termodinamikai hajtóereje. 
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17. ábra. Az SiP3Fe-N2
- katalizátorral végrehajtott dinitrogén-redukció lehetséges szabadentalpia-profiljai. 

A vízszintes tengelyen a vaskomplex által az adott intermedier keletkezéséig felvett részecskék (H+, e- vagy 

N2) száma, míg a függőleges tengelyen a kezdeti állapothoz (SiP3Fe-N2
-, sav, és redukálószer elegye) 

viszonyított szabadentalpia-szint látható. A nitrogénatomok ammónia formájában távoznak a rendszerből, 

kivéve, ha hidrazin leválását jelzi a felirat („+N2H4”). A „gátolt reakciók” a modellezett körülmények között 

kísérleti megfigyelések alapján kinetikailag kedvezőtlenek.  

 

6.4.1. A redukciós szakasz 

A redukciós szakasz általános jellemzője, hogy bármilyen útvonalon is zajlik a katalitikus 

ciklus, a proton- és elektronfelvételek termodinamikailag igen kedvezőek. Emiatt pusztán a 

szabadentalpia-profilt elemezve nem állapíthatunk meg egyetlen domináns mechanizmust. 

Viszont a profil egyes anomáliái alapján, valamint a számítások eredményeit a kísérleti 

megfigyelésekkel összefüggésben értelmezve azonosítottunk néhány olyan lépést, amely 

jelentős mértékben befolyásolhatja a reaktivitást (és emiatt a racionális katalizátortervezés 

célpontja lehet.) 

Mindkét katalizátor esetén két proton felvételével (az ábrák vízszintes tengelyén 1. és 2. 

számú lépésként jelölve) kezdődik a katalitikus ciklus, amelynek terméke EP3Fe-N=NH2
+ 

vagy EP3Fe-NH=NH+ intermedier lehet. Előbbi, amely a disztális út kiindulópontja, 

termodinamikailag kissé kedvezőbb – az EP3Fe-N=NH2
+ szabadentalpia-szintje E = B esetén 
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3 kcal/mol-lal, E = Si esetén pedig 1 kcal/mol-lal alacsonyabb az EP3Fe-NH=NH+ izomernél. 

Bár ez a különbség a számítási módszer hibahatárán belül van, és így önmagában nem alkalmas 

a domináns reakcióút azonosítására, a kísérleti adatok egyértelművé teszik, hogy a 

termodinamika alapján felállított sorrend a kinetikára is áll: az EP3Fe-N2
- komplexek alacsony 

hőmérsékleten végzett (azaz kinetikailag kontrollált) protonálása minden esetben EP3Fe-

N=NH2
+ terméket eredményezett, az alternáló út intermedierjét még melléktermékként sem 

figyelték meg.36,65 (Összhangban a kémiai intuícióval, amely szintén azt sugallja, hogy a vastól 

távolabbi, sztérikusan jobban hozzáférhető nitrogén a reakcióképesebb.) Ezek alapján 

egyértelmű, hogy a nitrogénredukció a disztális úton indul el; a diazén leválása, amelynek 

számításaink szerint egyébként sincs termodinamikai hajtóereje, kizárható. 

A következő (3. számú) lépésben elektronfelvétellel egy semleges intermediert (EP3Fe=N-

NH2) kapunk, amely két helyen is felvehet protont (4. lépés). Egyrészt maradhatunk a disztális 

úton - ekkor EP3Fe=N-NH3
+ keletkezik, amelyben már megjelenik az első ammónia. Az NH3 

termék az N-N kötés spontán szakadása révén távozik, és egy pozitív töltésű nitrid (EP3Fe≡N+) 

marad vissza. A másik, termodinamika alapján lehetséges mechanizmus a disztális-alternáló 

átmenet, amely EP3Fe-NH-NH2
+ intermediert eredményez. Különösen érdekes, hogy a 2. 

lépéssel ellentétben, ahol a sztérikus és elektronikus hatások egy irányba mutatnak (azaz a 

jobban hozzáférhető disztális N protonálása termodinamikailag kedvezőbb), itt a két tényező 

egymás ellen dolgozik. Látható, hogy a disztális nitrogén protonálódása (EP3Fe=N-NH2 + H+ 

→ EP3Fe=N-NH3
+) jelentősen kisebb szabadentalpia-felszabadulással jár, mint a sztérikusan 

jobban gátolt proximális protonfelvétel (EP3Fe=N-NH2 + H+ → EP3Fe-NH-NH2
+).  

Az, hogy a sztérikus és elektronikus hatások közül melyik szabja meg a reaktivitást, erősen 

reagensfüggő, ezért nem jelenthető ki általános érvénnyel egyik reakcióút dominanciája sem. 

Mindkét mechanizmus jelen lehet, arányuk várhatóan a kísérleti körülményektől függően 

változik. Ezt alátámasztják a kísérleti kutatócsoport megfigyelései is: izolált EP3Fe=N-NH2 

komplex protonálásakor nitrid terméket kaptak66 (ez a disztális útra utal), viszont bizonyos 

katalitikus elegyekből hidrazin is fejlődött58 (ez csak az alternáló út 6. vagy 7. lépéséből 

eredhet). A látszólagos ellentmondás csak több, egymással versengő mechanizmust 

feltételezve oldható fel. 

A 4. elemi lépésben részletesen megvizsgáltuk a pillératom (B vagy Si) termodinamikai 

viszonyokra gyakorolt hatását. Megfigyeltük, hogy bór esetén kisebb a különbség a disztális 

és a proximális protonálódás hajtóereje között (Az EP3Fe=N-NH3
+ és EP3Fe-NH-NH2

+ 

intermedierek közti szabadentalpia-különbség 21 kcal/mol bórral és 27 kcal/mol szilíciummal). 

Ezenfelül, míg az ammónialeválás után visszamaradó bórtartalmú nitrid (BP3Fe≡N+) 23 
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kcal/mol-lal stabilabb az alternáló intermediernél (BP3Fe-NH-NH2
+), addig a 

szilíciumanalógok szabadentalpia-szintje közel esik – a különbség mindössze 7 kcal/mol. Ezek 

az adatok arra utalnak, hogy a bórtartalmú katalizátor használatakor nagyobb eséllyel megy 

végig a ciklus a tiszta disztális útvonalon, mint szilíciummal. Az alábbiakban rá fogok mutatni, 

hogy ez a reaktivitásbeli különbség lehet a maximális átviteli számok közti nagyságrendi 

eltérés (E =B: 59, E = Si: 4; lásd a 3. táblázatot) egyik oka. 

A 4. lépésben tehát a mechanizmus elágazik, azonban mind a disztális, mind az alternáló 

útvonalon végül az EP3Fe-NH2
+ intermedierhez jutunk. Mindkét esetben protonfelvétel-

elektronfelvétel-protonfelvétel-elektronfelvétel sorrendben játszódnak le az 5-8. elemi lépések. 

A disztális úton végighaladva a megmaradt proximális nitrogénatomra kerülnek fel 

hidrogénatomok (EP3Fe≡N+ →→ EP3Fe=NH+  →→ EP3Fe-NH2
+). A reakciósorra szilícium 

és bór pillératom esetén is viszonylag egyenletes szabadentalpia-csökkenés (ΔG = -25±10 

kcal/mol) jellemző, ami alól csak az utolsó, nagymértékben exergonikus (ΔG = 57-62 kcal/mol) 

protonfelvétel a kivétel. 

Ha az N2RR ciklus alternáló úton folytatódik, a 4. lépésben keletkező EP3Fe-NH-NH2
+ 

intermedier redukció (5. lépés) után a proximális nitrogénen protonálódik (6. lépés), amely 

pozitív töltésű hidrazinkomplexet (EP3Fe-NH2-NH2
+) eredményez. Ennek redukált, semleges 

formája (7. lépés) egy protonfelvétellel összehangolt N-N kötésszakadás (8. lépés) révén 

ammóniát veszít, amely után EP3Fe-NH2
+ marad vissza. (Az összehangoltságra abból a 

tapasztalatból következtettünk, hogy az EP3Fe-NH2-NH3
+ intermedierek geometriájának 

optimálására tett kísérletek minden esetben N-N kötésszakadással végződtek). A 16-17. 

ábrákon azonnal szembetűnik a reakciósor szabadentalpia-profiljának „cikkcakkos” alakja, 

amit a termodinamikai hajtóerő nagymértékű egyenetlenségei alakítanak ki. A legkisebb 

hajtóerejű elemi lépés, az EP3Fe-NH2-NH2
+ redukciója, a redukciós szakaszban egyedülálló 

módon közel termoneutrális (bórral ΔG = -4 kcal/mol, szilíciummal ΔG = +8 kcal/mol); másik 

végletként az alternáló úton számított legmagasabb hajtóerő (ΔG = (-86)-(-100) kcal/mol 

EP3Fe-NH2
+ képződésekor) messze meghaladja a disztális úton észlelt legnagyobb 

szabadentalpia-esést is.  

Különösen érdekes eredmény, hogy az SiP3Fe-NH2-NH2
+ hidrazinkomplex egy 

szabadentalpia-völgyben helyezkedik el, vagyis egy átlagosnál hosszabb élettartamú 

intermedierről van szó, amelynek átalakulása az alternáló út legvalószínűbb szűk 

keresztmetszete. Az SiP3Fe-NH2-NH2
+ kiemelkedő stabilitására utal az a 2.4.1. fejezetrészben 

már ismertetett kísérleti eredmény is, hogy SiP3Fe-N=NH2
+ részleges redukciójakor, 

termodinamikailag kontrollált körülmények között ezt figyelték meg az egyik fő termékként. 
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A legfontosabb különbség a bór- és szilíciumtartalmú katalizátorok szabadentalpia-profilja 

között a redukciós szakaszban, hogy csak az utóbbi esetben figyelhetünk meg szabadentalpia-

völgyet. Ez a tény, azzal a már tárgyalt trenddel együtt, hogy a szilícium pillératommal 

nagyobb az alternáló útvonal lejátszódásának esélye, várhatóan csökkent N2RR-sebességben 

nyilvánul meg a bór pillératomhoz viszonyítva (a sebességkülönbség mértéke természetesen a 

disztális és alternáló út változó aránya miatt a kísérleti körülmények, elősorban a reagensek 

függvénye). Mivel a nitrogénredukció sebessége – a mellékreakciók sebessége mellett – az 

átviteli számot meghatározó egyik fő tényező, valószínűsíthetjük, hogy a kedvezőtlen alternáló 

szabadentalpia-profil a szilíciumtartalmú katalizátor alacsony hatékonyságának egyik oka. 

Ebből rögtön következik, hogy, amennyiben sikerülne felderíteni a katalízis körülményei 

(elsősorban a reagensek anyagi minősége) és a disztális/alternáló mechanizmusarány közti 

összefüggést, és ezt felhasználva szigorúan a disztális úton tartani az N2RR-folyamatot, azzal 

várhatóan növelni lehetne az ammóniatermelést.   

A fentiekben részletezett mechanizmusokon (EP3Fe≡N+-ból induló tisztán disztális út, 

EP3Fe-NH-NH2
+-ból induló tisztán alternáló út) kívül egyéb útvonalakkal is számolnunk kell. 

Az első ilyen lehetőség az alternáló-disztális átmenet a 6. lépésben, azaz az alternáló út EP3Fe-

NH-NH2 intermedierének disztális protonfelvétele (EP3Fe-NH-NH2 + H+ → EP3Fe-NH-

NH3
+), amelyet egy ammónia leválása és EP3Fe=NH+ képződése követ – ezzel elméletileg 

elkerülhetnénk az említett szabadentalpia-völgyet.  Bár ennek a lépésnek nincs termodinamikai 

akadálya, legjobb tudomásunk szerint a Peters-csoport egyik cikkében sem jelenik meg, mint 

potenciális mechanizmus. Első ránézésre a 6. lépésben a 4. lépésnél leírtakhoz hasonló jelenség 

tűnik fel: a sztérikus és elektronikus hatások egymás ellen dolgoznak, hiszen a jobban 

hozzáférhető külső N protonálódásából származó EP3Fe-NH-NH3
+ szabadentalpia szintje 

jelentősen magasabb (ΔGrel = 17-18 kcal/mol), mint az EP3Fe-NH2-NH2
+ izomeré. Egy igen 

fontos eltérést jelent azonban, hogy az EP3Fe-NH-NH2-ben található Fe-N-N kötésszög nem 

egyenesszög közeli (mint a 4. lépés kiindulási molekulájában, az EP3Fe=N-NH2 komplexben), 

hanem 120° körüli, ami miatt a proximális és disztális nitrogénatomok támadási felülete 

gyakorlatilag azonos. Tehát a 4. lépéssel ellentétben itt – a Brønsted−Evans−Polányi elv 

alapján - egyértelműen a termodinamikailag kedvezőbb termék képződésének, azaz a hidrazin 

komplex keletkezésének van nagyobb esélye.  

 További alternatívát jelent, hogy az N2RR-ciklus hidrazinleválással is végződhet. A 

bórtartalmú komplexeknél mind a 6., mind a 7. lépésben jelentős negatív szabadentalpia-

változással jár az NH2-NH2 molekula leszakadása (ΔG = -10 kcal/mol, illetve ΔG = -12 

kcal/mol), sőt, az előbbi esetben a hajtóerő több mint kétszer akkora, mint a konkurens BP3Fe-
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NH2-NH2
+ + e- → BP3Fe-NH2-NH2 redukcióé (ΔG = -4 kcal/mol). Az is észrevehető, hogy a 

lehetséges hidrazinleválásokat is figyelembe véve egyenletesebb, tehát a Sabatier-elv 

szempontjából kedvezőbb szabadentalpia-profilok nyerhetők. Bór pillératommal tehát az 

alternáló útvonal nagy eséllyel Fe-N kötésszakadást és hidrazin terméket eredményez, 

összhangban a kísérleti tapasztalatokkal. A szilíciumtartalmú katalizátor ezzel ellentétben 

kevésbé hajlamos a hidrazin termelésére. A 6. elemi lépésben Fe-N szakadást feltételezve 

látszólag ugyan kijuthatunk a szabadentalpia-völgyből, ekkor azonban ΔG mindössze -2 

kcal/mol, azaz csak azért van egy egészen minimális hajtóereje a hidrazinleválásnak, mert az 

NH2-NH2 savas közegben protonálódik. Ez mindenképpen lassú folyamatra utal. A 7. lépésben 

már sokkal gyorsabb lehet az Fe-N szakadás (ΔG = -14 kcal/mol), de az a termodinamikailag 

igen kedvező N-N kötésszakadással, azaz ammóniafejlődéssel verseng. Ezek az eredmények 

tovább erősítik azt az érvet, hogy az N2RR-ciklus eltérő sebessége állhat a BP3Fe-N2
- és 

SiP3Fe-N2
- eltérő katalitikus hatékonyságának hátterében, legalábbis olyan körülmények 

között, amelyek jelentős mértékben az alternáló intermedierek felé terelik az N2RR folyamatát.     

 A redukciós szakasz utolsó két lépése (9-10.) minden mechanizmus esetén ugyanaz, 

amennyiben nincs hidrazinleválás: a 8. lépésben képződött közös intermedier (EP3Fe-NH2
+) 

redukálódik, majd protonálódik, így pozitív töltésű ammóniakomplex (EP3Fe-NH3
+) jön létre. 

Ezzel elkezdődik a regenerációs szakasz, amely az ammónia termék leválását és a következő 

redukálandó nitrogénmolekula megkötését foglalja magában.   

 

6.4.2. A regenerációs szakasz 

 A regenerációs szakaszban a szabadentalpia - a megelőző lépésekben tapasztalt, 

gyakorlatilag folyamatos csökkenéssel ellentétben – kisebb-nagyobb kilengésekkel stagnál. Ez 

arra vezethető vissza, hogy a termodinamikailag igen kedvező 10. elemi lépéssel kimerül az 

N2RR ciklus teljes hajtóereje: a pozitív töltésű ammóniakomplexek szabadentalpia-szintje 

(BP3Fe-NH3
+: -309 kcal/mol; SiP3Fe-NH3

+: -317 kcal/mol) csaknem teljesen megegyezik az 

ammóniaszintézis bruttó szabadentalpia-változásával, ami a katalizátortól függetlenül -313 

kcal/mol az N2 + 6 H+ + 6e- → 2 NH3 egyenlet alapján. A kiindulási állapot eléréséhez, vagyis 

az újabb katalitikus ciklus megkezdéséhez tehát három egymást követő, közel termoneutrális 

elemi lépésnek kell megtörténnie. (Ugyanez érvényes az EP3Fe-NH2-NH2
+ képződése utáni 

lépésekre, amennyiben hidrazin leválásával ér véget a redukciós szakasz).   

 A szabadentalpia-profil regenerációs szakaszban történő ellaposodása arra enged 

következtetni, hogy a 11-13. lépések a redukciós szakasz elemi reakcióinál lassabban 



- 81 - 

játszódnak le, ezért itt kell keresnünk a sebességmeghatározó lépéseket. Természetesen pusztán 

a termodinamikát vizsgálva ez nem jelenthető ki biztosan, azonban figyelembe véve, hogy  

(i) egy közel termoneutrális elemi lépést reverzibilis folyamatként kell kezelni, hiszen 

az oda- és visszaalakulás sebessége összemérhető (sőt, endergonikus 

transzformációknál a visszaalakulás sebességi együtthatója a magasabb),  

(ii) a Brønsted−Evans−Polányi elv alapján hajtóerő hiányában jóval magasabb az 

aktiválási gát, mint a redukciós szakasz nagy szabadentalpia-csökkenést 

eredményező lépéseiben, 

igen valószínű, hogy kinetikailag gátolt folyamatokon, és ezáltal az átlagosnál hosszabb 

élettartamú intermediereken keresztül érhető csak el újra a katalizátor. Fontos megjegyezni, 

hogy a regenerációs szakasz ezáltal az N2RR-ciklus legkritikusabb része, hiszen az 

intermedierek nehézkes egymásba alakulása miatt itt a legnagyobb a mellékreakcióknak való 

kitettség. 

 A 11-12. számú lépések során az EP3Fe-NH3
+ intermedier egy redukció, egy Fe-N 

kötésszakadás és egy nitrogénmolekula koordinációja révén semleges nitrogénkomplexszé 

(EP3Fe-N2) alakul. A felsorolt három elemi reakció sorrendje a 16-17. ábrákon bemutatott 

adatok alapján nem határozható meg, hiszen az EP3Fe, EP3Fe+, EP3Fe-NH3 és EP3Fe-N2
+ 

intermedierek relatív szabadentalpiája annyira közel esik, hogy – a számítási módszer hibáját 

is figyelembe véve - még az sem jelenthető ki biztosan, hogy melyik út a termodinamikailag 

kedvezményezett. Az útvonaltól függetlenül igaz azonban az a megállapítás, hogy az EP3Fe-

N2 állapot elérését nem kíséri számottevő szabadentalpia-felszabadulás (egy elemi lépésre 

átlagosan ΔG=-5 kcal/mol), és minden esetben szükség van legalább egy termoneutrális vagy 

endergonikus transzformációra.       

 Az EP3Fe-N2
- katalizátor regenerációjának záró lépése egy elektronfelvétel lenne, 

azonban a modellezett körülmények között erősen kétséges ennek a folyamatnak a 

lejátszódása, hiszen ΔG = +14-20 kcal/mol. A protonálódás (EP3Fe-N2
 + H+ → 

EP3Fe=N=NH+), bár szintén endergonikus, de termodinamikailag jelentősen kedvezőbb: 

ebben az esetben csak 5-10 kcal/mol szabadentalpia-befektetés szükséges. Ha nem túl magas 

az aktiválási gát, ez már járható út -78 °C hőmérsékleten is, de a Brønsted−Evans−Polányi 

elvvel összhangban alacsony reakciósebességgel. Az adatok alapján a negatív töltésű 

katalizátorkomplex az első N2RR-ciklus lejátszódását követően eltűnik a reakcióelegyből. 

(Ehhez hozzá kell tenni, hogy a kobaltocénnél erősebb redukálószer, pl. KC8 alkalmazásakor 

már hozzáférhető lehet az EP3Fe-N2 → EP3Fe-N2
- út is). 
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 Az elméleti kémiai vizsgálatokból levont következtetéseket - vagyis regenerációs 

szakasz transzformációinak kritikus lépésként való azonosítását, a szabadentalpia-profil 

ellaposodását és az EP3Fe-N2 intermedierhez tartozó szabadentalpia-völgy létezését – kísérleti 

megfigyelések is megerősítik. A számításaink alapjául szolgáló kísérleti reakcióelegy (itt a 

bórtartalmú katalizátorral redukáltak nitrogént difenil-ammóniumion protonforrás és 

dekametil-kobaltocén elektronforrás jelenlétében) Mössbauer-spektrószkópiai követése 

alapján ugyanis az Fe atomok többsége 30 perc után dinitrogén komplexként (BP3Fe-N2) van 

jelen, ezenkívül pedig az egyetlen azonosítható, jelentős mennyiségben detektálható speciesz 

a BP3Fe+.58  A BP3Fe-N2 és BP3Fe+ intermedierek kimutathatósága bizonyítja azok hosszú 

élettartamát a katalitikus elegyben, ami az átalakulásuk termodinamikai hajtóerejének hiányára 

vezethető vissza. A dinitrogén komplex dominanciája pedig ékes bizonyítéka a kiemelkedő 

stabilitásnak, amely a szabadentalpia-profilban völgyként rajzolódik ki. 

 Érdekesség, hogy a szabadentalpia-profil katalizátor-regenerációt megelőző 

ellaposodása, amely – mint azt az elméleti és kísérleti adatok egybehangzóan mutatják - a 

biomimetikus ammóniaszintézis legfőbb korlátozó tényezője, nem csupán a Peters-féle 

rendszerre jellemző: a Schrock-rendszer katalitikus ciklusát elemző korábbi DFT-tanulmányok 

eredményei is hasonlóan egyenetlen hajtóerő-eloszlást mutatnak.162,163 Elképzelhető, hogy a 

racionális katalizátortervezés általánosan érvényes stratégiája lehet az utolsó lépések 

intermedierjeinek destabilizálása, amely egyenletesebb (lineárishoz közelebbi) szabadentalpia-

profilhoz, ezzel pedig – a Sabatier-elv alapján – nagyobb nitrogénredukciós sebességhez és 

magasabb átviteli számhoz vezet (18. ábra). Az intermedierek relatív stabilitásának 

finomhangolása a ligandum módosításával történhet, a megfelelő módosítások (pl. 

szubsztituens-bevitelek) meghatározása pedig legcélszerűbben az elméleti kémia eszköztárával 

hajtható végre.  

 Érdemes itt megvizsgálni azt is, hogy amennyiben PCET-lépések lehetőségét is 

megengedjük, közelebb kerülünk-e az ideális szabadentalpia-profilhoz. Ha protonált 

dekametil-kobaltocén (lásd a 7. ábrát) a reagens, számításaink szerint megszűnik az EP3Fe-

NH2-NH2
+ komplexek kiemelkedő stabilitása, mivel a PCET-vel történő továbbalakulásuk 

hajtóereje mindkét pillératom esetén -75 kcal/mol. Hasonlóképpen, a PCET révén megnyílik 

egy új reakcióút a EP3Fe-N2-ből kiindulva a következő katalitikus ciklus felé, amely ugyan 

exergonikus (ΔG = +6 kcal/mol mindkét rendszerre), de bór pillératommal így is 

termodinamikailag kedvezőbb mind a proton-, mind az elektrontranszfernél. Ezzel együtt is 

maradnak azonban olyan, kritikus lépésként azonosított transzformációk, amelyek PCET-vel 
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nem gyorsíthatók; ilyen a regenerációs szakasz eleje (EP3Fe-NH3
+ →→ EP3Fe-N2), 

függetlenül attól, hogy milyen mechanizmus szerint játszódik le. 

 

18. ábra. A Sabatier-elven alapuló racionális katalizátortervezés szemléltetése: a katalizátor módosításának 

(pl. szubsztituálásának) célja a redukciós szakasz végén, illetve a regenerációs szakaszban képződő 

intermedierek destabilizálása a termodinamikai hajtóerő elemi lépések közti egyenletes eloszlatása 

érdekében. A fekete színnel jelölt, jellemző példaként feltüntetett szabadentalpia-profil a 16. ábrán szereplő 

disztális útnak felel meg, a regenerációs szakaszban BP3Fe+ és BP3Fe képződését feltételezve.   

A biomimetikus nitrogénfixálás kutatását akár a 18. ábrán felvázolt elképzelés alapján 

is folytathattuk volna, azonban ennél fontosabbnak tartottuk a mellékreakciók 

mechanizmusának felderítését, mivel annak ismeretében több információ áll rendelkezésre a 

katalizátor sikeres újratervezéséhez. 

6.5. Összefoglalás: a racionális katalizátortervezés és a további elméleti 

kémiai kutatások fókuszpontjainak kijelölése  

 A disszertáció jelen fejezetében az EP3Fe-N2
- (E = B, Si) mesterséges nitrogenázokkal 

végzett nitrogénredukció lehetséges szabadentalpia-profiljait mutattam be. Kutatásunk első 

fázisában meghatároztuk a domináns reakciómechanizmusokat és azonosítottuk a kritikus 

lépéseket, amellyel leraktuk a mellékreakciók felderítésének, illetve a racionális 

katalizátortervezésnek az alapjait. 

  Mind a bórtartalmú, mind a szilíciumtartalmú katalizátor esetén disztális úton (EP3Fe-

N2
- →→ EP3Fe-N=NH2

+ →→ EP3Fe≡N+ →→ EP3Fe-NH3
+) vagy disztális-alternáló 

átmenettel járó hibrid úton (EP3Fe-N2
- →→ EP3Fe-N=NH2

+ →→ EP3Fe-NH2-NH2
+ →→ 

EP3Fe-NH3
+) játszódik le az N2RR-ciklus első szakasza. A katalizátor által megkötött 

nitrogénmolekula végső soron ammóniává redukálódik, azonban az utóbbi mechanizmus által 

érintett EP3Fe-NH2-NH2
+/0 intermedierekben az Fe-N kötés is szakadhat, hidrazin terméket 

eredményezve.  
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A két útvonal várhatóan a kísérleti körülményektől (elsősorban a reagensek anyagi 

minőségétől) függő arányban jelenik meg a reakcióelegyben. A Sabatier-elv alapján a 

disztális mechanizmus a kedvezőbb, mivel itt a hajtóerő közel egyenletes arányban oszlik 

el az elemi lépések között. Emiatt kiemelt fontosságú a 4. elemi lépés, amelynek terméke 

a disztális úton az EP3Fe=N-NH3
+, a hibrid úton pedig az EP3Fe=NH-NH2

+ komplex. A 

sav reagens választásakor érdemes megvizsgálni a termékek arányát akár kísérleti, akár 

elméleti módszerekkel (természetesen a két intermedier relatív stabilitása független a 

reagenstől, csak a két konkurens reakció sebességének aránya változhat).  Az alternáló útra 

való áttérés kedvezőtlen, egyenetlen szabadentalpia-profilt eredményez a redukciós 

szakaszban, aminek legjellemzőbb példája az SiP3Fe-NH2-NH2
+ hidrazinkomplex - ez egy 

szabadentalpia-völgyben helyezkedik el, tehát várhatóan csak lassan képes továbbalakulni. Bór 

pillératom esetén nem található ilyen anomália, ezért elképzelhető, hogy a bór- és 

szilíciumtartalmú katalizátor hatékonysága közti nagyságrendi különbség részben erre a 

völgyre vezethető vissza. Ezt tovább erősíti az a megfigyelésünk is, hogy a szilícium 

pillératommal – a termodinamika alapján – nagyobb a valószínűsége az EP3Fe=NH-NH2
+ 

képződésének. 

A biomimetikus nitrogénfixálás hatékonyságát limitáló legfontosabb tényező 

azonban az N2RR-ciklus utolsó lépéseiből álló regenerációs szakaszban (EP3Fe-NH3
+ vagy 

EP3Fe-NH2-NH2
+→→ EP3Fe →→ EP3Fe-N2 →→ következő N2RR-ciklus) keresendő. A 

szakasz első intermedierének képződéséig elfogy a nitrogénredukció termodinamikai 

hajtóereje, ebből következően az itteni lépések között több közel termoneutrális vagy 

endergonikus reakció található. A Brønsted−Evans−Polányi elv értelmében feltételezhető, 

hogy ezeknek a transzformációknak a gátja a redukciós szakasz lépéseihez viszonyítva 

jelentősen magasabb, következésképpen a regenerációs szakasz intermedierei hosszú 

élettartamúak, átalakulásuk alacsony sebességgel játszódik le. Itt találhatók tehát a 

mellékreakciók (hidrogénfejlődés, deaktiválódás) legvalószínűbb támadási pontjai. A 

jövőbeni, nagyobb hatékonyságú biomimetikus katalizátorok tervezhetők az elméleti kémia 

eszköztárával azt szem előtt tartva, hogy a szabadentalpia-profil EP3Fe-N2
- katalizátorokra 

jellemző ellaposodását a ligandumon végzett módosítások révén meg kell szüntetni. 

 A szabadentalpia-profilok feltérképezésével és a kapcsolódó kísérleti eredmények 

áttekintésével tehát sikerült behatárolnunk a katalízis hatékonyságát leginkább meghatározó 

reakciókat. Az eddigi eredmények több továbblépési lehetőséget is kínálnak: például 

tüzetesebben, átmenetiállapot-elmélettel is megvizsgálhatnánk a disztális-alternáló átmenet 

visszaszorításának lehetőségeit, vagy kereshetnénk olyan szubsztituenseket, amelyeket a 
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fenilgyűrűn vagy az izopropilcsoporton alkalmazva lineárisabbá válik a szabadentalpia-profil. 

Fontos látni azonban, hogy a mellékreakciók mechanizmusának ismerete nélkül nem 

beszélhetünk valódi racionális katalizátortervezésről; az N2RR-ciklus sebességének növelése 

ugyanis csak akkor párosul a szelektivitás és/vagy az átviteli szám növekedésével, ha a 

mellékreakciók sebességét is sikerül csökkenteni (vagy legalábbis állandó szinten tartani). 

Ugrásszerű növekedés a hatékonyságot mérő paraméterekben ráadásul csak akkor várható, ha 

a hidrogénfejlődést és a deaktiválódást teljesen sikerül háttérbe szorítani, amit természetesen 

még a legegyenletesebb N2RR szabadentalpia-profil sem garantál. Ezek alapján a kutatás 

következő fázisának céljaként a két nem kívánt folyamat megértését jelöltük meg. 
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7. Eredmények, II. 

A hidrogénfejlődés forrásának nyomában 

7.1. A „bimolekuláris HER” hipotézis elemzése  

 A 6. fejezet anyagát feldolgozó [T1] cikkünk megjelenésével közel egy időben 

publikálta Matson és Peters a „bimolekuláris HER” hipotézisét felvető tanulmányt.68 Ebben a 

cikkben labilis N-H kötéseket tartalmazó N2RR-intermedierek egymás közti reakcióira vezetik 

vissza azt a kísérleti megfigyelést, hogy a Peters-nitrogenázok nem csupán az N2RR-t, hanem 

a HER-t is katalizálják. 

Amint a 2.4.2. fejezetben már bemutattam, a Peters-csoport vonatkozó kísérleti 

adatokkal és DFT-számításokkal is érvelt a  

2 EP3Fe-NxHy → 2 EP3Fe-NxHy-1 + H2 

típusú HER-mechanizmus mellett, konkrétabban pedig a 

2 EP3Fe=N-NH2 → 2 EP3Fe-N=NH + H2 

 EP3Fe=N-NH2 + EP3Fe-N=NH2
+ → EP3Fe-N=NH + EP3Fe=N=NH+ + H2 

reakciókat jelölték meg legvalószínűbb HER-forrásként. Tanulmányuk feldolgozásakor 

azonban több olyan szempont is felmerült bennünk, amelyek miatt nem találtuk elég 

meggyőzőnek a hipotézist, és saját számítások elvégzését határoztuk el. 

 Egyrészt a Matson és Peters által javasolt HER-folyamat ellentmond annak a 

szabadentalpia-profilból levont konklúziónknak, hogy a mellékreakciók kiindulási pontjait 

elsősorban a regenerációs szakasz intermedierei között kell keresni. Az N-H kötést tartalmazó 

N2RR-intermedierek a redukciós szakaszban keletkeznek, amely a szabadentalpia gyakorlatilag 

töretlen csökkenése miatt várhatóan gyorsan és gördülékenyen lejátszódik. 

  Másrészt a Peters-csoport által alkalmazott, TPSS funkcionálon alapuló számításos 

kémiai módszer pontossága kétségbe vonható (lásd a 8. táblázatot és a vonatkozó szövegrészt). 

Emiatt kérdéses, hogy valóban fennáll-e a 4. táblázatban szemléltetett korreláció az N-H 

kötések erőssége és a szelektivitás között, melyet a bimolekuláris HER melletti egyik legfőbb 

bizonyítékként értékelnek.  

 Harmadrészt a Matson-Peters tanulmány csupán termodinamikai paraméterek (N-H 

kötéserősség, illetve bimolekuláris HER-reakciók bruttó szabadentalpia-változása) 

vizsgálatára szorítkozik, a kinetikát nem veszi figyelembe. Egy valós reakcióelegyben azonban 

kizárólag az aktiválási szabadentalpiákkal kapcsolatban álló kinetika szabja meg, hogy az 



- 87 - 

N2RR gyors kezdeti lépései mellett lejátszódhat-e valamilyen mértékben a HER is. A 

mechanizmusvizsgálathoz tehát elkerülhetetlen az átmenetiállapot-számítás. 

 A bimolekuláris HER hipotézisének részletes számításos kémiai elemzésére egy két 

lépésből álló eljárást dolgoztunk ki. Az első lépés egy előszűrés, amelynek során a saját DFT-

protokollunkkal kiszámítjuk az N-H kötést tartalmazó N2RR-intermedierek kötésdisszociációs 

szabadentalpiáit, és ez alapján kiválasztjuk a bimolekuláris HER legvalószínűbb forrásait, azaz 

a leggyengébb N-H kötésekhez tartozó szerkezeteket. Második lépésben a kiválasztott 

intermedierek reaktivitását vizsgáljuk meg részletesen az egymással versengő HER- és N2RR 

lépések aktiválási szabadentalpiájának összehasonlításával. Amennyiben a lehetséges 

bimolekuláris HER reakciók legalább egyikére alacsonyabb aktiválási gátat kapunk, mint az 

ugyanazon intermedierből kiinduló N2RR elemi lépésre, az a Matson és Peters által javasolt 

HER-utak jelentős újabb bizonyítékának tekinthető. Ezzel ellentétben, ha az összes lehetséges 

hidrogénfejlődési folyamat gátja meghaladja az N2RR-ét, erősen kétségessé válik a 

„bimolekuláris HER” hipotézis.   

  

7.2. Az N2RR-intermedierek csoportosítása az N-H kötés disszociációs 

szabadentalpiája (BDFEN-H) alapján 

 Vizsgálataink első lépéseként tehát a nitrogénredukció katalitikus ciklusában megjelenő 

N-H kötések erősségét jellemeztük a disszociációs szabadentalpiával (BDFEN-H).* Ez kivételes 

módon egy olyan művelet a kutatásban, amely korábban publikált eredmények felülvizsgálata: 

a Peters-csoport korábban már kiszámította a következőkben bemutatott BDFEN-H értékeket, 

azonban - amint korábban rámutattam – az adatok pontossága, és így az azokból levont 

következtetések kérdéseket vetnek fel. Kutatócsoportunk a kötésdisszociációs 

szabadentalpiákat az előző fejezetben bemutatott szabadentalpia-profilok kiszámításához is 

használt protokollal, RI-ZORA-BP86-D3(BJ) / ZORA-def2-SVP / SARC/J geometriákon, 

RIJCOSX-ZORA-B3LYP-D3(BJ) / ZORA-def2-TZVP / SARC/J szinten határozta meg, a 

BDFEN-H értékek kísérleti mérésénél alkalmazott körülményekkel összhangban 25 °C-on és 1 

atm nyomáson, THF oldószerben (utóbbit a CPCM implicit oldószermodellel vettük 

figyelembe). Ehhez az alábbi, hidrogénatom-átadással (HAT) járó izodezmikus reakció 

szabadentalpiáját (ΔGHAT) vettük alapul: 

 
* A kötés erőssége más, kvantumkémiával könnyen számítható paraméterekkel (pl. kötéshossz, kötésrend) is 

kapcsolatba hozható. A BDFE választását az indokolja, hogy a számítási módszer pontosságát – az 5. fejezetben 

ismertetettek szerint – kötésdisszociációs energia- és szabadentalpia-változások alapján értékeltük ki.  
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SiP3Fe-C≡N+ + EP3Fe-NxHy → SiP3Fe-C≡NH+ + EP3Fe-NxHy-1 

Az egyenletben termékként szereplő SiP3Fe-C≡NH+ kísérleti kötésdisszociációs 

szabadentalpiája ismert (BDFEN-H(SiP3Fe-C≡NH+) = 62 kcal/mol).152 Ezt az adatot 

felhasználva tetszőleges N2RR intermedier (EP3Fe-NxHy) BDFEN-H értéke kiszámítható, mint: 

BDFEN-H(EP3Fe-NxHy) = ΔGHAT + 62 kcal/mol  (44) 

Az eddigiekhez hasonlóan a bór- és szilíciumtartalmú (E = B vagy Si) katalizátorok 

származékait vizsgáltuk, melyek közül az összes, 16-17. ábrákon szereplő EP3Fe-NxHy 

szerkezetű intermedierre kiszámítottuk a BDFEN-H-t.  

Bár könnyen belátható az a kvalitatív összefüggés, hogy alacsonyabb 

kötésdisszociációs szabadentalpia alacsonyabb HER-hajlandóságot jelent, ez még önmagában 

nem alkalmas a kísérleti körülmények között labilis N-H kötések kiválasztására, csupán az 

intermedierek stabilitási sorrendjének megállapítására. Mivel azonban kísérleti referencia 

alapján állapítottuk meg a számított BDFEN-H értékeket, azok közvetlenül összehasonlíthatók 

a mért adatokkal, melyek közül kettőt választottunk ki viszonyítási pontként: az SiP3Fe-

C≡NH+ és SiP3Fe-C≡NH komplexek kötésdisszociációs szabadentalpiáit (62 kcal/mol, illetve 

41 kcal/mol). Az előbbi referenciavegyület eltartható -78 °C-on, azaz nem jellemző rá a 

biomimetikus ammóniaszintézis szokásos körülményei között a bimolekuláris HER, míg az 

utóbbi már -78 °C-on is pillanatszerűen SiP3Fe-C≡N termékké alakul H2 fejlődése közben, 

egyértelműen bimolekuláris HER révén.152 Ezen információk alapján a két kísérleti BDFEN-H-

t felhasználva három kategóriába sorolhatjuk a vizsgált N2RR-intermediereket (lásd a 19. 

ábrát): 

1. Stabil N-H kötéssel rendelkező, HER-inaktív intermedierek (BDFEN-H ≥ 62 

kcal/mol, zöld tartomány), amelyek biztosan nem vesznek részt bimolekuláris HER-

ben, 

2. A leglabilisabb N-H kötéssel rendelkező potenciális HER-források (BDFEN-H  ≤ 

41 kcal/mol, piros tartomány), amelyek reagens hiányában hidrogénfejlődés mellett 

elbomlanak. Esetükben a katalitikus elegyben csak akkor nem történik 

bimolekuláris HER, ha az azzal versengő N2RR lépés (savval vagy redukálószerrel 

történő reakció) gyorsabb. 

3. Közepesen stabil N-H kötéssel rendelkező lehetséges HER-források (41 kcal/mol 

< BDFEN-H < 62 kcal/mol), amelyek esetében - a megadott tartományon belüli 

kísérleti referenciák hiányában - nem eldönthető, hogy hajlamosak-e bimolekuláris 

HER-re, vagy sem.   
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19. ábra. Az N2RR-ciklusban képződő EP3Fe-NxHy intermedierek számított N-H kötésdisszociációs 

szabadentalpiái (BDFEN-H); amennyiben az adott intermedier többféle N-H kötést is tartalmaz, a legkisebb 

BDFEN-H-t tüntettem fel. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért az ábrán „EP3Fe” helyett „[Fe]” szerepel. 

A három jelölt tartományt („HER-inaktív intermedierek”, „Lehetséges HER források” és „Potenciális 

HER-források”) elválasztó 62 kcal/mol-os és 41 kcal/mol-os határértékek a bizonyítottan HER-inaktív 

SiP3Fe-C≡NH+ és a bizonyítottan HER-aktív SiP3Fe-C≡NH komplexek kísérleti BDFEN-H adatain 

alapulnak.  A Peters-csoport által HER-forrásként azonosított intermediereket kékkel jelöltem. 

A 19. ábrán vizualizált BDFEN-H értékekből (számszerű értékek a Függelék F2. 

táblázatában találhatóak) rögtön szembetűnik, hogy az N2RR-ciklus során keletkező N-H 

kötések általában véve nem tekinthetők labilisnak. Eredményeink alapján a vizsgált 

intermedierek elsöprő többsége HER-inaktív, és csupán az az egyetlen szerkezet (EP3Fe-

N=NH, amelyre mindkét féle pillératommal BDFEN-H = 29 kcal/mol) tekinthető potenciális 

HER-forrásnak, amelyből kísérletileg is kimutatták a bimolekuláris hidrogénfejlődést.54,56 

Ezenkívül néhány lehetséges HER-forrást is azonosítottunk (BP3Fe=N−NH2, 

SiP3Fe=N−NH2, SiP3Fe-N=NH2
+, SiP3Fe−NH3 és SiP3Fe−NH2−NH2), ezek mindegyikéről 

elmondható azonban, hogy a kötésdisszociációs szabadentalpiájuk magasabb 52 kcal/mol-nál, 

azaz stabilitásuk közelebb áll a HER-inaktív szerkezetekéhez, mint a potenciális HER-

forrásokéhoz. Ennek megfelelően a mi adataink egyáltalán nem tükrözik vissza azt a korábbi 

következtetést,68 hogy a (19. ábrán kékkel jelölt) EP3Fe-N=NH2
+/0 intermedierek kiemelkedő 

valószínűséggel vesznek részt bimolekuláris HER-ben. 

 Szintén ellentmond a Peters-csoport korábbi eredményeinek, hogy a pillératomnak a 

B3LYP alapú számításaink alapján nincs jelentős hatása az N-H kötések erősségére. A 19. 

ábrán megfigyelhető, hogy az analóg (csak az E atomban különböző) szerkezetek 
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kötésdisszociációs szabadentalpiái igen közel helyezkednek el: átlagosan csupán 4 kcal/mol 

különbséget figyeltünk meg. Közelében sem vagyunk tehát a TPSS funkcionálból kapott 

trendeknek, amelyek alapján szinte minden esetben 10 kcal/mol-nak megfelelő 

stabilitásváltozást okoz a pillératom-csere, és még 15 kcal/mol-nál nagyobb különbség is 

előfordul (lásd a 4. táblázatot, valamint a [68] referencia további adatait). Saját, a 

tesztszámítások alapján megbízhatóbbnak tekinthető adataink alapján arra a következtetésre 

jutottunk, hogy a B, illetve Si atomok egyszerűen túlságosan messze (2-3 kémiai kötésnyire) 

vannak a felszakítandó N-H kötéstől ahhoz, hogy annak reaktivitását érdemben befolyásolják. 

Ráadásul, még ha jelentőséget is tulajdonítunk a néhány kcal/mol-os eltéréseknek, azt is 

látnunk kell, hogy a pillératom-hatás nem szisztematikus: bár legtöbbször valóban bórral 

stabilabbak az N-H kötések, több olyan esetet is találtunk (EP3Fe≡NH+, EP3Fe=NH2
+, EP3Fe-

NH3
+), ahol a szilíciummal nagyobb a BDFEN-H értéke.  

Összegezve, már a termodinamikai vizsgálatok is arra utalnak, hogy a javasolt 

bimolekuláris HER-mechanizmusok nem kézenfekvő magyarázatai sem a katalizátorok 

alacsony szelektivitásának, sem a szelektivitás B > C > Si sorrendjének. Mindazonáltal ahhoz, 

hogy ezt biztosan kijelentsük, kinetikai vizsgálatok szükségesek. A BDFEN-H-n alapuló 

előszűrési folyamatot követően tehát a megmaradt potenciális és lehetséges HER-források 

(BP3Fe-N=NH, SiP3Fe-N=NH, BP3Fe=N−NH2, SiP3Fe=N−NH2, SiP3Fe-N=NH2
+, 

SiP3Fe−NH3 és SiP3Fe−NH2−NH2) reaktivitását vizsgáltuk meg részletesen, a belőlük 

kiinduló HER és N2RR elemi reakciók aktiválási szabadentalpiájának kiszámításával. A 

felsorolt szerkezetekhez – reflektálva a Peters-csoport elméleti tanulmányára, illetve 

figyelembe véve az intermedierek kategorizálásának DFT-módszerből eredő bizonytalanságát 

– hozzávettük a 62 kcal/mol-nál alig magasabb kötésdisszociációs szabadentalpiájú BP3Fe-

N=NH2
+ komplexet is.  

7.3. A HER és N2RR folyamatok aktiválási energiáinak összehasonlítása 

 Még a leglabilisabb (legalacsonyabb disszociációs szabadentalpiájú) N-H kötések sem 

bomlanak el feltétlenül a reakcióelegyben, hiszen lehetséges, hogy ennél a folyamatnál 

gyorsabban bekövetkezik a soron következő N2RR elemi lépés. Az azonosított, ún. potenciális 

és lehetséges HER-forrásokat tehát csak akkor tekinthetjük a H2 melléktermék ténylegesen 

szóba jöhető forrásaiként, ha létezik olyan, két intermedier között lejátszódó bimolekuláris 

reakció, amelynek reakciósebessége nagyobb az N2RR-nél, vagy legalábbis összemérhető 

azzal.  
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A reakcióelegyben várható reakciósebességek kvalitatív összehasonlítása céljából az 

átmenetiállapot-elmélet, illetve a Marcus-elmélet alapján kapott standard aktiválási 

szabadentalpiákat elemeztük. (A szabadentalpia-változások koncentrációfüggését 

kétféleképpen lehet egy publikációban elemezni: az egyik lehetőség, hogy a (33) korrekciók 

szerint „beépítjük” a reakcióelegy koncentrációit a ΔG és ΔG‡ értékekbe, ahogyan azt a 6. 

fejezet elején bemutattam. Ennek alternatívája a standard értékek közlése, és a koncentrációk 

hatásának utólagos vizsgálata. A [T2] cikkünk bírálói visszajelzései alapján jelen esetben az 

utóbbi módszert célszerű alkalmazni.) Ehhez az előzőekben ismertetett számítási protokollt 

annyiban módosítottuk, hogy THF közeg helyett dietil-éter oldószert szimuláltunk SMD 

oldószermodellel, valamint visszaállítottuk a hőmérsékletet -78 °C-ra.   

 Elsőként a tanulmányunk megjelenése előtt legvalószínűbb HER-forrásoknak tartott, 

éppen ezért a kutatás szempontjából legérdekesebb intermedierek (EP3Fe-N=NH, 

EP3Fe=N−NH2, EP3Fe-N=NH2
+) reaktivitását vizsgáltuk meg. A kísérletek során 

leggyakrabban alkalmazott HBArF
4 sav és KC8 redukálószer reagensek jelenlétét vettük 

alapul, melyek közül az előbbiről ismert, hogy [(Et2O)2H]+ protonkomplexeket képez dietil-

éterben.68,156 Meghatároztuk tehát az [(Et2O)2H]+ komplexről történő protontranszferek (PT),  

EP3Fe-N=NH + H+ → EP3Fe-N=NH2
+, 

EP3Fe=N−NH2 + H+ → EP3Fe=N−NH3
+ 

EP3Fe=N−NH2 + H+ → EP3Fe=NH−NH2
+ 

valamint a káliumgrafitról (KC8) történő elektrontranszferek (ET) 

EP3Fe-N=NH2
+ + e- → EP3Fe=N−NH2 

gátjait. Bár természetesen a semleges szerkezetekre történő elektronátadás, vagy akár az 

EP3Fe-N=NH proximális protonálódása sem lenne elméletileg kizárt, a korai N2RR-

intermedierek EP3Fe-N=NH → EP3Fe-N=NH2
+→ EP3Fe=N−NH2 → EP3Fe=N−NH3

+ (vagy 

EP3Fe=NH−NH2
+) keletkezési sorrendjét több kísérlet32,36 és a mi korábbi cikkünkT1 is 

alátámasztgja. Emiatt a fentieken kívül más elemi lépéseket nem vettünk tekintetbe. 

 A legnagyobb kihívást természetesen a bimolekuláris HER folyamatok átmeneti 

állapotának kiszámítása jelentette. Egyrészt, két, egyenként is nagyméretű átmenetifém-

komplex kerül közel egymáshoz a reakció során, ami már önmagában is drasztikusan 

megnöveli a releváns elsőrendű nyeregpont megkereséséhez szükséges időt. Ehhez társul még 

az a probléma, hogy az izopropilcsoportok (két komplex esetén összesen 12 darab!) 

konformációja a két komplex találkozásakor fellépő sztérikus taszítás révén alapvető hatással 

van a szabadentalpia-szintre, az optimális konformáció megkeresése pedig hosszadalmas 

analízist igényelne. Annak érdekében, hogy észszerű időn belül megkapjuk a HER-gátakat, 
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kénytelenek voltunk az alábbi egyszerűsítéseket tenni (figyelembe véve természetesen, hogy 

ezzel csökken a számítások pontossága): 

1. A bimolekuláris hidrogénfejlődés átmeneti állapotainak megfelelő nyeregpontokat 

izopropil helyett metil szubsztituensekkel kerestük meg. Így jelentősen csökkent a 

számítási idő, cserébe viszont DFT-módszer hibáján felül az egyszerűsítésből eredő 

hibalehetőséggel is számolni kell: egyrészt részben figyelmen kívül hagyjuk a sztérikus 

hatásokat, másrészt egy iPr-nál kevésbé elektronküldő csoportot vezetünk be. Az 

egyszerűsített (metilcsoportot tartalmazó) ligandummal történő átmenetiállapot-

számítások előtt meggyőződtünk arról, hogy a szubsztituens cseréje nem okoz 

drasztikus változást a reakciókészségben (lásd a Függelék F3. táblázatában összegzett 

tesztszámításokat).   

2. Csak szimmetrikus esetekben (azaz két ugyanolyan intermedier reakciójára) határozzuk 

meg a gátat az átmenetiállapot-elmélet alapján, az aszimmetrikus HER-

transzformációk aktiválási szabadentalpiáját pedig a Brønsted−Evans−Polányi (BEP) 

elv alapján becsüljük meg. Ez még tovább csökkenti a gépidő-igényt (mindkét 

pillératommal csak 3 átmeneti állapotot kell kiszámítani – minden lehetséges 

spinállapotban – az összesen 6 kombináció helyett), azon az áron, hogy a BEP-egyenlet 

szigorúan csak becslést ad a keresett aktiválási gátra. Később látni fogjuk azonban, 

hogy az ilyen módon kezelt reakcióknak annyira magas gátja, hogy még igen nagy 

bizonytalanságot (akár +/- 10 kcal/mol konfidenciaintervallumot) feltételezve sem 

látszik esély a lejátszódásra a kísérleti körülmények között. 

A szimmetrikus HER-transzformációkra kapott átmeneti állapotok szerkezetét – a 

kiindulási- és végállapottal összevetve - az 20. ábra mutatja. Megfigyelhető, hogy a 

bimolekuláris reakció során elszakadó N-H kötések megnyúlását (1,03-1,04 Å-ről 1,23-1,42 

Å-re) kivéve nem látható számottevő torzulás a komplex szerkezetében: az Fe-N és N-N 

kötéshosszak, továbbá az N-N-H szögek gyakorlatilag érintetlenek maradnak. Az átmeneti 

állapotban, ahol az egyesülő hidrogénatomokat csupán 1,02-1,11 Å távolság választja el, a H-

H kötés létrejötte és az N-H kötések megszűnése összehangoltan zajlik. 

A 20. ábrán bemutatott szerkezetek szabadentalpiájából kiszámított 6 darab standard 

gátra (ΔG‡0), valamint az ezekhez tartozó standard szabadentalpia-változásokra (ΔG0) 

illesztettük a Brønsted−Evans−Polányi egyenest (21. ábra), amely alapján megbecsültük az 

aszimmetrikus bimolekuláris HER-ek gátjait. Ezzel a vizsgált hat intermedierből kiinduló 

összes elemi reakció kinetikáját sikerült jellemeznünk.  
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20. ábra. A szimmetrikus bimolekuláris HER transzformációk kezdeti- (a), átmeneti- (b) és végállapotainak 

geometriája. Mivel az aktiválási gátat izopropilcsoportok helyett metilcsoportokkal számítottuk ki, a 

következetesség érdekében minden sorban a metil szubsztituensekkel szerepeltetem az egyes szerkezeteket. 

A szénhez (fekete szín) kötődő hidrogénatomokat a könnyebb áttekinthetőség kedvéért elhagytam, a többi 

atomot kék (N), sárga (Fe), narancssárga (P), lila (B), cián (Si), illetve fehér (H) színekkel jelöltem. Az egyes 

szerkezetek mellett kinagyítva látható a központi atomok elhelyezkedése, a legfontosabb geometriai 

paraméterekkel (Ångströmben, illetve fokban megadva).   



- 94 - 

 

21. ábra. A bimolekuláris HER Brønsted−Evans−Polányi paramétereinek meghatározása a szimmetrikus 

bimolekuláris hidrogénfejlődési reakciók ΔG0 - ΔG‡0 adatpárjaiból.  

A 12. táblázatban foglaltam össze a HER, PT és ET folyamatokra kapott aktiválási 

szabadentalpiákat. Amint az az EP3Fe=N-NH2
+/0 intermedierekben lévő N-H kötések magas 

stabilitása (BDFEN-H = 52-63 kcal/mol) alapján várható is, a HER és N2RR folyamatok 

aktiválási szabadentalpiája között hatalmas a különbség. A pozitív töltésű (EP3Fe-N=NH2
+) 

komplexek KC8-tól történő elektronfelvétele rendkívül alacsony gáton (ΔG‡0 = 4-6 kcal/mol) 

keresztül érhető el, míg két ilyen intermedier hidrogénfejlődéssel járó reakciójához több mint 

50 kcal/mol aktiválási szabadentalpia lenne szükséges (ez egybevág azzal a Peters-csoport által 

publikált adattal, hogy az EP3Fe-N=NH2
+ eltartható oldat formájában65). Sőt, még a lehető 

legreaktívabb partnert (EP3Fe-N=NH) feltételezve is 30 kcal/mol feletti a gát, ami 

egyértelműen túl magas ahhoz, hogy -78 °C hőmérsékleten érzékelhető mértékben lejátszódjon 

a bimolekuláris HER. Hasonló a helyzet a semleges EP3Fe=N-NH2
 intermedierekkel: még a 

legalacsonyabb számított gát is 29 kcal/mol (az SiP3Fe=N-NH2 és SiP3Fe-N=NH közti 

reakcióra). A kapott aktiválási szabadentalpiák a 3.6. fejezetrészben leírtak alapján már 

önmagukban is alkalmasak az EP3Fe=N-NH2-ből kiinduló bimolekuláris HER útvonalak 

cáfolatára. Még feltűnőbb azonban a HER folyamattal konkuráló protonátadások gátjához 

(ezek közül a legmagasabb az SiP3Fe=N-NH2-re történő proximális PT gátja, amelyre ΔG‡0 =  

12 kcal/mol) viszonyított több mint 15 kcal/mol-os különbség, amely már biztosan nem 

vezethető vissza a DFT-módszer hibájára.      

Az előző fejezetrészben bemutatott BDFEN-H-számítások eredményei alapján nem 

meglepő, hogy a legalacsonyabb aktiválási szabadentalpiájú bimolekuláris HER folyamatok 

azok, amelyekben két EP3Fe-N=NH intermedier reagál egymással. Az ilyen reakciókra kapott 

gátak – bór pillératommal 18 kcal/mol, szilícium pillératommal 12 kcal/mol - konzisztensek 

azzal a kísérleti tapasztalattal, hogy ezek a szerkezetek előállításuk után közvetlenül spontán, 

hidrogénvesztés közben dinitrogén komplexszé (EP3Fe-N2) oxidálódnak. (Bór esetén az 



- 95 - 

aktiválási szabadentalpia meghaladja a -78°C-ra levezetett 14,6 kcal/mol-os határ-

gátmagasságot, azonban az eltérés a DFT-módszer hibatartományán belüli.) Katalitikus 

körülmények között azonban a bimolekuláris HER a disztális nitrogénatomra történő 

protontranszferrel verseng, és a számított aktiválási szabadentalpiák alapján az utóbbi folyamat 

a gyorsabb. 

 

12. táblázat. Az N2RR-ciklus elején képződő EP3Fe-NyHy típusú intermedierek HER és N2RR 

reaktivitásának összehasonlítása.* 

  

 

BP3Fe-N=NH 

BDFEN-H = 29 kcal/mol 

 

BP3Fe-N=NH2
+ 

BDFEN-H = 63 kcal/mol 

 

BP3Fe=N-NH2 

BDFEN-H = 56 kcal/mol 

Reakciótípus ΔG0 

kcal/mol 

ΔG‡0 

kcal/mol 

ΔG0 

kcal/mol 

ΔG‡0 

kcal/mol 

ΔG0 

kcal/mol 

ΔG‡0 

kcal/mol 

Bimol. 
 

HER 

BP3Fe-N=NH partnerrel -65 18 a -36 34 c -40 31 c 

BP3Fe-N=NH2
+ partnerrel -36 34 c  -7 59 a -11 50 c 

BP3Fe=N-NH2 partnerrel -40 31 c -11 50 c -15 42 a 

N2RR 
 

PT disztális N-re -16 7 a - - -7 13 a 

PT proximális N-re - - - - -27 14 a 

ET - - -37 4 b - - 

        

  

SiP3Fe-N=NH 

BDEFN-H = 29 kcal/mol 

SiP3Fe-N=NH2
+ 

BDFEN-H = 60 kcal/mol 

SiP3Fe=N-NH2 

BDFEN-H = 52 kcal/mol 

Reakciótípus ΔG0 

kcal/mol 

ΔG‡0 

kcal/mol 

ΔG0 

kcal/mol 

ΔG‡0 

kcal/mol 

ΔG0 

kcal/mol 

ΔG‡0 

kcal/mol 

Bimol. 
 

HER 

SiP3Fe-N=NH partnerrel -67 12 a -39 32 c -43 29 c 

SiP3Fe-N=NH2
+ partnerrel -39 32 c -11 53 a -15 47 c 

SiP3Fe=N-NH2 partnerrel -43 29 c -15 47 c -20 40 a 

N2RR 

PT disztális N-re -21 8 a - - -9 11 a 

PT proximális N-re - - - - -36 12 a 

ET - - -30 6 b - - 

a Az átmenetiállapot-elmélet alapján számítva b A Marcus-elmélet alapján számítva 
c A 21. ábrán szereplő Brønsted-Evans-Polányi egyenletből számítva         

 

 
* A táblázatban szereplő egyes számértékek eltérnek a [T2] cikk megfelelő táblázatától. Ennek az az oka, hogy a 

cikk elkészítéséhez használt számításokban egyes átmeneti állapotok izopropilcsoportjai nem a kiindulási 

állapottal egyező térállásban helyezkedtek el. Ezt a gát növekedését eredményező hibát azóta korrigáltam. 
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BP3Fe-N=NH esetén egyértelműen kimondható, hogy a PT-reaktivitás (ΔG‡0 = 7 

kcal/mol) elnyomja a HER-t, hiszen több mint 10 kcal/mol a különbség a gátak között. A 

szilíciumtartalmú analóggal azonban egy első látásra megdöbbentő eredményt kapunk: a 

protontranszfer gátja (8 kcal/mol) csupán 4 kcal/mol-lal kisebb a HER folyamaténál, amit akár 

a módszerhibából is eredeztethetnénk. Itt nem szabad azonban megfeledkeznünk a nagy 

savfeleslegről, ami a katalízis körülményei között jelentősen megnöveli a protontranszfer 

sebességét. Egy tipikus kísérleti elrendezésben nagyságrendileg 100-1000-szeres a 

proton/katalizátor arány (eq. H+); ez olyan változást okoz a reakciósebességben a 

szöchiometrikus adagoláshoz képest, mintha RTln(eq. H+) értékkel csökkentenénk a (2) 

Eyring-Polányi egyenlet hatványkitevőjében szereplő standard gátat. A 100-1000-szeres arány 

az előbbi korrekciónak megfelelően 2-3 kcal/mol csökkenést jelent, ami 4-ről 6-7 kcal/mol-ra 

növeli a HER aktiválási szabadentalpiájához képesti különbséget. Ez az érték már meggyőzően 

magas ahhoz, hogy a bimolekuláris HER kinetikai gátoltságára következtessünk, amit a 9. 

ábrán illusztrált kísérleti megfigyelések is megerősítenek: a hidrogénfejlődés mind B, mind Si 

pillératommal csak akkor következik be, ha az EP3Fe-N2
- komplexhez sztöchiometrikus 

mennyiségű savat adnak, azaz in situ EP3Fe-N=NH-t állítanak elő; már enyhe (5-10 szeres) 

savfelesleg is elegendő a kétszeres protonálás eléréséhez és a hidrogén képződésének teljes 

visszaszorításához.54,56 

 Az aktiválási szabadentalpiák eddig leírt elemzését összegezve, az első három N2RR-

lépésben képződő, korábban domináns HER-forrásnak javasolt intermedierek a biomimetikus 

ammóniaszintézis körülményei mellett N2RR-aktívnak és HER-inaktívnak bizonyultak. Az 

előszűrési folyamat során azonban a bimolekuláris HER egyéb lehetséges kiindulópontjai is 

felmerültek (SiP3Fe-NH3, SiP3Fe-NH2-NH2), amelyeknek a teljesség kedvéért szintén 

összevetettük a HER- és N2RR-reaktivitását. 

13. táblázat. SiP3Fe-NH2-NH2 és SiP3Fe-NH3 intermedierekből kiinduló lehetséges HER- és N2RR-lépések 

standard aktiválási szabadentalpiái. 

Reakciótípus 

 

SiP3Fe-NH2-NH2  

ΔG‡0 (kcal/mol) 

 

SiP3Fe-NH3 

ΔG‡0 (kcal/mol)  

Bimolekuláris HER 
 

SiP3Fe-N=NH partnerrel 
33 c 33 c 

N2RR 
PT 19 a - 

N2H4 / NH3 leválása 14 a  14 a 

a Az átmenetiállapot-elmélet alapján számítva 
c A 21. ábrán szereplő Brønsted-Evans-Polányi egyenletből számítva 
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 A 13. táblázatban a szilíciumtartalmú katalizátor ammónia- és hidrazinkomplex 

származékaiból kiinduló elemi reakciók aktiválási szabadentalpiái láthatók. A bimolekuláris 

HER elméletileg természetesen akármelyik N-H kötéssel rendelkező intermedierrel 

kölcsönhatva lejátszódhat, mi itt azonban csak az SiP3Fe-N=NH reakciópartnert vettük 

tekintetbe, mivel ekkor a legalacsonyabb a HER gátja. A táblázatból kitűnik, hogy még a 

leglabilisabb N-H-kötésű reakciópartnerrel sem várható hidrogénfejlődés: hasonlóan az 

EP3Fe=N-NH2
+/0 komplexek esetéhez, a HER-gátak nemcsak abszolút értékben magasak (> 

30h kcal/mol), hanem a konkurens folyamatok aktiválási szabadentalpiáit is messze 

felülmúlják. Az ammónia- illetve hidrazinleválás gátja csupán 14 kcal/mol, az utóbbival pedig 

még egy protontranszfer (ΔG‡0= 19 kcal/mol) is verseng.  

7.4. Összefoglalás és továbblépési lehetőségek a HER-mechanizmus 

kutatásában   

 A disszertáció jelen fejezetében arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a Peters-

csoport által javasolt, N-H kötéssel rendelkező N2RR-intermedierekből eredő HER-

mechanizmus (2 EP3Fe-NxHy → 2 EP3Fe-NxHy-1 + H2) valóban jelen van-e a biomimetikus 

ammóniaszintézis reakcióelegyében. Számításaink alapján valamennyi elméletileg lehetséges 

bimolekuláris HER-folyamat gátolt: vagy túlságosan stabil N-H kötéseknek kellene 

szakadnia a hidrogénfejlődéshez, vagy pedig a konkurens N2RR-lépés jelentősen 

alacsonyabb aktiválási szabadentalpiája akadályozza kinetikailag a HER-t. Ebből rögtön 

következik, hogy a korábban javasolt katalizátortervezési stratégia, amely az N2RR-ciklus első 

elemi lépéseinek gyorsítását célozza a bimolekuláris HER elkerülése érdekében,68 nem javítaná 

a katalízis hatékonyságát, hiszen ezek az N2RR-lépések a jelenlegi katalizátorokkal is 

elegendően nagy reakciósebességgel játszódnak le.    

 Eredményeink arra mutatnak, hogy a kísérletek során megfigyelt H2 melléktermék 

képződésének eredetét máshol kell keresni. Mivel egyetlen alternatív HER-forrásként a vas-

hidrid komplexeket vetették fel,36,76,77 további kísérleti és elméleti vizsgálatokat javaslunk, 

amelyek alapján felderíthető a katalitikus elegyben történő hidridképződés, illetve a 

hidridekből eredő hidrogénfejlődés mechanizmusa. Ha sikerül olyan hidrid eredetű HER-

útvonalat találni, amely bizonyítottan a bimolekuláris HER-nél gyorsabban és az N2RR-

ciklussal összemérhető sebességgel játszódik le, lehetővé válik a nagyobb élettartamú és 

szelektivitású biomimetikus katalizátorok racionális, mechanizmus alapú tervezése.    
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8. Eredmények, III. 

Az „autokatalitikus hidrogénfejlődés” hipotézis: a 

hidrogénfejlődés és deaktiválódás összefüggéseinek feltárása 

 

 A bimolekuláris HER kinetikai gátoltságát bizonyító eredményeink, valamint a Peters-

féle nitrogenázok vas-hidrid származékainak 2.4.2-.2.4.3. fejezetben ismertetett reaktivitása 

arra a felismerésre vezettek minket, hogy a HER és a katalizátor-deaktiválódás az Fe-H kötés 

képződésén keresztül valamilyen módon összefügg. Sikerült is kidolgoznunk egy saját 

hipotézist, amely magyarázza mindkét nem kívánatos mellékreakciót.   

8.1. Az „autokatalitikus HER” hipotézis  

A biomimetikus ammóniaszintézis körülményei között történő Fe-H kötésképződés, 

illetve az abból kiinduló hidrogénfejlődés mechanizmusának meghatározásához – a jelenleg 

ismert kísérleti eredmények és a kémiai intuíció alapján – összegyűjtöttük az elméletileg 

lehetséges, hidrideket magukban foglaló reakciósorokat. A tervünk az volt, hogy a 

bimolekuláris HER vizsgálatához hasonlóan kiszámítjuk a feltételezett mellékreakciók 

aktiválási szabadentalpiáját, és összehasonlítjuk azt az N2RR-gátakkal. Ennél is tovább 

léphetünk mikrokinetikai modellezéssel, amelynek segítségével a hidridekből történő 

hidrogénfejlődésnek, illetve az inaktív katalizátorforma felhalmozódásának az időbeni 

alakulását követhetjük nyomon, közvetlenül összevetve az a kísérleti adatokkal.  

 A kutatásnak ezt a fázisát a nagyszámú elemi lépést magában foglaló, szerteágazó 

reakcióhálózat bonyolultsága miatt csak a szilíciumtartalmú rendszerre (SiP3Fe-N2
- és 

származékai) végeztük el. Az Si pillératom választását elsősorban az indokolta, hogy szilil 

ligandummal állították elő a legtöbbféle hidrid formát, és ezek egymásba alakulását is 

tanulmányozták.74,75 Másrészt a mellékreakciók felderítésének céljára értelemszerűen a 

legkisebb hatékonyságú – vagyis deaktiválódásra és hidrogénfejlesztésre leginkább hajlamos 

– katalitikus rendszer a legalkalmasabb.  

Proton- és elektronforrásként ebben a kutatásban is a Peters-csoport által leggyakrabban 

alkalmazott reagenseket ([(Et2O)2H]+, KC8) vettük figyelembe.  

Először a mellékreakcióknak legjobban kitett N2RR-intermediert kellett azonosítanunk. 

Tudtuk, hogy a korábban publikált elméleti és kísérleti eredmények szerint: 



- 99 - 

1. Az N2RR-ciklus sebességmeghatározó fázisa a regenerációs szakasz (SiP3Fe-

NH3
+/0 → SiP3Fe+/0 → SiP3Fe-N2

+/0)T1   

2. Az összes N2RR-intermedier közül a semleges dinitrogén komplex (SiP3Fe-N2) 

hajlamos leginkább felhalmozódni a reakcióelegyben57 

3. Az SiP3Fe-N2 komplex hidrogén atmoszféra alatt dihidrogén komplexszé (SiP3Fe-

H2) alakítható76 

4. Oldatfázisban az N2/H2 ligandumcsere egyensúlyi állandója alapján az SiP3Fe-H2 

forma stabilabb, mint az SiP3Fe-N2.76 

Ezek az információk együttesen arra mutatnak, hogy az SiP3Fe-H2 lehet az első hidrid 

melléktermék, amely a biomimetikus ammóniaszintézis során képződik.  

 

 

22. ábra. Az SiP3Fe-N2
-
 nitrogenáz származékainak kísérletileg igazolt és feltételezett reakciói. A könnyebb 

áttekinthetőség érdekében csak a katalitikus HER folyamat szempontjából leglényegesebb intermedierek 

semleges alakját tüntettem fel. (a) Dihidrid-képződés a háttérhidrogén Fe centrumhoz történő 

koordinációja révén. (b) Protonálódás az egyik Fe-H kötésen, amely hidrogénleválást eredményez. Az ezt 

követő redukció terméke a semleges monohidrid (SiP3Fe(H)). (c) A monohidridből H2 koordinációjával 

trihidrid (SiP3Fe(H)-N2), N2 koordinációjával pedig stabil, katalitikusan inaktív hidrid (SiP3Fe(H)-N2) 

keletkezik. (d) A trihidrid protonálódásával ismét H2 válik le, és a kezdeti dihidrid pozitív töltésű formája 

marad vissza. Egy végső, redukciós lépés zárja az aHER-ciklust. 

Kezdetben az SiP3Fe-H2 komplex kialakulását az ammóniaszintézis reakcióelegyében 

(tehát N2, és nem H2 atmoszféra alatt) kizárólag a sav és redukálószer spontán reakciójából 

származó kis mennyiségű „háttér” H2 teheti lehetővé, amely verseng az N2 molekula 

koordinációs helyéért (22. ábra, (a)). Amennyiben ilyen körülmények között létrejön a dihidrid, 
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az a 22. ábrán feltüntetett (b)-(d) reakciósor révén megnyithatja az utat a katalitikus 

hidrogénfejlődés és az SiP3Fe(H)-N2 stabil hidrid képződése felé.  

A 12. ábrán bemutatott, kísérletileg megfigyelt hidrid protonálások mintája alapján 

feltételezhetjük, hogy SiP3Fe-H2 is képes a savval reakcióba lépni: ekkor az egyik vashoz 

kapcsolódó hidrogénatom az érkező protonnal együtt H2 formájában távozik és SiP3Fe(H)+ 

marad vissza (22. ábra, (b)). Ezt a pozitív töltésű monohidridet nem írták még le az 

irodalomban, az azonban korábbi kísérletekből tudható, hogy a redukált formája – a semleges 

SiP3Fe(H) – a képződése után azonnal megköt egy N2 vagy H2 molekulát attól függően, hogy 

milyen atmoszférával érintkezik.77 A vizsgált katalitikus elegyben ez alapján elsősorban 

SiP3Fe(H)-N2 kialakulása várható, de mivel spontán képződő H2 jelenléte elkerülhetetlen, 

SiP3Fe(H)-H2 képződésével is számolni kell (22. ábra, (c)). A lehetséges termékek közül 

dinitrogén komplex stabil és nem alakul tovább,57 a trihidrid reaktivitása pedig ismert: 

hidrogénfejlődést eredményezve protonálódik, pozitív töltésű dihidridet (SiP3Fe-H2
+) képezve  

.77 Innen már csak egyetlen redukciós lépés szükséges ahhoz, hogy visszakapjuk az SiP3Fe-

H2-t (22. ábra, (d)). Összegezve az alábbi bruttó egyenélettel jellemezhetjük a katalitikus 

hidrogénfejlődés (22. ábra, (b)-(d)) feltételezett mechanizmusát: 

SiP3Fe-H2 + H2 + 2 H+ + 2 e- → SiP3Fe-H2 + 2 H2 

Az egyenlet alapján a hidrogénfeljlődés Fe-nitrogenázok jelenlétében történő felgyorsulásának 

hátterében egy olyan ciklus áll, amely „hidrogénsokszorozóként” viselkedik: a beindulásához 

szükséges egy H2 molekula, a termékek oldalán azonban két H2 jelenik meg. Látható, hogy 

autokatalitikus folyamatról van szó, hiszen a hidrogéntermelés pozitív visszacsatolásként hat: 

növeli a reakciósebességet a kiindulási anyagok koncentrációjának emelkedése révén. Ezzel 

összhangban a folyamatnak az „autokatalitikus hidrogénfejlődési reakció” nevet adtuk. A 

továbbiakban az egyszerűség kedvéért az „aHER” rövidítéssel utalok erre a reakciósorra. 

 A következő fejezetrészekben a számításos kémia eszköztárával bizonyítani fogom, 

hogy az aHER folyamat - a bimolekuláris HER-rel ellentétben - plauzibilis magyarázatot ad a 

katalitikus hidrogénfejlődés jelenségére.   

 

 8.2. Az N2RR-aHER reakcióhálózat elkészítése 

 Az N2RR és aHER folyamatok aktiválási gátjainak összevetéséhez, illetve a 

mikrokinetikai modellezés előkészítéséhez elsőként meg kellett szerkesztenünk a modellünk 

alapjául szolgáló elemireakció-hálózatot. Az alábbiakban részletezett megfontolások alapján a 

23. ábrán szereplő transzformációkat vettük figyelembe. Itt az egyes intermedierek szerkezetét 
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egyszerűsítve tüntettem fel: az SiP3Fe molekularészt a bal alsó sarokban látható reprezentáció 

jelöli, a fekete (Fe atomot szimbolizáló) körben pedig az adott komplex össztöltése látható. A 

piros reakciónyilak protontranszfert, a kék reakciónyilak elektrontranszfert, a fekete 

reakciónyilak pedig kismolekula-koordinációt vagy -dekoordinációt jelölnek (kismolekula: N2, 

H2 vagy NH3). Mivel itt igen erős sav és redukálószer reagensek jelenlétét modelleztük 

([(Et2O)2H]+, KC8), amelyeket ráadásul nagy feleslegben adagolnak a kísérleti katalitikus 

elegyekbe, kizárólag a dinitrogén- és dihidrogén-koordinációt tekintettük reverzibilis 

folyamatnak. 

 Az N2RR-ciklusban (23. ábra, bal oldal) tisztán disztális mechanizmust feltételeztünk, 

mert [(Et2O)2H]+ és KC8 reagensekkel a kísérletek ennek a reakciósornak a dominanciájára 

utalnak.66 Természetesen mivel korábban rámutattunk a hibrid (alternáló lépéseket is magában 

foglaló) mechanizmusok jelentős szerepére,T1 választhattuk volna azt a stratégiát is, hogy 

minden, 17. ábrán szereplő N2RR-lépést szerepeltetünk a modellben. Ennek azonban jelen 

esetben több okból sincs értelme: 

1. A kutatás jelen fázisának célja a mellékreakciók mechanizmusának felderítése, nem 

pedig az egyes N2RR-utak összehasonlítása.   

2. Az egymással versengő N2RR-lépések aktiválási szabadentalpiája nem tér el jelentősen 

(minden esetben 4 kcal/mol alatti a különbség, lásd a Függelék F7. ábráját), így pusztán 

a DFT-eredmények alapján nem választható ki a legkedvezőbb N2RR-mechanizmus. 

3. Több elemi lépés szerepeltetése matematikailag nehezen kezelhetővé teszi a modellt, 

ráadásul a hibrid utak jelenléte – ha az 5. fejezetben meghatározott ± 4 kcal/mol 

számítási hiba lehetőségét fenntartjuk – nem változtatna a HER és N2RR gátak 

összehasonlításából levont következtetéseken. A mikrokinetikai szimulációk 

eredményei szintén függetlenek a lehetséges N2RR útvonalak számától; a számított 

gátakat a DFT-hiba tartományán belül ugyanis kísérleti adatokhoz illesztjük (lásd a 8.5. 

fejezetrészt), így pedig várhatóan ugyanarra az eredményre jutna a paraméterillesztés 

disztális és hibrid mechanizmus esetén is.  

Az N2RR- és aHER-ciklusok a SiP3Fe intermediernél fonódnak össze (lást a 23. ábra 

„Elágazás” keretét), ugyanis ez az az alacsony koordinációjú állapot, amely képes N2 és H2 

megkötésére is. Ezt az SiP3Fe-N2 és SiP3Fe-H2 komplexek már említett egymásba 

alakíthatósága76 bizonyítja. 
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23. ábra. Az SiP3Fe–N2
– katalizátor használatával végrehajtott biomimetikus nitrogénfixálás feltételezett elemi lépései, [(Et2O)2H]+ protonforrással és KC8 

elektronforrással. A könnyebb áttekinthetőség érdekében az intermediereket a bal alsó sarokban bemutatott egyszerűsítéssel ábrázoltuk, ahol az SiP3 ligandumot 

sárga és barna körök szimbolizálják, a komplex össztöltése pedig a vasat jelölő fekete kör belsejében látható (+: egyszeres pozitív töltés; 0: semleges töltés; -: egyszeres 

negatív töltés). A nyilak feletti számok a standard aktiválási szabadentalpiát mutatják kcal/mol-ban (zárójelben a kísérleti adatokat ±3 kcal/mol-on belül legjobban 

reprodukáló gátak vannak feltüntetve). A H értékek a mikrokinetikai modellhez felhasznált Henry-állandók. Kismolekula-koordináció- illetve -dekoordináció (fekete 

nyilak) esetén a „/” jel előtti szám a koordinációhoz, az utána lévő pedig a dekoordinációhoz tartozik. 

 

 

F6. Ábrát) 
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Ennél a pontnál természetesen felvetődhet a kérdés, hogy az SiP3Fe + H2 → SiP3Fe-H2 

elemi lépésen kívül nem létezhet-e olyan mechanizmus, ami az N2RR-t aHER-be viszi át. A 

problémát körüljárva az SiP3Fe-H2 intermedier több alternatív képződési útját is 

megvizsgáltuk. Felmerült például, hogy a kísérletileg megfigyelt N2/H2 csere nem SiP3Fe 

intermedieren keresztül játszódik le (egy lépéses közvetlen csere, vagy egy N2 és H2 által 

egyaránt koordinált intermedier, esetleg foszfinkar-leválás jöhet szóba), azonban számításaink 

alapján az összes ilyen út elérhetetlen -78°C-on a magas aktiválási gát miatt (mindegyik 

alternatívára ΔG‡0 > 25 kcal/mol eredményt kaptunk – lásd még a [T3] publikáció 

függelékének 3.5. fejezetét). Ezenfelül értelemszerűen az SiP3Fe+-ra történő, SiP3Fe-vel 

analóg hidrogénkötődés (SiP3Fe+ + H2 → SiP3Fe-H2
+), majd az ezt követő redukció tűnt 

lehetségesnek; ezt azért vetettük el (és hagytuk el a 23. ábráról), mert a pozitív töltésű SiP3Fe+ 

a modellezett körülmények között nem képződik az N2RR-ciklusban: az SiP3Fe-NH3
+ 

ammóniakomplex jóval gyorsabban képes redukálódni (ΔG‡0 = 8 kcal/mol), mint ammóniát 

leadni (ΔG‡0 = 18 kcal/mol). Meg kell jegyezni azonban, hogy más esetekben (gyengébb 

redukálószerrel, vagy más pillératomot tartalmazó katalizátor használatakor) akár ennek a 

mechanizmusnak is fontos szerepe lehet.   

A feltételezett aHER-ciklusban (23. ábra, jobb oldal) monohidridek (SiP3Fe(H)+/0), 

dihidridek (SiP3Fe-H2
+/0) és trihidridek (SiP3Fe(H)-H2

+/0) alakulnak egymásba 

protonátadások, elektronátadások, illetve hidrogénkoordinációs lépések révén. A szabad 

koordinációs helyekre (SiP3Fe+/0, illetve SiP3Fe(H)+/0) természetesen nemcsak H2, hanem N2 

is kerülhet, így minden dihidrid és trihidrid egy-egy dinitrogén komplex párral együtt jelenik 

meg a ciklusban. A 23. ábrán az „A”, „B” és „C” fekete keretekkel jelöltük az ebből adódó 

variációs lehetőségeket, amelyek közül az SiP3Fe(H)-H2 aHER-intermedier és a SiP3Fe(H)-

N2 stabil hidrid egymással versengő képződése („B” keret) kiemelt jeléntőségű: itt dől el 

ugyanis, hogy egy adott komplexrészecske valóban végigmegy-e az aHER-cikluson, vagy 

pedig katalizátor-deaktiválódás következik be. Az egyes kereteken belül elhelyezett 

komplexhármasok tagjai (szabad koordinációs hellyel rendelkező komplex, dihidrogén 

komplex, dinitrogén komplex) között reverzibilis átalakulást feltételeztünk, azaz 

megengedtünk dekoordinációs elemi lépéseket is. Ezt a Peters-csoport által leírt reverzibilis 

H2/N2 cserék (12. ábra) indokolták. 

8.3. Az aktiválási szabadentalpiák elemzése 

A modell alapjául szolgáló reakcióutak kiválasztását követően az összes, 23. ábrán szereplő 

elemi reakcióra kiszámítottuk a standard aktiválási szabadentalpiát: az intermedierek és 
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átmeneti állapotok geometriáját és a termokémiai korrekciókat (-78 °C, 1 atm) - az eddigiekhez 

hasonlóan - RI-ZORA-BP86-D3(BJ) / ZORA-def2-SVP / SARC/J szinten határoztuk meg. 

Az egyensúlyi geometrián RIJCOSX-ZORA-ωB97X-D3-SMD(Et2O) / ZORA-def2-TZVP 

/ SARC/J protokollal végeztünk energiaszámításokat, mivel az 5.2.2. fejezet alapján ez a 

módszer reprodukálja legpontosabban az ismert hidridképződési folyamatok szabadentalpia-

változását. Az így kapott ΔG‡0 értékeket a reakciónyilak fölött tüntettük fel a 23. ábrán. (Az 

éteres közeg modellezésével kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy megvizsgáltuk egy 

explicit étermolekula jelenlétének hatását is az alacsony koordinációjú SiP3Fe+/0 és 

SiP3Fe(H)+/0 komplexeken; azt tapasztaltuk azonban, hogy ennek hatására jelentősen 

emelkedett a kapott elektronikus energia, ráadásul a 11. táblázatban szereplő DFT-hibák is 

nagymértékben megnőttek. Következésképpen kizárólag az implicit oldószermodellre 

hagyatkoztunk.) 

Az N2RR-ciklus majdnem teljes egészében alacsony gátakon keresztül zajlik: az SiP3Fe-

N2
- katalizátorból induló, és a semleges SiP3Fe-N2-ben végződő elemireakció-sorban nem 

találunk 11 kcal/mol-nál magasabb gátat. A katalizátor regenerálódását lehetővé tevő redukciós 

lépés (SiP3Fe-N2 + e- → SiP3Fe-N2
- ) aktiválási szabadentalpiája azonban kiugróan magas*: 

14 kcal/mol, amely megközelíti a -78°C-on érvényes határ-gátmagasságot. Világosan látszik, 

hogy ez az elektronátadás a szilíciumtartalmú katalizátorral végzett ammóniaszintézis szűk 

keresztmetszete – ezzel pedig értelmet nyer az SiP3Fe-N2 katalitikus elegyben megfigyelt57 

többségi jelenléte.  

Bár egyik első feltételezésünk az volt, hogy legnagyobb mennyiségben jelenlévő N2RR-

intermedierként az SiP3Fe-N2 egy részének átalakulása indítja be az aHER-ciklust, az N2-

dekoordináció aktiválási szabadentalpiájából (19 kcal/mol) nyilvánvaló, hogy -78 °C-on nem 

játszódhat le a szobahőmérsékleten leírt76,77 H2/N2 ligandumcsere. Feltűnő viszont, hogy az 

SiP3Fe-re történő N2-, illetve H2-koordinációk gátjai igen közel esnek egymáshoz: 7 kcal/mol 

és 10 kcal/mol értékeket kaptunk, vagyis módszerhiba-határon belüli az eltérés. Ez az 

eredmény arra enged következtetni, hogy az N2RR-ciklusban képződő SiP3Fe intermedierek 

egy része hidrogént fog megkötni nitrogén helyett, létrehozva ezzel az első aHER-intermediert 

(SiP3Fe-H2).   

A dihidrogén-komplex képződésével beinduló autokatalitikus hidrogénfejlődési ciklus az 

N2RR-lépésekével összemérhető, alacsony gátakon keresztül játszódik le. Az első 

 
* Szigorúan véve a DFT-eredmények kb. 4 kcal/mol-os bizonytalansága miatt nem lehetne „kiugró” értéket 

azonosítani pusztán a számított adatokból. A SiP3Fe-N2 kísérletileg megfigyelt felhalmozódása erősíti meg, hogy 

az említett redukciós lépés gátja valóban szignifikánsan magasabb, mint a többi elemi lépésé.  
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protonálódási lépés (egyben hidrogénleadás) aktiválási szabadentalpiája mindössze 6 kcal/mol, 

ami kevesebb mint fele az SiP3Fe-H2-ből történő H2-dekoordináció számított gátjának (ΔG‡0 

= 15 kcal/mol); ez azt jelenti, hogy ha egyszer már beindult az aHER folyamata, nincs 

visszatérési lehetőség az N2RR-ciklusba. A protontranszfer termékéből (SiP3Fe(H)+, lásd a 23. 

ábra „A” keretét) kiindulva szintén könnyedén, legfeljebb 4 kcal/mol aktiválási szabadentalpiát 

igénylő elemi reakciókon keresztül képződik az SiP3Fe(H)-H2 trihidrid („B” keret, fent). Ezzel 

a folyamattal párhuzamosan az SiP3Fe(H)-N2 deaktivált katalizátorforma („B” keret, lent) is 

kialakulhat, és ehhez sincsen szükség jelentős aktiválási szabadentalpia befektetésére (ΔG‡0 ≤ 

5 kcal/mol). Az SiP3Fe(H)-N2 semmilyen módon nem képes tovább alakulni, ugyanis a 

kísérletek alapján a proton- és elektronforrással szemben is inert,57 ezenfelül a nitrogénleválás 

is – az SiP3Fe-N2 intermedierhez hasonlóan - kinetikailag gátolt (ΔG‡0 = 19 kcal/mol). Az 

aHER-reakciósor ennek megfelelően csak a trihidridből kiindulva folytatódhat, amelynek az 

SiP3Fe-H2
+ dihidridet és a második hidrogénmolekula-leadást eredményező protonálódása a 

legmagasabb aktiválási szabadentalpiával (ΔG‡0 = 11 kcal/mol) járó transzformáció a 

ciklusban. Ez a ΔG‡0 adat azonban csak az aHER-lépésekkel összehasonlítva kiemelkedő: a 

23. ábrán látszik, hogy az N2RR-ciklus több lépésének is ehhez hasonló a gátja, sőt, a 

sebességmeghatározó SiP3Fe-N2-redukcióra 3 kcal/mol-lal magasabb gátat kaptunk. Mivel az 

aHER záró lépésében az SiP3Fe-H2
+ és a vele együtt ligandumcsere révén esetlegesen 

jelenlévő intermedierek („C” keret) is igen könnyen redukálhatók (ΔG‡0 ≤ 3 kcal/mol), 

összességében elmondható, hogy – a bimolekuláris HER-re kapott adatokkal ellentétben – a 

számított gátak teljesen konzisztensek azzal a feltételezéssel, hogy az N2RR és aHER 

mechanizmusok egymás mellett vannak jelen a reakcióelegyben.                    

Ezen a ponton természetesen felmerül az aHER-mechanizmussal szembeni fő kétely: 

valóban elegendő a savból és redukálószerből spontán felszabaduló hidrogén arra, hogy az 

aHER-ciklust beindítsa? Világos, hogy az SiP3Fe-H2
+/0 és SiP3Fe(H)-H2

+/0 dihidrogén-

komplexek képződésének sebességét erősen korlátozza a szolvatált H2-molekulák 

koncentrációja, amely várhatóan igen kicsi, hiszen  

1. A háttérhidrogén lassan, a kísérletek alapján 14 kcal/mol aktiválási szabadentalpiájú 

folyamatban képződik (lásd a Függelék F6. ábráját a ΔG‡0 kísérletek alapján történő 

meghatározásáról), 

2. Még ez a lassan növekvő H2-mennnyiség is folyamatosan diffundál a gázfázisba. 

Annak eldöntéséhez, hogy az aHER ilyen körülmények között is az N2RR-rel összemérhető 

sebességű lehet-e, már nem elegendő a gátak koncentrációfüggésének számszerűsítése sem, 

ugyanis az elérhető hidrogénmennyiség erősen függ a reaktánsok összemérése óta eltelt időtől. 
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Ezt a problémát matematikailag már csak a mikrokinetikai modellezés eszköztárával lehet 

kezelni, amelyből közvetlenül megkaphatjuk az intermedier-koncentrációk, továbbá hidrogén- 

és ammóniatermelés időbeni alakulását, ebből pedig megállapíthatjuk, hogy a feltételezett 

aHER-lépések hatása szignifikáns-e. 

 

8.4. Mikrokinetikai modellezés – a matematikai modell felállítása 

A mikrokinetikai modell alapjául szolgáló reakciósebességi együtthatókat a 23. ábrán 

szereplő standard aktiválási szabadentalpiákból számítottuk ki a (2) Eyring-Polányi egyenlet 

segítségével. Ezeket a (39) sémának megfelelő egyenletekbe helyettesítve kaptuk meg azt a 

differenciálegyenlet-rendszert, amelynek a kiindulási koncentrációk, mint határfeltételek 

melletti megoldása megadja a reakcióelegyben jelenlévő összes anyag koncentrációjának 

időbeni lefutását. 

A biomimetikus ammóniaszintézis gyakorlati kivitelezésekor alkalmazott kezdeti 

katalizátor-, sav- és redukálószer-koncentrációk minden esetben egyértelműen kiderülnek a 

kísérletet ismertető publikációkból, így ezek a mennyiségek közvetlenül beilleszthetők a 

matematikai modellbe. A vasatomokhoz kötődni képes szolvatált gázmolekulák (N2, H2) 

koncentrációját azonban nehezebb kezelni; ezzel kapcsolatban nem áll rendelkezésre kísérleti 

információ, ráadásul figyelembe kell venni azt is, hogy ezek a komponensek a folyadék feletti 

gáztérben is jelen vannak. Modellünkben azt feltételeztük, hogy a gázmolekulák fázisok közti 

diffúziója olyan gyors, hogy minden pillanatban fennáll a fázisok közti – Henry-állandóval 

jellemezhető - megoszlási egyensúly. 

 Mivel a nitrogénfixálást 1 atm nyomású nitrogénatmoszféra alatt hajtják végre (és ebből 

elhanyagolható mennyiség alakul ammóniává), folyamatosan fennálló egyensúly esetén az N2 

oldatbeli móltörtje (𝑥𝑁2
) számszerűen megegyezik a Henry-állandóval, ami dietil-éter 

oldószerre -78 °C hőmérsékleten 0,0012 atm-1.164 Nagyon híg oldatról lévén szó, a dietil-éter 

koncentrációjából egyenes arányossággal származtatható az N2-koncentráció:165 

[𝑁2] ≈ 𝑥𝑁2
[𝐸𝑡2𝑂] = 𝑥𝑁2

𝜌
𝐸𝑡2𝑂

𝑀𝐸𝑡2𝑂
= 0,0012

803
𝑔

𝑑𝑚3

74,1
𝑔

𝑚𝑜𝑙

= 0,013
𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑚3
 

Ezt az adatot az állandó nyomású nitrogénatmoszféra jelenléte miatt konstansként kezeltük, 

azaz ebben az egy esetben eltértünk a (39) formulától és 
𝜕[𝑁2]

𝜕𝑡
= 0 összefüggést feltételeztünk. 

 A hidrogénmolekulák kezdeti koncentrációja értelemszerűen zérus, a fázisok közti 

megoszlás azonban alapvetően befolyásolja a kinetikai egyenleteben szereplő [H2] 
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koncentrációt. A H2-molekuláknak ugyanis csak igen kis hányada lehet tényleges 

reakciópartner, mivel a legtöbb képződő hidrogén azonnal gázfázisba kerül, beállítva a 

megoszlási egyensúlyt. Ezt az effektust a megoszlási állandóval (𝐾𝑀) lehet figyelembe venni, 

amely az alábbi módon levezethető a Henry-állandóból (𝐻𝐻2
, amelynek értéke -78 °C-on és 

dietil-éterben 0,00028 atm-1)165,166: 

𝐾𝑀 =
[𝐻2]

𝑐𝐻2,𝑔á𝑧
≈

𝑥𝐻2
[𝐸𝑡2𝑂]
𝑝𝐻2

𝑅𝑇

=

𝐻𝐻2
𝑝𝐻2

𝜌𝐸𝑡2𝑂

𝑀𝐸𝑡2𝑂

𝑝𝐻2

𝑅𝑇

= 𝑅𝑇𝐻𝐻2

𝜌𝐸𝑡2𝑂

𝑀𝐸𝑡2𝑂
= 

8,314
𝐽

𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾
195𝐾 ∙ 2,8 ∙ 10−9𝑃𝑎−1

803
𝑘𝑔
𝑚3

0,0741
𝑘𝑔

𝑚𝑜𝑙

= 0,051 

Az oldatfázisban maradó hidrogén részaránya a megoszlási állandóval, valamint az oldat- és 

gázfázis térfogatával (egy tipikus kísérletben 𝑉𝑜𝑙𝑑𝑎𝑡 = 7 𝑚𝑙 és 𝑉𝑔á𝑧𝑓á𝑧𝑖𝑠 = 500 𝑚𝑙) kifejezve: 

𝑛𝐻2,𝑜𝑙𝑑𝑎𝑡

𝑛𝐻2,ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠
=

[𝐻2]𝑉𝑜𝑙𝑑𝑎𝑡

[𝐻2]𝑉𝑜𝑙𝑑𝑎𝑡 +  𝑐𝐻2,𝑔á𝑧𝑉𝑔á𝑧𝑓á𝑧𝑖𝑠
= 

𝐾𝑀𝑉𝑜𝑙𝑑𝑎𝑡

𝐾𝑀𝑉𝑜𝑙𝑑𝑎𝑡 +  𝑉𝑔á𝑧𝑓á𝑧𝑖𝑠
=

0,051 ∙ 7

0,051 ∙ 7 + 500
= 0,00071 

Ez azt jelenti, hogy minden 10.000, a reakcióelegyben keletkező hidrogénmolekulából csupán 

kb. 7,1 marad az oldatfázisban. Ennek megfelelően azoknál a reakcióknál, ahol H2 reaktánsként 

szerepel, egy 0,00071-es korrekciós tényezővel szoroztuk meg a sebességet. Fontos 

megjegyezni, hogy a fenti levezetés szigorúan csak a megoszlási egyensúly állandó fennállása 

mellett érvényes, ami azonban a valóságban nem teljesül: mivel a diffúzió sebessége véges, 

mindenképpen több szolvatált H2 áll rendelkezésre, mint a Henry-állandó alapján várt 

mennyiség, azaz a modell alulbecsüli a dihidrogén-komplexek képződésének, és ezzel az egész 

aHER-folyamatnak a sebességét. Amennyiben sikerül kimutatni, hogy még ezzel együtt is elég 

gyors lehet az autokatalitikus folyamat ahhoz, hogy a képződő H2 mennyiségét befolyásolja, 

az az aHER-mechanizmus létezésének jelentős bizonyítékaként értékelhető.  

 

8.5. Mikrokinetikai modellezés – paraméterillesztés 

 Bár az előző szekciókban leírtak szerint elkészített mikrokinetikai modell már 

elméletileg alkalmas arra, hogy a koncentrációk időbeni alakulását a (39) egyenletrendszert 

megoldva szimuláljuk, paraméterillesztés nélkül nem várhatjuk el a modelltől a biomimetikus 

ammóniaszintézis reakcióelegyének realisztikus leírását. Ennek oka, hogy a 
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sűrűségfunkcionál-elmélet által szolgáltatott aktiválási szabadentalpiák kis hibája is 

nagyságrendi eltérést okoz a reakciósebességi állandóban, amely exponenciálisan függ ΔG‡0-

tól (ezt jól szemlélteti az 5. táblázat). 

 Mindazonáltal kezdeti próbálkozásként futtattunk mikrokinetikai szimulációkat 

paraméterillesztés nélkül is. Az ilyen módon szimulált reakcióelegyekben egyáltalán nem 

jelent meg az aHER-ciklus, tehát kizárólag háttér HER és az N2RR játszódott le. Ez a 23. ábrán 

bemutatott gátakat tekintve nem meglepő: látható, hogy a SiP3Fe-re történő H2-koordináció 

számított (paraméterillesztés előtti) gátja magasabb, mint az N2-kötődésé (10 kcal/mol, illetve 

7 kcal/mol), ráadásul a fentiek szerint a H2 csak igen kis mennyiségben van jelen a rendszerben. 

A számított adatokból, paraméterillesztés nélkül tehát az következne, hogy az aHER-

ciklus nincs jelen a rendszerben, azaz a felvázolt aHER-hipotézisünk téves. Mindezek ellenére 

nem vetettük el az aHER-folyamatot, ugyanis korábbi tesztszámításaink (11. táblázat, illetve 

[T3] publikáció, Függelék, S1-S6. táblázatok) alapján még a legpontosabbnak mutatkozó DFT-

módszerek is hajlamosak destabilizálni a H2-t tartalmazó szerkezeteket az N2-analógokhoz 

képest akkor is, ha a kísérleti adatok szerint a H2/N2 csere közel termoneutrális. Jó okunk volt 

tehát azt feltételezni, hogy a H2-koordináció gátja valójában nem magasabb, hanem 

alacsonyabb, mint a konkurens N2-koordinációé – ennek a DFT-hibának a kiküszöbölése pedig 

csak paraméterillesztéssel lehetséges. 

 A tesztszámítások szerint az alkalmazott DFT-módszer hibája ±4 kcal/mol (5.2.2. 

fejezet), ezért a 23. ábrán feltüntetett gátakat – mint modellparamétereket - ezen a tartományon 

belül kell a kísérleti adatokhoz illesztenünk. Természetesen minél kevésbé változtatjuk meg a 

számított gátakat, annál erősebb bizonyítékként szolgálnak a mikrokinetikai szimulációk az 

aHER-hipotézis mellett; a gyakorlatban ezért fokozatosan növeltük a paraméterillesztés 

tartományát (±1, ±2, ±3, illetve ±4 kcal/mol a számított gát körül) és azt tapasztaltuk, hogy már 

±3 kcal/mol maximális megengedett eltérés esetén is elfogadható az egyezés a szimulációk és 

a kísérletek eredményei között (lásd a 8.6. fejezetet).   

A paraméterillesztés során a következő kvantitatív információk alapján pontosítottuk a 

modellt: 

1. Egy konkrét reakcióelegyre (0,43 mmol/dm3 SiP3Fe-N2
-, 63 mmol/dm3 HBArF

4, 80 

mmol/dm3 KC8 dietil-éterben, N2 atmoszféra alatt) a Peters-csoport kimérte a gázfázis 

hidrogéntartalmának időbeni alakulását. ( [36] referencia, S6.1. táblázat) 

2. Többféleféle sav- és redukálószerfelesleggel ismertek a végső (egy óra reakció 

elteltével összesített) átviteli számok.( [36] referencia, 1. táblázat)  
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A fenti adatokat, mint célértékeket tápláltuk be a COPASI programba,167 amelyben a „Hooke 

& Jeeves” optimalizációs algoritmust168 választottuk ki az illesztési probléma megoldására. A 

kísérletek eredményeit a lehető legkisebb összesített eltéréssel reprodukáló, de még a ±3 

kcal/mol-os hibaintervallumon belül elhelyezkedő illesztett aktiválási szabadentalpiák a 23. 

ábrán, a DFT-vel számított gátak alatt zárójelben láthatók. Az alábbiakban bemutatott 

mikrokinetikai szimulációk ezeken az illesztett gátakon alapulnak.*       

 

8.6. Mikrokinetikai modellezés – validálás 

 Elsőként arra voltunk kíváncsiak, hogy az aHER-ciklust, mint a spontán 

hidrogénfejlődésen felüli egyetlen hidrogénforrást feltételező modellünkkel magyarázható-e a 

katalitikus hidrogénfejlődés jelensége. Ennek eldöntésére egy olyan szimulációt indítottunk el, 

amelyben – a hidrogénfejlődés mennyiségi meghatározásához használt kísérleti reakcióelegy 

összetételének megfelelően – az SiP3Fe-N2
- katalizátor kezdeti koncentrációját 0,43 

mmol/dm3-re, a sav és redukálószer reagensek kezdeti koncentrációját pedig 63, illetve 80 

mmol/dm3-re állítottuk be. A 24. ábrán jól látható, hogy az előbbi kezdeti feltételek mellett 

szimulált hidrogénfejlődés (fekete folytonos vonal) a kísérleti megfigyelésekkel teljes 

összhangban jelentősen gyorsabban zajlik, mint a spontán hidrogénfejlődés (szürke folytonos 

vonal, amely 63 mmol/dm3 savkoncentrációból és 80 mmol/dm3 redukálószer-koncentrációból 

kiinduló H+ + e- → 0,5 H2 reakció szimulált időbeni lefutását mutatja). Sőt, a kísérletekkel való 

egyezés nemcsak kvalitatív, hanem kvantitatív is: a szimulációk csaknem tökéletesen 

reprodukálják a piros keresztekkel jelölt, mért hidrogén-anyagmennyiségeket.  

 Kezdetben, a reaktánsok összemérésétől számított kb. 15 percen belül a szimulált 

hidrogénfejlődés fekete görbéje belesimul a spontán HER szürke görbéjébe, amit úgy 

interpretálhatunk, hogy itt még nem gyűlik össze annyi H2 az oldatban, hogy beinduljon az 

aHER-ciklus. Ennek a kezdeti fázisnak a végével azonban exponenciális növekedésnek indul 

a H2 mennyisége, mivel egyre valószínűbbé válik, hogy a SiP3Fe komplex SiP3Fe-H2-vé 

alakul, így egyre több komplex kerül az át az aHER folyamatába, és - amint az aktiválási 

energiák elemzésekor láttuk – az N2RR-be való visszatérés esélye elhanyagolható. Beindul az 

autokatalízis, hiszen a képződő H2 egyben az aHER kiindulási anyaga is, így egészen addig 

egyre gyorsul a hidrogénfejlődés sebessége, amíg elegendő proton- és elektronforrás áll 

 
* Jelen dolgozatban terjedelmi okok miatt nem térek ki rá, de a modell az egymást követő gyors (kis gáton keresztül 

lejátszódó) elemi lépések egyesítésével egyszerűsíthető, azaz csökkenthető az illesztendő paraméterek száma. Egy 

ilyen modellt mutat be a [T3] publikáció függeléke (S24. táblázat, S7. ábra).  
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rendelkezésre. A reagensek fogyása végül a mind az aHER, mind a spontán HER 

lelassulásához, majd leállásához vezet, ami körülbelül 120 perc elteltével következik be. Ilyen 

módon összességében egy szigmoidális görbét kapunk. Rendkívül bíztató az aHER-hipotézis 

érvényességére nézve, hogy ez a függvényalak, amely kifejezetten az autokatalitikus 

folyamatok jellemzője, ráillik a kísérleti adatpontokra. Az egyetlen nagyobb eltérés (a 30 perc 

környéki adatpontnál) is megmagyarázható a modellnek azzal a már említett tulajdonságával, 

hogy az oldatfázis H2-tartalmát alulbecsli, ebből következően nem meglepő, hogy az összesített 

HER-görbe felfutása a kísérletekhez képest némiképp késik. 

 

24. ábra. A H2 fejlődésének szimulált időbeni alakulása 63 mmol/dm3 protonforrás, 80 mmol/dm3 

elektronforrás jelenlétében katalizátor nélkül (szürke folytonos vonal), valamint 0,43 mmol/dm3 SiP3Fe-N2
- 

katalizátorral (fekete folytonos vonal), N2 atmoszféra alatt. A H2 anyagmennyisége a függőleges tengelyen 

a katalizátor anyagmennyiségéhez arányítva van feltüntetve. A piros és szürke keresztek kísérleti adatokat 

jelölnek [36] alapján. 

 Itt természetesen meg kell jegyeznem, hogy a mikrokinetikai szimuláció adatai 

önmagukban nem bizonyító erejűek, ezért ahhoz, hogy az aHER-hipotézisre kétséget kizáró 

bizonyítékot szolgáltassunk, kísérleti vizsgálatok is szükségesek lennének. A [T3] 

publikációban ezért javaslatot tettünk egy dideutérium (D2) adagolásával módosított katalitikus 

elegy elkészítésére. Ekkor, amennyiben valóban az aHER révén deaktiválódik a katalizátor, az 

SiP3Fe(H)-N2 mellett SiP3Fe(D)-N2 is képződne. A deuterált vas-hidridet spektroszkópiai 

módszerekkel (legcélszerűbben IR vagy NMR) könnyedén megkülönböztethető lenne az 

SiP3Fe(H)-N2-től. 

Kísérleti megerősítés nélkül is kijelenthető azonban a szimuláció alapján, hogy az 

általunk javasolt aHER-ciklus – a bimolekuláris HER-rel ellentétben – plauzibilis magyarázatot 

ad a katalitikus HER jelenségére; ezenfelül az előbbi két mechanizmuson kívül nem vetettek 
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fel semmilyen más, katalizátor-származékból eredő hidrogénfejlődési folyamatot az 

irodalomban. Így elég megbízhatónak tekinthető a modell ahhoz, hogy behatóan 

tanulmányozzuk vele a reakcióelegy viselkedését. 

8.7. Mikrokinetikai modellezés – a reagensfelesleg hatásainak feltérképezése 

 A következő szimuláció-sorozattal arra kerestük a választ, hogy az aHER-aktivitás 

hogyan és pontosan milyen mértékben befolyásolja az átviteli számot és a szelektivitást 

különféle kísérleti elrendezésekben (amely egy tipikus kísérletsorozatban a reagens/katalizátor 

arány változtatását jelenti). Ehhez öt különböző koncentráció-beállítással futtattuk le a 

mikrokinetikai szimulációt: a kezdeti sav- és redukálószerkoncentrációt változatlan értéken 

tartottuk (az előző fejezetrészben bemutatott HER-mérésnek megfelelő 63 és 80 mmol/dm3-es 

értékeket választottuk), míg a katalizátor kezdeti koncentrációját variáltuk úgy, hogy 10-szeres, 

50-szeres, 150-szeres, 750-szeres és 1500-szoros legyen a protonfelesleg. A felsorolt 

arányokból hármat kísérleti cikkekből vettünk át: 50 ekvivalens (eq.) savval történő 

nitrogéntredukciót követően határozták meg a posztkatalitikus elegy összetételét,57 150 

ekvivalens savval történt a hidrogénfejlődés mennyiségi meghatározása,36 és 1500 ekvivalens 

sav hozzáadásakor mutatta az SiP3Fe-N2
- katalizátor az eddig tapasztalt legmagasabb átviteli 

számot.36 A 10- és 750-szeres feleslegeket a teljesség kedvéért, a trendek jobb 

beazonosíthatósága érdekében adtuk hozzá a vizsgálatainkhoz. 

 A kezdeti feltételek megadásán kívül itt szükségünk volt a szimulációk végpontjának 

kijelölésére is, hiszen a reakciók matematikailag végtelen ideig futhatnak, mivel sebességük 

sohasem válik zérussá. (A validáláskor azért nem lépett fel ez a probléma, mert a végpontot az 

utolsó kísérleti adatpontig eltelt idő adta meg.) Saját meghatározásunk szerint akkor tekintettük 

befejezettnek a reakcióelegyben zajló folyamatokat, amikor a protonforrás 99%-a elfogyott. 

Tesztszámításokkal igazoltuk, hogy ezután a pont után – releváns időskálán - már nem változik 

érdemben egyik komponens mennyisége sem.    

 A szimulációk eredményeit a 25. ábrán foglaltam össze.  

 Az ábra felső sorában elhelyezett grafikonokon az egyes vaskomplex-intermedierek 

megjelenési arányának időbeni változását ábrázoltam egy 0-tól 1-ig terjedő skálán. A két, 

felhalmozódásra hajlamos intermediert (SiP3Fe-N2 és SiP3Fe(H)-N2) külön kék és piros 

görbével szerepeltettem, az többi vastartalmú szerkezetnek csak az összesített részarányát 

tüntettem fel, feketével. A negyedik, zöld színű görbét a reakció előrehaladásának könnyebb 

követése érdekében raktam a grafikonokra; ez a még el nem reagált savmolekulák százalékos 

arányát mutatja.
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25. ábra. A biomimetikus nitrogénfixálás reakcióelegyének időbeni változása 63 mmol/dm3 protonforrásból, 80 mmol/dm3 elektronforrásból, valamint (10-szeres, 50-szeres, 150-szeres, 750-szeres és 1500-

szoros savfeleslegnek megfelelően) 6,3, 1,26, 0,43, 0,084, illetve 0.042 mmol/dm3 SiP3Fe–N2
– katalizátorból kiindulva, mikrokinetikai szimulációk alapján. Első sor: az egyes intermedierek koncentrációinak 

egymáshoz viszonyított alakulása; külön szerepelnek a leginkább felhalmozódásra hajlamos intermedierek, azaz a semleges dinitrogén komplex (SiP3Fe–N2) és a stabil hidrid (SiP3Fe(H)–N2). Második sor: 

az egy katalizátorkomplexre eső ammóniumion-termelés és az N2RR szelektivitás (az NH4
+-ba beépülő protonok teljes protonmennyiséghez viszonyított aránya) alakulása. Harmadik sor: az egy 

katalizátorkomplexre eső H2-termelés és a HER szelektivitás (a H2-be beépülő protonok teljes protonmennyiséghez viszonyított aránya) alakulása, piros folytonos vonallal jelölve. A spontán (háttér) HER 

hozzájárulását a narancssárga vonal mutatja. Magas feleslegeknél a katalizátor deaktiválódása (99%-nyi SiP3Fe(H)–N2 forma kialakulása) és a sziomuláció végpontja (99%-os protonfogyás elérése) közti 

időtartam rövidítve szerepel, melyet a vízszintes tengelyen „/” szimbólumok jeleznek.  
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Látható, hogy 50 ekvivalens savval lefuttatva a szimulációt, a posztkatalitikus elegyben szinte 

kizárólag SiP3Fe-N2 és SiP3Fe(H)-N2 jelenik meg. Ez az eredmény teljes mértékben egybevág 

a kísérleti tapasztalattal,57 ami még tovább erősíti az aHER-hipotézist, hiszen a stabil hidrid 

képződésére vonatkozóan semmilyen információt nem tápláltunk be a modellünk illesztésekor. 

A többi mikrokinetikai szimulációból kiderül a deaktiválódás reagensfelesleg-függése is. 

Kismennyiségű proton- és elektronforrás jelentétében (lásd 10 eq.) az N2RR-ciklus annyival 

gyorsabb a mellékreakcióknál, hogy gyakorlatilag teljesen elnyomja azt, melynek 

következtében elhanyagolható mennyiségű SiP3Fe(H)-N2 termelődik, mire az elegyből elfogy 

a sav. Ahogy növeljük a reagensfelesleget, az inaktív katalizátorforma koncentrációja is egyre 

nő, és már 750 ekvivalensnél teljessé válik a hidriddé történő konverzió. Nagy feleslegnél tehát 

(750-1500 eq.) nem a reagensfogyás, hanem a deaktiválódás akasztja meg az N2RR folyamatát.   

 A 25. ábra második grafikonsorában az egy katalizátorkomplexre eső ammóniumion-

termelés (bal függőleges tengely), illetve az ennek megfeleltetett szelektivitás (jobb függőleges 

tengely) időfüggése látható.  

Elsőként érdemes megfigyelni a végpontban érvényes (világoskék vízszintes vonalakon 

feltüntetett) TON-érték reagensfelesleg-függését. A kémiai intuíció itt azt súgná, hogy közel 

egyenes arányosságot kapunk, hiszen a protonfelesleg egyértelműen megfeleltethető az 

ammóniumion-termelésnek (egy NH4
+ kialakulása 4 protont igényel, így n-szeres feleslegre a 

100%-os szelektivitásnál várt TON: n/4). Az ábra viszont egyáltalán nem ezt a képet mutatja: 

a végső átviteli szám értéke az arányosnál jóval kisebb mértékben nő, és még extrém magas 

reagensfelesleg (1500 eq.) esetén sem képes elérni a 9-et sem. A legmagasabb szimulált TON 

8,7, ami – a reakciósebesség aktiválási gátaktól való exponenciális függését, valamint a 

kísérletekben rejlő hibalehetőségeket is figyelembe véve – jó egyezést mutat a 4,6-os kísérleti 

adattal. 

A végső TON értékek által kirajzolt trendben a legfeltűnőbb, hogy egy alig mérhető, 

0,3-as növekedést tapasztalunk, ha a 750-szeres reagensfelesleget megduplázzuk. Ez a 

hidridképződés fentiekben elemzett fokozatos előtérbe kerülésével magyarázható: ahogyan 

egyre több vaskomplex kerül SiP3Fe(H)-N2 állapotba, a rendszer egyre kevésbé képes újabb 

NH4
+ ionokat termelni. Nagy reagensfelesleg esetén pedig – amint korábban láttuk – teljesen 

deaktiválódik a rendszer.  

 A TON-görbék 750-1500 ekvivalensnél jellemző ellaposodó alakja is jó indikátora a 

deaktiválódásnak: az ammóniaképződés 300 perc környékére gyakorlatilag leáll. Alacsony 

reagens/katalizátor arányoknál ezzel szemben a TON folyamatos növekedést mutat még a 
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protonok 99%-ának elfogyásakor is, ami azt jelenti, hogy a reagensek újbóli adagolásakor 

tovább folytatódna a nitrogénredukció. 

Az átviteli számból és a reagensfelesleg mértékéből számítható a biomiometikus 

nitrogénfixálás hatékonyságát leíró másik paraméter, a szelektivitás is (lásd a 2.3.1. 

fejezetrészt), mely a jobb oldali tengelyről olvasható le százalékban. Könnyen látható a 

második sor grafikonjairól, hogy a kísérleti kutatócsoport tapasztalataival összhangban az 

átviteli szám növelése csak a szelektivitás jelentős csökkenése árán valósítható meg. A 

legkisebb feleslegnél (10 eq.) 2,3-as átviteli számot érünk el, ami igen közel van az elméleti 

határhoz (10 / 4 = 2,5), és több mint 90%-os szelektivitásnak felel meg. A gyakorlatban 

alkalmazott, ennél jelentősen nagyobb reagens/katalizátor aránnyal viszont a közelébe sem 

érünk ennek a hatékonyságnak: már 50 ekvivalensnél is 30%-ra csökken a szelektivitás, a 

legnagyobb feleslegek esetén pedig már a protonok kevesebb mint 5%-a vesz részt az N2RR-

ben. A szelektivitás drámai csökkenésének a hátterében az áll, hogy minél kevesebb 

katalizátort adagolunk ugyanannyi proton- és elektronforrás mellé, annál zavartalanabbul zajlik 

a háttér HER, amely végső soron az autokatalitikus HER-t is beindítja.          

A szimulációsorozatból kinyert eddigi eredmények azt mutatják, hogy a lehető 

legkisebb reagensfelesleget célszerű alkalmazni annak érdekében, hogy a hidrogénfejlődés és 

deaktiválódás mértékét minimálisra csökkentsük. Első látásra ez a következtetés nem vezet 

minket sehová, hiszen azt is láttuk, hogy a savfelesleg egyértelműen kijelöli a TON felső 

határát, így minimális reagens/katalizátor arány használatával csak minimális mennyiségű 

ammónia termelhető. Figyelembe kell venni azonban, hogy az előbbi állítás csak az általunk 

modellezett kísérleti elrendezésre, azaz szakaszos reaktorokra áll meg. Egészen más lenne a 

helyzet egy félfolyamatos reaktorban, ahol a reagensek folyamatos adagolásával 

(laboratóriumban praktikusan csepegtetéssel) egy állandó, alacsony reagensfelesleget 

tarthatnánk fenn; ez magas átviteli számot eredményezhetne anélkül, hogy a katalizátor 

jelentős mértékben veszítene az N2RR-aktivitásából.* Még ennél is tovább lehetne lépni egy 

folyamatos reaktorral, ahol egy katalizátorral borított szilárd hordozón áramlana keresztül a 

reagensek alacsony koncentrációjú oldata.  

A 25. ábra harmadik sorának grafikonjai a modellezett reakcióelegyekből történő 

hidrogénfejlődés időbeni alakulását ábrázolják. A TON-grafikonokkal analóg módon a bal 

 
* Ennek alátámasztására újabb szimulációkat futtattam időben állandó 10-szeres reagensfelesleggel, különböző 

katalizátor-koncentrációk mellett. 1 mmol/dm3-nél 13-ig, 0,5 mmol/dm3-nél 20-ig felvihető a szakaszos 

elrendezésben alig 2-es átviteli szám (a deaktiválódásig 1, illetve 2 nap reakcióidő telik el). Sőt, 0,1 mmol/dm3 

katalizátor-koncentrációnál már olyan csekély mértékű az aHER, hogy a TON praktikusan minden határon túl 

növelhető, azonban nagyon lassan (+ 1 TON / 10 óra). 
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oldali függőleges tengelyről az egy katalizátormolekulára eső H2 melléktermék-molekulák 

száma olvasható le, míg jobb oldalon a HER-szelektivitás látható. Utóbbi a HER-ben résztvevő 

protonok részarányát jelenti; láthatjuk, hogy a második grafikonsorban feltüntetett N2RR-

szelektivitásokkal összeadva megkapjuk a 100%-ot, vagyis a teljes protonmennyiséget.* A 

katalitikus elegy számítógépes modellezése itt azt is lehetővé tette, hogy elkülönítsük a háttér 

HER és az aHER-ciklus szerepét: a H+ + e- → 0,5 H2 transzformáció pillanatnyi 

reakciósebességének numerikus integrálásával ugyanis megkapjuk a háttérhidrogén 

mennyiségét (narancssárga görbe), amelyet az összesített (piros) HER-görbéből levonva 

adódik az aHER folyamat hidrogéntermelése. 

Bár a Peters-féle nitrogenázok kísérletekben tapasztalt alacsony N2RR-

szelektivitásához kétségkívül hozzájárul az aHER, a 25. ábráról az is egyértelműen 

kirajzolódik, hogy az autokatalitikus folyamat háttér HER-hez viszonyított súlya erősen függ 

az alkalmazott reagensfeleslegtől. Alacsony felesleg (10 eq.) esetén, amint az az intermedier-

arányokból és a TON-görbéből is jól látható volt, mindkét HER-mechanizmus visszaszorul, 

így az aHER-ciklus egyáltalán nem befolyásolja a szelektivitást, amely HER-re nézve alig több 

0%-nál. Azonban már közepes mennyiségű (50 és 150 eq.) sav és redukálószer jelenléte is 

elegendő ahhoz, hogy az aHER váljon a domináns hidrogénfejlődési folyamattá. Amint 

összegyűlik a kritikus hidrogénkoncentráció az oldatfázisban (15 perc környékén), 

exponenciális növekedési szakaszba lép a hidrogénfejlődés, amelynek csak a reagensek 

fogyása szab határt. Érdemes megfigyelni, hogy ebben a két szimulációban a sav és 

redukálószer spontán reakciójából eredő HER a protonok alig 10%-át fogyasztotta el a teljes 

reakcióidő alatt, ezzel szemben kb. 60% (50 ekvivalensnél), illetve 70% (150 ekvivalensnél) 

vett részt az aHER-ciklusban. Végezetül a magas feleslegek tartományában (750 és 1500 eq.), 

bár továbbra is határozottan jelen van az aHER, már a háttérhidrogén-fejlődés dominál, mivel 

a rendkívül alacsony katalizátorkoncentráció miatt ez válik a kinetikailag kedvezményezett 

HER-mechanizmussá. A szimulációk eredményei alapján ilyen körülmények között a teljes 

deaktiválódás bekövetkeztéig (kb. 300 perc) a protonok nagyjából fele távozik a rendszerből a 

háttér HER révén; az aHER része a HER-szelektivitásban mindössze 20-30%. Ráadásul a sav 

és a redukálószer még azután is képes reakcióba lépni egymással, hogy az N2RR-aktivitás 

megszűnt, így a protonforrás teljes (99%-os) elfogyásáig 90% fölé növekszik a HER-

szelektivitás, azaz majdnem minden, reakcióelegybe adagolt proton H2 molekulaként végzi. 

 
* Szigorúan véve csak közelítőleg 100%, mivel mindig lesz valamennyi proton (és elektron), ami a reakció 

befejeződésekor valamelyik katalitikus intermediereben (pl. a stabil hidridben) marad. Ez a mennyiség azonban 

elhanyagolható. 
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Világosan látszik tehát, hogy 750-1500 ekvivalensnél az elméleti átviteliszám-maximumtól 

(750 /4 = 187,5, illetve 1500 / 4 = 375) való hatalmas eltérés nem katalitikus folyamatra, hanem 

a spontán HER-re vezethető vissza.             

Összefoglalva a 25. ábra elemzését, az aHER mellékreakció-ciklus hatásai a 

reagens/katalizátor aránytól függően, többféle módon jelentkeznek. Közepes feleslegeknél (50-

150 eq.) az ammóniatermelés fő korlátozó tényezőjeként a hidrogénfejlődés aHER által okozott 

felgyorsulása lép fel, amely „elszívja” a reagenseket a nitrogénredukció elől, alacsony 

szelektivitást eredményezve. Ezzel ellentétben magas felesleg (750-1500 eq,) esetén a 

katalizátor aHER-cikluson keresztül történő deaktiválódása jelenti az N2RR-ciklus 

lejátszódásának legfőbb akadályát; itt a szelektivitást elsősorban a háttér HER határozza meg, 

amely azonban egy aHER-től független folyamat, így az adott reagensekkel mindenképpen 

bekövetkezik.  

 

8.8. Mikrokinetikai modellezés – hatékonyságnövelési stratégiák  

 Az eddigiek alapján egyértelmű, hogy nem várhatunk ipari szempontból releváns 

átviteliszám-értékeket az EP3Fe-N2
- típusú katalizátoroktól mindaddig, amíg az N2RR-

ciklussal versengő aHER lejátszódhat. Így a hatékonyság növeléséhez valamilyen módon 

csökkenteni kell az autokatalitikus hidrogénfejlődés sebességét. Egyik lehetőségként az előző 

fejezetrészben említett folyamatos vagy félfolyamatos elrendezésre való átállás jöhet szóba, 

amely lehetővé teszi az alacsony reagens/katalizátor arány tartós fenntartását, ezzel pedig a 

magas szelektivitást és a deaktiválódás elkerülését. Más megközelítésben a spontán fejlődő H2 

elnyelése merülhet fel (pl. egy stabil dihidrogén-komplexet képző, de az ammóniaszintézist 

nem befolyásoló átmenetifém-vegyület hozzáadásával, vagy a H2 gázfázisból történő 

adszorpciójával), amely megakadályozná az SiP3Fe-H2 képződését, ezzel pedig az aHER 

folyamat beindulását.  

 A reaktoron eszközölt fenti módosításokon kívül a ligandum módosításában rejlik 

számottevő potenciál (a Nishibayashi-nitrogenázok esetén például már be is bizonyosodott, 

hogy az elméleti kémia eszköztárával újratervezett molekuláris katalizátorok felülmúlhatják az 

eredetileg kifejlesztett rendszer teljesítményét169). Annak érdekében, hogy feltérképezzük, a 

Peters-féle nitrogenázoknál pontosan mekkora hatása lehet a katalizátoron eszközölt 

szerkezetmódosításoknak, további mikrokinetikai szimulációkat futtattunk. Az aHER-ciklus 

visszaszorításának kétféle módját vizsgáltuk: egyrészt az SiP3Fe komplex H2-höz való 

affinitásának csökkentését (ez pl. a ligandum fenil vagy izopropil csoportjainak 
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szubsztituálásával, az elektronikus hatások finomhangolásával érhető el), másrészt az SiP3Fe-

H2 komplexre történő protonátadás aktiválási gátjának növelését (ez pedig célszerűen a vas 

körüli sztérikus zsúfoltság növelésével valósíthat meg). Az ilyen irányú katalizátorszerkezet-

módosítások szimulált átviteli számra gyakorolt hatását a 26. ábra mutatja; itt a végső (a 

protonok 99%-ának elfogyásakor tapasztalt) TON savfeleslegtől való függése rajzolódik ki, az 

előző fejezetrészben bemutatott szimulációkéval megegyező kiindulási reagenskoncentrációk 

mellett.          

 

26. ábra. A katalizátor-újratervezésben rejlő lehetőségek feltérképezése mikrokinetikai szimulációkkal. (a) 

Az N2RR és aHER ciklusokat összekötő elemi lépések és a hozzájuk tartozó illesztett standard aktiválási 

szabadentalpiák (lásd még a 25. ábra zárójeles értékeit). A ΔG‡0 mellett szereplő alsó indexek a 

reakciótípust jelzik. „+X2” (X = H vagy N): X2 koordináció Fe centrumhoz; „–X2” (X = H vagy N): X2 

távozása (dekoordinációja) Fe-ről; „PT”: protontranszfer. (b–c) Két kiválasztott gát (ΔG‡0
+H2, ΔG‡0

PT) 

megváltoztatásának hatása a végső átviteli számokra a protonfelesleg függvényében (a 25. ábra alatt 

feltüntetett katalitikus körülmények között). Kék görbék: az eredeti (25. ábrán részletezett) mikrokinetikai 

modell eredményei. Szürke görbék: az adott görbe mellett feltüntetett értékkel történő aktiválásigát-

módosítás hatása a végső TON-ra. Piros görbék: az aHER-mechanizmus teljes visszaszorításának hatása a 

végső TON-ra. Fekete egyenesek: elméleti TON értékek (a sav/katalizátor arány negyede). Minden itt 

szereplő szabadentalpia érték kcal/mol-ban értendő.   

A kutatásnak ebben a fázisában jelentkezik a mikrokinetikai modellezés legnagyobb 

előnye: az 26. ábra rengeteg szimuláció adataiból áll össze (7-7 TON-görbét hasonlítunk össze, 

és minden egyes görbét 10 szimuláció adataiból rajzoltunk meg), amelyek azonban gyorsan, 

legfeljebb néhány perc alatt lefutnak egy átlagos PC-n is. Ugyanezeket az adatokat 

természetesen kísérletekből is ki lehetne nyerni, mindazonáltal új katalizátorok tervezése, a 

szintetikus eljárás kidolgozása, a biomimetikus nitrogénfixálás kivitelezése és a TON mérése 
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hosszadalmas, drága és összetett folyamatok. A szimulációk révén olcsón, egyszerűen és 

gyorsan meg tudjuk mondani, mit nyerhetünk az átmenetifém-ligandum újratervezésével. 

A 26. ábra kék görbéi az eredeti SiP3Fe-N2
- katalizátorra kapott végső átviteli számokat 

mutatják, így tulajdonképpen az 25. ábra második sorában megjelenített eredményeket 

ábrázolják összesítve, új kontextusban. Amint a korábbiakban láttuk, a maximálisan elérhető 

TON a savfelesleg növelésével egyre kevésbé nő, a deaktiválódás és a HER folyamatok 

előtérbe kerülése miatt egy telítési görbe rajzolódik ki, amely nagymértékben elhajlik az 

elméleti TON-egyenestől (fekete vonal, amely minden pontjában a savfelesleg negyedének 

felel meg). 

A b) grafikonon a hidrogénaffinitás csökkenésének hatása látható. A kék görbe feletti 

szürke görbéket olyan módon nyertük, hogy az SiP3Fe + H2 → SiP3Fe-H2 elemi reakció 

mikrokinetikai modellben szereplő gátját (ΔG‡0
+H2 = 7 kcal/mol; lásd a 25. ábrán feltüntetett 

zárójeles értéket) a görbe mellett feltüntetett ΔΔGH2 értékkel megnöveltük, míg az ellentétes 

SiP3Fe-H2 → SiP3Fe + H2 transzformáció gátját (ΔG‡0
-H2 = 12 kcal/mol) változatlanul 

hagytuk. Ekkor az affinitás, amely definíció szerint a kötődési szabadentalpia ellentettje, azaz 

aktiválási szabadentalpiákkal kifejezve ΔG‡0
-H2 – ΔG‡0

+H2, ugyanezzel a ΔΔGH2 értékkel 

lecsökken.  

 A legalsó szürke görbe (amelyet ΔG+H2 = 7 + 0,5 = 7,5 kcal/mol mellett vettünk fel) 

alapján már 0,5 kcal/mol-nyi affinitáscsökkenés is elegendő ahhoz, hogy megduplázódjanak 

az átviteli számok. Ennek magyarázata, hogy az SiP3Fe-re történő dihidrogén-koordináció 

sebessége kb. negyedére csökken (mivel 𝑒−
ΔΔG

𝑅𝑇 = 0,27), ami kedvez az N2RR-ciklusnak, az 

aHER-t és a deaktiválást pedig lelassítja. Ha még kedvezőtlenebb H2-kötődést feltételezünk, a 

TON további növekedést mutat (lásd az 1-2,5 kcal/mol változtatással kapott szürke TON-

görbéket), hiszen a dihidrogén-koordináció valószínűsége egyre kisebb és kisebb lesz, ezzel 

fokozatosan megszűnik az aHER-aktivitás. Feltűnő, hogy ΔΔGH2 = 2,5 kcal/mol esetén 1500-

szoros savfelesleg alkalmazásakor már 73-as átviteli számra számíthatunk, azaz gyakorlatilag 

elérjük a leghatékonyabb Peters-féle nitrogenáz (BP3Fe-N2
-) teljesítményét. 

Mivel az eddigiek alapján a H2-kordináció gátlása egyértelműen a TON növekedését 

vonja maga után, a fenti trendet extrapolálva akár arra a következtetésre is juthatnánk, hogy az 

aHER-ciklus teljes kiiktatásával (ez matematikailag ΔΔGH2 = ∞ -nek felel meg) tetszőlegesen 

közel kerülhetünk az elméleti TON-határ egyeneséhez. A ΔΔGH2 = ∞ mellett felvett piros görbe 

azonban rácáfol erre; érdekes módon még végtelenül lassú aHER esetén is alig kerülünk 

feljebb, mint ΔG‡0
+H2 = 7 + 2,5 = 9,5 kcal/mol-ra módosított gáttal (legfelső szürke görbe). A 
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piros görbe, amely az ammóniumion-termelés gyakorlatban elérhető felső határakén 

értelmezhető, 0-tól kb. 100-szoros savfeleslegig az elméleti átviteliszám-korlát feketével jelölt 

egyenesével együtt halad, ezután azonban meredeksége gyorsan lecsökken. Az elhajlás oka – 

tekintve, hogy az aHER-ciklus a végtelenül gyenge H2-affinitás miatt el sem kezdődhet – 

kizárólag a háttér HER lehet. Ez a megfigyelésünk rávilágít arra, hogy a sav és redukálószer 

együttes jelenlétében meginduló spontán hidrogénfejlődés nem csupán egy elkerülhetetlen 

mellékreakció, hanem egy jelentős hatékonyságcsökkentő tényező is. Amennyiben nem sikerül 

ennek a folyamatnak valamilyen módon (pl. másik reagenspáros választásával) gátat szabni – 

és a szokásos szakaszos elrendezésen sem változtatunk -, teljesen biztos, hogy a katalizátor 

újratervezése nem fog a TON ipari szempontból releváns, nagyságrendi növekedéséhez 

vezetni.  

Itt ismételten megjegyzem, hogy folyamatos vagy félfolyamatos elrendezésben, kicsi, 

de állandó értéken tartott reagensfelesleget alkalmazva a 26. ábra alapján joggal számíthatunk 

arra, hogy 100% közeli szelektivitást érünk el, ráadásul (fél)folyamatos reaktorokban 

tetszőlegesen magasra növelhető az elméleti átviteli szám, hiszen folyamatosan pótoljuk a 

reagenseket. A hidrogénaffinitás-csökkentésre fókuszáló racionális katalizátortervezés 

(vizuálisan „felfelé lépkedés” a szürke görbéken) itt abban segíthet, hogy nagyobb 

reagensfelesleget - ezzel pedig adott katalizátorkoncentráció mellett nagyobb 

reakciósebességet, TOF-ot - tudjunk beállítani a reaktorban anélkül, hogy a HER folyamat 

beindulna. Fontos azt is megjegyezni, hogy a magas szelektivitások tartományában akár a 

hőmérséklet növelésével is érdemes lenne megpróbálni a TOF emelését. 

 A hidrogénaffinitáshoz hasonlóan megvizsgáltuk az SiP3Fe-H2 komplex protonálódási 

gátjának hatását is, amelyet a 26. ábra c) grafikonján jelenítettem meg. A b) ábrán látottakkal 

ellentétben a protonaddíció aktiválási szabadentalpiáját (ΔG‡0
PT, amely a mikrokinetikai 

modellben 3 kcal/mol) 5 kcal/mol-nál kisebb mértékben növelve nem tapasztalunk semmilyen 

számottevő változást a végső TON-ban. Ez azzal magyarázható, hogy az SiP3Fe-H2 + H+ →  

SiP3Fe(H)+ + H2 transzformáció még több kcal/mol-lal megemelt gát esetén is kedvezőbb 

kinetikailag, mint a dihidrogén dekoordinációja (ΔG‡0
-H2 = 11 kcal/mol). Amint azonban 

átlépjük a ΔΔGPT = 5 kcal/mol -os határt (azaz a 3 + 5 = 8 kcal/mol-os gátat), az N2RR-ciklusba 

visszavezető dekoordináció válik dominánssá, ami megmutatkozik az átviteli szám jelentős 

növekedésében. Mindazonáltal itt sem juthatunk messzire: a háttér HER - a hidrogénaffinitás 

változtatásánál is tapasztalt módon – behatárolja a teljesítményt; ΔΔGPT = 7 kcal/mol-on túl 

már alig változik az ammóniumion-termelés és még végtelen nagy protonálási gáttal is csak 

kb. 80-as TON-ra számíthatunk. Természetesen a következtetés is ugyanaz: a TON ugrásszerű 
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növeléséhez nemcsak a katalizátor módosítása, hanem a reagensek és a reaktor-elrendezés 

újragondolása is szükséges.     

 

8.9. Az aHER-mechanizmus általános érvényességének kérdése: bór- és 

széntartalmú rendszerek 

 Mivel a 8.8. fejezetben beláttuk, hogy a ΔG‡0
+H2 és ΔG‡0

PT gátak alapvető hatással 

vannak a katalitikus hatékonyságra, érdemes megvizsgálni, hogy a bór- és széntartalmú 

analógok esetén hogyan alakulnak ezek az értékek. Meglepő módon a CP3Fe és a BP3Fe is 

igen gyorsan képes megkötni a H2-t (ΔG‡0
+H2 = 3 kcal/mol mindkét rendszerre), azonban az 

előző fejezetrészekben tárgyalt szilíciumalapú katalizátorral ellentétben a dihidrogén-komplex 

(EP3Fe-H2) protonálása – az N2RR szempontjából kedvező módon - nehézkes: ΔG‡0
PT 11 

kcal/mol-nak adódott szén pillératommal és 18 kcal/mol-nak bór pillératommal. Az aHER-

hipotézis melletti további bizonyíték tehát, hogy a dihidrogén-protonálási gátak Si < C < B 

sorrendje összhangban a kísérletileg mért TON és szelektivitás értékek Si < C < B szerinti 

növekedésével. 

8.10. Összefoglalás: a biomimetikus ammóniaszintézis megvalósításának 

módosításaira tett javaslatok 

 A disszertáció jelen fejezetében a két mellékreakció, azaz a katalizátor-deaktiválódás 

és a katalitikus hidrogénfejlődés szoros összefüggésére mutattam rá. A lehetséges fő- és 

mellékreakciók hálózatának elméleti kémiai vizsgálata alapján egy olyan mechanizmust 

javasoltam, amely mindkét nemkívánatos folyamatot megmagyarázza: ez az autokataliotikus 

hidrogénfejlődés (aHER). Az aHER-ciklust a savból és redukálószerből spontán fejlődő H2 

indítja be, amely a szabad koordinációs hellyel rendelkező EP3Fe típusú intermedierek 

reakciópartnere lehet. Az ilyen módon képződő EP3Fe-H2 dihidrogén-komplexből két proton 

és két elektron felvételével két H2 molekula fejlődhet, azaz a katalizátor formálisan hidrogén-

sokszorozóként funkcionál. Az aHER folyamat egyes vas-hidrid intermedierjei emellett egy 

olyan mellékreakcióban is résztvehetnek, amelynek során egy N2 molekula megkötésével a 6. 

ábrán feltüntetett stabil hidrid forma alakul ki. Utóbbi fokozatosan felhalmozódik a 

reakcióelegyben, ami az N2RR-aktivitás csökkenését, majd megszűnését váltja ki. 

 Az aktiválási gátak kiszámításával, majd az ezek alapján összeállított mikrokinetikai 

szimulációk futtatásával sikerült reprodukálnom a Peters-kutatócsoport által kimért 

hidrogénfejlődési görbéket, a stabil hidrid kísérletileg megfigyelt felhalmozódását, továbbá az 
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átviteli számok nagyságrendjét. Bár szigorúan véve ezek együttesen sem bizonyítják az aHER-

hipotézis helyességét, a modellünk kellően megalapozottnak látszik ahhoz, hogy 

katalizátortervezési stratégiát alapozzunk rá. A végső bizonyítékot (vagy esetleg cáfolatot) 

természetesen a további kísérletek fogják szolgáltatni.  

 Eredményeink alapján a hidrogénfejlődésre (beleértve ebbe a katalitikus HER-t és a 

háttér HER-t is) nem csupán mint az N2RR egy elkerülhetetlen mellékreakciójára kell tekinteni. 

Az elegyben képződő H2 ugyanis katalizátorméregként viselkedik, hiszen a H2-koordináció 

indítja be a deaktiválódáshoz vezető aHER reakciósort. Az aHER még akkor is megjelenhet, 

ha az oldat fázisban tartózkodó H2 molekulák koncentrációja látszólag elhanyagolható, így a 

jövőben különös figyelmet kell fordítani a fém-dihidrogén komplexek képződésének 

lehetséges útvonalaira, valamint ezen komplexek reaktivitására. Mivel a HER-aktivitás 

nemcsak a Peters-féle rendszerre, hanem más mesterséges nitrogenázokkal végzett 

ammóniaszintézisekre is jellemző, ez az állítás univerzálisan érvényes lehet a nitrogénfixálásra. 

 A mikrokinetikai szimulációkból kapott adatok alapján a biomimetikus nitrogénfixálás 

hatékonyságának növelése az alábbi három megközelítés (vagy ezek kombinációja) mentén 

lehetséges: 

1. Folyamatos vagy félfolyamatos reaktort kell alkalmazni, a lehető legkisebb 

reagens/katalizátor arány beállításával és fenntartásával.  

2. Olyan sav-redukálószer kombinációt kell választani, amelyből a lehető legkevesebb 

„háttérhidrogén” fejlődik (ennek alternatívájaként H2-megkötő komponenst kell adagolni a 

reakcióelegybe) 

3. A jelenleg alkalmazott katalizátor-ligandum megfelelő módosításaival (pl. az izopropil- 

vagy fenilcsoporton szubsztitúciójával) el kell érni a dihidrogén-affinitás csökkenését, vagy 

pedig az esetlegesen képződő dihidrogén-komplexek protonálódásának megakadályozását. 
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9. Kitekintés: a racionális katalizátortervezés lehetőségei 

 Amint a 8. fejezetben rámutattam, a biomimetikus katalízis hatékonysága 

nagymértékben növelhető lenne az EP3Fe-N2
- katalizátor megfelelő módosításai (pl. 

szubsztitúciók) révén. Jelen fejezetben – megalapozva a későbbi kutatásokat - azt fogom 

felvázolni, hogy az elméleti kémia hogyan segítheti elő a legcélravezetőbb módosítások 

megkeresését.  

9.1. Az elméleti kémia szerepe a racionális katalizátortervezésben: a 

virtuális szűrés módszere 

 Ahogy már korábban szóba került, az elméleti kémia legnagyobb előnye a kísérleti 

mérésekkel szemben, hogy nagyszámú vegyület vizsgálható meg vele egyszerűen, gyorsan és 

olcsón. Katalitikus elegyek tanulmányozásakor ezt az előnyt nem csupán a 

mechanizmusvizsgálatban használhatjuk ki (a 6-8. fejezetekben bemutatott módon), hanem 

hatékonyabb katalizátorok tervezésekor is. Az elméleti kémia eszköztárával – a katalitikus 

folyamatot leíró elemireakció-hálózat ismeretében - az alábbi virtuális szűrési stratégia mentén 

deríthetőek fel a katalizátor hatékonyságát növelő módosítások: 

1. A reakcióhálózat kritikus lépéseinek azonosítása, azaz - a katalizátortervezés céljától 

függően - a reakciósebességet, szelektivitást, stb. meghatározó lépéseknek a 

megkeresése. 

2. Kvantumkémiával könnyen számítható paraméterek (deszkriptorok) keresése, melyek 

közvetlen kapcsolatban állnak a kritikus lépésekben tapasztalható reaktivitással 

3. A módosított szerkezetű katalizátorok megszerkesztése, majd az ezekhez tartozó 

deszkriptorok kiszámítása 

4. A deszkriptorok alapján a reaktivitásban bekövetkező változás megbecslése 

5. Az eredmények alapján a legelőnyösebbnek bizonyuló katalizátor-módosítások 

kiválasztása.  

Nyilvánvaló, hogy a kísérleti munkát az 5. lépésben kiválasztott szerkezetek előállításával 

és vizsgálatával érdemes folytatni. Ilyen módon a virtuális szűréssel nagymértékben 

lerövidíthető a kísérleti munka.   

 A fenti lépéseket illusztráló konkrét példaként a Függelékben (13.1. fejezet) bemutatom 

a szililének és germilének, mint potenciális átmenetifém-ligandumok virtuális szűrését, melyet 

Szilvási Tiborral közösen végeztünk el a nitrogénfixálás kutatásának megkezdése előtt. A 

témában megjelent két korábbi tanulmányunkraT4,T5 számos kísérleti kutatócsoport 
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hivatkozott, mely egyértelműen bizonyítja ennek az elméleti kémiai megközelítésnek a 

gyakorlati hasznát. 

 

9.2. A biomimetikus nitrogenázok újratervezésének lehetséges stratégiái 

 Miután felderítettük a biomimetikus nitrogénfixálás fő- és mellékreakcióinak 

legvalószínűbb mechanizmusait és a reakcióhálózat kritikus lépéseit, itt is lehetőség nyílik a 

virtuális szűrésre. Mivel az EP3Fe szerkezet legegyszerűbben a fenil-, illetve 

izopropilcsoportok szubsztituálásával módosítható, a virtuális szűrésen alapuló 

katalizátortervezést legcélszerűbb a szerves kémiai szintézisekben leggyakrabban alkalmazott 

szubsztituensek hatásának feltérképezésével elkezdeni. A legfontosabb kérdés természetesen, 

hogy a virtuálisan megszerkesztett módosított katalizátorokat milyen deszkriptorok szerint 

értékeljük ki. A 6. és 8. fejezetekben ismertetett következtetéseink alapján kvantumkémiával 

könnyen számítható, és a katalizátor hatékonyságát jól jellemző deszkriptor lehet például: 

• Az N2RR-ciklus regenerációs szakaszában keletkező (szubsztituált) intermedierek 

relatív szabadentalpiája. A cél, hogy a regenerációs szakaszra is számottevő 

termodinamikai hajtóerő essen.  

• A (szubsztituált) EP3Fe=N-NH2 intermedier disztális és proximális protonálódásának 

gátja, vagy egy ehhez kapcsolódó paraméter (pl. temetett térfogat a két N atom körül). 

A cél, hogy a disztális protonálódás túlsúlyba kerüljön, mivel ebben az esetben 

egyenletesebb szabadentalpia-profilt kapunk. 

•  A (szubsztituált) EP3Fe+/0 intermedierekhez történő N2-, illetve H2 koordináció gátja, 

vagy szabadentalpia-változása (utóbbi egyszerűbben számítható, és a 

Brønsted−Evans−Polányi elv értelmében összefügg a gáttal). A cél, hogy a H2 

kötődése elhanyagolható valószínűséggel következzen be, mivel így nem indul be az 

aHER-ciklus. 

• A (szubsztituált) EP3Fe-H2 dihidrogén-komplex protonálódásának gátja, vagy (a BEP-

elvvel összhangban) szabadentalpia-változása. A cél, hogy a gát a katalízis 

hőmérsékletén átjárhatatlan legyen, mivel ebben az esetben még akkor sem indul be az 

aHER-ciklus, ha a H2 koordinációja elkerülhetetlen. 

Kutatócsoportunkban jelenleg is aktívan foglalkozunk a virtuális szűrési folyamat 

kidolgozásával és ebből kiindulva a várhatóan előnyös katalizátor-módosítások 

megkeresésével.  
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10. Összefoglalás, tézispontontok 

 Dolgozatomban arra a kísérleti adatok alapján nem eldönthető kérdésre kerestem a 

választ az elméleti kémia eszköztárával, hogy az EP3Fe-N2
- típusú katalizátorokkal 

végrehajtott biomimetikus nitrogénfixálás reakcióelegyében milyen módon függ össze a kívánt 

ammónia (vagy hidrazin) termék szintézise a nem kívánt mellékreakciókkal, azaz a 

hidrogénfejlődéssel és a katalizátor-deaktiválódással. A kutatási eredmények, melyek 

jelentékenyen hozzájárulhatnak új, hatékonyabb biomimetikus katalizátorok kifejlesztéséhez, 

az alábbi tézispontokban foglalhatóak össze: 

1. A nitrogénredukció (N2RR) szabadentalpia-profilja alapján a termodinamikai hajtóerő 

elemi lépések közti eloszlása egyenetlen. Az ammónia- vagy hidrazintermelés 

sebességét várhatóan a kiugróan alacsony hajtóerővel lejátszódó regenerációs szakasz 

(ammóniatermelés esetén EP3Fe-NH3
+/0 →→ EP3Fe-N2

+/0/-, hidrazintermelés esetén 

EP3Fe-NH2-NH2
+/0 →→ EP3Fe-N2

+/0/-) határozza meg, ezért az itt keletkező 

intermedierek a mellékreakciók legvalószínűbb támadási pontjai. (Amennyiben 

ammónia a termék és az N2RR folyamat az alternáló utat követi, a regenerációs 

szakaszon kívül az EP3Fe-NH2-NH2
+-hoz tartozó szabadentalpia-völgy leküzdése is 

szűk keresztmetszet lehet.)T1  

2. A katalitikus hidrogénfejlődési mellékreakció (HER) magyarázataként korábban 

javasolt 2 EP3Fe-NxHy → 2 EP3Fe-NxHy-1 + H2 típusú bimolekuláris reakciók a 

biomimetikus nitrogénfixálás kísérleti körülményei között kinetikailag gátoltak a 

konkurens N2RR-lépésekkel szemben. Emiatt kijelenthető, hogy a H2 melléktermék 

nem N-H kötések bomlásából származik.T2
 

3. Az általam javasolt „autokatalitikus HER” (aHER) hipotézis plauzibilis magyarázatot 

kínál mind a HER, mind a katalizátor-deaktiválódás mechanizmusára. Mikrokinetikai 

szimulációkkal bizonyítottam, hogy a sav és a redukálószer spontán reakciójában 

keletkező „háttérhidrogénnek” a regenerációs szakaszban szabaddá váló 

vascentrumhoz való kötődése (H2 + EP3Fe → EP3Fe-H2) egy olyan, N2RR-rel 

összemérhető reakciósebességű aHER ciklust indíthat be, amelyben különféle vas-

hidridek alakulnak egymásba proton- és elektrontranszfer lépések révén. Az aHER 

bruttó egyenlete  

EP3Fe-H2 + H2 + 2 H+ + 2 e- → EP3Fe-H2 + 2 H2 

azaz összességében katalizátor egységenként egy H2 termelődik a ciklusban, és minden 

egyes H2 termékmolekula tovább növeli a folyamat sebességét. A deaktiválódás az 
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aHER mellékreakciójaként fogható fel: egyes vas-hidrid intermedierek szabad 

koordinációs hellyel rendelkeznek, amelyekért a H2 és N2 verseng; előbbi kötődése 

esetén végigmegy az aHER ciklus, míg utóbbi kötődésekor stabil hidrid (deaktivált 

katalizátor) keletkezik.T3  

4. Várhatóan a biomimetikus nitrogénfixálás hatékonyságának növeléséhez vezet 

a. a folyamatos vagy félfolyamatos elrendezés alkalmazása, állandó, alacsony 

reagens/katalizátor arány fenntartásával 

b. a spontán HER lehető legnagyobb mértékű visszaszorítása (reagens-

optimalizálás, esetleg H2-megkötő komponens reakcióelegybe adagolása)  

c. a katalizátor elméleti kémia alapú újratervezése. 

Utóbbi kivitelezhető nagyszámú módosított (célszerűen az izoropil- vagy 

fenilcsoportokon szubsztituált) katalizátorkomplex virtuális szűrésével, amelynek 

alapjául szolgáló egyszerűen számítható paraméter lehet például az N2/H2 affinitás, 

vagy az N2RR szabadentalpia-profiljának alakja a kritikus (sebességmeghatározó) 

lépések környékén.T1,T3,T4,T5 
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13. Függelék 

13.1. Melléklet a 9. fejezethez: sziliének és germilének virtuális szűrése 

A szililének és germilének (kétvegyértékű, nemkötő elektronpárral rendelkező szilícium-, 

illetve germániumatomot tartalmazó vegyületek) virtuális szűrését a nitrogénfixálás 

kutatásának megkezdése előtt, 2015-17-ben publikáltunk Szilvási Tiborral közösen.T4,T5 Abból 

a szempontból vizsgáltuk ezeket a szerkezeteket, hogy érdemes-e velük a szén-szén kapcsolási 

reakciókban rutinszerűen használt átmenetifém-katalizátorok foszfin ligandumait kiváltani.  

 

F1. ábra. Az R-X + R’-M → R-R’ + M-X szén-szén kapcsolási reakció átmenetifém-katalízisének elemi 

lépései, példaként palládium (Pd) katalizátorral. L: ligandum, M: szénhez képest elektropozitív funkciós 

csoport, X: szénhez képest elektronegatív funkciós csoport. Pirossal az egyes lépések szempontjából ideális 

ligandum legfontosabb tulajdonságait tüntettem fel.   

 A kérdés megválaszolásához elsőként a kapcsolási reakciók elemi lépésekre lebontott 

mechanizmusára volt szükségünk, amely ismert az irodalomban (F1. ábra). A 

sebességmeghatározó lépés az R-X és R’-M reagensek függvényében általában vagy az 

oxidatív addíció, vagy a reduktív elimináció. A cél a lehető legnagyobb kapcsolási 

reakciósebesség elérése, ennek megfelelően a lehetséges ligandumok (L) jellemzéséhez olyan 

deszkriptorokat kell keresni, amelyek az oxidatív addíció, illetve a reduktív elimináció 

sebességével állnak közvetlen kapcsolatban. Irodalomkutatás alapján négy ilyen deszkriptort 

találtunk (F2. ábra), amelyeket 81 darab kísérletileg karakterizált szililénre, illetve 144 darab 

germilénre számítottunk ki DFT-vel: 

• Protonaffinitás: az Si vagy Ge atom nemkötő elektronpárja és egy H+ egység közti 

datív kötés kialakulásakor felszabaduló energia (F2. ábra, (a)), amely a σ-

donorképességet jellemzi. Amennyiben az oxidatív addíció a sebességmeghatározó, 

magas σ-donorképesség (tehát magas protonaffinitás) a kívánatos, mivel ilyen 
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tulajdonságú ligandumok stabilizálják az átmenetifém magas koordinációs számú 

állapotait. 

• =P-H rotációs gát: a kétvegyértékű Si vagy Ge atomhoz csatlakoztatott foszfinidén 

(P-H) egység hidrogénjének 180°-os átfordulásához szükséges aktiválási energia 

(F2. ábra, (b)), mellyel a π-akceptorképességet lehet jellemezni. Ennek akkor van 

jelentősége, ha a reduktív elimináció a sebességmeghatározó, mivel ekkor magas π-

akceptorképességű (tehát a foszforral valódi kettőskötést kialakító, ezért magas =P-

H rotációs gátat mutató) ligandum tudja gyorsítani a termék leválását.  

• Koordinált Pd atom töltése: az Si vagy Ge atom nemkötő elektronpárjához 

koordinált Pd atom parciális töltése (F2. ábra, (c)), mely egyszerre jellemzi a σ-

donorképességet   és a π-akceptorképességet (minél nagyobb túlsúlyban van az 

előbbi, annál negatívabb a töltés a fématomon). 

• Koordinált Pd atom körüli temetett térfogat: a szililén vagy germilén által 

koordinált Pd atom körüli gömbnek a ligandum által elfoglalt („temetett”) 

részaránya (F2. ábra, (d)), mely a ligandum térkitöltését jellemzi. Az oxidatív 

addíció gyorsításához kis térkitöltés, míg a reduktív elimináció gyorsításához nagy 

térkitöltés az ideális. 

F2. ábra. A szililének és germilének (mint potenciális átmenetifém-ligandumok) virtuális szűréséhez 

használt, kvantmkémiával számítható paraméterek szemléltetése. (a) Protonaffinitás. (b) =P-H rotációs gát. 

(c) Koordinált Pd atom töltése. (d) Koordinált Pd atom körüli temetett térfogat (a ligandum által „temetett” 

gömbrész fehérrel jelölve). 

Összességében tehát az oxidatív addíció sebességének növeléséhez magas 

protonaffinitással, nagy negatív Pd töltéssel és kis temetett térfogattal jellemezhető ligandumot 

keresünk, ha pedig a reduktív elimináció a sebességmeghatározó, az ideális ligandumhoz 

magas =P-H gátra, a kis negatív Pd töltésre, és nagy temetett térfogatra van szükségünk.  
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A DFT-vel számított deszkriptorok alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az 

oxidatív addíció szempontjából legígéretesebb ligandumok az F3. (a) ábrán feltüntetett 

négytagú gyűrűs szililének, melyek a hagyományos foszfin ligandumokhoz hasonló 

térkitöltésűek, de azokat jóval meghaladó σ-donor képességűek. A reduktív elimináció 

szempontjából pedig a germilének, közülük is különösen a kimagasló π-akceptor képességű 

aciklikus formák, lehetnek a foszfinek hatékonyabb alternatívái (F3. (b) ábra). A virtuális 

szűrés eredményeként tehát a nagyszámú szililén és germilén közül meg tudtuk nevezni azt a 

néhány konkrét vegyületet, amelyet a kísérleti kémikusoknak a legérdemesebb átmenetifém-

ligandumként kipróbálniuk, illetve továbbfejleszteniük. A témában megjelent két 

tanulmányunkraT4,T5 számos kísérleti kutatócsoport hivatkozott, mely egyértelműen bizonyítja 

a virtuális szűrés gyakorlati hasznát. 

 

F3. ábra. A napjainkban alkalmazott foszfin ligandumok legígéretesebb szililén és germilén alternatívái (a 

2015-ben ismert szililének és germilének közül virtuális szűréssel kiválasztva). (a) Az oxidatív addíció 

szempontjából legkedvezőbb négytagú gyűrűs szililén alapváz. (b) A reduktív elimináció szempontjából 

legkedvezőbb aciklikus germilén alapváz. (R: könnyen variálható funkciós csoport).  
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13.2. Kiegészítő ábrák és táblázatok 
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F1. táblázat. A 16-17. ábrákon szereplő relatív szabadentalpiák (Grel) számértékei. 

Elemi lépés 

sorszáma 

E = B E = Si 

Intermedier 
Grel 

[kcal/mol] 
Intermedier 

Grel 

[kcal/mol] 

0 

BP3Fe-N2
- 

(katalizátor) 
0 

SiP3Fe-N2
- 

(katalizátor) 
0 

BP3Fe-N=NH+ -4 SiP3Fe-N=NH+ -15 

1 BP3Fe-N=NH -24 SiP3Fe-N=NH -29 

2 
BP3Fe-N=NH2

+ -47 SiP3Fe-N=NH2
+ -56 

BP3Fe-NH=NH+ -44 SiP3Fe-NH=NH+ -55 

3 
BP3Fe-N=NH2 -60 SiP3Fe-N=NH2 -62 

BP3Fe-NH=NH -62 SiP3Fe-NH=NH -67 

4 

BP3Fe=N-NH3
+ -70 SiP3Fe=N-NH3

+ -75 

BP3Fe≡N+ -114 SiP3Fe≡N+ -109 

BP3Fe-NH=NH2
+ -91 SiP3Fe-NH=NH2

+ -102 

5 
BP3Fe≡N -133 SiP3Fe≡N -140 

BP3Fe-NH=NH2 -111 SiP3Fe-NH=NH2 -114 

6 

BP3Fe-NH-NH3
+ -137 SiP3Fe-NH-NH3

+ -144 

BP3Fe=NH+ -163 SiP3Fe=NH+ -178 

BP3Fe-NH2-NH2
+ -155 SiP3Fe-NH2-NH2

+ -161 

BP3Fe+ (+N2H4) -165 SiP3Fe+ (+N2H4) -163 

7 

BP3Fe=NH -188 SiP3Fe=NH -191 

BP3Fe-NH2-NH2 -159 SiP3Fe-NH2-NH2 -153 

BP3Fe (+N2H4) -171 SiP3Fe (+N2H4) -167 

8 BP3Fe=NH2
+ -245 SiP3Fe=NH2

+ -253 

9 BP3Fe=NH2 -265 SiP3Fe=NH2 -267 

10 
BP3Fe-NH3

+ -309 SiP3Fe-NH3
+ -317 

BP3Fe + -315 SiP3Fe + -313 

11 

BP3Fe-NH3 -313 SiP3Fe-NH3 -306 

BP3Fe-N2
 + -310 SiP3Fe-N2

 + -320 

BP3Fe  -321 SiP3Fe  -317 

12 BP3Fe-N2 -327 SiP3Fe-N2 -333 

13 
BP3Fe-N=NH+ -317 SiP3Fe-N=NH+ -328 

BP3Fe-N2
- -313 SiP3Fe-N2

- -313 
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F2. táblázat. A 19. ábrán szereplő N-H kötésdisszociációs szabadentalpiák (BDFEN-H) számértékei. 

Intermedier 

EP3Fe-NxHy 

BDFEN-H 

[kcal/mol] 

BP3Fe-N=NH 29 

BP3Fe-N=NH2
+ 63 

BP3Fe-N=NH2 56 

BP3Fe-NH=NH2
+ 62 

BP3Fe=NH-NH2 68 

BP3Fe-NH2=NH2
+ 84 

BP3Fe-NH2=NH2 67 

BP3Fe=NH+ 70 

BP3Fe=NH 74 

BP3Fe=NH2
+ 102 

BP3Fe=NH2 97 

BP3Fe=NH3
+ 83 

BP3Fe=NH3 67 

SiP3Fe-N=NH 29 

SiP3Fe-N=NH2
+ 60 

SiP3Fe-N=NH2 53 

SiP3Fe-NH=NH2
+ 65 

SiP3Fe=NH-NH2 66 

SiP3Fe-NH2=NH2
+ 79 

SiP3Fe-NH2=NH2 58 

SiP3Fe=NH+ 78 

SiP3Fe=NH 71 

SiP3Fe=NH2
+ 105 

SiP3Fe=NH2 96 

SiP3Fe=NH3
+ 83 

SiP3Fe=NH3 59 

 

 

F3. táblázat. Metil és izopropil szubsztituensek elektronikus hatásának összehasonlítása. 

 

 ΔG (kcal/mol) 

Reakció 
Me 

csoportokkal 

iPr 

csoportokkal 

2 BP3Fe=N-NH2 → 2 BP3Fe-N=NH + H2 -13 -15 

2 SiP3Fe=N-NH2 → 2 SiP3Fe-N=NH + H2 -21 -20 
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F4. Táblázat. A B3LYP és ωB97X-D3 funkcionálok összehasonlítása: a disztális N2RR folyamat elemi 

lépéseire számított standard szabadentalpia-változások RIJCOSX-ZORA-(funkcionál)-CPCM(THF) / 

ZORA-def2-TZVP / SARC/J szinten (B3LYP esetén D3(BJ) korrekcióval), BP86 geometriákon, dekametil-

kobaltocén redukálószert és difenil-ammóniumion savat feltételezve. 

Elemi lépés 
B3LYP 

ΔG0 [kcal/mol] 

ωB97X-D3 

ΔG0 [kcal/mol] 

SiP3Fe-N2
- + H+ → SiP3Fe-N=NH -29 -34 

SiP3Fe-N=NH + H+ → SiP3Fe-N=NH2
+ -27 -26 

SiP3Fe-N=NH2
+ + e- → SiP3Fe-N=NH2 -6 -7 

SiP3Fe-N=NH2 + H+ → SiP3Fe=N-NH3
+ -13 -13 

SiP3Fe=N-NH3
+ → SiP3Fe≡N+ + NH3 -18 -13 

SiP3Fe≡N+ + e- → SiP3Fe≡N -31 -28 

SiP3Fe≡N + H+ → SiP3Fe=NH+ -38 -38 

SiP3Fe=NH+ + e- → SiP3Fe=NH -13 -10 

SiP3Fe=NH + H+ → SiP3Fe=NH2
+ -62 -65 

SiP3Fe=NH2
+ + e- → SiP3Fe-NH2 -14 -9 

SiP3Fe-NH2 + H+ → SiP3Fe-NH3
+ -50 -49 

SiP3Fe-NH3
+ + e- → SiP3Fe-NH3 +11 +17 

SiP3Fe-NH3 → SiP3Fe + NH3 +5 +3 

SiP3Fe + N2
 → SiP3Fe-N2 -18 -11 

SiP3Fe-N2 + e- → SiP3Fe-N2
-  +20  +32 

 

 

 

 

F6. ábra. Melléklet a 23. ábrához. Az [(Et2O)2H]+ és KC8 reagensek közti spontán reakcióból eredő “háttér” 

hidrogénfejlődés másodrendű sebességi együtthatójának meghatározása kísérleti adatokra való illesztéssel. 

A folytonos vonallal jelölt görbe illesztéséhez, egyúttal k kiszámításához a COPASI programot használtuk. 

A standard aktiválási szabadentalpia az Eyring-Polányi egyenlet alapján adódik.  
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F7. ábra. Melléklet a 23. ábrához. A disztális (külső kör) és egyéb (belső kör) N2RR-utak aktiválási 

szabadentalpiáinak összehasonlítása. Látható, hogy a konkurens reakciók aktiválási szabadentalpiáinak 

különbsége DFT-hibán (± 4 kcal/mol) belüli. 
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NYILATKOZAT 

Alulírott…………………………………………………….kijelentem, hogy ezt 

a doktori értekezést magam készítettem és abban csak a megadott forrásokat 

használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint, vagy azonos 

tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás 

megadásával megjelöltem. 

Budapest,……………………………….……… 

 ……………………………… 

 

 

 


