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1 Rövidítésjegyzék 

ALMO-EDA abszolút lokalizált molekulapálya-energiafelbontás-analízis (Absolutely 

Localized Molecular Orbital-Energy Decomposition Analysis) 

B3LYP Becke háromparaméteres kicserélődési és Lee, Yang és Parr korrelációs 

funkcionáljából álló hibrid funkcionál (20% HF kicserélődési, 8% Slater 

LSDA kicserélődési, 72% B88 GGA kicserélődési, 19% VWN1RPA LSDA 

korrelációs és 81% LYP GGA korrelációs tagot tartalmaz) 

B3PW91 globál hibrid GGA funkcionál, ami 20% HF kicserélődési, 8% Slater LSDA 

kicserélődési, 72% B88 GGA kicserélődési, 19% PW2 LSDA korrelációs és 

81% PW91 GGA korrelációs tagot tartalmaz 

BCP kötéskritikus pont (Bond Critical Point) 

BP86 Becke kicserélődési és Perdew-Wang korrelációs funkcionálja 

BSSE báziskészlet szuperpozíciós hiba (Basis Set Superposition Error) 

CAM-B3LYP a hibrid B3LYP funkcionál távolságszeparált változata 

CC csatolt klaszterek (Coupled Cluster) módszere 

COVP kiegészítő betöltött-virtuális pályapár (Complementary Occupied-Virtual 

Pairs) 

def2-x Karlsruhe báziskészlet; x a különféle vegyérték-felhasításokat jelöli, pl. 

x=TZVPPD: vegyérték tripla-zeta, két polariációs (P) és diffúz (D) 

függvénykészlettel 

DFT sűrűségfunkcionál elmélet (Density Functional Theory) 

DFT-D Grimme által fejlesztett empirikus diszperziókorrekció 

DFT-CHG Chai és Head-Gordon által fejlesztett diszperziókorrekció 

EDA energiafelbontás-analízis (Energy Decomposition Analysis) 

FMO határ-molekulapálya (Frontier Molecular Orbital) 

FSM kifagyó húr módszer (Freezing String Method) 

GGA általánosított gradiens közelítés (Generalized Gradient Approximation) 

HOMO legfelső betöltött molekulapálya (Highest Occupied Molecular Orbital) 

HSE-HJS a HSE06 funkcionál 25% rövidtávú és 0% hosszútávú kölcsönhatásokat 

figyelembe vevő HF kicserélődési taggal 

IRC belső reakciókoordináta (Intrinsic Reaction Coordinate) 
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LANL2DZ Los Alamos National Laboratory-ban fejlesztett vegyérték felhasított 

báziskészlet, ami a vegyértékpályák esetén a minimális atompálya-bázishoz 

képest kétszer annyi bázisfüggvényt tartalmaz 

LOL lokalizált pálya felderítő (Localized Orbital Locator) 

LRC-ωPBE 0% rövidtávú kölcsönhatásokat figyelembe vevő HF + 100% hosszútávú 

kölcsönhatásokat figyelembe vevő HF + ωPBE kicserélődési és PBE 

kicserélődési tagokat tartalmazó funkcionál 

LUMO legalsó betöltetlen molekulapálya (Lowest Unoccupied Molecular Orbital) 

M06-2X Zhao és Truhlar 29-paraméteres hibrid funkcionálja, 54% HF kicserélődési 

taggal 

NBO természetes kötési pályák (Natural Bond Orbitals) 

PES potenciális energia (hiper)felület (Potential Energy Surface) 

PSM fenomenologikus héjmodell (Phenomenological Shell Model) 

RRKM Rice-Ramsperger-Kassel-Marcus elmélet 

SAC egyatomos katalízis (single atom catalyst) 

SCC egy-klaszter-katalízis (single cluster catalyst) 

SOMO félig betöltött molekulapálya (Semi-Occupied Molecular Orbital) 

TPSSh 10% HF kicserélődési + 90% Tao-Perdew-Staroverov-Scuseria kicserélődési 

+ 100% TPSS korrelációs tagokból álló hibrid funkcionál 

TS átmeneti állapot (Transition State) 

ωB97X-D 15-paraméteres diszperzió korrigált funkcionál, 22,2% rövidtávú és 100% 

hosszútávú kölcsönhatásokat figyelembe vevő HF kicserélődési taggal 

XDM Becke és Johnson által fejlesztett diszperziókorrekció 
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2 Bevezetés 

Az utóbbi évtizedekben a fémklaszterek katalizátorként való alkalmazása igen intenzíven kutatott 

területté vált. A fémklaszterek fizikai-kémiai tulajdonságai, például a méret, töltés, összetétel vagy a 

szerkezet függvényében, nagymértékben és nem monoton változnak, így katalitikus aktivitásuk 

könnyen hangolható. Emellett ipari katalizátorok modellrendszereként is kitűnően alkalmazhatók, 

hiszen gázfázisú számítások, illetve kísérletek során a jól definiált szerkezeteken az egyes hatások 

(pl. klaszterméret vagy töltés) pontos és idealizált körülmények között vizsgálhatók. 

Doktori munkám során különböző átmenetifém-klaszterek katalizátorként való alkalmazhatóságát 

vizsgáltam különböző reakciókban, kvantumkémiai módszerekkel. Csoportunk együttműködik 

Ewald Janssens (KU Leuven) kutatócsoportjával, ahol kísérleti munka folyik; az aranyklasztereket itt 

állították elő, és vizsgálták kísérleti módszerekkel a propénnel való reaktivitását. 

Doktori értekezésemben elsőként a propén adszorpcióját mutatom be arany-, illetve ittriummal dópolt 

aranyklasztereken. A kisméretű aranyklaszterek nagy aktivitást és szelektivitást mutattak a propén 

propilén-oxiddá, egy fontos ipari alapanyaggá való alakításában. Kutatásom során a klaszter 

töltésének, méretének és összetételének függvényében tanulmányoztam a propén-adszorpció 

energiájának, illetve a klaszter–propén kölcsönhatásoknak változását. 

Vizsgáltam a kisméretű rézklaszterek katalizátorként való alkalmazhatóságát is a N2O és a CO 

reakciójában. A kipufogógázban található nitrogén-oxidok és szén-monoxid átalakítására jelenleg 

olyan háromutas katalizátort használnak, ami drága nemesfémeket tartalmaz. Így jelen van az igény 

egy olcsóbb, de legalább ilyen hatékony háromutas katalizátor kifejlesztésére. Munkám során a 

rézklaszterek reaktivitását vizsgáltam a méret függvényében. Emellett a legígéretesebb klaszterek 

esetében meghatároztam a teljes reakciómechanizmust. 

Értekezésem harmadik témája a rézklaszterek CO2 redukcióban való reaktivitásának vizsgálata. A 

rézklaszterek CO2 redukcióban való reaktivitása az elmúlt években szintén nagyon kutatott területté 

vált, mivel a kibocsátott CO2 újrafelhasználása egy hatékony katalizátor segítségével, csökkentené az 

atmoszférában lévő CO2 mennyiségét. A szén-dioxid nagy stabilitása miatt, bár lehet olyan reális 

körülményeket választani, ahol a szén-dioxid redukciója termodinamikai szempontból lejátszódhat, 

a nagy gátak miatt mindenképpen katalizátorra van szükség. Egy jó katalizátornál fontos, hogy a 

reagens megfelelően kötődjön meg a katalizátoron, így elsőként a töltés és a klaszterméret, illetve a 

csoportban az összetétel hatását (az átmenetifémek első sorából én a krómmal és a mangánnal való 

dópolás hatását tanulmányoztam) vizsgáltuk a CO2 adszorpciós energiájára és a szén-dioxid–klaszter 

kölcsönhatásokra. 
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Mivel a klaszterek katalitikus aktivitását különböző fémklasztereken, illetve különböző reakciókon 

vizsgáltam, így úgy gondolom, hogy a dolgozat követhetőségét nagyban segíti, ha egy általános 

irodalmi összefoglaló után a célkitűzéseket és a releváns irodalom áttekintését minden bemutatott 

probléma esetén külön, az Eredmények fejezet adott alfejezetén belül teszem meg. 
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3 Irodalmi összefoglaló 

3.1 A fémklaszterek  

3.1.1 Mik a fémklaszterek? 

A nanoklaszterek és nanorészecskék az atomok és a tömbi anyagok között helyezkednek el a 

méretskálán (1. ábra). Kb. 2 nm-ig klaszterekről, felette pedig nanorészecskékről beszélünk. A 

klaszterek tulajdonságai a méret függvényében nagymértékben változnak, és geometriájuk, illetve 

elekronszerkezetük eltér az azonos összetételű tömbi anyagétól. A nanorészecskék tulajdonságai a 

klaszterekhez képest könnyebben előrejelezhetők, tulajdonságaik monoton konvergálnak a tömbi 

anyag tulajdonságaihoz. Emellett, míg a klaszterek energiaszintjei kvantáltak, akárcsak a különálló 

atomok esetében, a nanorészecskék energiaszintjei, hasonlóan a tömbi anyagokéhoz, olyan sűrűn 

helyezkednek el, hogy a szintek összefolynak, és együttesen energiasávokat adnak. Ennek 

köszönhető, hogy a klaszterek és a nanorészecskék optikai és kémiai tulajdonságai is jelentősen 

eltérnek egymástól. A jól definiált klaszterszerkezetnek és a viszonylag kis méretnek köszönhetően a 

pontosan meghatározott atomszámmal rendelkező nanoklaszterek tökéletes modellrendszereknek 

bizonyultak olyan kérdések kutatásakor, mint a szerkezet, energetika, különböző tulajdonságok, 

reakciómechanizmus stb. [1]- [2]. 

A klaszterek esetében egyetlen atom hozzáadása vagy elvétele megváltoztatja a rendszer 

tulajdonságait, ellentétben a nanorészecskéknél tapasztaltatakkal. Egy tipikus példa erre a mágikus 

számok jelenléte: meghatározott atomszámú klaszterek esetében kiemelkedő stabilitást 

tapasztalhatunk [3]. Illetve a klaszterkatalízis során szintén meghatározott méretű klaszterek 

rendelkeznek kimagasló katalitikus aktivitással. Például a CO aranyklaszteren történő oxidációja 

során azt figyelték meg, hogy 3,2 nm-es klasztert alkalmazva érhető el a legmagasabb katalitikus 

aktivitás [4]. 

 

1. ábra: Méretfüggő fizikai-kémiai tulajdonságok (szemléltetés) [1] 
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3.1.2 Elektronszerkezet és a fenomenologikus héjmodell 

A klaszterek stabilitása nagymértékben befolyásolja azok katalitikus aktivitását, ezért fontos ezen 

tulajdonság vizsgálata és megértése. A klaszterek méretfüggő stabilitása az ún. fenomenologikus 

héjmodell segítségével érthető meg (phenomenological shell model, PSM). 

Ezt a modellt eredetileg atommagokra alkalmazták. A megfigyelések alapján meghatározott proton-, 

illetve proton- és neutronszámú atommagok sokkal stabilabbak voltak a többinél. Mágikus 

számoknak nevezték a protonok és neutronok azon számait, melyek az atommagban zárt héjakat 

képezve nagy stabilitáshoz vezetnek. 

A klaszterek tanulmányozása során először az alkálifém-klasztereknél, a 8, 20, … atomszámú 

klaszterek esetében tapasztaltak megnövekedett stabilitást [3]. Ha megnézzük az alkálifém-atomok 

elektronszerkezetét, láthatjuk, hogy minden atom egyetlen vegyértékelektronnal rendelkezik, így az 

előbbi állítással ekvivalensen azt mondhatjuk, hogy 8, 20, … számú vegyértékelektron esetében 

kapjuk a stabilabb klasztereket. Ez a jelenség – a meghatározott atomszámnál észlelt megnövekedett 

stabilitás – természetesen más klasztereknél is fennáll. 

A fenomenologikus héjmodell a következőket tételezi fel: a stabil klaszter gömb alakú; csak a 

vegyértékelektronokat vesszük figyelembe, melyeknél az elektron–elektron kölcsönhatást a 

klaszteren belül kompenzálja az atomtörzs vonzó hatása. Azaz formálisan gömb alakú dobozba zárt 

független elektronok modelljét alkalmazzuk. A gömbön belül a bezáró potenciál nulla, míg a doboz 

határán és azon kívül végtelen. Ilyen feltételek mellett megoldható a Schrödinger-egyenlet és a pályák 

alakja a hidrogénatoméhoz hasonló. Viszont itt az energiaszintek sorrendje eltér az atomokétól, illetve 

függ a kémiai összetételtől és az alaktól. Emellett, mivel ebben az esetben a kvantumszámokra nem 

állnak fent megszorítások, 1S, 1P, 1D, … pályákról is beszélhetünk. A szabad atomokhoz hasonlóan, 

a fémklasztereknél is akkor tapasztalunk kiemelkedő stabilitást, ha a vegyértékelektronok (szabadon 

mozgó elektronok) száma megfelel a következők valamelyikének: 2 (1S2), 8 (1S2 1P6),  

20 (1S2 1P6 1D10 2S2) és így tovább. Az 1D és a 2S szintek energiája közel van egymáshoz, így a 20 

tekinthető mágikus számnak, ahol mindkét szint töltve van elektronokkal [3]. 

Például az aranyatom elektronszerkezete [Xe] 4f14 5d10 6s1, tehát a vegyértékhéján egy elektron 

található. Így az aranyklaszter esetében atomonként egy szabadon mozgó elektronnal számolhatunk, 

és a modell alapján a kétatomos, a nyolcatomos, a húszatomos stb. klasztereknél várunk kiemelkedő 

stabilitást. 

Az eredeti modell gömbszerű klasztereket feltételez, de a valóságban, főként a kisebb méreteknél, a 

klaszterek szerkezete sokszor planáris vagy egyik irányban megnyújtott, tehát oblát vagy prolát alakú 

is lehet. Így a stabilitás előrejelzése során fontos figyelembe venni a klaszterek szerkezetét is. Például 
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a kisméretű aranyklaszterek is planáris szerkezetűek, ezért a megfelelő csomósíkkal rendelkező 

pályák energiaszintje megnő. Az oblát alakú klasztereknél a Pz, míg a prolát alakúaknál a Px és Py 

pályák energiaszintjei nőnek meg. Így például az Au6 is kiemelkedő stabilitással bír, ahol a Pz pálya 

energiaszintje magasabb, tehát az 1S2 1Px
2 1Py

2 konfigurációval már hat elektronnal is zárt héjjal 

rendelkezik. 

Az ún. Clemenger-Nilsson modellel írható le a nem gömbszerű klaszterek elektronszerkezete [5]. A 

vízszintesen elnyújtott szerkezet azokat a pályákat stabilizálja, amiknek nincs xy csomósíkja (a 

nyújtás síkja) (pl. Px, Py, Dxy) és destabilizálja azokat a pályákat, amiknek van (pl. Pz, Dz
2). A 

függőlegesen elnyújtott (a nyújtás iránya z) szerkezet esetében pedig ellenkező hatás lép fel. Ebből 

levonható az a következtetés, hogy a klaszter szerkezetétől nagyban függ az, hogy melyik 

klaszterméretnél tapasztalunk kiemelkedő stabilitást. Viszont fontos megjegyezni, hogy a Clemenger-

Nilsson modell is ideális elliptikus alakot feltételez, így, ha a klaszter geometriája ettől eltér, akkor a 

pályák energiájának sorrendje tovább változhat, amit figyelembe kell venni akkor, amikor egy 

klaszter stabilitását szeretnénk magyarázni [6]. 

3.1.3 A klaszterek katalitikus aktivitása 

A klaszterkatalízis egyik fontos mérföldköve volt az aranyklaszterek kiemelkedő katalitikus 

aktivitásának felfedezése. Masatake Haruta és munkatársai a CO oxidációját vizsgálták TiO2/Au, 

Fe2O3/Au és Co3O4/Au rendszereken és már alacsony hőmérsékleten is jó katalitikus aktivitást értek 

el [7]. Stefan Vajda és munkatársai CO2 metanollá való redukcióját vizsgálták, és megállapították, hogy 

az alumínium-oxidra leválasztott megfelelő méretű rézklaszterek jó katalizátorai lehetnek ennek a 

reakciónak [8]. Helmut Schwarz pedig különböző fématomokon és klasztereken – mint a katalitikusan 

aktív helyek modelljein – tanulmányozta a metán aktiválását [9]- [10]. 

A gázfázisú klasztereket gyakran használják ipari katalizátor modelljeként, hiszen így az egyes 

hatások egymástól elválasztva, idealizált körülmények között vizsgálhatók és így molekuláris szinten 

jobban tanulmányozható az adott reakció energetikája és kinetikája is. Emellett idealizált modelleken 

vizsgálhatók a köztitermékek is, feltárható a reakciómechanizmus és választ kaphatunk arra a 

kérdésre, hogy a klaszter mérete, szerkezete, oxidációs állapota, töltése stb. hogyan befolyásolja a 

kémiai folyamatokat. Természetesen az így kapott eredmények nem feleltethetők meg egy az egyben 

a felületre leválasztott vagy oldatban lévő klaszterek reaktivitásával, de a fenti kérdések vizsgálhatóvá 

válnak. 

Az ipari katalizátorok esetében az aktív hely sokszor a felület egy-egy atomja (single atom catalysis, 

SAC) – ez alapján vizsgálta például H. Schwarz fématomok katalitikus aktivitását a metán aktiválása 

során [9] – illetve van, hogy egy kisebb klaszteren (single cluster catalysis, SCC) történik a reakció. 
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Az atomok, illetve a klaszterek modellrendszerként való használata során ezekben az esetekben a 

valódi körülményeket még jobban tudjuk szimulálni. 

A klaszterek és a kismolekulák közötti kémiai kötések kialakulásának megértéséhez fontos az 

elektronszerkezetben végbemenő változások vizsgálata. A klaszterrel való reakció bizonyos 

esetekben magával vonja az adszorbensen belüli kötések gyengülését, ezt nevezzük a molekula 

aktiválásának. Emellett a reaktivitás és az adszorpciós energia között összefüggés állhat fent. 

Két rendszer közötti kölcsönhatás a kölcsönható rendszerektől függően különböző modellekkel írható 

le, az alábbiakban a dolgozat szempontjából legfontosabbakat mutatom be. Petterson és Nilsson ötféle 

modellt különböztet meg, amelyek segítségével a legtöbb, fémtartalmú rendszer és adszorbens között 

kialakuló kémiai kötés leírható [11]. A megkötődő molekulák a következő csoportokba sorolhatók: (i) 

atomi gyök, (ii) telítetlen kétatomos molekula (Blyholder-modell – eredetileg felületekre találták ki, 

de alkalmazható klaszterekre is), (iii) telítetlen szénhidrogének (Dewar-Chatt-Duncanson modell – 

eredetileg fémorganikus komplexekre vezették be), (iv) olyan magános párokkal rendelkező 

molekulák, melyek nem tudnak kötésfelszakítással vagy a π-rendszer átrendeződésével gyökös kötést 

kialakítani (magános páron keresztül alakul ki a kölcsönhatás) és (v) telített szénhidrogének 

(fiziszorpció). 

Az első eset a legegyszerűbb, ott egy atom atomi pályái hatnak kölcsön a fém d pályáival. Ha csak a 

kötő állapotok betöltöttek, akkor erős kötés alakul ki, míg ha a kötő- és a lazítóállapotok is betöltöttek, 

akkor a Pauli-taszítás miatt a kötés gyengébb lesz. Abban az esetben, ha a csak d állapotokkal való 

kölcsönhatás túl gyenge vagy taszító kölcsönhatásokhoz vezetne, a fém s és p pályái is bevonódhatnak 

a kötés kialakításába.  

A Blyholder-modellt eredetileg a CO molekula Ni(100), illetve Cu(100) felületeken történő 

kötődésének leírására találták ki, de általánosítva a modellt, a kétatomos, telítetlen π-rendszert 

tartalmazó rendszerek és fémek közötti kölcsönhatás leírására szolgál [12]. A CO és a felület között 

kialakuló kölcsönhatás erőssége a Blyholder-modellel magyarázható [13]. A modell alapján a CO 1π 

és 2π* pályái és a fém d pályája, illetve a σ-rendszerben a CO 5σ pályája (a HOMO) és a fém σ 

szimmetriájú állapotai hatnak kölcsön egymással. Ez a kölcsönhatás eredményezi a fém felé történő 

töltéstranszfert, míg a visszadonálás a CO 2π* pályájára történik. Kísérleti eredmények alapján 

megállapították, hogy míg a π-kölcsönhatás stabilizálta az adduktot, a σ-kölcsönhatás inkább taszító 

jellegű volt, destabilizálta azt. Továbbá, a CO molekulán belül a π-kötés gyengült az adszorpció során, 

míg ezzel egyidőben a σ-kötés erősödött. A CO átmenetifém-felületeken történő adszorpciója során 

(illetve például a N2 adszorpciójakor is, amikor szintén alkalmazható a Blyholder-modell) a π és a π* 

pályák közötti energiakülönbség viszonylag nagy, így általában a π* pálya nincs teljesen betöltve. 

Emiatt a molekulán belüli π-kötés nem szakad fel és a felülettel nem tud két új kötést kialakítani. 
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Ennek következtében ezek a molekulák (N2, CO) általában csak egy kötést alakítanak ki a felülettel 

és arra merőlegesen kötődnek meg. 

A Dewar-Chatt-Duncanson modellben a π és a π* pályák közötti energiakülönbség sokkal kisebb, így 

ki tud alakulni a két kötés a fém és a reagens között, a molekula párhuzamosan kötődik meg a 

felületen. Emellett a molekulán belül is jobban megnőnek a kötéstávolságok, mint azokban az 

esetekben, ahol a Blyholder-modell használható. A modell például telítetlen szénhidrogének 

átmenetifémeken való adszorpciójára alkalmazható. 

Azon molekulák esetében, amik nem tudnak gyökös mechanizmussal kötéseket kialakítani, – akár a 

kötés felszakításával, akár a π elektronrendszeren keresztül – az adszorpciós energia általában jóval 

kisebb. Ilyenkor az egyik lehetőség az, hogy a molekula a nemkötő elektronpárján keresztül alakít ki 

kötést a fémmel (iv). A H2O–fém kölcsönhatást tekintve, ekkor egyfelől az oxigén magános párja hat 

kölcsön a fém d pályáival (taszító kölcsönhatás), másfelől egy vonzó elektrosztatikus kölcsönhatás is 

kialakul a magános elektronpár és a fém s és p pályái között. 

A telített szénhidrogének és a fém közötti kölcsönhatás a leggyengébb a felsoroltak közül (v). Itt az 

X-H csoport hidrogénje kötő- és lazítópályákon keresztül hat kölcsön a fém s, p és d pályáival. 

Az egyatomos katalízisben (single-atom-catalyst, SAC) a katalizátor egy olyan fémfelület vagy 

nanorészecske, ami izolált fématomot tartalmaz; ez a katalitikusan aktív hely [14]. A felület vagy 

nanorészecske védi az atomokat az aggregációtól, így egy stabil, jó katalitikus aktivitású katalizátort 

kapunk. A katalitikusan aktív hely az izolált atom, viszont fontos szerepe van a felületnek is. A felület 

egyrészt meghatározza a kötődés helyét, másrészt pedig töltéstranszfer megy végbe a felület és az 

atom között a különböző kémiai potenciáljuk miatt, így a fématom általában töltéssel rendelkezik. 

Továbbá, a fématom és a felületen lévő specieszek pályái is átlapolhatnak, a Pt1/FeOx esetében például 

a Pt diszkrét 5d pályái keverednek az oxigén 2p pályájával [15]. A kialakult kölcsönhatás nemcsak az 

atom, hanem a felület tulajdonságait is megváltoztatja, így például egy megfelelően megválasztott 

atom képes stabilizálni a felületet és megvédeni azt a degradációtól [16]. 

Egyatomos katalízis kialakulhat a nanorészecske dinamikus átrendeződése során is. Erre példa a 

cérium-oxidra leválasztott arany nanorészecskén történő CO oxidációja. CO jelenlétében egy  

Au+-CO speciesz képződik, majd a katalitikus ciklus végén az aranyatom visszaintegrálódik a 

részecskébe. A dinamikus átrendeződés csökkenti a CO aktivációjához és a CO2 deszorpciójához 

vezető energiagátak nagyságát [17]. 

A katalízis során klaszterek is lehetnek az aktív helyek, ezt nevezzük egy-klaszter-katalízisnek. Az 

egyatomos katalízishez képest itt több telítetlen koordinációs hely található egymás mellett, így 

egyszerre akár több reaktáns is megkötődhet az aktív helyen. A fématomok közötti szinergikus hatás 

megváltoztathatja a fő köztitermékek kötődési módját, így egy kedvezőbb reakcióúttal akár 
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megnövekedett katalitikus aktivitást vagy szelektivitást érhetünk el. Emellett már egy atom 

hozzáadásával vagy elvételével megváltozik a klaszter elektronszerkezete, így az SCC-k aktív helye 

könnyen hangolható [18]. A klaszter többféleképpen kialakulhat a felületen: fémklasztert választunk le 

a felületen, dinamikus átrendeződés során vagy atomok aggregációjával [19]. Míg a felületek esetében 

a fémfelület d sávja határozza meg a kötődést, az atom–molekula kölcsönhatásokban az összes pálya 

részt vehet a kötés kialakításában. Az egy-klaszter-katalízisben a felület–klaszter kölcsönhatások is 

igen erősen befolyásolják a klaszter és a felület katalitikus tulajdonságait is, hiszen köztük 

töltéstranszfer megy végbe [20]. A klaszter–adszorbens kölcsönhatások vizsgálatánál a d sáv energiája 

önmagában nem határozza meg a kötés erősségét, a kötésben a klaszter és a molekula összes 

vegyértékpályája részt vehet. 

3.1.4 Fémklaszterekkel katalizált reakciók számítása DFT módszerrel – a nemkovalens 

kölcsönhatások számításának problémája 

Nemkovalens kölcsönhatásoknak vagy más néven másodrendű kötőerőknek az olyan 

kölcsönhatásokat nevezzük, melyek erőssége sokkal gyengébb (a kötés disszociációs energia  

~0,5-40 kJ/mol nagyságrendbe esik), mint a kovalens kötéseké. Ezeknek a kölcsönhatásoknak a 

kialakulásával nem keletkezik új molekula, viszont a létrejött kölcsönhatásnak sokszor nagy szerepe 

van a katalízis során is. 

A nemkovalens kölcsönhatások között megkülönböztetjük a hidrogénkötést, az ion-dipól, az  

ion-indukált dipól, a dipól-dipól (Keesom-kölcsönhatás), a dipól-indukált dipól  

(Debye-kölcsönhatás) és az indukált dipól-indukált dipól (diszperziós kölcsönhatás) kötéstípusokat. 

A nemkovalens kölcsönhatások szerepe jelentős lehet, így kvantumkémiai módszerekkel történő 

pontos leírásuk is igen fontos. Manapság leggyakrabban DFT funkcionálokat használunk kémiai 

rendszerek elektronszerkezetének tanulmányozására, és mint ahogy későbbiekben látni fogjuk, a 

fémklaszterek tulajdonságainak vizsgálatára is. Mivel értekezésemben a különböző kölcsönhatások 

leírása és vizsgálata nagy szerepet kap és az Eredmények részben leírtak jobb megértését elősegítik 

az itt leírtak, ezért ennek a résznek a bemutatása itt szerepel. A sűrűségfunkcionál elmélet rövid 

összefoglalása a Függelék 6.4.2-es alfejezetében található.  

A nemkovalens kölcsönhatások DFT módszerekkel való leírásakor a probléma az, hogy az LDA, de 

még a GGA , a meta-GGA és a hibrid funkcionálok is rosszul írják le a távoli kölcsönhatásokat [21]. 

Megoldás lehet olyan DFT funkcionálok használata, melyekbe nemlokális függvényt építettek be, 

mint például a vdW-DF-10 [22] vagy a VV10 [23]. 

Távolságszeparált hibrid funkcionálok használata is lehetséges, így a hosszútávú kölcsönhatások 

leírása javítható. Ebben az esetben az elektron–elektron kölcsönhatást szétbontjuk rövid- és 
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hosszútávú kölcsönhatások összegére. Az ω távolságszeparációs paraméter segítségével 

szabályozható a figyelembe vett rövid- és hosszútávú kölcsönhatások aránya, így a  

kicserélődési-korrelációs funkcionál hosszútávú viselkedése még pontosabban írható le. Ilyen 

funkcionál például a CAM-B3LYP vagy az LRC-ωPBE. Ezen módszerek használatával sokkal jobban 

írhatók le például a reakciógátak, és a termokémiai számítások során is jó eredményt kaphatunk. 

Viszont a távolságszeparált hibrid funkcionálok még mindig nem jól írják le a diszperziós 

kölcsönhatásokat, hiszen csak a nem diszperziós intermolekuláris kölcsönhatások kezelésének 

javítására irányult kifejlesztésük. 

A diszperziós kölcsönhatások leírása a nemlokális funkcionálok használata mellett 

diszperziókorrekció segítségével is lehetséges [21]. 

Két szeparált, kölcsönható semleges atom esetében a diszperziós energia felírható a diszperziós 

koefficiens (C6
AB) és az atomok közötti távolság hatodik hatványa (RAB

6) hányadosának mínusz 

egyszereseként. Ezt a felírást általánosítva két molekula vagy egy molekula két fragmensének 

kölcsönhatására, az (1) egyenletet kapjuk az egyes párokra (itt csak az AB párra írom le az 

egyenletet). 

𝐸𝑑𝑖𝑠𝑧𝑝 =  − ∑ 𝐶6
𝐴𝐵𝑅𝐴𝐵

−6𝑓6(𝑅𝐴𝐵) − ⋯𝐴>𝐵  ,  (1) 

ahol f6 egy csillapító függvénynek (damping function) nevezett faktor, ami az atomok közötti távolság 

egydimenziós függvénye. Értéke 0, ha RAB → 0 és 1, ha RAB → ∞. Így az atomok közötti távolság 

növelésével az eredeti felírás felé tart az egyenlet (𝐸𝑑𝑖𝑠𝑧𝑝 =  − ∑ 𝐶6
𝐴𝐵𝑅𝐴𝐵

−6 − ⋯𝐴>𝐵 ), míg nagyon kis 

távolságnál a függvény deaktiválja a diszperziós hozzájárulást. Erre azért van szükség, mert kis 

távolságoknál a diszperziókorrekciót nem tartalmazó funkcionálok is pontos eredményt adnak, így 

nem szükséges külön diszperziókorrekció használata. 

A diszperziókorrekciók közül a Stefan Grimme és munkatársai által kifejlesztett empirikus 

diszperziókorrekciók (DFT-D) a legelterjedtebbek. A DFT-D1 [24] és a DFT-D2 [25] korrekciók a 

legegyszerűbbek, ezek csak kétatom-kölcsönhatásokat tartalmaznak. A DFT-D1 módszert nem igazán 

használják, mert a DFT-D2 jóval pontosabb és a periódusos rendszer összes elemére alkalmazható. A 

DFT-D3 esetén a diszperziós kölcsönhatás erősségét leíró 𝐶6
𝐴𝐵 paraméter az illető atomok kémiai 

környezetétől is függ, így jóval pontosabb a korábbi változatoknál [26]. 2017-ben megjelent a  

DFT-D4 diszperziókorrekció is, ami már az atomi parciális töltések alapján indukált dipólus 

kölcsönhatásokat is figyelembe vesz [27]. Grimme empirikus diszperziókorrekciója mellett kiemelném 

még a Chai és Head-Gordon által kifejlesztettet is (DFT-CHG), melyet például az ωB97X-D 

funkcionál is tartalmaz [28]. Ez a diszperziókorrekció Grimme DFT-D2 korrekciójához hasonló, 

viszont az alkalmazott csillapító függvény eltér. 
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Munkám során a Becke és Johnson által fejlesztett XDM diszperziókorrekciót [29]- [30] is alkalmaztam. 

A klasszikus kémiai elképzelés szerint egy tetszőleges apoláris molekulában a dipólusmomentum 

csak időátlagban zérus, valójában az elektronok mozgása miatt nagyon rövid ideig létező 

dipólusmomentumok jönnek létre. Ezen pillanatnyi dipólusmomentumok felelősek két molekula 

közötti (vagy egy molekulán belüli) diszperziós kölcsönhatások megjelenéséért. Becke és Johnson 

elmélete a diszperziós kölcsönhatást az ún. Fermi-lyuk dipólusmomentumára vezeti vissza. 

Annak a valószínűsége, hogy egy adott elektron közelében egy ugyanolyan spinű másik elektront 

találunk, zérushoz tart a két elektron távolságának csökkentésével. Ezt az elektronsűrűség-csökkenést 

nevezzük Fermi-lyuknak. A tér egy adott pontjában elhelyezett referenciaelektron esetén a lyuk csak 

speciális esetekben gömb alakú, tehát a hozzá tartozó dipólusmomentum nem zérus. Egy adott 

molekula egy elektronjához tartozó Fermi-lyuk dipólusmomentuma elektromos mezőt generál az 

elektron körül, mely egy másik molekulában indukált dipólusmomentumot hoz létre. Az XDM 

módszer szerint a molekulák közötti diszperziós energia ezen dipólusmomentumok kölcsönhatásából 

adódik. 

3.1.5 Az elektronszerkezet vizsgálata számításos kémiai módszerekkel 

Ma a kvantumkémia nemcsak a komplex reakciómechanizmusok részletes vizsgálatát és megértését 

segíti elő, hanem új utat nyit meg a katalizátorok tervezése felé is. A reakció- és kötési energiák, 

illetve a kémiai kötések analízise alapján képessé válunk a katalizátorok finomhangolására és így egy 

hatékony, szelektív katalizátor megtervezésére. 

Gázfázisban végzett tanulmányok segítségével növelhetjük a reakciók és azok mechanizmusának 

megértését molekuláris szinten és lehetővé válik a klaszterméret, töltés, spinállapot, oxidációs szám, 

összetétel stb. hatásának vizsgálata is. Láthattuk, hogy a reakciók során a kötések kialakulása és 

szakadása a katalitikusan aktív részre korlátozódik (pl. SAC és SCC), így a kisméretű klaszterek jó 

modellrendszerek lehetnek ezen folyamatoknak a vizsgálatára [31]. A reakcióenergiák kiszámítása 

mellett analizálhatjuk és megérthetjük a kémiai kölcsönhatásokat a katalizátor és a reagensek között, 

ami nagyon fontos a megfelelő katalizátortervezés szempontjából. A kölcsönhatások megértése 

lehetőséget ad a katalizátor tervezésére a minél magasabb katalitikus aktivitás és szelektivitás elérése 

érdekében. Ezért doktori munkám során is nagy hangsúlyt kapott ezek tanulmányozása, melynek 

során az elektronszerkezetben végbemenő változásokat vizsgáltam. A klaszter–adszorbens 

rendszerek esetében a kötéshosszak és töltések változása [31]- [32], a HOMO és LUMO pályák 

vizsgálata és a populációs analízis [33]- [34], az ionizációs potenciálok és elektronaffinitások [35] és az 

NBO-analízis [36] széles körben használt módszerek a kémiai kötések vizsgálatára. 

Ebben az alfejezetben az értekezésben használt módszereket foglalom össze, kiemelve, hogy az egyes 

módszerek alkalmazása során hogyan jelennek meg a különböző kölcsönhatások. 
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1. Az elektronsűrűség topológiai analízise (Bader-analízis) 

Az elektronsűrűség topológiai analízise során kritikus pontokat definiálunk, ezekben a pontokban az 

elektronsűrűség gradiense zérus. Az elektronsűrűség Hesse-mátrixa alapján négyféle kritikus pontot 

különböztethetünk meg: 

1. Atommag: a Hesse-mátrix mindhárom sajátértéke negatív 

2. Kötéskritikus pont: a Hesse-mátrixnak két negatív, egy pozitív sajátértéke van 

3. Gyűrűkritikus pont: a Hesse-mátrixnak két pozitív, egy negatív sajátértéke van 

4. Kalitkakritikus pont: a Hesse-mátrixnak három pozitív sajátértéke van 

A Bader-analízis során a kémiai kötéseket a kötéskritikus pontok (bond critical point, BCP) és a hozzá 

tartozó, magba vezető kötésutak (gradiens utak) segítségével definiálhatjuk. 

A kötéskritikus pontban az elektronsűrűség értéke jellemzi a kötés erősségét, míg a kötés 

ellipticitásával (ami a BCP-ben a Hesse-mátrix két negatív sajátértékének aránya) a kémiai kötés  

π-karakterére következtethetünk. Az ellipticitás értéke ~1, ha a BCP-ben a Hesse-mátrix két negatív 

sajátértéke közel egyenlő. Ekkor a kötés hengerszimmetrikus, tehát egyszeres vagy háromszoros 

kötésről beszélhetünk. Háromszoros kötés esetében az elektronsűrűség nagyobb a kötéskritikus 

pontban, mint egyes kötés esetén, így a kétfajta kötés megkülönböztethető egymástól. Kétszeres kötés 

esetében az ellipticitás értéke 0,4-0,6 körüli. Az elektronsűrűség második deriváltját  

(Laplace-eloszlás) elemezve információt kapunk az elektronsűrűség lokális koncentrációjáról. 

Kovalens kötés esetén az elektronsűrűség a kötéskritikus pontban kb. 10-1 a.u. és az elektronsűrűség 

második deriváltja negatív, míg az elektrosztatikus kölcsönhatásokat és az ionos kötéseket kisebb 

elektronsűrűséggel (~10-2 a.u.) és pozitív második deriválttal jellemezhetjük [37]. 

2. Az elektron lokalizációs függvény 

A Bader-analízis során az elektronsűrűség második deriváltjának eloszlását vizsgálva könnyű 

elemeknél megfigyelhetők a magányos elektronpárok és az atomok elektronhéjai, viszont nehezebb 

atomoknál ezek már átfednek. Így szükséges egy olyan függvényt keresnünk, mellyel nehezebb 

atomok esetében is jól szemléltethetők a különböző kémiai fogalmak. 

Az elektron lokalizációs függvényt (electron localization function, ELF) a (2) egyenlet alapján 

definiáljuk [38]. 

𝐸𝐿𝐹(𝑟) =  
1

1+
𝐷(𝑟)

𝐷0(𝑟)

, (2) 
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ahol D(r) az elektronok lokalizációjáról ad információt azáltal, hogy leírja, hogy egy adott elektron 

környezetében mekkora valószínűséggel találunk egy másik, azonos spinű elektront. Ha az elektron 

lokalizált, akkor ez a valószínűség kicsi. D0 a homogén elektrongázra felírt analóg képlettel a 

molekula elektroneloszlásával számított érték. Az ELF-et ábrázolva láthatóvá válnak az atomok egyes 

héjai. A molekulák szintfelületei alapján – a lokalizációs tartományok vizsgálatával – a kémiai 

kötésekről is információt kaphatunk. 

Az elektron lokalizációs függvény mellett ma már más hasonló eszközök is léteznek a kémiai kötések 

analízisére. Ilyen például az ELI (electron localizability indicator, elektron lokalizálhatósági 

indikátor), illetve a LOL (Localized Orbital Locator, lokalizált pálya felderítő). Utóbbi delokalizált 

rendszerekre különösen jól működik [39], így doktori munkám során ezt a függvényt használtam a 

kötések vizsgálatára. A LOL a kinetikus energia-sűrűség vizsgálatán alapszik, a (3) egyenlet szerint. 

𝐿𝑂𝐿(𝑟) =
𝑡(𝑟)

1+𝑡(𝑟)
, (3) 

ahol 𝑡(𝑟) =
𝜏0

𝜏
; 𝜏 =

1

2
∑ (∆𝜓𝑖∆𝜓𝑖

∗)𝑖 , az elektron kinetikus energia-sűrűsége a molekulában, 𝜏0 pedig 

az adott sűrűséggel rendelkező homogén elektrongáz kinetikus energia-sűrűsége [40]. 

A kinetikus energia nagy szerepet játszik a kémiai kötések leírásában, hiszen a kötés kialakulásának 

a hajtóereje a kinetikus energia-sűrűség csökkentése az atomok pályáinak átlapolása által. Így a LOL 

jól mutatja meg az atomok héjszerkezetét, illetve a kémiai kötések különböző elemeit (kötések, 

magános elektronpárok stb.) még akkor is, ha delokalizált rendszereket vizsgálunk [40]. 

3. A Wiberg kötésindexek és a természetes töltések vizsgálata  

A kötésindexek értéke egy tipikus kémiai kötés esetében hasonló tendenciát mutat a formális 

kötésrendéhez: például kétszeres kötés esetén nagyobb a kötésrend mint egyszeres kötésnél [41]- [42].  

A molekulapálya-elméletben a kötésrendet a kötő- és a lazítóelektronok különbségének feleként 

definiálják. Általánosságban véve minél nagyobb a kötésrend, annál erősebb a kötés. Többszörös 

kötések kötésrendje egynél nagyobb, kettős kötéseknél általában kettő, hármas kötéseknél három 

körüli. A kötésrend és a kötéshossz között összefüggés áll fent: a kötés hossza fordítottan arányos a 

kötés erősségével, ami pedig összefügg a kötésrenddel. 

A Wiberg kötésindex definíció szerint a sűrűségmátrix megfelelő elemeinek négyzetösszege, mely az 

elektronpopuláció két atom közötti átfedését mutatja ((4) egyenlet). 

𝑊𝐴𝐵 =  ∑ ∑ 𝑃µ𝜐
2

𝜐𝜖𝐵𝜇∈𝐴  , (4) 
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ahol az összegzés az A atom µ atomi pályái és a B atom υ atomi pályái felett történik és Pµυ a 

megfelelő sűrűségmátrix elem. Azokban az esetekben, ahol nem alakul ki kötés két atom között, a 

WAB értéke igen kicsi, de sosem nulla. Az eredeti definíció csak olyan hullámfüggvényeknél 

használható, melyek ortogonális bázisfüggvényekkel leírhatók és csak megszorításos (restricted), zárt 

héjú rendszerekre alkalmazható. Mayer István vezette be a Mayer kötésindexet, mely nemortogonális 

bázis esetén is alkalmazható [43]. 

Munkám során a könnyebb elérhetősége miatt a Wiberg kötésindexeket használtam a kötések 

jellemzésére. Az 1. táblázatban a későbbiekben vizsgált rendszerek közül néhány esetben bemutatom 

a Mayer és Wiberg kötésindexeket ugyanazon kötésekre. Látható, hogy a kétféle módszer 

használatával hasonló értékeket és trendeket kapunk. Tehát a Wiberg kötésindexek alkalmazásával 

ezen rendszerek vizsgálata esetében nem vétünk hibát. 

1. táblázat: Néhány kiválasztott rendszer a nemkovalens kölcsönhatások vizsgálatának szempontjából 

meghatározó kötéseinek Mayer és Wiberg kötésindexei. (módszer: TPSSh/def2-TZVP) 

Addukt Mayer kötésindex Wiberg kötésindex 

 

 Cu4-CO2   

Cu-O1 0,20 0,11 

C-O1 1,92 1,78 

C-O2 2,19 1,97 

 

 Au3Y-C3H6   

Y-C1 0,29 0,18 

Y-C2 0,13 0,09 

C1-C2 1,67 1,79 

C2-C3 1,05 1,08 

 

 Au6-C3H6   

Au-C1 0,39 0,31 

Au-C2 0,28 0,22 

C1-C2 1,47 1,58 

C2-C3 1,06 1,08 

A természetes atomi töltéseket az NBO-analízis során kapjuk meg, a magtöltés és az atomon lévő 

összegzett természetes atomi pályák természetes populációjának különbségeként.  

Az adott kötésekhez tartozó kötésindexek és az atomok természetes töltéseinek a reakció során 

bekövetkező változásának vizsgálatával következtetések vonhatók le arra nézve, hogy milyen 

kölcsönhatások és kötések alakulnak ki a rendszerben.  
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4. Energiafelbontás-analízis (EDA, energy decomposition analysis) és kiegészítő betöltött–virtuális 

pályapárok (COVP, complementary occupied-virtual pairs) 

Az adduktokban – mint például egy klaszter–adszorbens addukt – leggyakrabban különféle 

diszperziós erők, elektrosztatikus kölcsönhatások és donor-akceptor típusú pályakölcsönhatások (pl. 

donálás és visszadonálás) lépnek fel. Attól függően, hogy milyen kölcsönhatás alakul ki, a kötés 

erőssége néhány kJ/mol-tól több 100 kJ/mol-ig változhat. Emiatt fontos vizsgálni és megérteni azt, 

hogy milyen kölcsönhatások alakulnak ki az adduktokban, hiszen ezzel is lehetőség nyílik a 

katalizátor tervezésére. Az intermolekuláris energiák különböző energiatagokra való felbontására két 

fő megközelítés létezik: az első a szimmetria-adaptált perturbációs elméleten alapszik  

(symmetry-adapted perturbation theory, SAPT) [44], a második megközelítésben pedig az energia 

felbontása variációs módszerrel történik. Az EDA a második megközelítést alkalmazza (variációs 

önkonzisztens tér), mert egyrészt gyorsabb számítást biztosít, másrészt olyan esetekben is 

alkalmazható, ahol a fragmensek közötti kölcsönhatás erős – ellentétben a SAPT módszerrel [45]. 

Az EDA alkalmazásával a kötési energia fizikai jelentést tartalmazó komponensekre bontható fel: a 

diszperziós tagra, az ún. befagyasztott tagra, mely tartalmazza az elektrosztatikus kölcsönhatást és a 

Pauli-taszítást, a polarizációs tagra, a töltéstranszfer tagra és a relaxációs tagra. A számítások során 

fragmenseket definiálunk, – esetünkben majd a klaszter és az adszorbens lesz minden esetben a két 

fragmens – ezek között vizsgáljuk a kölcsönhatásokat. 

Az EDA az abszolút lokalizált molekulapályák (absolutely localized molecular orbitals, ALMOs) 

használatán alapul; az addukt molekulapályáit a fragmensekre lokalizált ALMO-k lineáris 

kombinációiból építjük fel. A konvencionális molekulapályákkal ellentétben az ALMO-k nem 

delokalizálódnak az addukt egészén, hanem csak az egyik fragmens atompályáiból állnak. Ezáltal 

definíció szerint kizárja az egyik fragmensről a másikra történő töltéstranszfert. A nemortogonális 

ALMO-k meghatározásához az SCF-MI (self consistent field for molecular interactions, 

önkonzisztens mező a molekula-kölcsönhatásokra) eljárást alkalmazzuk. Az abszolút lokalizált 

molekulapályák és az SCF-MI használatával határozzuk meg a különböző tagokat az 

energiafelbontás-analízis során, a következőképpen: 

Ebefagyasztott = ESCF(Ψ0) - ∑ESCF(Ψx), ahol ESCF(Ψx) a fragmensek (x) teljesen optimált 

hullámfüggvényének SCF energiája a komplexben meghatározott geometriájukon számítva, Ψ0 pedig 

egy olyan hullámfüggvény, mely a fragmensek relaxálatlan, betöltött molekulapályáit tartalmazza. 

Epolarizációs = ESCF(ΨALMO) - ∑ESCF(Ψ0), ahol ΨALMO a teljesen optimált ALMO-k alapján lett számolva. 

Etöltéstranszfer = ESCF(Ψ) - ∑ESCF(ΨALMO) + EBSSE, ahol Ψ a teljesen optimált, delokalizált MO-k alapján 

lett számolva, EBSSE pedig a báziskészlet szuperpozíciós hiba korrekciója. 
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Erelaxációs = (Eszabad fragmens1 – Efragmens1 az adduktban) + (Eszabad fragmens2 – Efragmens2 az adduktban), ahol Eszabad fragmens az 

adott fragmens energiája, Efragmens az adduktban pedig a fragmens energiája a komplexben meghatározott geometrián 

számítva. 

Tehát az ún. befagyasztott (frozen) tag tartalmazza azt az energiaváltozást, ami abból ered, hogy az 

egymástól végtelen távolságban elhelyezkedő fragmenseket egymás mellé tesszük, anélkül, hogy a 

molekulapályáknak bármilyen relaxációt megengednénk. Ez a tag tartalmazza a  

Coulomb-kölcsönhatás egy részét és a Pauli-taszítást. A polarizációs tag definíció szerint az abszolút 

lokalizált molekulapályák fragmensen belüli relaxációja miatt bekövetkező energiaváltozás. Az  

SCF-MI folyamatban az ALMO-k variációs optimálása során a polarizációs tagot kapjuk meg. A 

töltéstranszfer energiatag pedig a fragmensek közötti relaxációt írja le. A töltéstranszfer tag a 

kölcsönhatási energia (a konvencionális SCF folyamat során kapott energia) és az ALMO-kkal 

számított energia (az SCF-MI folyamat során kapott energia) különbsége, a báziskészlet 

szuperpozíciós hibával (BSSE, basis set superposition error) korrigálva. A töltéstranszfer-analízis 

során nemcsak az energiát, hanem az átáramlott töltéseket is kiszámíthatjuk. A diszperziós tagot 

diszperziókorrekció használatával számoltam. A relaxációs tag pedig a fragmenseknek az adszorpció 

során bekövetkezett szerkezetváltozás miatti energiaváltozását írja le [45]. 

Az egyes tagok fontosságának számszerűsítése mellett a fragmensek pályái közötti kölcsönhatások 

tanulmányozása is fontos lehet. A COVP-analízis során kiegészítő betöltött–virtuális pályapárokat 

definiálunk, melyek segítségével a fragmensek pályái közötti kölcsönhatásról is szemléletes képet 

kaphatunk. A töltéstranszfer során az egyik fragmens betöltött pályájáról elektrondonáció megy végbe 

a másik fragmens betöltetlen, virtuális pályájára. A COVP számítások segítségével ezeket a pályákat 

tudjuk megjeleníteni és meg tudjuk határozni, hogy mely fragmens mely atomjának mely pályái 

vesznek részt a töltéstranszferben. A COVP a donor–akceptor típusú kölcsönhatások 

tanulmányozására a legalkalmasabb, ahol így vizsgálhatjuk, hogy az egyes fragmensek mely pályái 

hatnak kölcsön. Az ALMO-EDA-analízis során számított töltéstranszfer energia egzaktul felbontható 

COVP-k hozzájárulásának összegére [46]. A Dewar-Chatt-Duncanson modellel leírható adszorpció 

során fellépő töltéstranszfer jól vizsgálható ezzel az analízissel. 
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4 Eredmények ismertetése és értékelése 

4.1 Nemkovalens kölcsönhatások és töltéstranszfer a propén adszorpciójakor semleges és 

pozitív töltésű arany-, illetve ittriummal dópolt aranyklasztereknélS1, S2 

4.1.1 Irodalmi összefoglaló 

A néhány atomból álló aranyklaszterek katalitikus aktivitása jól ismert [47]-[49] például a CO 

oxidációban [50]- [51], a víz-gáz reakcióban (water-gas shift reaction) [52], az O2 aktivációban [53], a 

propén epoxidációban [51]; [54]- [55], a metán aktivációban [56] és a vízbontási reakcióban is [57]- [58]. Az 

aranyklaszterek alkalmazásával ezekben a reakciókban növelni tudták a reakciósebességet, illetve 

megállapították, hogy a katalitikus aktivitást befolyásolja a klaszter mérete és töltése is [59]- [60]. A kis 

aranyklaszterek [55]; [61] és más arany-, ezüst-, illetve rézalapú katalizátorok (klaszterek, 

nanorészecskék és felületek) [62]-[66] szelektíven katalizálják a propén propén-oxiddá való oxidációját 

is, ami egy fontos köztitermék például a poliuretán vagy a propilén-glikol előállításához. A 

nanoméretű aranykatalizátor kivételes oxidálási képessége részben a kis koordinációs számú, reaktív 

atomok jelenlétével [67], illetve az oxigén aktiválására való magas hajlandóságával [53]; [68]- [69] 

magyarázható. Az aranyklaszterek és az oxigén közötti töltéstranszfer [69] és az etilén adszorpciója 

során fellépő további töltéstranszfer [68] segíti az oxigén–oxigén kötések szakadását. Emellett 

természetesen a klaszter töltése is befolyásolja a reaktivitást. Wells és munkatársai a semleges, az 

anionos és a kationos klaszterek reaktivitását összevetve azt találták, hogy a klaszter kationok 

esetében a legnagyobb az oxigén kötési energiája [70]. 

Chrétien és munkatársai a propén kötődését vizsgálták kisméretű semleges, anionos és kationos 

aranyklaszteren (x=1-5, 8) és Au(111) felületen [71]. Megfigyelték, hogy a propén a legerősebben a 

pozitív töltésű klaszterhez kötődik, mert ebben az esetben a legkedvezőbb az elektrontranszfer a 

propén HOMO-járól a klaszter LUMO-jára. A különböző töltésű aranyklasztereken való  

etilén-adszorpció vizsgálata során azt tapasztalták, hogy a töltés nemcsak a kötési energiát, hanem 

azt is befolyásolja, hogy az etilén hogyan kötődik a klaszterhez [72]. 

A fémklasztereket a katalitikus alkalmazások során gyakran felületekre választják le, így a klaszter 

és a felület között fellépő kölcsönhatások, illetve azok vizsgálata kiemelkedő fontosságú [47]; [73]. A 

gázfázisú klaszterek vizsgálatának a célja ekkor az, hogy először egy egyszerűbb rendszeren 

megértsük a reakciómechanizmust és a klaszter tulajdonságainak hatását a katalitikus aktivitásra. A 

töltésállapot nagymértékben befolyásolja a klaszter szerkezetét, a klaszter felülethez való kötődését 

és a klaszter reaktivitását is. A klaszter töltése a kémiai reakció során is megváltozhat: kémiai 

környezettől függő töltéstranszfert figyeltek meg az Au20 klaszter esetében, amikor azt TiO2(110) 

felületre választották le [74]. Redukáló kémiai környezetben az aranyklaszter negatív töltésű, míg 
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oxidatív körülmények között a töltés a klaszterről a felület felé áramlik. Aranyklasztereket 

Fe3O4(001)/MgO(001) felületre leválasztva azt tapasztalták, hogy a klaszter–felület határfelületnél a 

vas az aranyatomok környezetében fémesebb tulajdonságúvá válik [75]. Viszont mivel csak adott 

számú vasatom tud részt venni a folyamatban (azok, amik a határfelület közelében helyezkednek el), 

a töltéstranszfer is limitált. Emiatt növekvő klasztermérettel az aranyatom átlagos atomi töltése 

csökken, ami megmagyarázza a kisebb klaszterek nagyobb reaktivitását. Ezek a példák világosan 

mutatják a töltés fontosságát a reaktivitás, illetve a hangolhatóság vizsgálata során. 

Az aranyklaszterek elektronszerkezete és geometriai tulajdonságai – így a töltéseloszlás is – 

hangolhatók dópolóatom alkalmazásával, amivel a klaszterek kémiai tulajdonságait is 

megváltoztathatjuk. A dópolás során a klaszter egy vagy több atomját cseréljük ki egy másmilyen 

atomra, így változtatva meg a klaszter tulajdonságait. Ionmobilitási kísérletek (analitikai módszer 

gázfázisú ionok elválasztására, az ionok különböző mobilitását kihasználva) és kvantumkémiai 

számítások alapján megállapították, hogy amennyiben az aranyklasztert ezüstatommal dópoljuk, a 

töltéseloszlás inhomogénné válik, a pozitív töltés többségében az ezüstatomon helyezkedik el [76]. A 

különböző dópolóatomok reaktivitásra való hatását vizsgálva azt figyelték meg, hogy aranyklaszterek 

Mo-, Ru- vagy Co-dópolása során változik a kötési energia és a HOMO-LUMO pályák közötti 

energiakülönbség is [77]. A Pd-dópolás szintén jelentősen megváltoztatja a kationos aranyklaszterek 

stabilitását [78]. Mind a kationos, mind a semleges aranyklaszterek esetében azt találták, hogy az 

ezüstatommal való dópolás csökkenti a CO kötési energiáját [79]- [80], illetve a semleges 

aranyklaszterek vanádiummal való dópolása szintén a reaktivitás csökkenését eredményezi az  

x=14-20 mérettartományban [81]. Mivel az ittriumatom elektronegativitása az ezüsténél is kisebb, az 

ittriumatomról az aranyatom felé történő elektrontranszfer még nagyobb mértékű, mint az ezüst 

esetében. Így az ittriummal dópolt klasztereknél szintén kisebb a CO kötési energia, mint a tiszta 

aranyklasztereknél [82]. Ezzel ellentétben, a palládiummal való dópolás növeli a kötési energiát, habár 

a Pd elektronegativitása is kisebb az aranyénál [78]. Ezek az eredmények is a heteroatomok hatásának 

komplexitását mutatják. Számítási eredmények alapján megállapítható, hogy az aranyklaszterben az 

aranyatom kevésbé elektronegatív ezüstatommal való kicserélése során a propén és az arany közötti 

kötés meggyengül [83]. 

A csoportban korábban végzett kutatások már megmutatták, hogy az ittriumatom egy megfelelő 

dópolóatom az aranyklaszterek stabilitásának, illetve katalitikus aktivitásának hangolására [84]- [85]. A 

mérete és az elektronegativitása jelentősen különbözik az aranyatométól és betöltetlen d pályái 

vannak, amik jó elektronakceptorrá teszik. DFT számítások és távoli infravörös többfoton 

spektroszkópiai mérésekkel kimutatták, hogy az ittriummal való dópolás stabilizálja a klaszter 3D 

geometriáját [84]- [86]. A dópolatlan aranyklaszterek esetében x=10-ig a planáris szerkezet a 
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legstabilabb, míg az ittriummal dópolt klaszterek esetében az Au8Y a legnagyobb rendszer, ahol a 

kvázi-planáris szerkezet bizonyult a legstabilabbnak. Fontos megemlíteni, hogy a kisebb klaszterek 

között is vannak, amik kismértékben torzultak a tökéletes planáris szerkezethez képest [84]. A 

háromértékű ittriummal való dópolás megváltoztatja a klaszter héjszerkezetét, például az Au6Y
+ és 

az Au16Y
+-nak is zárt elektronszerkezete van, 8, illetve 18 elektronnal. A PSM alapján ezzel a zárt 

elektronszerkezettel magyarázható kiemelkedő stabilitásuk, melyet fotofragmentációs méréseknél is 

megfigyeltek [87]. 

Az aranyklasztereken végbemenő reakciók során vizsgálták azt is, hogy milyen mechanizmussal 

játszódik le a reakció, illetve milyen kölcsönhatások alakulnak ki a rendszerben. 

Az etilén adszorpciója aranyklaszteren donálás/visszadonálás mechanizmussal megy végbe, amit az 

etilén töltésének és a klaszterben lévő kötések változása is megmutatott; a Dewar-Chatt-Duncanson 

modellnek megfelelően [31]- [32]; [72]. Továbbá kimutatták, hogy a Pd klaszteren végbemenő  

CO-adszorpció során mind a Pd-Pd, mind a C-O kötések meghosszabbodnak, ami szintén a 

donálás/visszadonálás mechanizmusra utal [88]. Ebben az esetben nem találtak kifejezett korrelációt a 

HOMO-LUMO pályák energiája és az adszorpciós energia között. Viszont a molekuláris oxigén 

aranyklasztereken való kötődését vizsgálva megállapították, hogy a HOMO-LUMO pályák 

energiakülönbségének nagyságrendje és a töltés határozza meg az oxigénmolekula kötési  

energiáját [34]- [35]; [89]. Nemrég megmutatták, hogy nemcsak a kémiai kötések és az elektronszerkezet 

határozza meg a felületi adszorpciós folyamatokat, hanem a van der Waals kölcsönhatások is fontos 

szerepet játszhatnak [90]. Aranyfelületeken való alkoxid-megkötődés esetén ezek a kölcsönhatások 

határozzák meg a köztitermékek relatív stabilitását és így a reakció szelektivitását [91]- [92]. 

Ebben a munkában kutatásom célja volt a propén adszorpciójának vizsgálata kis semleges, illetve 

kationos ittriummal dópolt és dópolatlan aranyklaszteren. A semleges klaszterek esetében az x=5-15, 

míg a kationoknál az x=4-15 mérettartományt vizsgáltam. Munkámat a KU Leuven egyetemmel 

együttműködésben végeztem; a Leuveni Egyetemen gázfázisú reaktivitás méréseket végeztek az 

előállított klasztereken egy alacsony nyomású cellában. A kutatás során célom volt a kémiai kötések, 

töltéstranszfer és a nemkovalens kölcsönhatások fontosságának meghatározása az adszorpciós 

folyamatokban. Emellett vizsgáltam a töltés, a méret és a dópolóatom hatását a propén kötési 

energiájára és a kölcsönhatások kialakulására. A kémiai kötéseket a természetes töltések, a Wiberg 

kötésindexek, a LOL profil, a Bader-analízis és az EDA segítségével vizsgáltam. 

4.1.2 Alkalmazott módszerek 

A semleges aranyklaszterek kiindulási szerkezetét a [93]-as hivatkozás szerint újraépítettem, majd a 

geometriákat BP86/LANL2DZ szinten [94]- [95] optimáltam. Az ittriummal dópolt rendszerek esetében 
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x=5-10 méretig a [85]-ös hivatkozásban található szerkezetekből indultam ki, míg a nagyobb méretek 

szerkezeteihez szintén Ling Lin eredményeit használtam fel. A semleges, ittriummal dópolt 

aranyklaszterek számított IR spektrumát a kísérleti adatokkal összevetették, így bizonyították, hogy 

a kísérletek során is ezek a klaszterek képződnek [85]. 

A klaszter kationoknál több kis energiájú izomer létezik, így az aranyklaszterek esetében a [96]- [97] 

hivatkozásokban található szerkezeteket, illetve a semleges klaszterek legstabilabb izomerjeit 

optimáltam újra. Az ittriummal dópolt kationos klaszterek közül csak x=2-7-re találtam optimált 

szerkezeteket az irodalomban [86], így az ún. capping módszer segítségével határoztam meg a 

legstabilabb izomereket. Ez azt jelenti, hogy a legkisebb klaszterből (AuY) kiindulva mindig egy 

további aranyatomot helyeztem a klaszterre minden lehetséges módon (a klaszter minden atomjához, 

illetve a kötések és gyűrűk fölé), szisztematikusan. Az így kapott összes lehetséges izomert 

optimáltam, majd a legstabilabb(ak)ra tettem a következő aranyatomot. Emellett a CALYPSO [98]- [99] 

segítségével szintén megkerestem a legstabilabb izomereket; ezek megegyeztek a capping módszerrel 

találtakkal. A CALYPSO (Crystal structure AnaLYsis by Particle Swarm Optimization, 

kristályszerkezet analízise részecskeraj optimalizálásával) egy olyan program, illetve módszer, 

aminek segítségével meghatározható például egy klaszter szerkezete csupán a kémiai összetétel, 

illetve az atomok közötti minimális távolság megadásával. A részecskeraj optimalizálása során a 

probléma optimalizálása iteratívan történik. A keresési térben mozgatja a lehetséges szerkezetek 

sokaságát egy matematikai formula alapján, így találva meg a legjobb megoldásokat. A program által 

legenerált lehetséges szerkezeteket ezek után optimáljuk egy, a CALYPSO-hoz kapcsolható 

programmal – például Gaussian-nel. Az optimálás minden esetben BP86/LANL2DZ szinten történt, 

majd a legstabilabb izomereket LRC-ωPBE-XDM/def2-TZVP szinten [29]- [30]; [100]- [101] 

újraoptimáltam. A számítások során minden esetben (75,302)-es integráló rácsot alkalmaztam. Az 

integráló rács pontosságát teszteltem; a pontosabb (99,590)-es rácsot alkalmazva maximum 5 kJ/mol-

os eltérés adódott az adszorpciós energiákban, ami maximum 2%-os eltérést jelentett. Az optimált 

szerkezeteken minden esetben rezgési analízist végeztem, hogy ellenőrizzem, hogy a talált 

optimumok ténylegesen minimumok a potenciális energia hiperfelületen. A hullámfüggvények 

stabilitását is ellenőriztem. A használt módszert kisméretű rendszerekre az MRCC  

programmal [102]- [103] CCSD(T)/def2-TZVPPD [101]; [104]- [105] (semleges esetben) és  

CCSD(T)/def2-TZVP (kationos esetben) referenciák segítségével teszteltem. A klaszter kationok 

esetében a CCSD(T)/def2-TZVPPD számítások számításigénye túl nagynak bizonyult, így mivel a 

semleges rendszereken való bázistesztelés azt mutatta, hogy a def2-TZVP bázis is elegendően pontos 

a referenciaként való alkalmazáshoz, így a klaszter kationok esetében ezt a bázist használtam. A 

módszertesztelés során a CAM-B3LYP [106], az LRC-ωPBE, a B3LYP [107]- [108], az M06-2X [109], a 
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HSE-HJS [110]- [111] és a TPSSh [112] funkcionálok pontosságát vizsgáltam. A DFT számításokhoz a  

Q-Chem programcsomagot használtam [113], míg a CALYPSO-hoz a Gaussian programcsomagot [114]. 

A kezdeti klaszter–propén geometriákat szisztematikusan generáltam, π és di-σ kötési módban, majd 

BP86/LANL2DZ szinten optimáltam ezeket. A legstabilabb izomereket  

LRC-ωPBE-XDM/def2-TZVP szinten újraoptimáltam. A π kötési módban a két szénatom 

ugyanahhoz az aranyatomhoz koordinálódik, míg a di-σ kötési módban két szomszédos 

aranyatomhoz kötődik. Azt, hogy a propén gát nélkül kötődik-e a klaszterhez, úgy vizsgáltam, hogy 

a legstabilabb szerkezetek esetében az optimált geometriát használva, a propént 5 Å távolságra 

helyeztem a klasztertől, majd újraoptimáltam a rendszert. Minden esetben a legstabilabb optimált 

addukt geometriáját kaptam az optimálás során, ami azt jelenti, hogy az adszorpció gát nélkül megy 

végbe. 

A klaszter és a propén közötti kölcsönhatás erősségét a kötési energiával jellemeztem, a 

következőképpen: Ekötési = E(Aux-1Y) + E(C3H6) – E(Aux-1Y-C3H6). A számított kötési energiát a 

zéruspont rezgési energiával korrigáltam (ΔZPE = ZPE(Aux-1Y) + ZPE(C3H6) – ZPE(Aux-1Y-C3H6)). 

A báziskészlet szuperpozíciós hiba (basis set superposition error; BSSE) kompenzálására a 

counterpoise módszert használtam [115]- [116]. 

A klaszter–propén kölcsönhatás analizálására az energiafelbontás- és töltéstranszfer-analízist (energy 

decomposition and charge transfer analysis; EDA) használtam [45]. A pálya–pálya kölcsönhatásokat 

az ALMO-EDA (absolutely localized molecular orbital-energy decomposition analysis, abszolút 

lokalizált molekulapálya-energiafelbontás-analízis) és a COVP (complementary occupied-virtual 

pair, kiegészítő betöltött–betöltetlen pálya) módszerekkel vizsgáltam [46]. Továbbá a kémiai kötések 

analizálásához a LOL-analízist (Localized Orbital Locator) [40], a Bader-analízist [117], és az  

NBO-analízist (Wiberg kötésindexek és természetes töltések) [118]- [119] használtam. 

A molekulákat a PyMol program [120] segítségével ábrázoltam, míg a Kohn-Sham és a COVP pályák 

megjelenítéséhez az IQmol-t [121] használtam. A Bader-analízis során a Multiwfn programot [122] 

alkalmaztam. 

A klaszterek és a klaszter–propén adduktok előállítását és vizsgálatát a KU Leuven 

kutatócsoportjában végezték el. A klaszterek előállításának részletes leírása a [123]-as hivatkozásban 

található. A klaszterek előállítása során a megfelelő hűtött fémfelületet lézerrel párologtatták el, He 

vivőgáz alkalmazása mellett. A keletkező klaszterek méreteloszlása hangolható a körülmények, a 

lézer beállításának és a vivőgáz nyomásának változtatásával. A klaszter és a propén a 

reakciókamrában reagál egymással. Annak érdekében, hogy a reakció kinetikáját vizsgálni tudják, 

változtatták a propén gáz nyomását, miközben az interakciós idő változatlan maradt. Majd a semleges 
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klasztereket és klaszter–propén adduktokat egy fókuszált F2 excimer lézer segítségével ionizálták, 

így TOF-MS spektrométerrel vizsgálhatóvá váltak. 

Annak érdekében, hogy a kísérletileg meghatározott disszociációs sebességi együtthatókból kinyerjék 

az adszorpciós energiákat, a Rice-Ramsperger-Kassel-Marcus (RRKM) elméleten alapuló statisztikai 

megközelítést alkalmazták. A statisztikai analízis során a MassKinetics szoftvercsomagot használták. 

A klaszter-propén disszociáció egy statisztikai folyamatnak tekinthető, ahol a sebesség főként a 

klaszter hőkapacitásától és a hőmérsékletétől függ, illetve a propén adszorpciós energiájától. Az 

analízis részletes leírása, illetve a klaszterek reakcióinak vizsgálata során történő sikeres 

alkalmazásának bemutatása a [124]-es hivatkozásban található. A klaszter–propén adduktok 

számításához szükség volt az alapállapoti klaszterek, adduktok és a propén számított frekvenciára. A 

disszociációs reakcióban definiált átmeneti állapotok leírásához (Aux-C3H6 → Aux-C3H6
TS → Aux + 

C3H6) az úgynevezett „laza” („loose”) TS modellt alkalmazták, ami megfelelően írja le az egyszerű 

kötésfelszakadással járó reakciókat. A kötési energia kétféle átmeneti állapot modellel számítható, a 

„feszes” („tight”) és a „laza” („loose”) átmeneti állapotokkal. Ha a rezgési frekvenciákból számított 

aktiválási entrópia kisebb, mint 0, akkor a „laza” TS használata javasolt. Emellett az adiabatikus 

rotációt egy ERB = 10 kJ/mol-os rotációs gát használatával vették figyelembe. 

4.1.3 Eredmények és kiértékelésük 

4.1.3.1 Módszertesztelés 

A semleges dópolatlan rendszerek esetében a tesztelt funkcionálokkal hasonló trendet kaptam, ahogy 

ez a 2. ábrán is jól látható. Az ittriummal dópolt klaszterek esetében a dópolatlan klaszterekhez képest 

kicsit nagyobbak a különbségek a kötési energiák között, viszont a TPSSh, a HSE-HJS, a  

CAM-B3LYP és az LRC-ωPBE funkcionálokat használva a kötési energiák változása a méret 

függvényében hasonló, az Au5Y és az Au11Y esetében tapasztalhatunk kis különbséget. 

A kisebb rendszerekre referenciaként CCSD(T)/def2-TZVPPD szinten is kiszámítottam a kötési 

energiákat. A teszteléshez az Au4, az Au6 és az Au5Y adduktjait használtam, hiszen így ellenőrizni 

tudtam azt, hogy a tesztelt funkcionálok jól írják-e le a méret és az összetétel változásának hatását. 

Az eredményeket a 2. táblázatban foglaltam össze; a jobb átláthatóság miatt csak a legjobbnak 

bizonyuló TPSSh, CAM-B3LYP, HSE-HJS és LRC-ωPBE funkcionálokkal kapott eredményeket 

összegzem. Látható, hogy a különböző módszerek pontossága hasonló. A TPSSh funkcionált XDM 

diszperziókorrekcióval használva kissé pontosabb eredményeket kaptam, mint a többi esetben, így a 

cikkben a számításaim során ezt a módszert használtam. 
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2. ábra: A propén kötési energiája semleges és kationos Aux és Aux-1Y klasztereken (x=4/5-15) 

különböző funkcionálokkal számítva. 

2. táblázat: A propén kötési energiája (E) az Au4, Au6, Au5Y klasztereken, CCSD(T)/def2-TZVPPD, 

TPSSh-XDM/def2-TZVP, CAM-B3LYP-XDM/def2-TZVP, LRC-ωPBE-XDM/def2-TZVP és  

HSE-HJS-XDM/def2-TZVP módszerekkel számítva, valamint az energiák különbsége az Au6 kötési 

energiához képest (ΔE). 

 CCSD(T)/def2-

TZVPPD 

TPSSh-XDM/ 

def2-TZVP 

CAM-B3LYP-

XDM/def2-

TZVP 

LRC-ωPBE- 

XDM/ 

def2-TZVP 

HSE-HJS- 

XDM/ 

def2-TZVP 

 E  ΔE  E  ΔE  E  ΔE  E  ΔE  E  ΔE  

Au4 172 -78 143 -73 124 -54 152 -69 147 -68 

Au6 94 0 70 0 70 0 83 0 79 0 

Au5Y 109 -15 79 -9 74 -4 84 -1 87 -8 

Kationok esetében hasonló módon végeztem el a módszerek tesztelését. A 2. ábrán látható, hogy a 

kationos esetben a dópolatlan klasztereknél is, de az ittriummal dópoltaknál még nagyobb mértékben 

változik a kötési energia az alkalmazott módszer függvényében. A CCSD(T) referenciamódszerhez 

viszonyítva a kötési energiákat, illetve azoknak az Au5
+ kötési energiáktól való különbségét is, azt az 
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eredményt kaptam, hogy a semleges rendszerekkel ellentétben, itt már sokkal nagyobb a kötési 

energiák módszerfüggése. Az LRC-ωPBE funkcionállal kapott eredmények bizonyultak a 

legpontosabbnak. A CCSD(T) referencia értéktől 12 kJ/mol a legnagyobb eltérés, így a kationos 

rendszereknél ezt az értéket használtam a későbbiekben a számítás hibájának becslésére. Mivel a 

módszertesztelés során az LRC-ωPBE-XDM/def2-TZVP módszer a semleges rendszerek esetében is 

megfelelően pontosnak bizonyult, ezért annak érdekében, hogy az eredményeket össze tudjam 

hasonlítani, ebben az értekezésben az ezzel a módszerrel kapott eredményeket használom fel. A 

semleges rendszereknél a referenciától való legnagyobb eltérés 9 kJ/mol-nak adódott, így a kötési 

energiák számítási hibájának becslésére ezt az értéket használtam. 

3. táblázat: A propén kötési energiája (E, kJ/mol) az Au4
+, Au5

+, Au6
+, Au3Y

+, Au4Y
+, Au5Y

+ 

klasztereken, a CCSD(T)/def2-TZVP, a TPSSh-XDM/def2-TZVP, CAM-B3LYP-XDM/def2-TZVP, 

LRC-ωPBE-XDM/def2-TZVP és HSE-HJS-XDM/def2-TZVP módszerrekel számítva és az energiák 

különbsége az Au5
+ kötési energiához képest (ΔE, kJ/mol). 

 CCSD(T)/ 

def2-TZVP 

TPSSh+XDM/ 

def2-TZVP 

CAM-B3LYP+ 

XDM/ 

def2-TZVP 

LRC-ωPBE+ 

XDM/ 

def2-TZVP 

HSE-HJS+ 

XDM/ 

def2-TZVP 

 E ΔE  E ΔE  E  ΔE  E  ΔE  E  ΔE  

Au4
+ 201 15 185 4 169 22 187 19 186 13 

Au5
+ 186 0 181 0 148 0 168 0 173 0 

Au6
+ 183 -3 168 -13 155 7 168 0 168 -5 

Au3Y+ 128 -58 115 -66 115 -32 115 -53 119 -54 

Au4Y+ 160 -26 123 -58 127 21 131 -38 129 -44 

Au5Y+ 129 -57 122 -59 101 -47 118 -50 119 -54 

4.1.3.2  A legstabilabb klaszterek és adduktjaik szerkezete  

Az energetikailag legstabilabb klaszter és klaszter–propén izomerek a 3. ábrán láthatók. A kis, 

kationos ittriummal dópolt klaszterek esetében mind a két izomert feltüntettem az ábrán azokban az 

esetekben, ahol a propén ittriumhoz és aranyhoz is kötődik és a relatív energia a két izomer között 

kisebb, mint 15 kJ/mol. A kationos dópolatlan esetben azokban az esetekben tüntettem fel az 

izomereket, ahol a klaszterek közötti energiakülönbség kicsi volt. Azoknak a kationos adduktoknak 

a szerkezete, melyeknél az izomerek között a relatív energia kisebb volt, mint 15 kJ/mol, a 

Függelékben (35. ábra) találhatók. 
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3. ábra: Az energetikailag legstabilabb Aux, Aux-C3H6, Aux-1Y, Aux-1-C3H6 (x=5-15), Aux
+, Aux

+-C3H6 

(x=4-15) és Aux-1Y
+, Aux-1Y

+-C3H6 (x=4-14) optimált szerkezetek LRC-ωPBE-XDM/def2-TZVP 

szinten számolva. A kis, kationos ittriummal dópolt klaszterek esetében mindkét izomert feltüntettem 

az ábrán azokban az esetekben, ahol a propén ittriumhoz és aranyhoz is kötődik és a relatív energia 

a két izomer között kisebb, mint 10 kJ/mol. A kationos dópolatlan klasztereknél azokban az esetekben 

tüntettem fel az izomereket, ahol a klaszterek közötti energiakülönbség kicsi (Erel<15 kJ/mol) volt. A 

többi esetben ezek az izomerek (Erel<15 kJ/mol) a Függelékben (35. ábra)) találhatók. 
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Jól ismert, hogy a semleges aranyklaszterek meglepően nagy méretig planárisak. Az x=10-13 

mérettartományban az energiakülönbségek kicsik a 2D és 3D izomerek között, így a különböző 

módszerrel végzett számítások különböző izomert határoznak meg a legstabilabbként [93]; [125]- [128]. 

Számításaim alapján az Au10 esetében a 2D szerkezet a stabilabb, míg az Au11 és az annál nagyobb 

klasztereknél a 3D-s izomer a kisebb energiájú, hasonlóan a [125]-[128] hivatkozásokban találtakhoz. 

A semleges ittriummal dópolt klasztereknél x=9-ig a 2D izomer a stabilabb. Tehát a dópolt klaszterek 

esetében kisebb atomszámnál történik meg a 2D-3D átmenet, mint a dópolatlanoknál Ez azzal 

magyarázható, hogy ebben az esetben az ittrium d elektronjai is részt vesznek a klaszter kötéseinek 

kialakításában [85]. A nagyobb (x=11-15) semleges, ittriummal dópolt klasztereknek kosárszerű 

szerkezete van. 

A kationos aranyklasztereknél már x=8-nál a 3D-s szerkezet a legstabilabb izomer, a 2D-s és a 3D-s 

szerkezetek között 13 kJ/mol energiakülönbség van. A hatatomos és a tizenegyatomos klaszterek 

szerkezete megegyezik az azonos méretű semleges klaszterek szerkezetével, míg a többi esetben 

különbözőek a geometriák. Az ittriummal dópolt klaszterek optimálása során több hasonlóan kis 

energiájú izomert találtam, így minden olyan izomert, ahol Erel<15 kJ/mol volt, továbbvizsgáltam. 

Ezek az izomerek a 4. ábrán láthatók. Érdemes megjegyezni, hogy az Au6Y
+ klaszter esetében a 

legstabilabb geometria háromdimenziós, viszont a nagyobb méreteknél az Au7Y
+ és az Au8Y

+ újra 

kétdimenziósok – ellentétben a semleges klaszterekkel, ahol egy bizonyos méret felett minden 

esetben a háromdimenziós klaszterek bizonyultak a stabilabbnak. A dópolt esetben x=8 és 14-nél 

egyeznek meg a semleges és kationos klaszterek szerkezetei. 
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4. ábra: Az Aux-1Y
+ klaszterek optimált szerkezetei (módszer: LRC-ωPBE-XDM/def2-TZVP). A nyilak 

azt jelzik, hogy a capping módszer alkalmazása során melyik klaszter melyik eggyel kisebb méretű 

klaszterből kapható meg. Zöld nyíllal jeleztem a legkisebb energiájú klaszterekhez vezető útvonalat.  
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A semleges és a kationos dópolatlan klaszterek esetében a propén egy kis koordinációs számú 

aranyatomhoz kötődik a C-C kettős kötésén keresztül, π kötési módban; hasonlóan az etilén 

adszorpciójához semleges aranyklasztereken [72]. Néhány esetben (x=5, 7, 8 a kationos klasztereknél) 

a klaszter geometriája erősen megváltozik az adszorpció során; sőt, x=7 és 8 esetében 2D-3D 

átalakulás is történik.  

A dópolt klaszterek esetében a klaszter mérete, illetve szerkezete befolyásolja a kötődés helyét. A 

kisebb (x<10) semleges klasztereknél a propén az ittriumatomhoz kötődik, viszont a nagyobb, 3D-s 

klasztereknél, ahol az ittriumatom már nehezebben megközelíthető, a propén az aranyatomhoz 

kötődik. Emellett x<10-nél a propén π elektront donál az ittrium betöltetlen d pályáira. Ahogy nő az 

aranyatomok száma az ittriumatom körül, az ittrium d elektron populációja is nő, mert az arany 

vegyértékhéjon lévő s elektronjai kombinálódnak az ittrium d elektronjaival. Ezáltal már kevésbé lesz 

kedvező a propén ittriumatomhoz való kötődése. Az Au8Y a határ azok között a klaszterek között, 

ahol a 2D, illetve a 3D szerkezet a stabilabb, így az adduktja esetében is kicsi az energiakülönbség a 

két izomer között, ahol a propén az ittriumhoz, illetve az aranyhoz kötődik (4 kJ/mol). A kationos 

ittriummal dópolt klaszterek esetében látható, hogy a kisebb klaszterek közül x=5, 6-nál az 

ittriumatomhoz kötődött és az aranyatomhoz kötődött propén–klaszter addukt stabilitása hasonló, az 

energiakülönbség csupán 3, illetve 2 kJ/mol. A nagyobb klasztereknél több, hasonló energiájú izomert 

találtam, ami arra utal, hogy a propén dinamikus átrendeződése a klaszteren könnyen megtörténik. 

Emellett megállapítható, hogy a propén a klaszter azon atomjához kötődik, amely atomok 

bázisfüggvényei nagyobb mértékben járulnak hozzá a LUMO-hoz (esetleg a LUMO+1-hez). 

Jól ismert tény, hogy a fémklaszterek képesek a C-H kötések aktiválásra, vagy akár a felszakítására 

is [10]. Így a semleges és a kationos klaszterek esetében is néhány kisebb klaszterre (Au5Y, Au6Y és 

Au6) megvizsgáltam a disszociációs reakcióutat (5. ábra). Azt találtam, hogy mindegyik esetben 

magasabb volt a disszociált szerkezetek energiája az eredetinél és az energiagátak is nagynak 

bizonyultak. Tehát megállapítható, hogy ezekben az esetekben a klaszter nem képes a propén C-H 

kötésének felszakítására. 
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5. ábra: A propén disszociációjának potenciális energiafelülete az Au5Y (folytonos vonal), Au6Y 

(szaggatott vonal) és Au6 (szaggatott-pontozott vonal) semleges (a) és kationos (b) klaszterek 

esetében. (módszer: LRC-ωPBE-XDM/def2-TZVP) 

4.1.3.3  Töltéseloszlás 

Láthattuk, hogy a semleges ittriummal dópolt klaszterekkel ellentétben a kationos esetekben a propén 

a kisebb méreteknél is kb. azonos erősséggel kötődik az aranyatomhoz, mint az ittriumatomhoz. A 

különbségre a töltések, illetve a töltéseloszlás vizsgálata adhat magyarázatot, így ezeket elemzem a 

következőkben. 

A töltések eloszlását elemezve megállapítható, hogy a kationos dópolatlan aranyklaszterek esetében 

a töltéseloszlás nem homogén; sőt, az Au11
+, Au13

+ és az Au15
+ klaszterekben negatív töltésű atomot 

is találunk. Az adduktok töltéseit tekintve látható, hogy a propén ahhoz az aranyatomhoz kötődik, 

ami a legpozitívabb, kivéve x=6, 7 és 12 esetében. 

A kisebb kationos dópolt klasztereknél (x=4-7) az ittrium viszonylag nagy pozitív töltéssel 

rendelkezik (>1) és azt kissé negatív töltésű aranyatomok veszik körbe. Ezzel ellentétben, a nagyobb 

klasztereknél minden aranyatom pozitív töltésű. Emellett az ittriumatom töltése is folyamatosan 

csökken a klasztermérettel, majd x=11-nél negatívvá válik. Ennek az a magyarázata, hogy habár az 

ittrium elektronegativitása kisebb az aranyénál, a d pálya kombinálódhat az aranyatom s pályájával 

és így az arany formálisan elektront donál az ittrium betöltetlen d pályáira. Így a méret növelésével 

(tehát az aranyatomok számának növelésével) nő a vegyértékhéjon elhelyezkedő d pályák 

populációja. 
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Az ittriummal dópolt klaszterek adduktjait tekintve láthattuk, hogy míg a semleges esetben a 3D 

szerkezet megjelenéséig a propén mindig az aranyatomhoz kötődött a legstabilabb izomereket nézve, 

a kationoknál x=5, 6-nál a kétféle izomer között igen kicsi volt az energiakülönbség. Természetesen 

a többi méretnél is létezik olyan izomer, ahol a propén aranyatomhoz kötődik, viszont azokban az 

esetekben már nagy az energiakülönbség a legstabilabb addukthoz képest: az Au3Y
+ esetében például 

18 kJ/mol. 

A 6. ábrán a kis, ittriummal dópolt aranyklaszterek töltései láthatók. Megfigyelhető, hogy 

amennyiben pozitív töltésű aranyatomok is vannak a klaszterben, akkor a propén nemcsak az 

ittriumhoz, hanem a pozitív töltésű aranyatomhoz is kedvezően kötődik. Az Au3Y
+ klaszterben az 

összes aranyatom negatív töltésű, így a propén aranyatomhoz való kötődése nem vezet kis energiájú 

addukthoz. Ezzel ellentétben, x=5, 6-nál vannak pozitív töltésű aranyatomok a klaszterben és a 

propén ezekhez is tud kötődni, stabil adduktot hozva létre. A semleges klasztereknél a legtöbb 

aranyatom negatív töltésű, kivéve az Au6Y-ot és az Au8Y-ot. Ezekben az esetekben az aranyatomhoz 

kötődött propén–klaszter izomer is viszonylag stabil, az Au6Y esetében 20 kJ/mol az 

energiakülönbség, míg az Au8Y esetében csupán 6 kJ/mol. 

 
6. ábra: Az atomok természetes töltése a kis, kationos és semleges ittriummal dópolt 

aranyklaszterekben (kék: ittrium, fekete: arany). A piros csillagok a propén kötődésének helyét jelölik. 

(módszer: LRC-ωPBE-XDM/def2-TZVP) 
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A nagyobb dópolt klaszterek esetében is a legpozitívabb vagy az egyik legpozitívabb aranyatomhoz 

kötődik a propén, de itt már nem látható egyértelmű korreláció a propén természetes töltése és a kötési 

energia között. Ez azt mutatja, hogy nem csak a fématomok töltése, hanem más tényezők is 

befolyásolják az adszorpciót (pl. a LUMO elhelyezkedése). 

A propén adszorpciója során azokban az esetekben, ahol a propén aranyatomhoz kötődött (mind a 

dópolt, mind a dópolatlan klasztereknél), a természetes töltés minden esetben nőtt azon az atomon, 

ahova a propén kötődött. Ennek az aranyatomnak a környezetében pedig a többi atom töltése kissé 

csökkent. Amikor a propén ittriumatomhoz kötődött, az ittrium töltése csökkent. 

4.1.3.4  A propén kötési energiája a klaszteren 

Az adszorpció vizsgálata során a propén kötési energiáját nemcsak számításos kémiai módszerekkel 

határoztuk meg, hanem a kísérleti disszociációs együtthatókból is, a Rice-Ramsperger-Kassel-Marcus 

(RRKM) elmélet segítségével. Az RRKM számítások során a kísérleti disszociációs sebességi 

együtthatókból és a számítások során kapott frekvenciák segítségével határozták meg a Leuveni 

Egyetemen a kötési energiákat. A 7. ábra mutatja a kötési energiákat.  

A semleges adduktoknál a számított kötési energiákat az RRKM modellel kapottakkal összevetve, 

azok szisztematikusan 10-20 kJ/mol-lal nagyobbak, viszont a méretfüggés és az ittrium hatása 

hasonló trendeket mutat. Az ittriummal való dópolásnak már a semleges klasztereknél is nagy hatása 

van a kötési energiára x=5-7 és 13-14 esetében. Az x=13 esetében mind a DFT, mind az RRKM 

számítások azt mutatták, hogy az ittriummal dópolt klaszternél kisebb a kötési energia, mint a tiszta 

aranyklasztereknél, míg ellentétes hatást figyeltünk meg x=14-nél. Mind a két esetben a propén 

molekula egy aranyatomhoz kötődik, ami az ittrium dópolóatom indirekt hatását mutatja. Érdekes 

még, hogy az Au4Y és az Au6Y esetében, ahol a propén az ittriumatomhoz kötődik, a dópolás 

csökkenti a kötési energiát, míg az Au5Y esetében növeli, habár a propén itt is ittriumatomhoz 

kapcsolódik. A többi méretnél a semleges klaszterek esetében a dópolásnak nincs ekkora hatása. 

x=11-nél a dópolás stabilizálja az adduktot, míg x=12 és 13-nál inkább destabilizáló hatása van. x=9 

és 15 esetében az RRKM modell közel azonos kötési energiát jelez a dópolt és dópolatlan 

klaszterekre, míg a DFT számításokkal kicsit kisebb kötési energiákat számítottam a dópolt 

klasztereknél. Hasonló kismértékű eltéréseket találtunk x=10 esetében. 

A kisebb klaszterek (x=5-8) kötési energiáját csak DFT számításokkal tudtuk meghatározni. A dópolt 

klasztereknél a propén kötési energiája csak kismértékű méretfüggést mutat (Ekötési=~80 kJ/mol), míg 

a dópolatlan klasztereknél a méretfüggés nagyobb, x=6-nál egyértelmű minimum található. A dópolt 

és dópolatlan klasztereken történő adszorpció kötési energiáit összevetve megállapítható, hogy ebben 
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a mérettartományban x=6 kivételével a dópolás kb. 10-20 kJ/mol-lal csökkenti a propén kötési 

energiáját. 

 

 

7. ábra: A propén kötési energiája a kationos (folytonos vonal) és a semleges (szaggatott vonal) 

klasztereken RRKM módszerrel (a) és DFT módszerrel (b) számítva. (módszer:  

LRC-ωPBE-XDM/def2-TZVP) 

A semleges és kationos adduktok kötési energiáit összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a propén 

sokkal erősebben kötődik a kationos klaszterekhez, mint a semlegesekhez. Az atomi töltések analízise 

alapján az mondható, hogy ez a megnövekedett propén → klaszter elektrontranszfernek köszönhető. 

a) 

b) 
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A kationos, dópolatlan klaszterek esetében a propén kötési energiája nagy méretfüggést mutat,  

130-200 kJ/mol között változik, ellentétben a dópolt klasztereknél talált viszonylag kisebb 

méretfüggéssel (110-160 kJ/mol). A dópolatlan klaszterek esetében az Au7
+ klaszteren kötődik meg 

legerősebben a propén, 199 kJ/mol energiával, míg a dópolt klasztereknél x=15 esetében a 

legnagyobb a kötési energia, 154 kJ/mol. A kisebb (x<8) klasztereknél a dópolás egyértelműen 

csökkenti a kötési energiát, míg x=8, 9, 11, 13, 15 esetében a dópolt és a dópolatlan klaszterek kötési 

energiái igen hasonlók, némi destabilizációs hatás figyelhető meg (x=15-öt kivéve, ahol az  

LRC-ωPBE-vel számított energiák azt mutatták, hogy a dópolt esetben nagyobb a kötési energia). 

x=10, 12-nél szintén csökken a kötési energia a dópolás hatására. Ha a módszertesztelés során 

meghatározott számítási hiba nagyságát is figyelembe vesszük, akkor azt láthatjuk, hogy a nagyobb 

méreteknél nem mutatható ki a dópolás egyértelmű hatása a kötési energiákra. 

Az RRKM eredmények szintén azt mutatták, hogy a klaszteren lévő pozitív töltés növeli a propén 

kötési energiáját a klaszteren. A kísérleti disszociációs sebességi együtthatókból számított kötési 

energiák alapján az ittriummal való dópolás egyértelműen csökkenti a propén kötési energiáját. 

4.1.3.5  A kémiai kötések vizsgálata 

LOL profil és az elektronsűrűség kötéskritikus pontjai 

A 3.1.5 alfejezetben láthattuk, hogy a LOL jól használható a kémiai kötések különböző elemeinek 

leírására, delokalizált rendszerek esetén is. Így a klaszteren belüli, illetve a klaszter–propén között 

kialakult kötések vizsgálatára a LOL profilt használtam. 

Reprezentatív példaként a semleges klaszterek közül az Au9, az Au6Y és az Au10Y LOL profiljait, míg 

a kationos klaszterek közül az Au8
+, az Au5Y

+ és az Au8Y
+ LOL profiljait mutatom be a 8. ábrán. A 

kationos dópolatlan aranyklaszterek LOL profilja az aranyatomok közötti 3-centrumos-2-elektronos 

kötések létrejöttére utal. A dópolt klaszterek esetében nem látható lokalizációs tartomány az ittrium 

és az arany között, tehát ott nem alakulnak ki hasonló 3-centrumos-2-elektronos kötések. Emellett az 

ittriumatom környékén megnövekedett lokalizáció észlelhető. Mivel az adduktokban nem alakul ki 

LOL medence a klaszter és a propén között, így azt mondhatjuk, hogy a két rész között nem jött létre 

kovalens kötés. Itt a LOL profil körülbelül a reaktánsok LOL profiljainak kombinációja, a propén 

adszorpciós helyének környékén kissé megnövekedett lokalizációval. 
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8. ábra: Az a) C3H6, b) Au9, Au6Y, Au10Y klaszterek és az c) adduktjaiknak LOL profilja (LOL=0,3). 

A kationos rendszerek közül a d) Au8
+, Au5Y

+, Au8Y
+ klaszterek és e) adduktjaik LOL profilját 

ábrázoltam (módszer: LRC-ωPBE-XDM/def2-TZVP). 

Az elektronsűrűség topológiai analízise (Bader analízis, elméleti összefoglalót l. 3.1.5 alfejezet) során 

azt tapasztaltam, hogy az Aux-C3H6 adduktokban (a kationos és a semleges esetben is) az 

elektronsűrűség a kötéskritikus pontokban kicsi, 0,06-0,08 a.u. közötti. A dópolt klaszter–propén 

adduktokban ez az érték függ a propén kötődési helyétől. Azokban az esetekben, ahol a propén 

ittriumatomhoz kötődik, az elektronsűrűség 0,03 a.u. körüli, míg ahol Au-C kölcsönhatás alakul ki, 

ez az érték 0,07-0,08 a.u. közötti. Az elektronsűrűség Laplace eloszlása kis pozitív érték (~0,06 a.u.) 

azokban az adduktokban, ahol Au-C kötés alakul ki és ~0,15 a.u. a kisebb dópolt klaszterekben, ahol 

a propén az ittriumhoz kötődik. Tehát a Bader-analízis azt mutatja, hogy a semleges, illetve a kationos 

rendszer esetében is a klaszter és a propén között nemkovalens kölcsönhatás alakul ki. 

A természetes töltések és Wiberg kötésindexek változása az adszorpció során 

A 4. táblázatban találhatók a propén szénatomjainak természetes töltései és a C-C, C-M kötések (ahol 

az M azt a fématomot jelöli, amihez a propén a klaszterben hozzákötődik) Wiberg kötésindexei a 

szabad propén esetében, illetve néhány kiválasztott adduktban. Látható, hogy a C-M Wiberg 

kötésindex minden esetben kicsi; ha M=Au, akkor 0,2-0,3 közötti értékeket vesz fel, míg, ha M=Y, 

akkor még kisebb, 0,15 körüli az értéke. Ez azt mutatja, hogy a kötés kovalens karaktere kicsi, 

hasonlóan a LOL profilnál és a Bader-analízisnél levont következtetésekhez. 
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4. táblázat: A propén szénatomjainak természetes töltése, illetve a C-C és a C-M (M=Au, Y, attól 

függően, hogy a propén arany- vagy ittriumatomhoz kötődik a klaszteren) kötések Wiberg 

kötésindexei. A szénatomok jelölése a 8. ábráét követi. (módszer: LRC-ωPBE-XDM/def2-TZVP) 

 
C3H6 

Au9-
C3H6 

Au10Y-
C3H6 

Au6Y-
C3H6 

Au8
+-

C3H6 
Au8Y+-
C3H6 

Au5Y+-
C3H6 

Természetes töltés  
C1 -0,39 -0,50 -0,50 -0,55 -0,48 -0,49 -0,65 
C2 -0,17 -0,19 -0,20 -0,08 -0,15 -0,15 -0,02 
C3 -0,61 -0,63 -0,63 -0,64 -0,64 -0,64 -0,65 
Wiberg kötésindex  
C1-C2 1,98 1,67 1,68 1,87 1,64 1,67 1,82 
C2-C3 1,06 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 1,09 
M-C1 - 0,24 0,23 0,14 0,28 0,26 0,16 
M-C2 - 0,21 0,20 0,07 0,22 0,21 0,07 

Megfigyelhető, hogy a propén aranyatomhoz való kötődése során a propén C1 és C2 atomjai még 

negatívabb töltésűvé válnak, illetve a C1-C2 Wiberg kötésindex is csökken. Ez azt mutatja, hogy a 

propén adszorpciója donálás/visszadonálás mechanizmussal történik [71]. Azokban az esetekben, ahol 

a propén ittriumhoz kötődik, a kölcsönhatás kissé különböző. Itt a C1 atom természetes töltése szintén 

negatívabbá válik a szabad propén molekuláéhoz viszonyítva, viszont a C2 atom töltése kissé 

pozitívabb lesz. A C1-C2 Wiberg kötésindex csökkenése is kisebb ebben az esetben. Ez azt jelzi, hogy 

amennyiben a propén ittriumatomhoz kötődik, a donálás/visszadonálás mértéke kicsit kisebb. 

Energiafelbontás-analízis 

Mind a LOL, mind a Bader, mind a természetes töltések és Wiberg kötésindexek analízise alapján azt 

állapítottam meg, hogy a klaszter és a propén között nem alakul ki kovalens kötés, hanem a 

kölcsönhatás a töltéstranszfer és egyéb nemkovalens kölcsönhatások eredménye a kationos és a 

semleges adduktok esetében is. A nemkovalens kölcsönhatások jellemzésére jó eszköz az 

energiafelbontás-analízis (energy decomposition analysis, EDA, l. 3.1.5 alfejezet). Ez a megközelítés 

a kölcsönhatást több különböző kölcsönhatásra bontja és kvantifikálja azok fontosságát. A kötési 

energia az (5)-ös egyenlet alapján bontható fel. 

Ekötési = Etöltéstranszfer – Ebefagyasztott + Epolarizációs – Erelaxációs + Ediszperziós – ΔEZPE. (5) 

Ebben az egyenletben a töltéstranszfer tagot úgy definiáljuk, mint az az energiacsökkenés, ami az 

egyik fragmens (klaszter vagy propén) betöltött pályája és a másik fragmens betöltetlen pályája 

közötti elektrontranszfer eredményeként jön létre. Így a töltéstranszfer tag írja le az elektron 

donálás/visszadonálás meglétét a klaszter–propén adduktokban. Az ún. befagyasztott (frozen) tag a 

permanens elektrosztatikus kölcsönhatás (Coulomb kölcsönhatás) és a Pauli taszítás összessége. A 

semleges adduktok esetében a permanens elektrosztatikus kölcsönhatás kismértékű, hiszen mindkét 

fragmens semleges és nincs nagymértékű töltésszétválás sem a klaszterben, sem a propénben; a 

kationos rendszereknél nagyobb értékeket várunk. A polarizációs tag a rögzített molekulapályák 
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fragmenseken belüli relaxációjával járó energiacsökkenést írja le, például a klaszterben vagy a 

propénben az adszorpció során történő fragmensen belüli töltés-újraeloszlást. A relaxációs tagot az 

adszorpció során fellépő geometriai változásokkal járó energiaváltozással definiáljuk. A diszperziós 

tagot az XDM diszperzió korrekcióval kapott eredményekből számoltam ki. 

Az energiafelbontás-analízis során kapott eredményeket a semleges és a kationos adduktokra a  

9. ábrán ábrázolom. 

 

9. ábra: A propén kötési energiájának felbontása az ALMO-EDA módszer szerint az Aux (a) és az  

Aux-1Y semleges (bal oldal) és kationos (jobb oldal) klaszterekre. A teli és az üres szimbólumok 

mutatják azokat a tagokat, amiknek pozitív, illetve negatív a hozzájárulásuk a teljes kötési energiához. 

(módszer: LRC-ωPBE-XDM/def2-TZVP) 

A semleges Aux klasztereknél az ún. befagyasztott (negatív előjelű hozzájárulás) és a töltéstranszfer 

(pozitív előjelű hozzájárulás) tagok hozzájárulása a legmagasabb a teljes kötési energiához és a két 

tag értékei a méret függvényében azonos tendenciát mutatnak. A töltéstranszfer tag kissé 

túlkompenzálja a befagyasztott tag energiáját. Ez igaz a dópolt klaszterek esetében is, de fontos 

megjegyezni, hogy azokban az esetekben, ahol a propén Au atomhoz kötődik, az értékek jóval 

nagyobbak (150-250 kJ/mol, ha x≥10), mint az Y-C kötések esetén (20-60 kJ/mol, ha x<10). Ez a 

nagy különbség azzal magyarázható, hogy a Pauli taszítás kisebb azokban az esetekben, ahol a propén 
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ittriumhoz kötődik, hiszen a szabad ittriumatomnak csak egy d elektronja van. Emellett a 

töltéstranszfer nagyobb azokban az esetekben, ahol a propén aranyatomhoz kötődik, mert az 

aranyatom elektronegatívabb az ittriumnál. 

A polarizációs tag is hasonló trendet mutat ott, ahol a propén aranyatomhoz kötődik (a dópolt és a 

dópolatlan adduktokban is), míg azokban az adduktokban, ahol ittrium–szén kölcsönhatás alakul ki, 

a polarizációs hatás kisebb a dópolt klaszterekben, mint a dópolatlanokban. Ez összhangban van a 

dópolóatom elektronegativitásának fontosságával. Fontos megjegyezni azt is, hogy a töltéstranszfer, 

a befagyasztott és a polarizációs tagok közel állandóak az Aux-1Y, x<10 esetekben, ami 

megmagyarázza a propén kötési energiájának kismértékű méretfüggését ebben a mérettartományban. 

A 9. ábrán jól látható, hogy a tiszta aranyklaszterek kötési energiáját leginkább a befagyasztott, a 

polarizációs és a töltéstranszfer tag határozza meg, míg a relaxációs, a diszperziós és a zéruspont 

energiatagoknak csak kismértékű, gyengén méretfüggő a hozzájárulásuk. Emellett a töltéstranszfer 

energia jól korrelál a teljes kötési energiával, mutatva, hogy a kötést nagymértékben meghatározza a 

propén és klaszter közötti töltéstranszfer, összhangban a [71]-es hivatkozásban leírtakkal. A méret 

függvényében váltakozó töltéstranszfer energia megmagyarázza például azt, hogy az Au6 esetében 

kisebb, az Au12 esetében pedig nagyobb a kötési energia, mint az eggyel kisebb, illetve nagyobb 

atomszámú klasztereknek. 

Az ittriummal dópolt klaszterek esetében azt láthatjuk, hogy a relaxációs tagnak is nagy hatása van a 

kötési energiára. Ez a tag nemcsak nagyobb, mint a dópolatlan klasztereknél, hanem erős 

méretfüggést is mutat. Ez összhangban van azzal a megfigyeléssel, hogy a propén kötési energiája a 

dópolt klasztereknél sokkal komplexebb méretfüggést mutat, mint a tiszta aranyklasztereknél. Illetve, 

ezeknél az adduktoknál a relaxációs tag fontossága miatt nincs korreláció a töltéstranszfer tag és a 

teljes kötési energia között. Viszont, ha kivonjuk a relaxációs tag értékét a teljes energiából, a 

korreláció javul, ezzel igazolva a fentebbi elképzelést. A 9. ábrán láthatjuk, hogy a kisebb 

klasztereknél (x<10), ahol a propén az ittriumhoz kötődik, a töltéstranszfer tagnak kicsi a 

méretfüggése és jól korrelál a kötési energiával. Amikor a propén aranyatomhoz kötődik, a 

töltéstranszfer energia nagyobb értékeket vesz fel és a kötési energia is megnő. Tehát elmondhatjuk, 

hogy az ittriummal dópolt klaszterek esetében is fontos a töltéstranszfer, a relaxációs tag nagyobb 

jelentősége mellett. Megállapítható, hogy míg a tiszta aranyklasztereknél a töltéstranszfer, a 

polarizációs, illetve a befagyasztott tag határozza meg a kötési energiát és így annak méretfüggését, 

az ittriummal dópolt klasztereknél ezen három tag mellett a relaxációs tag hozzájárulása is jelentős. 

Ha a tizenkétatomos dópolt és dópolatlan klaszterek kötési energiáját összehasonlítjuk, látható, hogy 

a dópolatlan esetben nagyobb ez az energia. Az energiafelbontás-analízis alapján ez a relaxációs 
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tagban való különbséggel magyarázható. Viszont, pl. az x=13 esetében a kétféle adduktban a 

relaxációs tag értéke hasonló; itt a befagyasztott tagban való különbözőség vezet az Au13-C3H6 addukt 

nagyobb stabilitásához. x=14-nél a polarizációs, a töltéstranszfer és a befagyasztott tagok összessége 

kisebb a tiszta aranyklaszterben és a dópolt klaszter nagyobb relaxációs energiája sem kompenzálja 

ezt. Így, ennél a méretnél az ittrium-dópolt klaszter–propén addukt a stabilabb. 

A kationos, dópolatlan és dópolt adduktok esetében szintén a töltéstranszfer és a befagyasztott tagok 

hozzájárulása a legnagyobb a kötési energiához és ezek a tagok a méret függvényében hasonlóképpen 

változnak. A kationos esetben a töltéstranszfer energia értékei jobban nagyobbak a befagyasztott 

tagénál, mint a semleges esetben, ez mutatja a töltéstranszfer még kiemeltebb szerepét, illetve 

magyarázatot ad a semleges klaszterekhez viszonyított magasabb kötési energiára. 

Emellett érdemes megjegyezni azt, hogy a relaxációs energiatag jóval nagyobb a kationoknál, mint a 

semleges adduktoknál, összhangban azzal, hogy a szerkezetek elemzésénél láthattuk, hogy némely 

klaszter kation szerkezet mennyire megváltozik az adszorpció során (pl. 2D-3D átalakulások). 

Hasonlóan a semleges adduktokhoz, a diszperziós és a zéruspont energia tagnak a hozzájárulása 

csekély, gyenge méretfüggéssel. Fontos megjegyezni azt, hogy bár a 9. ábrán csupán a legstabilabb 

izomerek eredményeit ábrázoltam, az Au4Y
+ és az Au5Y

+ esetében természetesen azokra az 

izomerekre is elvégeztem az energiafelbontás-analízist, ahol a propén az ittriumhoz kötődött. 

Ezekben az esetekben ugyanazt tapasztaltam, mint akár az Au3Y
+, akár a kisméretű semleges, dópolt 

adduktok esetében, ahol a propén ehhez hasonlóan az ittriumatomhoz kötődött (x<10), tehát az egyes 

tagok értékei jóval kisebbek lettek. Illetve mivel a különböző tagok értékei kiegyenlítik egymást, így 

a kötési energia is kisebb méretfüggést mutatott. 

Tehát megállapítható, hogy a kationos adduktok esetében a töltéstranszfer, a befagyasztott, a 

polarizációs és a relaxációs tag határozza meg a kötési energia nagyságát, mind a dópolt, mind a 

dópolatlan adduktoknál. A kationos, dópolatlan klaszterek esetében a kötési energia nagy 

méretfüggése a méret függvényében erősen változó polarizációs és relaxációs energiák 

következménye. 
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Pályakölcsönhatások 

A töltéstranszfer során az egyik fragmens betöltött pályájáról elektrondonáció megy végbe a másik 

fragmens betöltetlen, virtuális pályájára. A COVP számítások segítségével ezeket a pályákat tudjuk 

megjeleníteni és meg tudjuk határozni, hogy mely fragmens mely atomjának mely pályái vesznek 

részt a töltéstranszferben. Esetünkben a számított COVP pályák azt mutatják, hogy néhány pálya 

kölcsönhatása dominál ezekben a kölcsönhatásokban. 

 

10. ábra: COVP pályák a kiválasztott Au9-C3H6, Au10Y-C3H6, Au6Y-C3H6, Au8
+-C3H6, Au8Y

+-C3H6 és 

Au5Y
+-C3H6 rendszerekre. A töltéstranszfer energiákat (dE, kJ/mol) és az átadott töltéseket (dQ, me-) 

feltüntettem minden COVP esetében. (módszer: LRC-ωPBE-XDM/def2-TZVP) 

A 10. ábrán néhány kiválasztott addukt esetében ábrázoltam a fő betöltött–virtuális pályapárokat, ahol 

a töltéstranszfer energiák a legnagyobbak voltak. Minden esetben jelöltem az energiák nagyságát és 

az átáramlott töltés mennyiségét is. Látható, hogy azokban az esetekben, ahol a propén aranyatomhoz 

kötődik, két fő COVP pályapárt határozhatunk meg, amiken a donálás/visszadonálás történik. A tiszta 
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aranyklaszterek esetében az egyik COVP párban a propén π pályája donál elektronokat az arany d 

pályáira, míg a másikban az irány ellentétes: az arany donál elektronokat a propén π* pályájára. Az 

ittriummal dópolt klaszter–propén adduktoknál a donálás főként a propén π pályájáról történik az 

arany s és d pályájára és az ittrium d pályájára, míg a visszadonálásban az Y d, az Au s, p, d pályái és 

a propén π* pályája vesz részt. Az adszorpció a Dewar-Chatt-Duncanson modellel írható le. 

Összhangban a kétirányú donálás/visszadonálás mechanizmusával, a töltéstranszfer energia nagy. 

Azokban az esetekben, ahol a propén az ittriumatomhoz kötődik, egyértelműen a visszadonálás a 

jelentősebb. A donálás esetében több fő pályapárt találtam, viszont az átment töltés, illetve a donálás 

energiája is igen kicsi, bármelyik pályapár esetében. 

A töltéstranszfer kölcsönhatások lokális természete jól látható a 10. ábrán: a tiszta aranyklaszterek 

esetében az arany donál elektronokat formálisan azon d pályáiról, amiknek a szimmetriája összeillik 

a propén π* pályájával, ahová a donálás történik, tehát csak a megfelelő szimmetriával rendelkező d 

atomi pályák tudnak részt venni a kötés kialakításában. A fő COVP-k alakja a HOMO-kéval egyezett 

meg, így azt vártam, hogy egy HOMO-hoz vagy SOMO-hoz közeli betöltött molekulapálya (amiben 

a fém d atomi pályájának nagy a hozzájárulása) határozza meg a töltéstranszfert a klaszterről a propén 

felé. Itt kiemelendő az FMO-k szerepe: míg a LUMO a bekötődés helyét határozza meg, a HOMO 

energiája a töltéstranszfer energián keresztül a kötési energiára van kapcsolatban.  

A 11. ábrán látható, hogy ezeknek a pályáknak az energiája valóban a töltéstranszfer energiákhoz 

hasonló tendenciát követ. A korreláció nem teljes, különösen az Au5 esetében, ahol nemcsak a 

pályaenergiák, hanem pl. a pályák közötti átlapolások is fontosak lehetnek a kölcsönhatás 

kialakulásának erősségénél. 

Ilyen összefüggést csak a semleges, dópolatlan adduktok esetében találtam, a többi esetben 

összetettebb a propén klaszterhez való kötődése, hiszen ott a relaxációs tagnak, illetve a kationos 

adduktok esetében a polarizációs tagnak is nagy szerepe van a kötődés során. 
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11. ábra: Korreláció a tiszta aranyklaszterek HOMO/SOMO pályákhoz közeli betöltött 

molekulapályák pályaenergiája és a töltéstranszfer energiája között. A korrelációs együttható az Au5 

nélkül került megállapításra. (módszer: LRC-ωPBE-XDM/def2-TZVP) 

4.1.4 Összefoglalás 

Összefoglalásként, ebben a fejezetben az ittriummal való dópolás, a töltés és a méret hatását 

vizsgáltam a propén aranyklasztereken való adszorpciója során. A DFT számítások mellett a Leuveni 

Egyetemen kísérleti úton gázfázisú klasztereket állítottak elő és reaktivitási méréseket végeztek egy 

alacsony nyomású reakciócellában. 

A propén a klasztereken a C-C kettős kötésén keresztül π kötési módban kötődik meg. Ebben a kötési 

módban a C-C kötés aktiválódik, ami a propén epoxidációjának egy fontos lépése. A Wiberg 

kötésindex alapján azoknál az adduktoknál, ahol a propén aranyatomhoz kötődik, a C-C kötés 

kötésrendje jobban változik azokhoz a rendszerekhez képest, ahol a propén ittriumatomhoz kötődik, 

tehát azokban az esetekben a C-C kötés jobban aktiválódik. A kötődés helyét a csupasz klaszteren a 

LUMO (vagy LUMO+1) pályák elhelyezkedése, az atom koordinációs száma és a természetes töltése 

befolyásolja. Emellett az ittriummal dópolt klaszterek esetében a klaszter alakja (2D vagy 3D) is 

befolyásolja a megkötődés helyét.  

Megállapítottam, hogy a propén kötési energiája méret-, dópolóatom- és töltésfüggő. A pozitív töltésű 

klaszterek esetében a propén kötési energiája az összes esetben nagyobbnak adódott a semleges 

rendszerekéhez képest, ami a megnövekedett propén–klaszter elektrontranszfernek köszönhető. A 

semleges és a kationos klasztereknél is a dópolás a legtöbb esetben csökkentette a kötési energiát – 

kivéve x=6, 11, 14 a semleges és x=8, 9, 13 a kationos rendszereknél. Ezeknél a méreteknél a dópolt 

R2=0,7 
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és a dópolatlan klasztereken a propén kötési energiája között kicsi a különbség. A tiszta klaszterek 

esetében kissé nagyobbnak találtam a kötési energia méretfüggését. Fontos megemlíteni, hogy a 

kísérleti eredményekből RRKM módszerrel számolt és a DFT-vel számított kötési energiák hasonló 

trendet mutatnak. 

A kémia kötéseket LOL-, Bader- és NBO- (természetes töltések és Wiberg kötésindexek) analízissel 

vizsgáltam. Emellett energiafelbontás-analízist végeztem, hogy meghatározzam a kötéshez 

hozzájáruló nemkovalens kölcsönhatások minőségét és jelentőségét. Mind a kationos, mind a 

semleges rendszerek esetében azt a következtetést vontam le, hogy a propén és a klaszter között 

kialakuló kötés kovalens karaktere igen kicsi, nemkovalens kölcsönhatások vesznek részt a kötés 

kialakításában. Az adszorpció donálás/visszadonálás mechanizmussal megy végbe. 

Az EDA-analízis során megállapítottam, hogy a semleges, tiszta aranyklaszterek esetében a 

töltéstranszfer, a polarizációs és a befagyasztott tag határozza meg a kötési energiát és annak 

méretfüggését. A semleges, ittriummal dópolt rendszereknél a relaxációs tag hozzájárulása is jelentős 

volt. Továbbá, a pozitív töltésű adduktoknál a töltéstranszfer energia tag értékei magasabbak voltak, 

mint a semlegeseknél, ami ennek a tagnak a még kiemeltebb szerepét mutatja, illetve magyarázatot 

ad a propén erősebb kötődésére. Emellett a polariációs és a relaxációs tag méretfüggése is 

jelentősebbnek bizonyult, mint a semleges esetekben.  

A pályakölcsönhatások vizsgálata során megállapítottam, hogy amikor a propén aranyatomhoz 

kötődik, a donálás szerepe jelentősebb a visszadonálásénál, míg ittriumatomhoz való kötődés esetén 

a visszadonálás során nagyobb az átáramlott töltés mennyisége. Emellett meghatároztam, hogy a 

donálás során a propén π pályája donál elektronokat az arany d pályáira, míg a visszadonálás során 

az arany donál elektronokat a propén π* pályáira. Az ittriummal dópolt klaszterek esetében a donálás 

főként a propén π pályájáról történik az arany s és d pályájára és az ittrium d pályájára, míg a 

visszadonálásban az Y d, az Au s, p, d atompályái és a propén π* pályája vesz részt. A semleges, tiszta 

aranyklaszterek esetében korrelációt találtam a HOMO (vagy ahhoz közeli) pálya energiája és a 

töltéstranszfer energia között. A többi esetben a kölcsönhatások komplexitása miatt nem találtam 

hasonló összefüggést. 
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4.2 Kisméretű rézklaszterek által katalizált N2O és CO reakcióS3 

4.2.1 Irodalmi összefoglaló 

A légszennyezés napjaink egyik legsúlyosabb környezeti problémája és a dízelmotorok az egyik 

legnagyobb károsanyag-kibocsátók. A kipufogógázban szennyezőanyagként nagy mennyiségben 

szén-monoxid, szénhidrogének, kisméretű koromrészecskék és nitrogén-oxidok fordulnak elő, 

melyek toxicitása, egészségkárosító hatása jól ismert. Emellett a N2O a sztratoszférában  

nitrogén-oxidokká alakul és károsítja az ózonréteget [129]. A motorok által kibocsátott gáz kb. 1%-a 

szennyező, aminek kb. 50%-át teszik ki a különböző nitrogén-oxidok [130]. 

Mivel a N2O + CO → N2 + CO2 reakció energiagátja relatív nagy, kb. 200 kJ/mol [131], katalizátorra 

van szükség az átalakításhoz. Jelenleg a háromutas katalizátort (three-way catalyst, TWC) tartják a 

legígéretesebb technológiának a kipufogógázban lévő szennyezőanyag mennyiségének 

csökkentésére. Ennek a katalizátornak a nagy hátránya az ára, mivel főként nemesfémekből (Pt, Rh, 

Pd) áll [132]. Tehát egy ugyanilyen hatékonyságú, de olcsóbb katalizátor kifejlesztése fontos cél. A 

kutatások során többféle katalizátor aktivitását vizsgálták meg a N2O redukciójára; a legegyszerűbb 

rendszerek fém kationok voltak [131]; [133]-[135]. Blagojevic és munkatársai 26 különböző kationnak 

tanulmányozták a katalitikus aktivitását a N2O redukció oxigén-transzport lépésére, ICP/SIFT tandem 

tömegspektrométert használva. Kutatásuk során a Ca+, Fe+, Ge+, Sr+, Ba+, Os+, Ir+, Pt+, Eu+ és Yb+ 

kationok bizonyultak a legjobbnak [133]. Wannakao és munkatársai vas–grafén rendszereket 

vizsgáltak, ahol a grafén réteg elektrondonorként és -akceptorként is működhet, a reakcióúttól 

függően [136], illetve Pornsatitworakul és munkatársai vas-porfirint használtak a számításaikban [137]. 

Arany alapú katalizátorok használata is ígéretesnek bizonyult [138]. Több kutatócsoport pedig 

különböző fém-oxid ionok és felületek alkalmazhatóságát vizsgálta [139]- [140]. 

Mivel az egyik fő fejlesztési irány a katalizátor olcsóbbá tétele, – ami úgy érhető el, ha viszonylag 

olcsó fémeket használnak fel a katalizátorban – ezért a rézklaszterek katalitikus aktivitását is 

vizsgálták. A páratlan számú rézatomot tartalmazó klaszterek esetében nagyobb katalitikus aktivitást 

figyeltek meg [141]- [142], viszont a CO-adszorpció során a reakcióenergia nem váltakozik a páros és 

páratlan atomszámú klasztereket tekintve [143]. Hirabayashi és munkatársai rézklaszter anionokon 

vizsgálták a N2O és CO reakcióját és azt állapították meg, hogy a vizsgált klaszterek képesek 

katalizálni ezt a reakciót. Az x=5-16 mérettartományban dolgozva, a Cu7
- klasztert alkalmazva kapták 

a legjobb eredményeket. Az általuk javasolt katalitikus ciklust a 12. ábrán mutatom be [144]. Első 

lépésként a N2O oxidálja a rézklasztert, CuxO
- keletkezik. A rendszerhez adott CO redukálja és így 

regenerálja a klasztereket, miközben CO2 keletkezik. A rézklaszterek oxigénnel való 

kölcsönhatásának vizsgálata során is méret- és morfológiafüggő reaktivitást figyeltek meg [145]. Az 
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oxigén adszorpciós energiája korrelál a klaszterek HOMO energiájával, míg az oxigén–oxigén kötés 

felszakításához szükséges energia a töltéstranszfer nagyságával áll összefüggésben. A töltéstranszfert 

az oxigén kötődési módja befolyásolja, mely mutatja a kialakult szerkezet vizsgálatának fontosságát. 

Emellett tanulmányozták a CO oxigénnel való reakcióját is, semleges és anionos Cu20 klasztereket 

használva. Megállapították, hogy az anionos Cu20 klaszter esetében kisebb a reakció energiagátja. Ez 

annak is köszönhető, hogy a CO és az O2 erősebben tud kötődni az anionos klaszterhez, mert míg a 

semleges klaszter a 20 vegyértékelektron miatt kiemelkedő stabilitású a PSM modell alapján, az 

anionos klaszter az extra elektron miatt már könnyebben reakcióba vihető [146]. 

 

12. ábra: A N2O + CO → N2 + CO2 reakció katalitikus ciklusa [144] 

Kutatások megmutatták, hogy a N2O könnyen megkötődik különböző fémfelületeken, ami a felület 

oxidációjához és a N2 eliminációjához vezet. Az oxidáció hatékonysága a fémtől függ [147]. Réz 

esetében az adszorpció inkább disszociatívan, mint molekulárisan történik, de ez természetesen függ 

a hőmérséklettől és a rácssíktól is. 

Tehát láthatjuk, hogy a N2O + CO → N2 + CO2 reakció katalízisére a rézklaszterek igen ígéretes 

katalizátornak tűnnek, viszont a pontos reakciómechanizmus még nem ismert. Ezért doktori munkám 

egyik fő célja a a N2O + CO reakcióban a kisméretű semleges rézklaszterek (x=4-15) katalitikus 

aktivitásának vizsgálata és a reakciómechanizmus felderítése volt, számításos kémiai módszerekkel. 

4.2.2 Alkalmazott módszerek 

A reakciómechanizmus felderítése során a kvantumkémiai számításokhoz sűrűségfunkcionálokat 

használtam, a számításokat a Q-Chem 4.3. kvantumkémiai programcsomaggal [113] végeztem. 

Munkám során a BP86/LANL2DZ módszert [94]- [95] használtam az összes izomer optimálása során, 

majd minden klaszterméretnél a négy legstabilabb szerkezetet magasabb szintű módszerrel – a hibrid 
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TPSSh funkcionált [112] és a def2-TZVPP bázist [104] használva – újraoptimáltam a rendszereket. 

Minden esetben a (75,302)-es integráló rácsot alkalmaztam. A módszer pontosságát teszteltem. A 

módszertesztelés során a TPSSh funkcionál mellett a B3PW91 [107] és BP86 [94]; [148] funkcionálokat 

teszteltem. Emellett a különböző bázisokat (def2-TZVPP, LANL2DZ [149], 6-31G* [150],  

def2-QZVPP [151], cc-pVTZ [152]) pontosságát is meghatároztam, a BP86 funkcionált alkalmazva. A 

legstabilabb Cux-N2O izomerek megtalálásához medencék között ugráló (basin hopping) globális 

minimum optimalizáló módszert is alkalmaztam. Ez a módszer képes formálisan átugrani az egyes 

molekulákat elválasztó gátakat és így a molekulák különböző lokális optimumaiban található 

izomerei közül a globális optimumot kiválasztani [153]. Az átmeneti állapotok kereséséhez az FSM 

módszert (freezing string method, kifagyó húr módszer) [154] használtam, majd az FSM módszerrel 

megtalált geometriát a konvencionális sajátvektor kereső módszerrel [155]-[158] finomítottam tovább. 

Az átmeneti állapotokat IRC számításokkal ellenőriztem [159]-[160]. A minimumok, illetve az átmeneti 

állapotok természetét (azaz, hogy minimum vagy átmeneti szerkezet) a rezgési frekvenciák 

kiszámításával bizonyítottam. A reakcióenergiákat a termékek és a reaktánsok energiáinak 

különbségeként számoltam ki; míg az aktiválási energiákat az átmeneti állapotok és a hozzátartozó 

kiindulási állapot különbségeként. A termokémiai számításokhoz a Tamkin könyvtárat  

használtam [161]. 

A kémiai kötések analízisére LOL profilt számítottam a D-Grid program segítségével [40]; [162]- [163], 

illetve az NBO 6 programcsomagot használva természetes töltéseket és Wiberg kötésindexeket 

számítottam [118]- [119]. Mivel az EDA- [45] és a COVP-analízis [46] hasznos eszköznek bizonyultak a 

nemkovalens kölcsönhatások vizsgálatára, a cikk megjelenése után a Cu7 és a Cu12 adduktok esetében 

elvégeztem a reakcióenergiák felbontásának analízisét, hogy meghatározzam az egyes kölcsönhatási 

tagok fontosságát. 

A molekulákat a PyMol program segítségével jelenítettem meg [120], míg a COVP pályák 

megjelenítéséhez az IQmol-t [121] használtam. 

4.2.3 Eredmények és kiértékelésük 

4.2.3.1 Módszertesztelés 

A módszertesztelés során az előzetesen a kutatócsoportban hasonló rendszerekre pontosnak bizonyult 

TPSSh funkcionál mellett az akkor a klaszterkatalízisben széles körben használt B3PW91 és BP86 

funkcionálokat teszteltem. Emellett a BP86 funkcionált különböző bázisokkal teszteltem, hogy így 

meghatározzam a bázisok pontosságát. A rézklaszterek stabilitását Jaque és munkatársai a teljes 

energiák második differenciáljának segítségével vizsgálták [164], a (6)-os egyenletnek megfelelően. 

Δ2E(x) = E(x+1) + E(x-1) – 2∙E(x), (6) 
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ahol x a klaszterben lévő atomok számát jelenti. Δ2E tehát az adott klaszter relatív energiája a 

szomszédos méretű klaszterekhez képest. Így a pozitív érték a klaszter megnövekedett stabilitását 

mutatja. Korábban szkandiummal dópolt rézklaszter kationokra megmutatták, hogy ez a mennyiség 

korrelál a tömegspektrometriás mérések során kapott jel nagyságával is [165]. A különböző 

módszerekkel számított szomszédos klaszterek közötti energiakülönbség a 13. ábrán látható. 

A nagyobb rendszereknél a különböző funkcionálokkal hasonló eredményt kaptam, míg az x=5-8 

mérettartományban az energiák jobban változtak az alkalmazott módszer függvényében. A  

BP86/6-31G* a többitől nagyon eltérő eredményt adott, emellett a TPSSh/def2-TZVPP eredmények 

is kissé eltértek. 

A CO + N2O → CO2 + N2 reakció aktiválási-, illetve reakcióenergiájának számításakor  

CCSD(T)/aug-cc-pVTZ referenciamódszert használtam. Az eredmények azt mutatták, hogy a 

TPSSh/def2-TZVPP módszert alkalmazva jól leírható ez a reakció, így ezt a módszert használtam a 

továbbiakban (14. ábra). 

Mivel későbbi munkáinkban megmutatkozott a diszperziókorrekció fontossága, így itt is teszteltem 

szerepét. Az eredmények azt mutatták, hogy minden esetben kb. 7-10 kJ/mol-lal csökkenti a 

reakcióenergiát (8. táblázat). Tehát a vizsgált trendek leírására megfelelően pontos a  

TPSSh/def2-TZVPP módszer. 

 

13. ábra: A szomszédos klaszterek közötti energiakülönbség [E = E(x+1)+E(x-1)-2∙E(x)] különböző 

módszerekkel számítva. 
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14. ábra: A CO + N2O → CO2 + N2 reakció aktiválási és reakcióenergiája TPSSh/def2-TZVPP és 

CCSD(T)/aug-cc-pVTZ (szaggatott vonallal) szinten számítva. 

4.2.3.2 A rézklaszterek szerkezete 

A rézklaszterek geometriáit a [166]-os hivatkozásban leírt legstabilabb szerkezetnek megfelelően 

reprodukáltam. A TPSSh/def2-TZVPP módszerrel optimált szerkezetek a 15. ábrán láthatók. 

Jól ismert tény [164]; [166] hogy x=6-ig a planáris izomer a legstabilabb, míg a 7 vagy több rézatomot 

tartalmazó klaszterek esetében a 3D-s izomer a legmélyebb energiájú. 

 

 

15. ábra: A legkisebb energiájú, optimált Cux klaszterek szerkezetei az x=4-15 mérettartományban. 

(módszer: TPSSh/def2-TZVPP) 
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4.2.3.3 A N2O adszorpciója rézklaszteren 

Ahogy a 12. ábrán is látszódik, az irodalom alapján javasolt katalitikus reakciómechanizmus első 

lépése a dinitrogén-oxid megkötődése a rézklaszteren. 

A gázfázisú szubsztrát megkötődését a klaszterhez úgy modelleztem, hogy a N2O-ot 

szisztematikusan, többféle térhelyzetben hozzákötöttem az összes különböző rézatomhoz a 

rézklaszteren. Ezeket a kezdeti szerkezeteket optimáltam, majd kiválasztottam a legstabilabb 

izomereket, melyeket TPSSh/def2-TZVPP szinten újraoptimáltam. Vizsgáltam, hogy a N2O gát 

nélküli kötődik-e meg a klaszteren. Ehhez a N2O-ot 5 Å távolságra tettem a klasztertől és a szerkezetet 

optimáltam. Az optimálás során a legstabilabb szerkezeteket kaptam meg, így azt a következtetést 

vontam le, hogy a N2O gát nélkül kötődik a klaszterhez. Viszont ez nem zárja ki annak a lehetőségét, 

hogy további lépésekkel még stabilabb Cux-N2O izomereket kaphatunk meg. Ezért basin hopping 

globális minimum optimalizációt végeztem az x=4, 6, 8, 10 esetekben, ahol az eredetileg 

legstabilabbnak talált izomerek szerkezetei eltértek a többitől. A vizsgálat azt mutatta, hogy 

ténylegesen léteznek kisebb energiájú szerkezetek. Ezek az izomerek sokkal stabilabbaknak 

bizonyultak, mint az eredetileg azonosítottak, de minden esetben kb. 20-30 kJ/mol-os gát található a 

két izomer között (16. ábra). 

 

16. ábra: A legstabilabb Cux-N2O adduktokhoz vezető út a Cu4, Cu6, Cu8 és Cu10 esetében (módszer: 

TPSSh/def2-TZVPP). 
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A négy legmélyebb energiájú izomer és a számított reakcióenergiák  

(ΔEr = E(Cux-N2O) – E(N2O) – E(Cux)) az x=4-15 mérettartományban a 17. ábrán láthatók. 

Látható, hogy a N2O rézklaszterhez való kötődése négyféle különböző Cux-N2O adduktot 

eredményezhet: 

(i) A N2O a nitrogénatomjával (pl. Cu4/b vagy Cu6/b) vagy az oxigénatomjával (pl. Cu4/c vagy Cu6/c) 

lineárisan kötődik a klaszterhez. 

(ii) A N2O meghajlítva, egy gyűrűt kialakítva kötődik a klaszterhez úgy, hogy egy nitrogénatom és az 

oxigénatom kötődik egy-egy rézatomhoz (pl. Cu8/b vagy Cu10/b). 

(iii) A N2O először disszociál és utána a N2 és az oxigén külön-külön kötődnek meg a klaszteren. 

Ez a legstabilabb szerkezet majdnem az összes klaszter esetében. Mint ahogy már említettem, a Cu4, 

Cu6, Cu8, Cu10 esetében egy átmeneti állapoton keresztül jutunk el ehhez az izomerhez. A Cu4 

esetében az átmeneti állapot megtalálása nehézségekbe ütközött, így azt gondolom, hogy ebben az 

esetben a két izomer közötti átmenet bonyolult, akár többlépéses az átalakulás. 

(iv) A N2O disszociál és csak az oxigén kötődik meg a klaszteren, a N2 távozik. 

Fontos megjegyezni, hogy a Cu12-N2O esetében a N2 nem kötődik meg a klaszteren.  

A (iii)-as és (iv)-es kötési módban a N-O kötés gát nélkül szakad fel az adszorpció folyamán, ami 

miatt ezek a kötési módok nagyon ígéretesnek tűnnek, mert – mint ahogy a javasolt mechanizmusból 

is látható – a folyamat katalizálásához szükséges a N-O kötés felszakadása. 

A reakcióenergiákat összehasonlítva megállapítható, hogy minden esetben vagy a (iii)-as vagy a  

(iv)-es (a Cu12 esetében) izomer bizonyult a legstabilabbnak, tehát a legstabilabb kötési módban a 

dinitrogén-oxid disszociációja már az első lépésben megtörténik, a nitrogén és az oxigén külön 

kötődik meg a klaszteren. 
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17. ábra: Optimált szerkezetek és reakcióenergiák a Cux + N2O → Cux-N2O reakcióra (x=4-15). 

(módszer: TPSSh/def2-TZVPP) 
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A reakcióenergiákat és a csupasz klaszterek HOMO energiáit összehasonlítva, fordított összefüggés 

fedezhető fel közöttük: minél kisebb a HOMO energia, a reakcióenergia annál exotermebb és 

fordítva. A 18. ábrán látható, hogy az összefüggés x>7 esetében, illetve x=4, 5-nél a legteljesebb. A 

Cu6 és a Cu7 klaszterek esetében a korreláció nem igazán teljes. 

 

18. ábra: A Cux klaszterek számított HOMO energiái és reakcióenergiái (módszer:  

TPSSh/def2-TZVPP). Az oszlopok segítségével jobban láthatóvá válik a fordított összefüggés a 

HOMO energia és a reakcióenergia között. 

A reakcióenergiák mellett a különböző izomerek elektronszerkezetét és a kémiai kötéseket is 

megvizsgáltam. Mind a reaktánsok, mind az adduktok esetében kiszámítottam a LOL profilt, a 

Wiberg kötésindexeket és a természetes töltéseket, melyeket a Cu6-ra a 19. ábrán mutatom be. 
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19. ábra: LOL profil, természetes töltések (bekeretezett értékek), Wiberg kötésindexek és relatív 

energiák a legstabilabb Cu6-N2O izomerekre. (módszer: kötésanalízis: BP86/LANL2DZ; energia: 

TPSSh/def2-TZVPP) 

A rézatom elektronkonfigurációja [Ar] 4s1 3d10, amiből következik, hogy a vegyértékhéjon található 

s elektron tud részt venni a kötések kialakításában. Így a fenomenologikus héjmodell (PSM) 

szempontjából 6 elektron releváns a Cu6 esetében. A klaszter háromszög alakja zárt 

elektronszerkezetet von maga után, ami megnövekedett stabilitást eredményez. Ez azzal 

magyarázható, hogy az oblát alakú klasztereknél a Px és Py pályák kvázi-degeneráltak maradnak, 

viszont a Pz pálya energiája megnő. Így a Cu6 hat mozgékony elektronnal zárt héjjal rendelkezik. 

Az Au20 klaszter esetében felfedezték, hogy a klaszterben az atomok között többcentrumos-

kételektronos kötések alakulhatnak ki. Ahogy a 19. ábrán is látható, a Cu6 négy darab három 

rézatomból álló gyűrűként képzelhető el, ahol mindegyik gyűrűhöz egy-egy 2-elektron-3-centrumos 

kötés tartozik. Mivel a lokális kémiai kötések szerepe jelentősnek tűnik ebben a kutatásban, ezeket a 

LOL segítségével vizsgálom tovább. 
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A Cu6 LOL profilja azt mutatja, hogy az elektronok inkább a klaszter külső gyűrűin helyezkednek el, 

a belső gyűrűben kevésbé találhatók meg. Ez világosan mutatja azt, hogy a klaszter 

elektronszerkezete három két-elektron-3-centrumos kötéssel írható le (19. ábra). A természetes 

töltések azt mutatják, hogy a klaszteren belül nincs számottevő töltésszétválás. 

A N2O molekulában két kettős kötés található, így a LOL profilja egy nagy, egész molekulát lefedő 

lokalizációs domént mutat. A középső nitrogénatom kissé pozitívabb a szélsőnél, mivel az oxigén 

képes elszívni onnan az elektronokat. 

A N2O adszorpciója a rézklaszteren négy különböző izomert eredményez. A kis Cu-O és Cu-N Wiberg 

kötésindexek azt mutatják, hogy a N2O nem kovalensen kötődik a rézklaszterhez. Ezzel megegyezően 

a LOL profil is azt mutatja, hogy az addukt LOL profilja csupán a kombinációja a klaszter és a N2O 

LOL profiljának, nem történik változás az elektronszerkezetben az adszorpció során, nem alakul ki 

kovalens kötés. A kötődő nitrogén és oxigén természetes töltései mindig negatívabbak, mint a 

kiindulási N2O molekulában, ami a reagensek között ionos karakterű kötés kialakulására utal. A 

gyűrűs szerkezetnél a kumulált kettős kötés meghajlításához energiabefektetés szükséges, ezzel 

magyarázható a kis reakcióenergia ebben az esetben. 

A legstabilabb izomereknél, ahol a N2O disszociál és a N2 és az oxigén külön kötődnek a klaszterhez, 

a természetes töltések vizsgálatával megállapítható, hogy oxid anion és réz kation képződik – az 

oxigén természetes töltése -1,18; a rézé 0,71. A LOL profilt elemezve látható, hogy itt már csak két 

darab két-elektron-három-centrumos kötés található, ellentétben a csupasz klaszterrel, ahol három 

ilyen kötést láthattunk. A harmadik két-elektron-három-centrumos kötés elektronjai az addukt 

esetében az oxid ion képződéséhez járulnak hozzá. Tehát megállapítható, hogy a reakció egyik fontos 

hajtóereje az ionos szerkezet létrejötte. 

A 15. ábrán látható, hogy mindegyik klaszterméretnél a legstabilabb izomer az, ahol a N2O 

disszociáltan kötődik a klaszterhez. A nagyobb klaszterek LOL profilját elemezve megállapítottam, 

hogy azokban az esetekben két-elektronos-multi-centrumos kötések alakulnak ki. A Wiberg 

kötésindexek és a természetes töltések változása hasonló a Cu6 esetében látottakhoz. Ezekből az 

eredményekből arra következtethetünk, hogy a 15 atomszámnál nagyobb méretű klaszterek esetében 

is hasonló szerkezetek alakulnak ki, hasonló LOL profillal. 

Összességében az a következtetés vonható le, hogy a N2O könnyen reagál a vizsgált rézklaszterekkel 

és oxid anionként és nitrogénmolekulaként kötődik meg a klaszter felületén. A N2O és a rézklaszter 

között nemkovalens kölcsönhatások alakulnak ki. 
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4.2.3.4 N2 disszociáció 

A reakciómechanizmus második lépése a nitrogénmolekula disszociációja a klaszterről (12. ábra), 

tehát a N2 kötési energiája is befolyásolja a katalizátor hatékonyságát. 

A Cu-N kötési energiák vizsgálatához a N2 molekulát eltávolítottam a legstabilabb Cux-N2O 

adduktokról és a CuxO adduktokat optimáltam. A kötési energiát a Cux-N2O, a CuxO és a N2 

energiáinak különbségeként határoztam meg. A 20. ábrán a kötési energiákat és a reakcióenergiákat 

ábrázoltam a méret függvényében. Látható, hogy a két görbe lefutása majdnem teljesen ellentétes. A 

kötési energiák alternáló trendet mutatnak a páros és a páratlan atomszámú klaszterek között  

x=11-től. A páros atomszámú klaszterek esetében a kötési energia közel zérus, míg a páratlan 

atomszámú klaszterek esetében pozitívak ezek az értékek. A kisebb klasztereknél nem észlelhető 

hasonló trend és a kötési energiák mindig pozitívak és nagyobbak. A szerkezetek vizsgálatánál 

láthattuk, hogy a Cu12-nél a N2 már az első lépésben leválik a klaszterről, így ebben az esetben a 

kötési energia igen pici, kb. 3 kJ/mol. 

 

20. ábra: A legstabilabb Cux-N2O adduktok Cu-N kötési energiái és a reakcióenergiák (módszer: 

TPSSh/def2-TZVPP). 

Annak érdekében, hogy megértsem a bemutatott trendeket, Wiberg kötésindexeket és természetes 

töltéseket számítottam ezekre az adduktokra is. Az eredmények azt mutatják, hogy x=12-től jelentős 

csökkenés tapasztalható a N-Cu és az O-Cu kötésindexekben. Emellett a N-N kötés kötésindexe 2,8 

körül alakul, ami arra utal, hogy a nitrogén a magános elektronpárjával kötődik a klaszterhez. 

Eddig a számítások 0 K hőmérsékleten történtek, míg a kísérletek során véges hőmérsékletet és 

konstans nyomást használnak. Ezért a Cux-N2O → CuxO + N2 reakcióra kiszámítottam a reakció 
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szabadentalpiákat 1 atmoszféra nyomáson, 200–1000 K hőmérséklet-tartományban. Az eredmények 

azt mutatják, hogy a kisebb klaszterek esetében (x=10-ig, x=7 kivételével) a reakció csak magasabb 

hőmérsékleten történik spontán, míg x=7-nél és x>10-nél várhatóan már közönséges körülmények 

között is spontán megy végbe a folyamat (21. ábra). 

 

 

21. ábra: A Cux-N2O → CuxO + N2 reakció szabadentalpia változása (1 atmoszféra nyomáson,  

200-1000 K hőmérséklet tartományban), a különböző atomszámú klaszterek függvényében.  

(módszer: ΔG = E(TPSSh/def2-TZVPP) + H(BP86/LANL2DZ) – T * S(BP86/LANL2DZ)) 

Így várhatóan Cu10-nél nagyobb klaszter szükséges ahhoz, hogy a reakciót normál körülmények 

között katalizálni tudjuk. A N2O reaktivitásának szisztematikus vizsgálata azt mutatta, hogy a Cu12 

ígéretes katalizátor, hiszen a nitrogén-oxigén kötés gát nélkül szakad el és a nitrogénmolekula 

könnyen deszorbeálódik a klaszterről. Ez szükséges ahhoz, hogy a katalizátor alacsony hőmérsékleten 

is jól működjön. Ezért a reakciómechanizmus további lépéseinek analízise során a Cu12 katalitikus 

reaktivitását vizsgáltam tovább. Mivel a Cu7-et gyakran használják modellklaszterként az 

irodalomban [167], ezért ezt a klasztert is bevettem a vizsgálatokba. 

4.2.3.5 CO-adszorpció és CO2-disszociáció 

A reakció harmadik lépésének tanulmányozásakor először a Cu7O klaszteren vizsgáltam meg a CO 

összes lehetséges megkötődési módját. A kezdeti szerkezeteket ebben az esetben is szisztematikusan 

állítottam elő, a CO molekulát a klaszter minden atomjához a szén és az oxigén végével is 
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hozzákötöttem. Az optimált szerkezetek és a hozzá tartozó reakcióenergiák a 22. ábrán láthatók. A 

Cu7-nél legstabilabbnak talált CuxO-CO és Cux-CO2 szerkezeteket építettem meg a nagyobb, Cu12O 

klaszter esetében is. 

 

22. ábra: A legstabilabb Cu7O-CO és Cu12O-CO izomerek (a, b, c, d) optimált szerkezetei és a 

hozzájuk tartozó reakcióenergia (módszer: TPSSh/def2-TZVPP). 

Az eredmények azt mutatják, hogy a CO a szénatomjával kötődik meg a rézklaszter felületén, 

hasonlóan a csupasz rézklaszterre vonatkozó irodalomi eredményekhez [141]. Viszont fontos 

különbség, hogy az oxidált klaszter esetében a CO több mint egy rézatommal alakít ki kötéseket, ami 

fontos a stabilizációt tekintve, hiszen ez a későbbiekben segít a szén-dioxiddá való 

transzformációban. 

A kialakult kötéseket elemezve (23. ábra) megállapítható, hogy a C-O kötés az adszorpció, illetve az 

utána következő átalakulás során is kovalens marad. A rézklaszter és a CO2 között nemkovalens 

kölcsönhatások alakulnak ki. A CO2 molekula kialakulása során az oxigén természetes töltése megnő 

(a Cu12 esetében -1,16-ról -0,67-re) és formálisan két Cu-O kötés szakad fel. Ez azt mutatja, hogy az 

oxigén ionos karaktere csökken. Továbbá, a Cu-O és a Cu-C kötések gyengébbé válnak (amit a 

csökkenő Wiberg kötésindex mutat), így a CO2 jelentősebb energiagát nélkül le tud válni a klaszterről. 

Az adduktok LOL profiljai is azt mutatják, hogy a Cu12O-CO esetében erősebb kötések alakulnak ki 

a klaszter és az oxigénatom, illetve a CO molekula között, mivel a fragmensek lokalizációs doménjei 

jobban kiterjednek a klaszterre is, mint a Cu12-CO2 adduktnál. A Cu7 esetében ugyanezeket a 

következtetéseket vonhatjuk le. 
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23. ábra: A Cu12O-CO és Cu12-CO2 adduktok LOL profiljai, illetve a Wiberg kötésindexek és a 

természetes töltések (zöld keretben). (módszer: BP86/LANL2DZ) 

4.2.3.6 Reakciómechanizmus 

A fentebb leírtak alapján összeállított reakciómechanizmus a 24. ábrán látható a Cu7 és a Cu12 

klaszterek által katalizált, illetve a katalizátor nélküli esetekre nézve.  

A reakcióút a kétféle méretű rézklasztert alkalmazva hasonló lépésekből áll, de az 

energiakülönbségek jelentősek: az energiagátakat összehasonlítva jól látható, hogy a Cu12 jobban 

katalizálja a reakciót, mint a Cu7. Továbbá fontos megemlíteni azt is, hogy a Cu12 esetében az első 

lépés során csak az oxigén kötődik meg a klaszteren, a nitrogén nem. Emellett látható, hogy míg 

abban az esetben, amikor a Cu12 klasztert használjuk katalizátorként, a köztitermékek relatív energiája 

monoton csökken a reakció előrehaladtával, a kisebb klaszternél a Cu7O relatív energiája nagyobb, 

mint a Cu7-N2O addukté és ugyanez a helyzet a Cu7O-CO → Cu7-CO2 átalakulásnál. 

A két különböző méretű klaszter által katalizált reakció PES ábráját összevetve látható, hogy a Cu7 

esetében az oxidált klaszterre a CO úgy kötődik meg, hogy gát nélkül a legstabilabb szerkezet alakul 

ki, melyből az átrendeződés végbe tud menni. Ezzel szemben a Cu12 esetében kisebb gáton keresztül 

tovább stabilizálódik a CO a klaszteren, és ebből a szerkezetből tud a következő lépésben kialakulni 

a Cu12-CO2 addukt. 
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24. ábra: A Cu7 (a) és Cu12 (b) által katalizált reakció, illetve a katalizátor nélküli reakció (c) 

potenciális energia felülete és a számított reakcióenergiák kJ/mol-ban. Az átmeneti szerkezetekhez 

vezető utat szaggatott vonallal jelöltem. A reakciói egyes lépései a 12. ábrán leírtaknak felelnek meg. 

(módszer: TPSSh/def2-TZVPP.) 

A N2O + CO → N2 + CO2 reakciót tekintve katalizátor használata nélkül az aktiválási energia sokkal 

magasabb (kb. 190 kJ/mol TPSSh/def2-TZVPP szinten számolva), mint akár a Cu7 (91 kJ/mol), akár 

a Cu12 (77 kJ/mol) klasztert használva. Továbbá a rézklaszter-katalizált reakciót vizsgálva 

megállapítottam, hogy a reakcióenergia minden esetben negatív volt. Ezek az eredmények világosan 

mutatják, hogy a rézklaszterek ígéretes katalizátorai lehetnek ennek a reakciónak. 

Annak érdekében, hogy további információt nyerjek a Cu7 és a Cu12 klaszterek katalitikus 

aktivitásáról tipikus körülmények között, reakció szabadentalpiákat számoltam 1 atmoszféra 
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nyomáson és 200–1000 K között az egyes reakciólépésekre (25. ábra). A termodinamikai analízis 

alapján az első lépésben a Cu12 esetében kedvezőbb az adszorpció. A nitrogén deszorpciójakor 

érdekes tendencia figyelhető meg: Cu12-t használva már alacsonyabb hőmérsékleten is 

termodinamikailag kedvező a deszorpció, míg a Cu7-nél kb. 400 K környékén csökken a 

reakciószabadentalpia 0 kJ/mol alá. Viszont a görbe meredeksége jóval nagyobb, mint a Cu12 

klaszterhez tartozó görbéé, így 600 K felett már a hétatomos klaszterrel kedvezőbb 

termodinamikailag a deszorpció. A CO adszorpcióját, illetve a CO2 deszorpcióját vizsgálva, a két 

klaszter görbéje egymással párhuzamosan fut, a Cu7 esetében bármely hőmérsékletnél az adott 

reakciólépés termodinamikailag kissé kedvezőbb. 

1. Cux + N2O → CuX-N2O 2. CuX-N2O → CuxO + N2 

  

3. CuxO + CO → Cux-CO2 4. Cux-CO2 → Cux + CO2 

  

25. ábra: A négy fő reakciólépés reakció szabadentalpiái 1 atmoszféra nyomáson, 200–1000 K között 

számolva.  

(módszer: ΔG = ΔE(TPSSh/def2-TZVPP) + ΔH(BP86/LANL2DZ) – T*ΔS(BP86/LANL2DZ))) 
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A Cu7 és a Cu12 katalizált reakció teljes reakció szabadentalpia profilját kiszámoltam 200, 500 és 

1000 K-en (26. ábra). Az x tengelyen a számok az adott klaszterhez tartozó reakciómechanizmus 

egyes lépéseit jelöli, a 24. ábrán látható szerkezeteknek megfelelően. A kiindulási állapot a csupasz 

klaszter, ezért ott a reakciószabadentalpiák megegyeznek. A 3-as (N2 deszorpciója) és az utolsó (CO2 

deszorpciója) lépésekben látszik, hogy a reakciószabadentalpia hőmérsékletfüggése kicsi. Ez azzal 

magyarázható, hogy azokban a lépésekben az entrópiatag hozzájárulása kicsi, mind a két esetben az 

adszorpciót deszorpció követi, így formálisan nincs mólszámváltozás a gázfázisban. A többi lépésben 

a magasabb hőmérséklet növeli a reakciószabadentalpiát, illetve az aktiválási gáthoz tartozó 

szabadentalpiát is. 

 

26. ábra: A Cu7 és a Cu12 klaszterek által katalizált reakció reakciószabadentalpia profilja 200, 500 

és 1000 K-en, 1 atmoszféra nyomáson. A számok a reakciómechanizmus lépéseit követik, az adott 

klaszternek megfelelően, a 24. ábra szerint. 

(módszer: ΔG = ΔE(TPSSh/def2-TZVPP) + ΔH(BP86/LANL2DZ) – T*ΔS(BP86/LANL2DZ)) 
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A reakció során a klaszter és a reagensek között nemkovalens kölcsönhatások és töltéstranszfer 

alakulnak ki, ahogy ezt a LOL- és az NBO-analízis során láthattuk. A nemkovalens kölcsönhatások 

további vizsgálatára ALMO-EDA-analízist végeztem, illetve meghatároztam a töltéstranszferben 

részt vevő fő pályapárokat. Az EDA-analízis során kapott konkrét energiaértékek a Függelék 9. 

táblázatában találhatók. 

Az EDA-analízis során a relaxációs tag mindegyik addukt esetében nagynak bizonyult, a vártaknak 

megfelelően. A Cux-N2O és a Cux-OCO rendszereknél a szubsztituens disszociációja miatt nagyobb 

értékeket vett fel, mint a Cux-CO2 esetében. A Cu7 és a Cu12 rendszereket összehasonlítva látható, 

hogy a N2O adduktok esetében a töltéstranszfer tag körülbelül ugyanakkora, összhangban az átment 

töltés hasonló nagyságával. Viszont a befagyasztott és a polarizációs tag a Cu7 esetében nagyobb (az 

értékek abszolút értékét tekintve). Az OCO → CO2 átalakulás során mindkét klaszternél csökken a 

befagyasztott és a töltéstranszfer tag relatív nagysága és a nő a polarizációs tagé. Tehát a fragmensek 

közötti töltéstranszfer csökken, míg a fragmensen belüli töltés-újraeloszlás mértéke nő. Az átment 

töltések mennyiségét elemezve (Függelék, 10. táblázat) megállapítható, hogy minden esetben a 

klaszterről megy át több töltés a szubsztituensre. 

Az adduktok fő COVP pályáit a 26. ábrán ábrázoltam. Az első sorban minden esetben a 

klaszter→szubsztituens, a második sorban a szubsztituens→klaszter irányban történő 

töltéstranszferben részt vevő pályapárok láthatók. Mind a Cux-N2O, mind a Cux-OCO adduktok 

esetében a N2O és a CO2 disszociáltan helyezkedik el a klaszteren, ami felvetheti azt a kérdést, hogy 

az analízis során egy fragmensnek tekinthetők-e. A N2O adszorpcióját tekintve láthattuk, hogy a 

megkötődés gát nélkül történik. Így, ha az optimálás kezdeti lépéséből kiindulva, az optimálás 

bizonyos lépéseiben elvégezzük az EDA analízist, vizsgálhatóvá válik az, hogy a reakcióút mentén a 

donor-akceptor pályák folyamatosan változnak. Ez analóg az aktivációs deformációs elmélettel 

(activation strain theory) [168]- [169], ahol az IRC által meghatározott reakcióút egyes pontjaiban EDA 

számítható, és így ezekben a lépésekben vizsgálható a fragmensek közötti kölcsönhatás. A Függelék 

36. ábráján a Cu7-N2O példáján bemutatom a meghatározott optimálási lépések szerkezetein számított 

COVP analízis eredményeit. 

A dinitrogén adduktok COVP pályáit összevetve látható, hogy míg a Cu7 esetében a N2 pályái is részt 

vesznek a töltéstranszferben, a Cu12-nél ez értelemszerűen – a nitrogén azonnali deszorpciója miatt – 

nem valósul meg. A Cux-OCO adduktoknál az oxigén melletti rézatom donál elektront az oxigénre, 

illetve a szén-monoxid p pályáira és a visszadonálásban szintén a szubsztituensek p pályái vesznek 

részt, csakúgy, mint a Cux-CO2 adduktoknál. 
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27. ábra: A Cux-N2O, Cux-OCO, Cux-CO2 (x=7, 12) fő COVP pályapárjai. Minden esetben az első 

sorban a klaszter→szubsztituens, a második sorban a szubsztituens→klaszter irányban történő 

töltéstranszferben részt vevő pályapárok láthatók. (módszer: TPSSh/def2-TZVPP) 

4.2.4 Összefoglalás 

A kisméretű rézklaszterek N2O + CO → N2 + CO2 reakcióban való katalitikus aktivitását vizsgáltam 

számításos kémiai módszerek segítségével. 

Első lépésként a N2O adszorpcióját tanulmányoztam az x=4-15 mérettartományban. Megállapítottam, 

hogy a N2O a rézklaszteren gát nélkül kötődik meg, de a Cu4, Cu6, Cu8 és Cu10 klaszterek esetében 

egy kisebb gáton áthaladva egy jóval stabilabb izomerhez jutunk. A nagyobb klasztereknél (x>8) 

világos páros-páratlan oszcilláció figyelhető meg a N2O adszorpciós energiáját ábrázolva a méret 

függvényében, ahol a páros atomszámú klaszterek bizonyultak reaktívabbnak. A kémiai kötéseket 

analizálva arra a következtetésre jutottam, hogy egy oxid ion képződik az adszorpciókor, melynek 

keletkezése igen fontos irányító erő a reakció folyamán. A rézklaszter és a N2O között nemkovalens 

kölcsönhatások alakulnak ki. A töltéstranszfer a két fragmens között jelentős. A különböző Cux-N2O 

izomerek stabilitása is korrelál az oxid ion képződésének lehetőségével. 
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A N2 kötési energiája és a N2O adszorpciós energiája között inverz korrelációt figyeltem meg. A 

reakciószabadentalpiákat 200-1000 K között az x=4-15 mérettartományban kiszámolva azt 

tapasztaltam, hogy a N2 deszorpciója az x=7 és x>10 méreteknél történik spontán közönséges 

körülmények között. Így a további reakciólépéseket a Cux, x=7, 12 klaszterekre vizsgáltam. 

A CO az adszorpció során először rézatomhoz kötődik az oxidált rézklaszteren, majd további 

lépéseken keresztül alakul ki a CO2 a klaszter felületén. A CO2 is nemkovalens kölcsönhatásokon 

keresztül kötődik a klaszterhez. Az OCO → CO2 átalakulás során a klaszter és a szubsztituens közötti 

töltéstranszfer erősen lecsökken. Végül a CO2 gát nélkül válik le a klaszterről. Ez a lépés 

termodinamikailag is kedvező, már alacsony hőmérsékleten is. 

Az itt bemutatott számítások azt mutatják, hogy a kisméretű rézklaszterek megfelelő katalizátorai 

lehetnek a N2O + CO → N2 + CO2 reakciónak. Az eredményeket más katalizátorok alkalmazásakor 

számított adszorpciós energiákkal és energiagátakkal összevetve, a rézklaszterek esetében a 

reakciógátak a legtöbb esetben kisebbnek, az adszorpciós energiák nagyobbnak bizonyultak [170]- [171]. 

A kisebb klaszterek között (x<10) a Cu7 bizonyult a legígéretesebb katalizátornak, de a nagyobb 

klaszterek közül a Cu12, illetve a termodinamikai analízis alapján a Cu14 alkalmazása még kedvezőbb 

lehet. 
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4.3 A szén-dioxid rézklasztereken történő adszorpciójának hangolása a klaszter méretének, 

töltésének és összetételének változtatásávalS4,S5 

4.3.1 Irodalmi összefoglaló 

Az atmoszférában az üvegházhatású szén-dioxid gáz koncentrációja folyamatosan nő, ami komoly 

problémák forrása [172]. Így a fő cél egyrészt a CO2 emissziójának csökkentése, például megújuló 

energiaforrások alkalmazásával, másrészt a kibocsátott szén-dioxid összegyűjtése és tárolása, vagy 

átalakítása más, hasznos kémiai vegyületté. Az átalakítás történhet termikus, elektrokémiai és 

fotokémiai módszerekkel. A szén-dioxid nagy stabilitása miatt, bár lehet olyan reális körülményeket 

választani, ahol a szén-dioxid redukciója termodinamikai szempontból lejátszódhat, a nagy gátak 

miatt mindenképpen katalizátorra van szükség. 

A CO2 redukció három nagy csoportját különböztethetjük meg, a fotokémiai, az elektrokémiai és a 

termikus redukciót [173]. 

Jól ismert, hogy a rézfelület hatékonyan katalizálja a CO2 elektroredukcióját metanollá és más 

szénhidrogénekké [174]- [175]. Emellett a réz termikus katalizátorként is alkalmazható, a Cu/ZnO/Al2O3 

katalizátort iparban is használják, CO, CO2 és H2 tartalmú szintézisgázból metanolt állítanak elő [176]. 

Az elektrokémiai CO2 redukció rézfelületen a következő mechanizmus szerint megy végbe: első 

lépésként a CO2 a COOH* gyökön keresztül CO* speciesszé redukálódik [177]. Majd a CO* tovább 

redukálódik CHO* formil gyökké, ami a reakció fontos köztiterméke és az átalakulás a reakció 

sebességmeghatározó lépése. A metanol képződéséhez vezető úton a CHO* továbbredukálódik 

CH2O* és CH3O* köztitermékekké. Metán és etilén képződésekor a CO* COH* gyökké redukálódik, 

majd a felületen adszorbeált szénatom hidrogénezésével jutunk el a szénhidrogénekig [178]- [179]. A 

sebességmeghatározó lépés a CO* redukciója, tehát egy olyan katalizátor szükséges, ami az 

adszorbeált CHO*-t stabilizálja a CO* specieszhez képest, így csökkentve a szükséges túlfeszültség 

nagyságát [180]. 

A termikus szén-dioxid hidrogénnel való redukciója három különböző termékhez vezethet: szén-

monoxid köztiterméken keresztül metanol képződéséhez; szénhidrogénekhez; illetve formiát 

köztiterméken keresztül metánhoz és metanolhoz. A reakció első lépése a szén-dioxid megkötődése 

a felületen, majd vagy a szén-dioxid disszociációja történik meg, vagy a stabil formiát köztitermék 

alakul ki [181]. Cu(111) és Cu(211) felületek esetében azt találták, hogy a CO2 a megkötődése után 

szén-monoxidra és oxigénre disszociál [182]. 

A rézfelületen történő CO2-adszorpció vizsgálata azt mutatta, hogy az adszorpciós energia  

Cu(110) > Cu(100) > Cu(111) sorrendben változik, különböző felületeket alkalmazva. A CO2 

disszociációjakor is hasonló sorrendet figyeltek meg [183]. Cu2O(111) felületen tanulmányozva a CO2 
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megkötődését, azt találták, hogy a CO2 lineáris vagy hajlított módban kötődik meg a felületen. Utóbbi 

esetben a felület és a szén-dioxid között jelentős töltéstranszfer alakul ki. A felületi réz vakanciáknak 

nagy szerepük van a CO2 adszorpciójában: a legaktívabb helyek a koordinációsan telítetlen 

rézatomok, így, ha ezeket eltávolítjuk, az az adszorpciós energia csökkenésével jár [184]. 

A rézfelületek és nanorészecskék mellett rézklaszterek katalitikus aktivitását is vizsgálták [185]. Mind 

az elektrokémiai, mind a termikus redukció során a katalitikus aktivitás erős méretfüggését figyelték 

meg [186]. 

Cu(111) és ZnO(0001) felületekre leválasztott, illetve gázfázisú Cu29 klaszter katalitikus aktivitását 

összevetve azt találták, hogy utóbbi katalizálja hatékonyabban a CO2 hidrogénezését metanollá. A 

felületen történő reakció során a formiát és a hidrogénezése a sebességmeghatározó lépés. Az ehhez 

a lépéshez tartozó gát csökken a klaszter alkalmazása során a Cu(111) felületen végbemenő 

reakcióhoz képest, mert a kis koordinációjú rézatomok stabilizálják ezeket az intermediereket [187]. 

Rézfelületre leválasztott rézklaszterek esetében is hasonló aktivitás-növekedést figyeltek meg a 

Cu(111) felület aktivitásához képest [188]. ZnO felületre leválasztott réz nanoklaszterek és 

nanorészecskék katalitikus aktivitása is kiemelkedőnek bizonyult [189]. ZrO2 felületre leválasztott Cu 

nanoklaszter vizsgálata megmutatta, hogy a felület és a klaszter erős kölcsönhatása miatt a két 

rendszer határfelületén nagy valószínűséggel nem megy végbe a reakció. Viszont a határfelület 

környezetében a tiszta rézfelülethez képest az adszorpciós energia növekedését figyelték meg [190]. 

DFT számítások azt mutatták, hogy a Cu4 klaszteren történő CO2 redukció gátja kicsi [8]. A 

rézklasztereken történő CO2 redukció során a CO2-adszorpció erőssége korrelál azzal, hogy a CO2 

disszociációja mennyire könnyen megy végbe a klaszteren, ami a reakció sebességmeghatározó 

lépése [182]. A vizsgált rézfelületek (111), (211) és rézklaszterek (x=13, 15, 19, 55, 79) közül a Cu19 

klaszter katalitikus aktivitása bizonyult a legnagyobbnak, azon disszociálódik legkönnyebben a szén-

dioxid [182]. 

C. Liu és munkatársai azt találták, hogy Cu4 klasztert alumínium-oxid felületre leválasztva jó 

katalitikus aktivitás érhető el, metanol képződik. A katalitikus aktivitás erős méretfüggést mutatott; 

Cu3 klasztert alkalmazva az aktivitás a Cu4-nél tapasztalthoz képest, annak kevesebb, mint 50%-a 

volt [191]. A kis gátmagasság az adszorpció erősségével magyarázható. A klaszter kis koordinációjú 

rézatomjai erős kötést tudnak kialakítani a reagensekkel, ami a katalitikus aktivitás növekedéséhez 

vezet [8]. A rézklaszter és az alumínium-oxid felület szinergikus hatása segíti elő a CO2  

aktiválását [192]. Hasonlóan magas katalitikus aktivitást tudtak elérni vas-oxid felületre leválasztott 

Cu4 klaszterrel [193] és TiO2 felületre leválasztott rézklaszterekkel is [194]- [195]. Utóbbi esetben 

vizsgálták a rézklaszterek méretfüggő tulajdonságait is; a Cu4 klaszter bizonyult ezen felület esetében 

is a legaktívabb katalizátornak. Azt találták, hogy a Cux/TiO2 katalizátor és a CO2 közötti 
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elektrontranszfer segíti elő a szén-dioxid aktiválását. A klasztereken történő CO2-adszorpció erős 

méretfüggését figyelték meg. A Cu7, Cu13 és Cu19 klaszterek közül a Cu13 esetében kötődött a CO2 a 

legerősebben a klaszterhez, sőt, a CO2 disszociációja is végbement [196]. 

A rézklaszterek a CO2 elektrokémiai redukciójában is igen hatékonynak bizonyultak [186]; [197]- [198]. 

Curtiss és munkatársai több átmenetifém aktivitását vizsgálták és megállapították, hogy a  

Co4 < Fe4 < Ni4 < Cu4 < Pt4 sorrendben egyre nagyobb túlfeszültség szükséges a metán CO2-ból való 

képződéséhez [195]. A rézklaszterek kalkogénekkel (O, S, Se) való dópolása során az aktiválási gát 

csökken és a szelektivitás nő a metán irányába; a Cu4S klaszter esetében észlelték a legnagyobb 

katalitikus aktivitást [199]. A Cu5 és Cu20 klaszterek redox viselkedését is vizsgálták [198]. Habár a Cu20 

oxidációja már sokkal enyhébb körülmények között megtörténik, mint a Cu5 klaszteré, a Cu5 oldatban 

sokkal hatékonyabban koordinálja a CO2-t és így kisebb túlfeszültség is elegendő a CO2 

redukciójához. Nemcsak a klaszter mérete, hanem a szerkezete is nagyban befolyásolja a katalitikus 

aktivitását. Bu és munkatársai azt találták, hogy az ikozaéderes rézklaszterek esetében a méret 

csökkenésével nő, viszont a csonkított oktaéderes szerkezetű klasztereknél a méret csökkentésével 

csökken a katalitikus aktivitás. A klaszterek szerkezete azt is befolyásolja, hogy milyen termék 

keletkezik a reakció során [186]. 

A klaszterek összetétele is erősen befolyásolja katalitikus aktivitásukat. Cu4-xPtx (x=0-4) klasztereken 

történő CO2-adszorpciót vizsgáltak DFT számítások segítségével [200]. A szén-dioxid hajlított 

formában kötődik meg a klaszteren, viszonylag nagy adszorpciós energiával (Eads=-78-158 kJ/mol). 

Ezt a klaszter és a szén-dioxid között fellépő töltéstranszferrel magyarázták. Ni- vagy Pd-dópolt Cu4 

klasztereket alkalmazva is magasabb adszorpciós energiát értek el, mert a dópolóatom növeli a 

klaszter és a szén-dioxid közötti töltéstranszfert [201]. A négyatomos cirkónium-dópolt rézklaszter 

szintén aktívnak mutatkozott a CO2 redukciójában. A katalitikus aktivitás és a HOMO-LUMO pályák 

közötti energiakülönbség, illetve az adszorbeált CO2 molekula töltése között összefüggést fedeztek 

fel [202]. A rézklaszter kobalttal való dópolása során az adszorpciós energia és a CO2 bekötődési 

helyének és módjának a klaszterméret- és összetételfüggését tapasztalták [203]. Nikkelatommal dópolt 

rézklasztereken történő CO2-adszorpciót is vizsgáltak. Az eredmények alapján megállapítható, hogy 

az összetétel és a szerkezet, illetve az adszorpció során végbemenő szerkezeti relaxáció befolyásolja 

a szén-dioxid megkötődését a klaszteren [204]. 

Mivel az irodalmi eredmények azt mutatták, hogy a Cu4 klaszter jól katalizálja a CO2 metanollá 

alakításának folyamatát, Szalay Máté, témavezetésemmel, TDK munkája során meghatározta a  

Cu4-katalizált reakció mechanizmusát (Függelék, 37. ábra). A számítások azt mutatták, hogy a szén-

dioxid igen gyengén (~ -20 kJ/mol) kötődik a klaszterhez; az első lépés a hidrogén disszociatív 
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adszorpciója a klaszteren, majd ezután köt meg a CO2 a klaszter felületén. Viszont az így kapott 

reakcióutat végigszámolva egy igen stabil formiát-réz adduktot kapunk, melyből a hangyasav 

keletkezéséhez nagy aktiválási gáton keresztül vezet az út. A CO2 rézklaszteren való adszorpciós 

energiájának növelésével kedvezőbbé válhat egy másik reakcióút, mellyel a CO2 redukciója 

hangyasavvá vagy metanollá kedvezőbbé válhat a rézklaszterekkel történő katalízis során. 

A klaszterek katalitikus aktivitása hangolható többek között a klaszterek méretével, töltésével és 

összetételével, így munkám során a CO2 adszorpciójának méret- és töltésfüggését vizsgáltam 

rézklasztereken az x=4-15 mérettartományban. Emellett a csoportban szisztematikusan vizsgáltuk a 

dópolás hatását a Cu4 klaszter katalitikus aktivitására. Az átmenetifémek első sorának atomjainak, 

tehát a Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, és Zn atomok hatását vizsgáltuk a CO2 adszorpcióra, illetve 

aktivációra a Cu3X klaszteren. Ezeknek a számításoknak a nagy részét Szalay Máté végezte, én a  

Cr- és Mn-dópolt rendszerek számításában vettem részt, így ezeket az eredményeket mutatom be 

részletesebben doktori értekezésemben. Összehasonlítás céljából összefoglalom a többi 

dópolóatommal kapott eredményeket is. 

4.3.2 Alkalmazott módszerek 

A semleges rézklaszterek geometriáit a [166]-os referencia alapján építettem meg, míg az anionos és 

kationos rézklaszterek szerkezeteinél a [205]-ös referenciában található izomerek közül minden 

esetben a három legstabilabbat optimáltam újra BP86/LANL2DZ szinten és választottam ki közülük 

a legstabilabbat. A legstabilabbnak talált geometriák megegyeztek a [206]-os referenciában talált 

legstabilabb Cu+
4-10 klaszter kationokkal, ahol kísérleti és számított IR spektrumok alapján határozták 

meg a legstabilabb kationos rézklaszter szerkezeteket. A kezdeti klaszter–CO2 geometriákat 

szisztematikusan generáltam le úgy, hogy a szén-dioxidot minden lehetséges módon hozzákötöttem 

a klaszter különböző atomjaihoz, illetve kötéseihez π és di-σ módban. Az optimálást 

BP86/LANL2DZ szinten [94]- [95] végeztem, majd az optimált geometrián egy pontosabb módszerrel, 

TPSSh-D3/def2-TZVP szinten [26]; [104]; [112] energiaszámításokat végeztem. A (75,302)-es integráló 

rácsot használtam minden esetben. A báziskészlet szuperpozíciós hibát (BSSE) a counterpoise 

módszerrel kompenzáltam [115]- [116]. Minden esetben rezgési analízist végeztem az optimálás után, 

illetve a hullámfüggvény stabilitását is vizsgáltam. A klaszterek stabilitását a teljes atomizációs 

energia alapján határoztam meg, amit a következőképpen definiáltam:  

Etae = -[E(Cux
-/0/+) – (x-1)∙E(Cu0) – E(Cu-/0/+)] / x. A klaszter és a CO2 közötti kölcsönhatás erősségét 

az adszorpciós energia segítségével határozom meg, a következő egyenlet szerint:  

Eads = E(Cux-CO2) – E(Cux) – E(CO2). 



72 

 

A dópolt klaszterek legstabilabb izomerének meghatározásához elsőként megépítettük az összes 

lehetséges klasztergeometriát, majd TPSSh/def2-TZVP szinten – ami a rézklaszterek katalitikus 

aktivitásának leírására a 4.2 alfejezetben, illetve a módszertesztelés alapján erre a reakcióra is 

megfelelőnek bizonyult – optimáltuk azokat. Több lehetséges multiplicitást is megvizsgáltunk (1 és 

8 között), hogy megtaláljuk a legstabilabbat. A CO2 adduktok szerkezetének meghatározásához a 

szén-dioxidot szisztematikusan, minden lehetséges módon a klaszterhez kötöttük és optimáltuk 

ezeket a kezdeti geometriákat. Majd az optimált geometrián TPSSh-D3/def2-TZVP szinten energiát 

számoltunk, melyből meghatároztuk a CO2 adszorpciós energiáját, a következő egyenlet szerint:  

Eads = E(Cu3X-CO2) – E(Cu3X) – E(CO2). A (75,302)-es integráló rácsot használtuk minden esetben. 

A báziskészlet szuperpozíciós hibát (BSSE) a counterpoise módszerrel kompenzáltuk  [115]- [116]. Ebben 

a munkában is minden esetben rezgési analízist végeztünk az optimálás után, illetve a 

hullámfüggvény stabilitását is vizsgáltuk. Az átmeneti állapotokból kiindulva IRC (intrinsic reaction 

coordinate; belső reakciókoordináta) számításokat végeztünk [159]-[160]. A DFT számításokhoz a Q-

Chem programcsomagot használtuk [113]. 

A kémiai kötéseket a dópolt és dópolatlan klaszterek esetében is az NBO-analízisben foglalt 

természetes töltésekkel és Wiberg kötésindexekkel analizáltuk [118]- [119]. Emellett a nemkovalens 

kölcsönhatásokat az energiafelbontás- és töltéstranszfer-analízis alapján [45], míg a pálya-pálya 

kölcsönhatásokat a kiegészítő betöltött-virtuális pályapárok (COVPs) segítségével vizsgáltuk [46]. 

A molekulákat a PyMol program [120] segítségével ábrázoltam, míg a Kohn-Sham és a COVP pályák 

megjelenítéséhez az IQmol-t [121] használtam. 

4.3.3 Eredmények és kiértékelésük 

4.3.3.1 Módszertesztelés 

A módszertesztelés során különböző kétféle Cu4-CO2 adduktokon vizsgáltam az egyes módszerek 

pontosságát, CCSD(T)/def2-QZVPPD [105]; [151];  [207] referenciát használva. A módszertesztelés során 

23 különböző DFT funkcionált, ötféle diszperziókorrekciót és a bázis konvergenciáját teszteltem. 

Mivel a Cu4 esetében a két legstabilabb izomer energiája közel áll egymáshoz, így kétféle addukton 

végeztem a tesztelést, az egyik esetben a CO2 lineárisan, a másik esetben hajlítva kötődött meg a 

klaszteren. Az 5. táblázatban foglaltam össze a Cu4 klaszterekre a külöböző DFT módszereknek a 

CCSD(T) referenciától való eltéréseit.  

Látható, hogy a funkcionálok többsége a lineáris kötődés esetében pontosnak bizonyult. Viszont 

amikor a CO2 híd helyzetben kötődik a klaszterhez, a különböző funkcionálokkal számított 

adszorpciós energiákban nagyobb eltérések mutatkoztak. A PBE-D3, a PBEsol, az mBEEF és a 

SCAN esetében a CC referenciától való eltérés nagyobb, mint 30 kJ/mol. Általánosságban 
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elmondható, hogy a GGA és a meta-GGA funkcionálokkal kaptam kevésbé pontos eredményeket, 

míg a távolságszeparált hibrid GGA-k esetében a legpontosabbakat. A tesztelt hibrid GGA és hibrid 

meta-GGA funkcionálokkal a referenciamódszertől való eltérés 10 kJ/mol körüli volt. 

A lineárisan kötött izomereknél a távolságszeparált hibrid GGA funkcionálok szintén pontos 

eredményeket adtak, emellett a tesztelt távolságszeparált hibrid meta-GGA és meglepetésre a GGA 

funkcionálok használatával is pontos eredményeket kaptam. A meta-GGA funkcionálok adták 

ezekben az esetekben is a legpontatlanabb eredményeket. A hibrid GGA és a hibrid meta-GGA 

funkcionálok esetében a referenciától való eltérés 4-12 kJ/mol közötti volt. 

A különböző diszperziókorrekciók hasonló eredményeket adtak, a DFT-D2 kissé pontatlanabbnak 

bizonyult a többinél (Függelék, 11. táblázat). A bázisok tesztelése megmutatta, hogy a legkisebb,  

def2-SVP bázis igen pontatlan eredményt ad a def2-QZVPPD bázishoz viszonyítva (Függelék,  

12. táblázat). Viszont a def2-TZVP bázis már pontosnak bizonyult, az anionos addukt esetében sem 

volt nagy szerepe a diffúz függvények használatának, így ezt a bázist használtam a továbbiakban. 

Szalay Máté a dópolt klaszterek számításához végzett módszertesztelése során a  

TPSSh-D3/def2-TZVP módszert találta a legpontosabbnak [208]. Mivel ez a módszer a Cu4-CO2 

adduktok adszorpciós energiáját is elég jól írja le (maximum 10 kJ/mol a referenciától való eltérés), 

ezért az eredmények összehasonlíthatósága érdekében az értekezésben az ezzel a módszerrel 

számított eredményeket tüntetem fel. 
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5. táblázat: Cu4 klasztereken a CO2 adszorpciós energiájának a referenciától való eltérése. Mivel a 

két legstabilabb izomer energiája közel áll egymáshoz, így kétféle addukton végeztem a tesztelést, az 

egyik esetben a CO2 lineárisan, a másikban hajlítva kötődött meg a klaszteren. A könnyebb 

átláthatóság érdekében az 5 kJ/mol és az alatti eltéréseket zölddel, a 11-29 kJ/mol közöttieket 

sárgával, a 30 kJ/mol és felettieket piros színnel jelöltem. A funkcionálok tesztelését def2-TZVP 

bázissal végeztem el. 

Funkcionálok 
Cu4 

(CCSD(T)) 

GGA 

BP86 5 -17 

PW91 -1 -26 

BEEF-vdW 9 -4 

PBE 2 -22 

PBE-D3 -4 -31 

revPBE 5 -19 

PBEsol -9 -45 

hibrid GGA B3LYP 8 10 

távolságszeparált 

hibrid GGA 

CAM-B3LYP 1 5 

rCAM-B3LYP -8 -2 

LRC-ωPBE 5 -2 

ωB97X-D 2 11 

HSE-HJS 5 3 

ωB97X-V 1 3 

meta-GGA 

mBEEF -1 -30 

M11-L 15 10 

SCAN -11 -44 

B97M-rV -5 -13 

oTPSS 10 13 

hibrid meta-GGA 
TPSSh 5 -10 

MN15 -7 9 

távolságszeparált 

hibrid meta-GGA 

M11 6 -15 

ωM06-D3 -3 11 

ωB97M-V 2 9 

4.3.3.2 A csupasz Cux
-/0/+ klaszterek optimált szerkezete 

A legstabilabb semleges, kationos és anionos rézklaszterek optimált szerkezetei a 27. ábrán láthatók. 

A különböző töltésállapotok között a legnagyobb különbséget az jelenti, hogy melyik méretnél jelenik 

meg a 2D-3D átmenet. Látható, hogy a kationos klasztereknél következik be ez legelőször, már a 

Cu5
+ szerkezete háromdimenziós. Az anionos klaszterek esetében a Cu6

- a legkisebb klaszter, ahol a 

3D-s szerkezet stabilabb a 2D-s izomernél, a két izomer között 62 kJ/mol az energiakülönbség. A 

semleges klasztereknél történik a legkésőbb a 2D-3D átmenet, x=7-nél. A nagyobb méreteknél a 

legstabilabb semleges és a kationos klaszterek szerkezete ugyanaz, az anionos klaszterek esetében 

néhány méretnél – Cu7, Cu9, Cu11 – látható különbség. A teljes atomizációs energia mind a semleges, 

mind a töltött klaszterek esetében nő a klaszterméret növelésével (Függelék, 38. ábra). Adott 

klaszterméretet tekintve a kationos klaszter teljes atomizációs energiája a legnagyobb, majd az 

anionos klasztereké, és végül a semlegeseké. 
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28. ábra: A semleges, kationos és anionos Cux klaszterek (x=4-14) optimált energetikailag 

legstabilabb szerkezetei (módszer: BP86/LANL2DZ) 

4.3.3.3 CO2-adszorpció a Cux
-/0/+ klasztereken 

Az energetikailag legstabilabb (azaz adott összetétel és töltésállapotú szerkezetek közül a legkisebb 

energiával rendelkező) Cux
-/0/+-CO2 adduktok optimált szerkezetei a 28. ábrán láthatók. A szén-dioxid 

háromféle kötődési módot alakít ki a rézklasztereken: 

(i) lineáris kötődési módban a CO2 az egyik oxigén atomjával kötődik a klaszter egy 

rézatomjához 

(ii) a CO2 meghajlítva, gyűrűs szerkezetben kötődik a klaszterhez. Ebben az esetben a CO2 

egy oxigén és a szénatomja kötődik a klaszter két szomszédos rézatomjához. 

(iii) a CO2 gyenge fiziszorpciója a klaszteren 

A kationos klaszterek esetében a CO2 mindig az (i) módban kötődik a klaszterhez, a semleges 

klasztereknél (i)-es, (ii)-es és (iii)-as kötődési mód is stabil adduktokat eredményez, míg a 

legstabilabb anionos klaszterek esetében a CO2 csak meghajlítva kötődik a rézklaszterhez. 
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29. ábra: Az energetikailag legstabilabb Cux
-/0/+-CO2 adduktok optimált szerkezetei. A semleges 

klaszterek esetében több kis energiájú izomert találtam, ezekben az esetekben a legstabilabb 

addukthoz viszonyított relatív energiákat is feltüntettem. (módszer:  

TPSSh-D3/def2-TZVP//BP86/LANL2DZ) 

A CO2 molekula kötődési helye az FMO-k alapján előrejelezhető. A semleges és a kationos klaszterek 

esetében a CO2 olyan kis koordinációjú rézatomhoz kötődik, amely atomok bázisfüggvényei nagyobb 

mértékben járulnak hozzá a LUMO-hoz, míg az anionoknál a HOMO (vagy a SOMO) mutatja az 

adszorpció helyét. Egy reprezentatív példán, a Cu9 klaszteren a 30. ábra mutatja be a fent 

összefoglaltakat. 
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30. ábra: A legstabilabb optimált Cu9
-/0/+-CO2 szerkezetek és a csupasz Cu9

-/0/+ klaszterek LUMO, 

illetve HOMO pályái és természetes töltései. (módszer: TPSSh-D3/def2-TZVP) 

Az FMO-k mellett a klaszter atomjainak töltése is befolyásolja az adszorpció helyét. Azokban az 

esetekben, ahol a CO2 meghajlítva, gyűrű alakban kötődik a klaszterhez (anionoknál és néhány 

semleges esetben) a CO2 kis koordinációs számú atomhoz kötődik. A klaszterrel kötést kialakító 

oxigénatom az egyik legkevésbé negatív töltésű rézatomhoz kötődik, míg a szénatom az egyik 

legnegatívabb rézatomhoz (30. ábra). A kisebb klasztereknél a klaszteren belül a töltésszétválás kicsi, 

ezekben az esetekben nem mindig a legpozitívabb, illetve legnegatívabb rézatomhoz történik a 

kötődés. Az adszorpció során az adott rézatom töltése mindig jóval pozitívabb lesz, mint eredetileg 

volt, mivel a CO2 elszívja a réz elektronjait. Emellett – ahogy a 6. táblázatban a Cu6
0-CO2 és a  

Cu9
0/+/--CO2 reprezentatív példáin bemutatva látszik – a szénatom töltése lecsökken és a 

rézklaszterhez kötődő oxigénatom töltése pedig még negatívabb lesz. A klaszteren jelentős 

töltésszétválás alakul ki és a klaszterhez kötődő CO2-on kb. 0,7 a.u. töltés koncentrálódik. A Cu-C 

kötés Wiberg indexe 0,3-0,5 közötti, míg a Cu-O-é ennél kisebb, 0,1 körüli minden esetben, tehát a 

kötések kovalens karaktere kicsi.  

Láthattuk, hogy a kationos – és bizonyos esetekben a semleges klaszterekhez – is a szén-dioxid 

lineárisan, az egyik oxigénatomjával kötődik. Ebben az esetben a szén-dioxid ahhoz a rézatomhoz 

fog kötődni, aminek a töltése a legpozitívabb (30. ábra). Emellett természetesen a rézatom 

koordinációs száma is befolyásolja a kötődés helyét. A töltésszétválás a kationos klaszterek esetében 

már a kisebb klasztereknél is nagyobb, mint az anionoknál. Az adszorpció során a töltésszétválás a 
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klaszteren belül megnő, az adott rézatom töltése ebben az esetben is pozitívabb lesz, viszont nem 

olyan mértékben, mint a híd helyzetű kötődési módnál. Az addukt atomjainak töltései és Wiberg 

kötésindexei igen kissé térnek el a klaszter és a CO2 atomjainak természetes töltésétől és 

kötésindexétől. A Cu-O kötés Wiberg kötésindexe itt is 0,1 körüli, tehát a kialakult kötés rendje a 

kötődési módtól független. 

6. táblázat: A CO2 atomjainak természetes töltése és Wiberg kötésindexe, illetve a Cu-O és Cu-C 

kötésindexek a Cu6
0 és a Cu9

0/+/- példáján. (módszer: TPSSh-D3/def2-TZVP) 

 CO2  Cu6
0-CO2 Cu9

0-CO2 Cu9
+-CO2 Cu9

--CO2 

Természetes 

töltés 

     

C 0,96 0,99 0,51 1,02 0,54 

O1 -0,48 -0,44 -0,73 -0,39 -0,61 

O2 -0,48 -0,56 -0,51 -0,61 -0,80 

Wiberg 

kötésindex 

     

C-O1 1,96 1,96 1,41 2,02 1,67 

C-O2 1,96 1,79 1,70 1,73 1,35 

O1-O2 0,32 0,30 0,20 0,30 0,19 

Cu-O - 0,05 0,11 0,07 0,13 

Cu-C - 0,03 0,32 0,02 0,57 

A 30. ábrán jól látszik a CO2 adszorpciójának erős méret- és töltésfüggése a semleges, anionos és 

kationos rézklasztereken. Látható, hogy minden esetben a semleges klaszter esetében a legkisebb az 

adszorpciós energia. Ezeknél a klasztereknél a kötés x=5 és 9 esetében a legerősebb, illetve a méret 

függvényében x=11-nél lokális minimum látható. A legnagyobb adszorpciós energia -38 kJ/mol, a 

legkisebb -2 kJ/mol. A páratlan atomszámú klaszterek esetében a nagyon eltérő adszorpciós 

energiákra magyarázatot adhat a CO2 kötődési módjának különbözősége. x=5, 9, 11-nél a CO2 híd 

helyzetben, gyűrűt kialakítva kötődik a klaszterhez a legstabilabb izomer esetében, míg x=7, 13-nál 

lineárisan. 

A kationos klaszterek esetében a méret növelésével enyhén csökkenő tendenciát figyelhetünk meg az 

adszorpciós energia nagyságában. Ez azzal magyarázható, hogy ahogy a méret nő, úgy a pozitív töltés 

egyre jobban szétoszlik a klaszteren és így a megnövekedett töltéstranszfer hatása kevésbé 

érvényesül. Az adszorpciós energia itt -20 és -52 kJ/mol között változik. 

A legnagyobb méretfüggés és a legerőteljesebb páros-páratlan atomszámú klaszterek közötti 

váltakozás az anionos klasztereknél látható. Itt a Cu5
- és a Cu13

- klaszterek esetében viszonylag nagy 

az adszorpciós energia, a többi páratlan atomszámú anionos klaszterhez viszonyítva. Az adszorpciós 

energia -12 és -73 kJ/mol között változik, a Cu7 esetében a legkisebb, a Cu5-nél és a Cu8-nál a 

legnagyobb. 
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A semleges, kationos és az anionos esetben is az ötatomos Cu5
-/0/+ klaszterhez kötődik a legerősebben 

a szén-dioxid – bár a különböző töltésű klaszterek között nagy a különbség az adszorpciós energiában: 

-38, -52 és -73 kJ/mol a semleges, kationos és anionos klaszterekre. 

 

31. ábra: A CO2 adszorpciós energiája a Cux
-/0/+ (x=4-14) klasztereken  

(módszer: TPSSh-D3/def2-TZVP) 

A természetes töltések és Wiberg kötésindexek analízise világosan megmutatta, hogy a klaszter és a 

CO2 között létrejövő kötés kovalens karaktere igen kicsi. A fragmensek között fellépő nemkovalens 

kölcsönhatások és töltéstranszfer tovább vizsgálható az EDA-analízis segítségével. Így az 

adszorpciós energia felbontható az ún. befagyasztott (frozen), polarizációs, töltéstranszfer, 

diszperziós és relaxációs tagokra a 3.1.5 és a 4.1.3.5 alfejezetekben foglaltak alapján (32. ábra). 

A semleges klaszterek esetében ott, ahol a szén-dioxid híd helyzetben kötődik a klaszterhez, minden 

energiatag abszolút értéke magasabb, mint a lineáris kötődés esetében. A befagyasztott és a 

töltéstranszfer tag hozzájárulása a legnagyobb a teljes adszorpciós energiához és ezek az ellentétes 

előjelű tagok hasonló trendet mutatnak. A relaxációs és a polarizációs tagok szintén hasonló trendet 

mutatnak, így kompenzálják egymást. Bár ezek a tagok hasonló trendet mutatnak, értékeik nem 

egyeznek meg teljesen, ez eredményezi az adszorpciós energia méretfüggését. A diszperziós tag 

méretfüggése kicsi. 

A kationos klasztereknél a polarizációs tag hozzájárulása a legnagyobb a teljes adszorpciós 

energiához és az értékek erősen méretfüggők. A befagyasztott tag méretfüggése és hozzájárulása 

kicsit kisebb, viszont szintén erősen változik a méret függvényében. A töltéstranszfer, a diszperziós 
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és a relaxációs tagok szinte konstansok. Így főként a polarizációs és a befagyasztott tagok különbsége 

határozza meg a méretfüggést a kationos klasztereken történő CO2 adszorpció esetében. 

Az anionos esetben az energiafelbontásban szereplő tagok hasonló tendenciát mutatnak, viszont 

néhány méret esetében nagyobb eltérés tapasztalható a tagok által mutatott trendekben (pl. x=8-nál a 

polarizációs tagban, x=10-nél a töltés transzfer tagban). Ez adja az anionos klaszterek esetében az 

adszorpciós energia nagymértékű méretfüggését. A diszperziós tag ebben a mérettartományban közel 

konstans. Az adszorpciós energiát legjobban a töltéstranszfer és a befagyasztott tag befolyásolja. 

Mivel a CO2 meghajlítva kötődik a klaszterhez, a relaxációs energia is nagy minden esetben.  

Az energiafelbontás-analízis a töltéstranszfer nagy jelentőségét mutatja a kölcsönhatás kialakulása 

során, különösen a semleges és az anionos rendszerek esetében. Itt a töltéstranszfer az egyik fragmens 

betöltött lokalizált pályájáról történő elektron donálást jelenti meg, a másik fragmens betöltetlen 

lokalizált pályájára. A kiszámított kiegészítő betöltött–virtuális pályapárok (COVPs) reprezentálják a 

fragmenseknek azon betöltött és betöltetlen pályáit, ahol a donálás és a visszadonálás történik.  

A 33. ábra mutatja néhány kiválasztott rendszer esetében ezeket a fő pályapárokat. Látható, hogy 

minden esetben két fő pályapárt határozhatunk meg. A donálás a szén-dioxid π pályájáról a réz s és d 

pályájára történik, míg a visszadonálásban a klaszter s és d pályái és a szén-dioxid π* pályája vesz 

részt. Híd helyzetű kötődés esetén a klaszter s pályája jobban belevonódik a visszadonálásba, a 

lineáris kötődésű addukthoz képest. Itt is látható, hogy a kötődési mód határozza meg elsősorban a 

COVP pályák alakját. 
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32. ábra: A CO2 adszorpciós energiájának felbontása az EDA alapján a semleges (a), kationos (b) és 

anionos (c) klaszterek esetében. A semleges klaszterek esetében minden klaszterméretnél a 

legstabilabb izomer értékeit ábrázoltam. A teli és az üres szimbólumok mutatják azokat a tagokat, 

amiknek pozitív, illetve negatív a hozzájárulásuk a teljes adszorpciós energiához. (módszer:  

TPSSh-D3/def2-TZVP) 
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33. ábra: Betöltött-virtuális pályapárok a Cu6
0-CO2, Cu9

0-CO2, Cu9
+-CO2, Cu9

--CO2 adduktok 

példáján bemutatva (módszer: TPSSh-D3/def2-TZVP) 

4.3.3.4 A dópolt klaszterek szerkezete 

A fémklaszterek a töltés és a méret változtatásán túl az összetétellel is hangolhatók, így vizsgáltuk az 

összetétel hatását a CO2 kötődési módjára, illetve az adszorpciós energiára. 

A legstabilabb Cu3X és Cu3X-CO2 (X=Cr, Mn, Cu) szerkezetek a 33. ábrán láthatók. 

A csupasz klaszter mindegyik Cu3X rendszernél, így a Cu3Cr és a Cu3Mn esetében is kétdimenziós, 

rombusz alakú, a dópolóatom a rövidebb oldal egyik rézatomját helyettesíti. A PSM modell alapján 

ennek a szerkezetnek a kialakulása a kedvezőbb, mivel a klaszternek részlegesen betöltött P pályája 

van – dópolóatomtól függően 1S2P2-5 – ami a tetraéderes szerkezet torzulását vonja maga után. A 

dópolóatomok helyzete azzal magyarázható, hogy a réz a 3d atomi pályáiról elektront donál a 

dópolatomok részlegesen töltött 3d vegyérték pályáira, amihez egy nagy koordinációjú helyre való 

beépülés a legkedvezőbb. A Cu-X kötés erőssége függ a dópolóatomtól, a korai átmeneti fémek 

esetében nagyobb a kötésindex, míg a Mn és a Zn esetében kisebb. A klaszterek teljes atomizációs 

energiája – a Zn kivételével – hasonló a dópolatlan Cu4 klaszteréhez. A dópolt klaszterek közül a 

króm és a mangán dópolt rézklaszterek esetében a legnagyobb a multiplicitás; 6, illetve 7. 
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34. ábra: A Cu3X klaszterek (X=Cr, Mn, Cu), azok LUMO-ja és a különböző Cu3X-CO2 adduktok 

legstabilabb optimált szerkezetei. A reakcióenergiákat és a disszociált szerkezethez vezető energiagát 

nagyságát kJ/mol-ban adtam meg. (módszer: TPSSh-D3/def2-TZVP) 

4.3.3.5 CO2-adszorpció és aktiváció a dópolt rézklasztereken 

A Cu3X-CO2 adduktok szerkezeteit tekintve, mindkét esetben a CO2 lineárisan, fiziszorpcióval, gát 

nélkül kötődik meg a klaszteren, a Cu3Mn klaszteren a CO2 adszorpciós energiája -13 kJ/mol, míg 

krómot használva -37 kJ/mol (34. ábra). A dópolatlan Cu4 esetében az adszorpciós energia -26 kJ/mol, 

tehát ezen két dópolóatommal való dópolás csak kismértékben változtatja meg az adszorpciós 

energiát. A CO2 a klaszter azon atomjához kötődik, amely atomok bázisfüggvényei nagyobb 

mértékben járulnak hozzá a LUMO-hoz. A dópolt klasztereknél a kevésbé elektronegatív 

dópolóatomhoz kötve egy polárisabb kötés alakul ki a klaszter és a CO2 között. Az adduktok 

multiplicitása a klaszterekéhoz hasonlóan 6, illetve 7. A stabilabb, híd helyzetben kötött CO2 

izomerhez (Eads= -67 kJ/mol, illetve -41 kJ/mol) egy kis – a Cr esetében kb. 2 kJ/mol-os, a Mn 

esetében 20 kJ/mol-os – aktiválási gát vezet. Ezeknél a szerkezeteknél a dópolatlan esethez képest – 

ahol a reakcióenergia ebben a lépésben -28 kJ/mol – jóval stabilabb komplexhez jutunk a C-O kötés 

aktiválásával. A disszociációhoz vezető út aktiválási gátja a dópolt esetekben 126 kJ/mol, illetve  
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106 kJ/mol, míg a Cu4-nél ennél jóval magasabb, 185 kJ/mol. A legstabilabb izomerhez vezető 

reakció energiája is hasonló a két esetben, -89 kJ/mol, illetve -85 kJ/mol. A Cu4-nél ebben a 

reakciólépésben is csak kismértékben változik a reakcióenergia, -28 kJ/mol-ról -32 kJ/mol-ra. Tehát 

míg a Cr- és Mn-dópolt klasztereknél a CO2 disszociációjával jelentősen stabilabb komplexhez 

jutottunk, a Cu4-nél nem látható számottevő stabilitásbeli különbség az adduktok között. A viszonylag 

kis adszorpciós energia a mangán esetében azzal magyarázható, hogy a klaszter és a szén-dioxid 

HOMO és LUMO pályái közötti energiakülönbség viszonylag nagy, illetve kicsi az átlapolás a  

határ-molekulapályák között. A króm esetében nagyobb az átlapolás, viszont a dópolóatom nagyobb 

elektronegativitása miatt az O-Cr kötés kevésbé polarizált, ez vezet a viszonylag kis adszorpciós 

energiához és a nagyobb aktiválási gáthoz.  

A többi vizsgált átmenetifém-atommal dópolt klasztert tekintve azt láthatjuk, hogy korai 

átmenetifémeket alkalmazva (Sc, Ti, V) jóval nagyobb növekedés érhető el a reakcióenergiában  

(-160 – -260 kJ/mol), illetve a CO2 disszociációjához vezető energiagát nagysága is lecsökken,  

37-73 kJ/mol-ra (7. táblázat).  

7. táblázat: A Cu3X klaszterek különböző CO2 adduktjainak reakcióenergiája és a CO2 

disszociációjához tartozó gátmagasság kJ/mol-ban. A dópolóatomok mellett felső indexben jelöltem 

a klaszterek legstabilabb multiplicitásait. (módszer: TPSSh-D3/def2-TZVP) 

X 
Eadsz (gát nélkül 

kötődő) 

Eadsz (nem 

disszociált) 
Eadsz (legstabilabb) Egát 

Sc1 -210 -210 -264 37 

Ti4 -129 -129 -202 67 

V5 -106 -106 -162 73 

Cr6 -37 -67 -89 126 

Mn7 -13 -41 -85 106 

Fe4 -92 -92 -121 117 

Co3 -63 -63 -63 - 

Ni2 -68 -68 -68 - 

Cu1 -26 -28 -32 185 

Zn2 -7 6 -26 115 
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Az összes vizsgált dópolóatomot tekintve, a Sc-, Ti- és V-dópolt klaszterek tűnnek a 

legígéretesebbnek, a dópolóatomok nem túl nagy elektronegativitása, a HOMO-LUMO pályák 

közötti kis energiakülönbségnek és a határ-molekulapályák nagy átlapolásának köszönhetően. 

Viszont fontos megemlíteni, hogy bár ezekben az esetekben a CO2 disszociációja könnyen 

végbemegy, a katalizátor regenerálása (a CO deszorpciója utána az oxidált klaszter hidrogénnel 

történő redukálása) nehézségekbe ütközhet. A késői átmeneti fémeket alkalmazva (Cu, Zn) a 

probléma fordított. Az átmeneti fémek első sorának középső atomjai – tehát a Mn és a Cr – jelenthetik 

a kompromisszumot. 

4.3.4 Összefoglalás 

Ebben a kutatásban a CO2 redukciójának első lépését, a CO2 adszorpcióját vizsgáltam semleges, 

kationos és anionos rézklasztereken, az x=4-14 mérettartományban. Emellett a négyatomos 

klaszterek esetében a csoportban vizsgáltuk az átmenetifémekkel való dópolás hatását a CO2 

adszorpciós energiájára, illetve aktiválására. 

Megállapítható, hogy a klaszter töltése, mérete és összetétele befolyásolja a CO2 megkötődésének 

erősségét a klaszteren. 

A különböző töltésű és méretű rézklasztereken háromféle kötődési mód valósul meg: lineáris, hajlított 

és gyenge fiziszorpció. Az anionos klasztereken minden esetben hajlítva kötődik meg a CO2, míg a 

kationosokon lineárisan. A semleges klasztereknél mindhárom kötődési mód előfordulhat, ezek 

között az izomerek között az energiakülönbség kicsi. A kötődés helyét az FMO-k helyzete és a 

klaszter atomjainak töltése határozza meg. A semleges és anionos klasztereknél a LUMO, míg a 

klaszter kationoknál a HOMO (vagy SOMO) lebernyegének helyzete indikálja az adszorpció helyét. 

Emellett a hajlított módban való kötődés során az oxigén az egyik legkevésbé negatív, míg a szén az 

egyik legjobban negatív rézatomhoz kötődik. A lineáris kötődési módban az oxigén ahhoz a 

rézatomhoz kötődik, melynek töltése a legpozitívabb. Az adszorpció során kialakult kötések Wiberg 

kötésindexe kicsi, ami a kötés kis kovalens karakterére utal.  

A CO2 adszorpciójának energiája erősen töltés- és méretfüggő. A legnagyobb méretfüggést az anionos 

klasztereknél tapasztaltam, itt az adszorpciós energia -12 – -73 kJ/mol között változik, míg a semleges 

esetben -2 – -38 kJ/mol és a kationoknál -20 – -52 kJ/mol között. Bármely töltésű klasztert tekintve 

a Cu5-höz kötődik legerősebben a CO2. Mivel az NBO-analízis azt mutatta, hogy a CO2 és a klaszter 

között nemkovalens kölcsönhatások és töltéstranszfer alakul ki, az adszorpciós energiát felbontottam 

különböző kölcsönhatási tagokra. Az eredmények azt mutatták, hogy a semleges és az anionos 

esetben a befagyasztott és töltéstranszfer tagok, míg a kationos klasztereknél a befagyasztott és 

polarizációs tagok hozzájárulása a legnagyobb az adszorpciós energiához. 
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A dópolás hatásának vizsgálata során megállapítottam, hogy a többi vizsgált dópolt klaszterhez 

hasonlóan, a Cu3Cr és a Cu3Mn klaszterek is rombusz alakúak, a dópolóatom a rövidebb oldal egy 

rézatomát helyettesíti. A szerkezet a PSM modellel magyarázható. Mind a két esetben a CO2 a gát 

nélküli adszorpció során lineárisan kötődik meg a klasztereken. A stabilabb, híd helyzetben megkötött 

CO2 addukthoz egy kisebb gát vezet, majd a CO2 disszociációjához egy kb. 100-130 kJ/mol-os 

nagyobb energiagát tartozik. A disszociációs energia kb. -90 kJ/mol mindkét esetben. A dópolatlan 

rézklaszterhez viszonyítva a reakcióenergia kissé megnő és a disszociációhoz vezető energiagátak 

magassága lecsökken. A csoportban végzett további számítások viszont megmutatták, hogy Sc, Ti 

vagy V dópolóatomokat alkalmazva sokkal jobb eredményt érünk el. Ezekben az esetekben  

-160 – -260 kJ/mol közötti a disszociációs energia, a disszociációhoz vezető gát nagysága pedig 

kisebb, 37-73 kJ/mol. Ez a dópolóatomok nem túl nagy elektronegativitásának, a kis HOMO-LUMO 

pályák közötti energiakülönbségeknek és a határ-molekulapályák nagymértékű átlapolásának 

köszönhető. 
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5 Összefoglalás 

A doktori értekezésben leírt eredményeket az alábbi tézispontokban foglalom össze: 

1. Megállapítottam, hogy a propén aranyklaszteren való adszorpciójának erőssége hangolható a 

klaszter méretével, töltésével és összetételével. A klaszter pozitív töltése növeli a kölcsönhatás 

erősségét, míg az ittriummal való dópolás a legtöbb esetben csökkenti azt.S1, S2  

2. Meghatároztam, hogy az aranyklaszteren történő propén-adszorpció donálás-visszadonálás 

mechanizmussal történik. A kialakult nemkovalens kölcsönhatásokat és a töltéstranszfert 

szintén befolyásolja a klaszter mérete, töltése és összetétele. A semleges, tiszta 

aranyklaszterek esetében korrelációt találtam a HOMO pálya energiája és a töltéstranszfer 

energia között.S1,S2 

3. Megállapítottam, hogy a kisméretű rézklaszterek (x=4-15) megfelelő katalizátorai lehetnek a 

N2O + CO → N2 + CO2 reakciónak. A teljes reakciómechanizmus meghatározása során a 

kisebb klaszterek közül (x<10) a Cu7 bizonyult a legígéretesebb katalizátornak, de a nagyobb 

klasztereknél a Cu12, illetve a termodinamikai analízis alapján a Cu14 alkalmazása még 

kedvezőbb lehet.S3  

4. Megállapítottam, hogy a rézklaszteren történő szén-dioxid-adszorpció során a CO2 kötődési 

módja és az adszorpciós energia erősen függ a klaszter töltésétől, méretétől és összetételétől. 

A dópolatlan klaszterek esetében a semleges klasztereken kötődik meg leggyengébben a szén-

dioxid, az anionos klasztereken pedig a legerősebben, kivéve a hat-, hét- és tizenegyatomos 

klasztereket, ahol a kationos klasztereket alkalmazva érhető el a legnagyobb adszorpciós 

energia. A szén-dioxid kötődési módja befolyásolja a nemkovalens kölcsönhatás kialakulását 

és a töltéstranszfert. A Mn- és Cr-dópolt rézklaszterek használatával a dópolatlan 

rézklaszterhez képest stabilabb addukthoz jutunk.S4, S5 

5. Megállapítottam, hogy az adszorpció során a vizsgált esetekben – propén és szén-dioxid 

adszorpciója arany-, illetve rézklasztereken – a klaszter atomjának koordinációs állapota, a 

határ-molekulapályák elhelyezkedése és a klaszter atomjainak töltése együttesen határozzák 

meg a kötődés helyét.S1,S2,S4,S5 
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6 Függelék 

6.1 Nemkovalens kölcsönhatások és töltéstranszfer a propén adszorpciójakor semleges és pozitív töltésű arany-, illetve ittriummal dópolt 

aranyklasztereknél 

35. ábra: Az Aux
+ és az Aux-1

+ klaszterek és adduktjaik optimált szerkezetei az x=4-15 mérettartományban. A relatív energiákat kJ/mol-ban tüntettem 

fel. (módszer: LRC-ωPBE-XDM/def2-TZVP)
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6.2 Kisméretű rézklaszterek által katalizált N2O és CO reakció 

8. táblázat: A diszperziókorrekció nagysága (kJ/mol-ban) a Cu7 és a Cu12 klaszterek intermedierjei 

esetében, a 24. ábrán feltüntetett reakciólépéseknek megfelelően.  

(módszer: TPSSh-XDM/def2-TZVPP) 

 x=7 x=12 

Cux-N2O 7 8 

CuxO 7 7 

Cux-OCO_a 9 9 

Cux-OCO_b 8 - 

Cux-OCO_c 7 - 

Cux-OCO_d 7 10 

Cux-OCO TS - 9 

Cux-OCO_e - 8 

Cux-OCO TS 9 10 

Cux-CO2 7 10 

Cux 7 10 

 

 

36. ábra: A Cu7-N2O esetében a kiválasztott optimálási lépések szerkezetein elvégzett COVP analízis 

során kapott fő betöltött-virtuális pályapárok. (módszer: TPSSh/def2-TZVPP) 

9. táblázat: A reakcióenergia felbontása relaxációs, befagyasztott, polarizációs és töltéstranszfer 

tagokra kJ/mol-ban az EDA-analízis alapján, a Cux-N2O, Cux-OCO és Cux-CO2 (x=7, 12) 

rendszerekre. (módszer: TPSSh/def2-TZVPP) 

 Erelaxációs Ebefagyasztott Epolarizációs Etöltéstranszfer Ereakció 

Cu7-N2O 492 773 -399 -1107 -241 

Cu7-OCO 450 903 -629 -1055 -331 

Cu7-CO2 169 207 -428 -252 -304 

Cu12-N2O 486 611 -290 -1050 -243 

Cu12-OCO 520 1379 -701 -1450 -252 

Cu12-CO2 184 2029 -401 -306 -314 
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10. táblázat: A töltéstranszfer energiák (dE, kJ/mol) és az átment töltések (dQ, e-) a Cux-N2O,  

Cux-OCO és Cux-CO2 (x=7, 12) rendszerekre. (módszer: TPSSh/def2-TZVPP) 

 klaszter → szubsztituens szubsztituens → klaszter 

 dE  dQ dE  dQ 

Cu7-N2O -1216 1,63 -12 0,01 

Cu7-OCO -307 1,33 -31 0,03 

Cu7-CO2 -351 0,87 -17 0,02 

Cu12-N2O -1403 1,68 -19 0,01 

Cu12-OCO -1403 1,64 -18 0,02 

Cu12-CO2 -391 0,77 -11 0,01 

6.3 A szén-dioxid rézklasztereken történő adszorpciójának hangolása a klaszter méretének, 

töltésének és összetételének változtatásával 

 

37. ábra: Cu4 klaszter által katalizált CO2 redukciós reakció lehetséges reakcióútjai (módszer: 

TPSSh/def2-TZVP//BP86/LANL2DZ). Reakció: CO2 + 3H2 → CH3OH + H2O. Szalay Máté 

számításai. 

11. táblázat: A diszperziókorrekció tesztelése a semleges Cu4-CO2 addukton, a funkcionálteszteléshez 

hasonlóan kétféle izomert alkalmazva. A táblázatban a CAM-B3LYP funkcionállal számított 

adszorpciós energia diszperziókorrigált értékének a CCSD(T)/def2-QZVPPD referenciától való 

eltérését tüntetem fel. 

Adduktok D2 D3 D4 CHG XDM 

Cu4-CO2
0_1 -5 -3 -3 -3 -3 

Cu4-CO2
0_2 -10 -3 -4 -2 0 
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12. táblázat: A bázisok konvergenciájának tesztelése semleges (a funkcionálteszteléshez hasonlóan 

kétféle izomert alkalmazva), anionos és kationos Cu4-CO2 addukton, CAM-B3LYP funkcionállal. A 

táblázatban a CO2 adszorpciós energiákat tüntettem fel, kJ/mol-ban. 

Adduktok def2-SVP 
def2-

TZVP 

def2-

TZVPP 

def2-

TZVPD 

def2-

TZVPPD 

def2-

QZVPPD 

Cu4-CO2
0_1 -26 7 5 4 2 2 

Cu4-CO2
0_2 -42 -25 -26 -25 -26 -25 

Cu4-CO2
- -70 -46 -48 -49 -53 -50 

Cu4-CO2
+ -66 -47 -49 -47 -49 -45 

 

 

38. ábra: A semleges, anionos és kationos rézklaszterek (x=4-14) teljes atomizációs energiája. 

(módszer: TPSSh-D3/def2-TZVP) 
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6.4 Az alkalmazott kvantumkémiai módszerek 

Ezen alfejezet célja az, hogy a disszertáció során alkalmazott kvantumkémiai módszerek elméleti 

alapjaiba (sűrűségfunkcionál elmélet, csatolt klaszter számítások) betekintést nyújtson. A 

kvantumkémia alapjainak további részletesebb és teljesebb leírása a [209]-es és [210]-es 

hivatkozásokban található. 

6.4.1 Hullámfüggvényen alapuló módszerek 

A kvantumkémiai számítások elméleti kiindulópontja a relativisztikus kvantummechanika, melynek 

alapja a Dirac-egyenlet. Ezen egyenlet alkalmas a mikrorendszerek állapotának pontos leírására, 

viszont fő problémája, hogy csak a legegyszerűbb esetekben lehet megoldani. Így a rendszerek leírása 

során a legtöbb esetben közelítéseket szükséges alkalmazni. Az első közelítés a relativisztikus hatások 

elhanyagolását jelenti, ekkor a nemrelativisztikus kvantummechanikához jutunk. Viszont sokszor 

szükséges lehet a relativisztikus korrekciók valamilyen szintű figyelembevétele. A legegyszerűbb és 

leggyakrabban használt közelítés az ún. relativisztikus pszeudopotenciálok (vagy más néven effektív 

törzspotenciálok; effective core potencial, ECP) alkalmazása. Ekkor azzal a feltételezéssel élünk, 

hogy az atomok belső héjain lévő elektronok változatlanok maradnak a kémiai folyamatok során, 

hatásukat az egyes atomokhoz illesztett effektív potenciálokkal helyettesíthetjük. Az ECP írja le az 

atomtörzs és a vegyértékelektronok közötti kölcsönhatást.  

Előfordulhat, hogy az atomtörzs relativisztikus hatásának figyelembevétele mellett a 

vegyértékelektronok kisebb hatása is érdekes lehet, ekkor pontosabb közelítésekre van szükségünk.  

A nemrelativisztikus közelítés 

A nemrelativisztikus kvantummechanika alapegyenlete a Schrödinger-egyenlet ((7) egyenlet). 

�̂� ⋅ Ψ = 𝐸 ⋅ Ψ, (7) 

ahol �̂� a Hamilton-operátor, Ψ a rendszer állapotát leíró hullámfüggvény, E pedig a rendszer 

állapotához tartozó energia. 

A Hamilton-operátor tartalmazza az egyes elektronok kinetikus energia operátorainak összegét (�̂�𝑒), 

a magok kinetikus energiáját (�̂�𝑛) és a potenciális energia tagokat. �̂�𝑛𝑛 a mag-mag taszítást, �̂�𝑒𝑒 az 

elektron-elektron taszítást, �̂�𝑛𝑒  a mag-elektron vonzást írja le ((8) egyenlet). 

�̂� = �̂�𝑒 +  �̂�𝑛 + �̂�𝑛𝑛 + �̂�𝑒𝑒 + �̂�𝑛𝑒 (8) 

Ezt az egyenletet nem lehet analitikusan megoldani, numerikus úton viszont már igen kis rendszereket 

is lehetetlen kiszámítani. A kvantumkémia mai hullámfüggvény alapú módszerei a hullámfüggvény 



95 

 

változók szerinti szétválasztásán alapulnak. Ez a szeparálás csak valamilyen közelítéssel, 

elhanyagolással érhető el. 

A Born-Oppenheimer közelítés 

A Born-Oppenheimer közelítés lényege, hogy az elektronok és az azoknál sokkal nagyobb tömegű 

atommagok mozgását szétválasztjuk. 

Ennek következtében a Schrödinger-egyenletet két egyenletre bontható, az elektronmozgás 

Schrödinger-egyenletére (9) és a magmozgás Schrödinger-egyenletére (10). 

�̂�𝑒 ⋅ Ψ𝑒 = 𝐸𝑒 ⋅ Ψ𝑒 (9) 

(�̂�𝑛 + 𝐸𝑒) ⋅ Ψ𝑛 = 𝐸 ⋅ Ψ𝑛 (10) 

Az Ee rögzített magkonfiguráció mellett jelenti az elektronenergiát, tehát Ee (1, 2, …, N) a magok 

helyzetétől függ. Ezt a függvényt potenciális energia hiperfelületnek nevezzük.  

A felület segítségével modellezhető a legtöbb kémiai reakció. 

Kémiai reakciók leírása 

Kvantumkémiai számítások segítségével meghatározható egy kémiai reakcióban részt vevő 

reagensek, átmeneti állapotok (transition state, TS) és termékek szerkezete és energiája.  

Az optimálás után végzett rezgési analízis segítségével ellenőrizhető a stacionárius pont jellege. A 

molekulákat a potenciális energia hiperfelület minimumai jelképezik, tehát a második derivált mátrix 

sajátértékei mind pozitívak. A reakciók átmeneti szerkezete a potenciális energia hiperfelület 

elsőrendű nyeregpontjában található, ebben az esetben a mátrix pontosan egy sajátértéke negatív (egy 

imaginárius rezgési frekvenciát kapunk). 

Két minimum közötti átmeneti szerkezet megtalálására nincs általánosan alkalmazható módszer és 

sokszor nem egyszerű megtalálni a megfelelő TS-t. Keresésük során kétféle megközelítést 

alkalmazhatunk: az első esetben a két minimum szerkezetét megadva keressük az átmeneti 

szerkezetet, míg a második esetben a sejtett átmeneti szerkezeten végzünk optimálást.  

Az FSM módszer (freezing string method, kifagyó húr módszer) során megadjuk az átmeneti 

állapothoz tartozó két minimum szerkezetét a potenciális energia hiperfelületen és képletesen 

kifeszítünk közéjük egy gumiszalagot, majd hagyjuk azt relaxálni. A megfelelő beállításokat 

alkalmazva a szalag a reakcióútra fog ráfeküdni, viszont nem biztos, hogy pontosan el fogja találni 

az átmeneti szerkezetet. Viszont – szerencsés esetben – már lesz egy jó kiindulási geometriánk, amit 

felhasználva alkalmazhatjuk a másik TS-keresési megközelítést, a sajátvektor-követés eljárást. 
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A sajátvektor-követés eljárás során rendelkeznünk kell egy jó kiindulási szerkezettel (vagy az FSM 

eredményeként vagy saját kémiai intuíciónk alapján). Fontos, hogy ennek a kiindulási geometriának 

a Hesse-mátrixa már a kívánt sajátértékkel rendelkezzen, tehát egyetlen negatív sajátértéke legyen. A 

negatív sajátértékhez tartozó sajátvektort követve eljuthatunk az átmeneti szerkezethez. 

A megtalált átmeneti szerkezetekből kiindulva belső reakciókoordináta (intrinsic reaction coordinate, 

IRC) számítás végezhető a reakciókoordináta mindkét irányába. Így ellenőrizhető, hogy az átmeneti 

állapot tényleg a két vizsgált minimum közötti TS. 

Statisztikus termodinamikai összefüggések segítségével számítható az entalpia, az entrópia és így a 

szabadentalpia is. A termikus korrekció kiszámításához szükséges meghatározni a rezgési és forgási 

energiaszinteket. A rezgési energia számítására a harmonikus oszcillátor modellt, míg a forgási 

szintek számításához a merev rotor modellt alkalmaztam. 

Az egyelektron módszer 

Az egyelektron módszer alkalmazása során a cél a hullámfüggvény elektronok szerinti szétválasztása, 

hogy a sokváltozós függvényünket háromváltozós függvényekből tudjuk felépíteni. Ahhoz, hogy a 

Hamilton-operátort egyelektronos operátorok összegeként fel tudjuk írni és így olyan egyelektron 

hullámfüggvényeket alkossunk, melyek csak az i-edik elektron koordinátáitól függenek, további 

közelítésekkel kell élnünk. A közelítés során egy olyan effektív potenciált definiáltunk, melyben 

minden egyes elektron az összes többi által létrehozott átlagos térben mozog. Így az állapotfüggvény 

ismét szétválik, most már egy-egy elektronhoz tartozó függvények szorzatára. Viszont a szorzat alakú 

hullámfüggvény nem tesz eleget az antiszimmetria követelményének, a Pauli-elvnek (ami szerint a 

hullámfüggvény két elektron felcserélésekor előjelet vált), tehát ilyen formában nem használható. Az 

állapotfüggvényt ún. Slater-determináns alakjában kell keresnünk ((11) egyenlet). 

ϕ =
1

√𝑛!
|
ϕ1(1) … ϕ1(𝑛)

… … …
ϕ𝑛(1) … ϕ𝑛(𝑛)

|,  (11) 

ahol n az elektronok számát jelöli. A determináns alakú hullámfüggvény már eleget tesz a Pauli-

elvnek, hiszen két elektron felcserélése a determináns két oszlopának felcserélését jelenti, ami 

megváltoztatja a determináns értékének előjelét. Illetve, ha egy atomnak vagy molekulának a 

determináns-hullámfüggvényében két egyelektronos függvény megegyezik, akkor a determináns két 

sora is megegyezik, tehát értéke nulla lesz. 

A Hartree-Fock módszer során az egyelektronos közelítést alkalmazzuk. A sajátérték-egyenlet a (12) 

egyenlet szerint, a következő alakban írható fel. 

𝐹�̂� ⋅ ϕ𝑖 = ε𝑖 ⋅ ϕ𝑖, (12) 
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ahol 𝐹�̂�az i-edik elektron Fock-operátora, ϕ𝑖  az i-edik elektron pályáját írja le, εi pedig a pálya 

energiája. 

Mivel a Fock-operátorban szerepelnek a kiszámítandó ϕ𝑖függvények, iterációs problémával állunk 

szemben. A probléma megoldása során a Hartree-Fock egyenlet megoldásához először egy kezdeti 

egyelektronos függvénysorozatot kell választanunk, melyből megszerkesztve a Fock-operátort, majd 

megoldva a HF-egyenleteket, szerencsés esetben jó közelítéssel megkapjuk az elektronok pályáit és 

energiáit. Ezekből új Fock-operátort szerkesztünk és folytatjuk a fent leírt eljárást a konvergencia 

eléréséig. Ezt az eljárást önkonzisztens eljárásnak (self consistent field, SCF) nevezik. 

A HF módszert alkalmazva egy megfelelő egyelektronos pályafüggvényt kell megszerkeszteni, majd 

variálni. Atomok esetében ez még lehetséges, de bonyolultabb rendszereknél már nem alkalmazható 

eljárás. 

A Hartree-Fock-Roothaan (HFR) módszer során a variálandó pályafüggvényeket a (13) egyenlet 

szerint fejezhetjük ki. 

 ϕ𝑖 = ∑ 𝑐𝑖μ ⋅ χμ
𝑛
μ=1 , (13) 

 ahol c a lineárkoefficiens, χμjelenti az ún. bázisfüggvényeket. 

Az ab-initio (azaz első elvekből kiinduló, az alapvető fizikai állandókra építő) HFR számításokhoz 

csupán az atomok kiindulási elrendeződése és egy megfelelő báziskészlet szükséges. Viszont a 

módszer teljesítőképessége véges, a HF módszer kémiai problémák megoldására már nem alkalmas. 

A módszer az elektronok kölcsönhatását csak egy átlagos elektrontaszítási potenciállal veszi 

figyelembe, pedig az elektronok mozgása korrelált, a köztük lévő kölcsönhatás változik. Így, ha a 

pontosságot szeretnénk növelni, akkor olyan módszereket kell alkalmaznunk, ahol valamilyen módon 

figyelembe vesszük az elektronkorrelációt, mivel a kémiai pontosság eléréséhez a korrelációs energia 

majdnem kvantitatív figyelembevétele szükséges.  

Bázisok 

A bázisfüggvények lineáris kombinációjából képezhetők a pályafüggvények, melyből a Hartree-

Fock-Roothaan-módszer segítségével, az SCF módszer alkalmazásával a molekulák 

elektronszerkezete számítható. Fontos a bázisfüggvények megfelelő kiválasztása: cél az, hogy olyan 

függvényeket válasszunk, amelyeken vett integrálok gyorsan és egyszerűen számíthatók. A 

hidrogénatom Schrödinger-egyenletének megoldásából kapott hullámfüggvények radiális részének 

egyszerűsítésével jutottak az ún. Slater-típusú pályákhoz (Slater type orbital, STO), melyek jó 

minőségű bázisfüggvények, de a belőlük képzett integrálok kifejtése nehéz. A Slater-függvények 

helyett megoldásként javasolták a Gauss-függvények használatát ((14) egyenlet). 
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𝑔𝑘𝑝𝑞 = 𝑁𝑥𝑘𝑦𝑝𝑧𝑞 exp(−𝜁𝑟2),  (14) 

ahol N a normálási tényező, xkypzq szorzat tartalmazza a szögfüggést (k, p és q együttesen adják az l 

impulzus-kvantumszámot), 𝜁 a variációs paraméterek és r a távolság. 

A Gauss-típusú pályák alkalmazása lehetővé tette az analitikus integrálást, de ugyanolyan minőségű 

számításhoz több GTO-ra van szükség, mint STO-ra, hiszen a Gauss-függvény alakja nem adja vissza 

az STO-k éles csúcsát az atommag helyén és túl hirtelen lefutású. A bázisfüggvényeket 

atomcentráltan helyezzük el, hogy a báziskészlet elhelyezése könnyen automatizálható legyen és elég 

jó eredményeket adjon. 

A minimális báziskészlet hasonlít a legjobban a vegyészeti szemlélethez közel álló atompálya 

fogalmához, hiszen például a szénatom esetében a bázis egy-egy 1s, 2s, 2px, 2py és 2pz típusú 

függvényből áll – az atompályákból. A kétszeres zéta (double zeta, DZ) báziskészlet az atompályákat 

megkétszerezi, a TZ megháromszorozza, és így tovább. A felhasított vegyérték (split valence) 

báziskészlet lényege, hogy a belső héjak egyszeres zéta, a vegyértékhéjak DZ vagy TZ minőségűek. 

A báziskészleteket gyakran egészítik ki polarizációs és diffúz függvényekkel. A polarizációs 

függvények tulajdonképpen a bázisfüggvények deriváltjait szimulálják, így segítségükkel 

helyettesíthetővé válnak az atomok közé elhelyezett bázisfüggvények, alkalmazásuk javítja az 

elektronszerkezet leírását. A diffúz függvények általában gyengén kölcsönható rendszerek és anionok 

vizsgálatánál hasznosak. Az itt használt exponens kicsi, így orvosolva a Gauss-függvények gyors 

lecsengését. A dolgozatban használt Karlsruhe báziskészlet esetében a polarizációs függvényeket P, a 

diffúz függvényeket D betűvel jelölik. A Karlsruhe báziscsalád mellett elterjedten használtak még a 

Pople-féle és a Dunning-féle báziskészletek is. 

Egyfajta báziskészleten belül a kisebb méretű bázisok általában kevésbé pontos eredményt adnak egy 

megfelelően pontos referenciához képest; a megfelelő bázis kiválasztása a rendszer mérete, a vizsgált 

probléma és a számítási igény figyelembevételével történik. A teljes báziskészlet extrapoláció során 

a véges báziskészlettel számított eredmények alapján extrapolálunk a báziskészlet limitre. A 

báziskészlet szuperpozíciós hiba (basis set superposition error, BSSE) a véges báziskészlet 

alkalmazásának következménye, mivel az egyik fragmens hullámfüggvényei javítják a másik 

fragmens leírását. Emiatt az adduktok esetében virtuális stabilizáció jön létre, az addukton belül a 

kölcsönhatási vagy adszorpciós energia nagyobb lesz. A BSSE értéke számítható, így a hiba 

korrigálható. A hiba korrekciójára Boys és Bernardi dolgoztak ki egy eljárást, melyet széles körben 

használnak, ez az ún. counterpoise korrekció [116]. Eszerint a báziskészlet szuperpozíciós hibát 

megkaphatjuk, ha kiszámítjuk külön-külön a fragmensek energiáját a fragmensek bázisán, illetve az 

addukt bázisán, majd e két érték különbségét képezzük. 
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Hullámfüggvény alapú korrelációs módszerek 

A csatolt klaszterek módszere (coupled cluster, CC) a Hartree-Fock determináns hullámfüggvényéből 

gerjesztett determinánsokból indul ki. A konfigurációs kölcsönhatás módszere során ezeket a 

gerjesztett determinánsokat hozzuk létre úgy, hogy az i-edik betöltött egyelektronos pályát kicseréljük 

az a-adik betöltetlen pályára. Többszörösen gerjesztett determinánsokat is létrehozhatunk úgy, ha 

több betöltött pályát cserélünk ki virtuálisakra. Így végtelen sok n-ed rendű determináns képezhető, 

melyekkel az egzakt hullámfüggvény sorba fejthető, a (15) egyenlet szerint. 

Ψ = ∑ 𝐶𝑖
∞
𝑖=1 Φ𝑖, (15) 

ahol Ci koefficiens, Φ𝑖 pedig a gerjesztett determináns-hullámfüggvény.  

Az így nyert hullámfüggvény neve konfigurációs kölcsönhatás hullámfüggvény, a módszeré pedig 

CI-módszer. A hullámfüggvény ekkor a (16)-os egyenlet szerint írható fel: 

Ψ = (1 + �̂�1 + �̂�2 + ⋯ )Φ0,  (16) 

ahol a �̂�1 operátor az összes egyszeresen, �̂�2 pedig a kétszeresen gerjesztett konfigurációkat állítják 

elő Φ0-ból. A méretkonzisztencia elérése érdekében a gerjesztett konfigurációkat előállító 

operátorokat exponenciális alakra hozzuk, a (17)-es egyenlet szerint. 

Ψ = 𝑒�̂�Φ0, (17) 

ahol �̂� az összes gerjesztést előállítja ((18) egyenlet). 

�̂� = 1 + �̂�1 + �̂�2 + �̂�3 + ⋯ ,  (18) 

Az exponenciálist sorba fejtve a (19)-es egyenletet kapjuk: 

Ψ = (1 + �̂� +
1

2
�̂�2 +

1

3!
�̂�3) Φ0 = (1 + �̂�1 + �̂�2 +

1

2
�̂�1

2 + �̂�3 + �̂�1�̂�2 +
1

3!
�̂�1

3 + �̂�4 +
1

2
�̂�2

2 +
1

2
�̂�2�̂�1

2 +

�̂�1�̂�3 +
1

4!
�̂�1

4 + ⋯ )Φ0. (19) 

Láthatjuk, hogy az egyenletben az operátor különböző hatványai is szerepelnek. A kétszeres 

gerjesztések négyzete például négyszeres gerjesztéseket állít elő, tehát magasabb rendű gerjesztések 

hozhatók létre alacsonyabb rendű gerjesztésekkel, ami kisebb számítási kapacitást igényel. A CCD 

szinten a 𝑇2̂ kétszeres gerjesztéseket, a CCSD szinten a 𝑇1̂é𝑠𝑇2̂ egyszeres és kétszeres gerjesztéseket, 

a CCSDT szinten a 𝑇1̂, 𝑇2̂, 𝑇3̂ egyszeres, kétszeres és háromszoros gerjesztéseket vesszük figyelembe. 

A referenciaként gyakran alkalmazott CCSD(T) módszernél az egyszeres és kétszeres gerjesztések 

pontos számítása mellett a háromszoros gerjesztések energiajárulékát perturbatív becsléssel 

számítjuk. A megfelelő szinten számolva a CC módszerek igen pontos energiát adnak, viszont a 
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rendszer méretével igen meredeken skálázódnak, így nagy számításigényük miatt csak viszonylag kis 

rendszerek számítása lehetséges.  

Méretkonzisztens módszer, ami azt jelenti, hogy egyrészt n darab nem kölcsönható azonos molekula 

energiája n-szerese egy molekula energiájának; másrészt, ha egy AB molekula disszociál, akkor a 

kötéstávolság növelésével a rendszer összenergiája tart a szeparált A, B molekulák energiájának 

összegéhez. 

6.4.2 A sűrűségfunkcionál elmélet 

A hullámfüggvényen alapuló módszerek mellett a sűrűségfunkcionál elméleten (density functional 

theory, DFT) alapuló módszerek is széles körben elfogadottá váltak.  

A sűrűségfunkcionál elmélet a Hohenberg-Kohn tételeken alapszik. Az első Hohenberg-Kohn tétel 

azt mondja ki, hogy egy adott nemdegenerált alapállapoti elektronsűrűség az elektronokra ható V(r) 

külső potenciált egyértelműen megadja és ez fordítva is igaz. Ebből következik, hogy egy 

kvantummechanikai rendszerben minden megfigyelhető mennyiséget meghatároz az alapállapot 

elektronsűrűsége. A második Hohenberg-Kohn tétel szerint létezik egy E[ρ] energiafunkcionál, 

melyre igaz, hogy ha ρ0 az adott rendszer állapotának sűrűsége, akkor egy adott külső potenciál esetén 

az alapállapoti ρ0 elektronsűrűséghez tartozó E0[ρ0] energia kisebb bármelyik más ρ sűrűséghez 

rendelt E[ρ] értéknél.  

A rendszer energiája a sűrűség ismeretében a (20)-as egyenlet szerint írható fel, atomi egységeket 

alkalmazva: 

𝐸[ρ] = 𝑇[ρ] +  𝑉𝑒𝑒[ρ] +  𝑉𝑛𝑒[ρ] =  ∑  ⟨ϕ𝑖|−𝛻2 ⋅ ϕ𝑖⟩ + ∫ ρ(𝑟) ⋅ 𝑣(𝑟)𝑑𝑟 + ∫
ρ(𝑟1)ρ(𝑟2)

𝑟𝑖𝑗
𝑑𝑟1𝑑𝑟2 +𝑖

𝐸𝑥𝑐[ρ] , (20) 

ahol a közelítésben az első tag egy hipotetikus rendszer kinetikus energia funkcionálja (ϕi a Kohn-

Sham pálya), melyben az elektronok között nincs kölcsönhatás, a második tag a Vne [ρ] külső 

potenciál (magok hatása az elektrongázra), a harmadik tag az elektrontaszítási tag egy közelítését 

tartalmazza, a negyedik pedig a kicserélődési-korrelációs funkcionál, mely a kicserélődési tag mellett 

tartalmazza a kölcsönható és a nemkölcsönható rendszer kinetikus energiájának különbségét is. Ezen 

utolsó tag kivételével a többi tag matematikai alakja ismert. A módszer használhatósága attól függ, 

hogy mennyire jól becsüljük Exc -t. 

Ha a teljes Exc tagot elhagyjuk, egy olyan modellhez jutunk, mely végtelen számú elektronok esetén 

pontos, viszont molekuláris rendszerekre nem használható. Ekkor ugyanis a sűrűség a végtelenben 

nem tűnik el, az atommagokban pedig végtelen az értéke. 
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A továbbiakban a kicserélődési-korrelációs funkcionál kicserélődési és korrelációs részre bontjuk 

((21) egyenlet). 

𝐸𝑥𝑐[ρ] = 𝐸𝑥(ρ) + 𝐸𝑐(ρ). (21) 

A lokális sűrűség közelítésen (local density approximation, LDA) alapuló módszerek során a 

kicserélődési tagot Dirac homogén elektrongázra érvényes kifejezésével közelítjük. A korrelációs 

tagot az Xα módszer nem veszi figyelembe. Az azóta Vosko, Wilk és Nusair által kidolgozott VWN 

sorozattal viszont figyelembe vehető. Ezek a funkcionálok kis számítási igénnyel rendelkeznek, 

azonban kémiai problémák esetén meglehetősen pontatlanok. 

A gradienssel korrigált funkcionálok (GGA módszerek) használatakor számolunk azzal, hogy az 

elektronsűrűség nem homogén. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a funkcionáloknak nemcsak a ρ-tól, 

hanem azok gradiensétől való függését is figyelembe vesszük.  

A meta-GGA módszerek az elektronsűrűség gradiensén kívül a második deriváltakat, vagyis a pályák 

kinetikus energia-sűrűségeit is tartalmazza.  

A hibrid módszerek használatakor a Hartree-Fock kicserélődési és a DFT kicserélődési-korrelációs 

funkcionál kombinációjaként építjük fel az Ex tagot. A módszer alapja az, hogy ha egy olyan rendszert 

tekintünk, amelyben nincs elektronkorreláció, akkor az egyelektronpályákból alkotott determináns 

hullámfüggvény a rendszer egzakt sajátfüggvénye, a kicserélődési energia pedig a HF elmélet alapján 

pontosan számolható.  

Az eddig ismertetett DFT módszerek egyik nagy hátránya, hogy a fent leírt funkcionálok a hosszútávú 

kölcsönhatásokat nem tartalmazzák, így ezeket a kölcsönhatásokat, nem tudják figyelembe venni. Ez 

a probléma megoldható diszperziókorrekció, nemlokális funkcionálok, illetve távolságszeparált 

funkcionálok alkalmazásával. Ezeknek a módszereknek a részletes leírását, jelen értekezésben 

elfoglalt kiemelt szerepük miatt, a 3.1.4 alfejezet tartalmazza. 

A DFT módszerek előnye, hogy a megfelelő funkcionál kiválasztásával pontos eredményt kapunk, 

miközben a számítási idő igénye sok esetben jelentősen kisebb, mint a hullámfüggvény alapú 

módszereké. Ezek a módszerek a bázis méretére sem olyan érzékenyek, mivel a módszer az 

elektronkorrelációt implicit módon magában foglalja. Hátránya, hogy a DFT módszerekkel nem 

tudunk olyan eljárást végezni, amivel a tetszőleges pontosság garantálható, mivel az egzakt 

kicserélődési-korrelációs funkcionál nem ismert. A DFT módszerek hibáját úgy becsülhetjük, és így 

egy adott funkcionál megbízhatóságát például úgy határozhatjuk meg, ha az adott számítási 

problémakörben néhány számítást magas szintű, hullámfüggvényen alapuló módszerrel is elvégzünk. 
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