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I. Bevezetés

A Földet veszélyeztető anyagok között különleges helyet foglal el a szén-dioxid. Ez a

vegyület ugyanis önmagában nem káros vagy mérgező, sőt számos természetes

folyamatban is részt vesz. Az elmúlt évtizedekben végzett megfigyelések azonban azt

mutatták, hogy az emberi tevékenységhez kapcsolódó – főként a fosszilis tüzelőanyagok

elégetése miatt egyre növekvő mértékű – szén-dioxid-kibocsátás jelentős hatással lehet a

Föld éghajlatára. A légkörbe kerülő szén-dioxid ugyanis fokozza az ún. üvegházhatást,

ami miatt hosszú távon megemelkedhet a Föld átlaghőmérséklete, és ez beláthatatlan

következményekkel lehet a földi élet alakulására. A folyamat lelassítása, illetve

megállítása érdekében számos nemzetközi megállapodás és egyezmény született, és egyre

nagyobb erőfeszítéseket tesznek a világban a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére. Erre

a jelenleg alkalmazott technológiák mellett, a kibocsátás előtti megkötés és tárolás látszik

a legegyszerűbben megvalósítható megoldásnak. Ha ezt sikerül elérni, akkor nagy

mennyiségű olcsó szén-dioxid áll majd az ipar rendelkezésére, amelynek egy részét a

szintetikus kémia kiindulási alapanyagként tudja felhasználni.

A kémiai hasznosítás megvalósítása óriási kihívás a vegyész számára, ugyanis a

szén-dioxid normális körülmények között rendkívül inaktív és nagyon stabilis vegyület.

Ennek ellenére a mintegy három évtizede folyó kutatások azt mutatják, hogy nagyobb

energiatartalmú reagensekkel (pl. hidrogén, telítetlen szénhidrogének, epoxidok, stb.) és

gondosan megválasztott katalizátorok alkalmazásával a CO2 sikeresen átalakítható olyan

vegyületekké (pl. metanol, hangyasav, észterek, polikarbonátok, stb.), melyeket a

vegyipar nagy mennyiségben felhasznál különböző szintetikus eljárásokban.

Napjainkban a szén-dioxid kémiai átalakítására irányuló kutatásokban egyre nagyobb

szerepet kap az alkalmazásorientált elméleti kémia is. Munkám során különböző kísérleti

kutatócsoportokkal együttműködve, kvantumkémiai módszerek alkalmazásával a szén-

dioxid fémcentrumok jelenlétében végbemenő reakcióit tanulmányoztam abban a

reményben, hogy a fém–CO2 kémiai kölcsönhatás természetét befolyásoló tényezők

azonosításával, a reakciók legfontosabb elemi lépéseinek feltárásával, illetve a lehetséges

katalizátorok szerkezetének meghatározásával az eredményeim hozzájárulhatnak az erre

vonatkozó kísérleti megfigyelések értelmezéséhez.
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A dolgozatomban mindenekelőtt áttekintem a CO2 jelentősebb kémiai reakcióit, és

ezek közül kiemelem azokat, melyekhez kapcsolódóan a Ph. D. munkám során elméleti

vizsgálatokat folytattam. Ezután röviden összefoglalom az alkalmazott elméleti

módszereket, majd részletesen ismertetem munkám új eredményeit.
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II. Előzmények: A CO2 reakciói átmenetifémekkel

A kísérleti tapasztalatok szerint a CO2 molekula kimagasló stabilitása és inert sajátsága

ellenére viszonylag könnyen koordinálódik átmenetifém-centrumokhoz. A molekulapálya

formalizmus alapján a koordináció az M fématom egy betöltött d-pályájának és a CO2

LUMO pályájának keveredésével értelmezhető, melynek során M → CO2 irányú

elektronátvitel következik be (1. ábra).

+
M(CO2)

A CO2 π* 
lazító pályája

Az M fématom
betöltött d-pályája

1. ábra Fématom és szén-dioxid pályáinak kölcsönhatása

Az elektronátadás eredményeként a parciális negatív töltést hordozó CO2 molekula

egyrészt behajlik, másrészt a LUMO pálya C-O lazító jellege miatt a C-O kötések

fellazulnak, a molekula aktivált állapotba kerül.

A koordinációs folyamatok tanulmányozására az elmúlt években számos olyan

gázfázisú reakciót vizsgáltak, amelyekben egyetlen fématom reagált a CO2

molekulával.1,2,3 Az erre vonatkozó kísérletekben a fématomokat termikus úton

(szublimációval), vagy ún. lézerablációs módszerrel állítják elő, majd a keletkezett

termékeket rendkívül alacsony hőmérsékleten (~15 K) tartott nemesgáz mátrixokban

izolálják, és különböző spektroszkópiai módszerekkel elemzik.

A kísérleti eredmények1,2 és a kapcsolódó elméleti tanulmányok2,3 szerint a

periódusos rendszer átmenetifém sorozatainak jobb oldalán található elemei a szén-

dioxiddal viszonylag gyengén kötött M(CO2) asszociátumokat képeznek, míg a d-mező

bal oldalán fellelhető fémek atomjai beékelődnek az egyik C-O kötésbe. Az alapállapotú

Sc atom és a szén-dioxid között lejátszódó beékelődéses reakció részletes elméleti

tanulmányozása a jelen dolgozat egy részét képezi.
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A normál kísérleti körülmények között előállított M-CO2 komplexekben a

fémcentrumhoz természetesen más ligandumok is koordinálódnak. Az első ilyen,

röntgendiffrakcióval is azonosított stabil szén-dioxid komplexet 1975-ben állították elő.4

Ebben a vegyületben, a 2. ábrán látható η2
CO-val jelölt módon egy behajlított szén-dioxid

az egyik C–O kötésével kapcsolódik egy Ni(PCy3)2 (Cy= ciklohexil) komplex nikkel

centrumához.

Később számos újabb szén-dioxid komplexet azonosítottak,5 és az is kiderült, hogy a

szén-dioxid különböző koordinációs módokon képes egy vagy több fémcentrumhoz

kapcsolódni. A 2. ábrán néhány fontosabb koordinációs mód és azok jelölése látható.
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2. ábra A szén-dioxid néhány jellemző koordinációs módja

Az elmúlt évtizedekben és napjainkban is számos kutatócsoport foglalkozik a szén-

dioxid további lehetséges reakcióinak kifejlesztésével. A munkák nagy része

átmenetifémek részvételével lejátszódó sztöchiometrikus reakciókkal és átmenetifémek

által elősegített homogén katalitikus reakciókkal foglalkozik, ezért a következőkben

ezeket tekintem át.
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Sztöchiometrikus reakciók

A szén-dioxid átmenetifémek részvételével lejátszódó sztöchiometrikus reakcióinak

vizsgálata hozzásegíthet a katalitikus folyamatok kulcslépéseinek megértéséhez, ugyanis

a keletkezett vegyületek gyakran a katalitikus reakciók köztitermékeinek felelnek meg. A

tanulmányozott reakciók két fő csoportra oszthatók: oxidatív kapcsolásos és beékelődéses

reakciókra.

Az oxidatív kapcsolásos reakciók során a 3. ábrán látható módon, a CO2 valamely

telítetlen vegyülettel (X=Y) kapcsolódik össze egy fémcentrum segítségével, és

végtermékként a fémet is tartalmazó metallaciklusos vegyületek alakulnak ki.

X
Y

O
C

O

[LnM] LnM

X

O
C

Y

O

+

3. ábra A CO2 és telítetlen vegyületek oxidatív kapcsolási reakciója

Számos irodalmi példa mutatja, hogy a CO2 ilyen típusú reakciókban nemcsak C–O

(X=Y: O2, aldehidek) és C–N (X=Y: karbodiimidek, nitrozovegyületek) kötések

kialakítására képes, hanem a szintetikus kémia szempontjából legfontosabbnak tartott C–

C kötés is létrehozható.6 Ez utóbbi reakció megvalósításához a szén-dioxidot telítetlen

szénhidrogénekkel (alkinekkel, mono- és diénekkel) reagáltatják elektronokban gazdag

fémcentrumok jelenlétében.

Vizsgálataim során e témakörhöz kapcsolódóan a szén-dioxid és az etilén Ni(0)-

komplexek segítségével végrehajtott oxidatív C–C kapcsolásos reakciójának

mechanizmusát vizsgáltam meg, melyet Hoberg és munkatársai valósítottak meg.7

Az etilén és szén-dioxid reakciójával elvileg akrilsav is előállítható, de a katalitikus

CO2 + C2H4 → CH2=CH-COOH reakciót mindezidáig még nem sikerült megvalósítani.

Az eddigi próbálkozások közül a legsikeresebbnek talán a Carmona és munkatársai által

közölt reakció tekinthető, amelyben a 4. ábra szerinti hidrido-akrilát komplex

keletkezett.8
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4. ábra Bisz-etilén molibdén komplex reakciója szén-dioxiddal

Az erre vonatkozó vizsgálataim alapvető célkitűzése a kísérleti adatok alapján

feltételezett reakciómechanizmus elméleti alátámasztása volt.

A sztöchiometrikus reakciók másik nagy csoportjában a CO2 egy fémkomplex (LnM–

X) már meglévő M–X (X = H, C, N, O) kötésébe ékelődhet be az 5. ábrán látható

változatos módokon.
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5. ábra Szén-dioxid beékelődési reakciói LnM-X kötésekbe (X = O, N, C, H)

A beékelődés kétféle módon is megtörténhet, attól függően, hogy a beékelődő szén-

dioxid C vagy O atomja alakít-e ki új kötést a fématommal (6. ábra).
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LnM X CO2

O

O

X

M

O

O

M

X

+

"normális beékelődés"

"inverz beékelődés"

6. ábra Szén-dioxid beékelődési lehetőségei az M-X kötésekbe

Homogén katalitikus reakciók

A szén-dioxid homogén katalitikus átalakításának egyik legfontosabb osztályát a

hidrogénezési reakciók alkotják,9 melyek közül főleg a hangyasav és származékai (pl.

formamidok) előállítását tanulmányozták behatóan (7. ábra).

CO2 + H2 + HNR2

CO2 + H2 HCOOH

HCONR2 + H2O

kat.

kat.

7. ábra Hangyasav és formamidok előállítása szén-dioxid katalitikus hidrogénezésével

Az eddig vizsgált rendszerek közül a különböző foszfinligandumokkal előállított Rh-

és Ru-komplexek bizonyultak a leghatékonyabbnak. A reakciók mechanizmusának

feltárásához az elméleti kémiai számítások ezen a területen is jelentősen hozzájárultak.10

Az elmúlt évtizedekben sikerült olyan fémkomplexet is előállítani, melyek

segítségével a szén-dioxid telítetlen szénhidrogénekkel történő katalitikus C–C

kapcsolásos reakciói is megvalósíthatók, és ily módon állítottak elő különböző észtereket,

karbonsavakat, laktonokat. Például a CO2 és az allén katalitikus kapcsolásával a 8. ábrán

látható termékeket hozták létre.
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H2C C CH2

O

O

O

O

O O

+ CO2

[Pd]

8. ábra Allén és szén-dioxid homogén katalitikus reakciója

A homogén katalitikus reakciókban katalizátorként gyakran alkalmaznak

átmenetifém-hidrideket, ezért ezen a területen jelenleg is élénk kísérleti11 és elméleti12

munka folyik. Egy nemzetközi együttműködés keretében munkám során újonnan

előállított Rh- és Pd-hidridokomplexek szerkezetét és ezek reakcióit tanulmányoztuk. Az

erre vonatkozó eredményeket a dolgozatom IV. B fejezetében foglaltam össze.
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III. Az alkalmazott elméleti módszerek

Tanulmányaim során a vizsgált rendszerek elektronszerkezetét túlnyomórészt a

sűrűségfunkcionál-elmélet (Density Functional Theory – DFT) segítségével írtam le. Az

elmélet szerint egy adott rendszer alapállapotának energiáját és az elektronszerkezeti

jellemzőit a Kohn-Sham egyenletek megoldásával nyerjük:

iii
xc

r
Edr

rr
rrv

m
ϕεϕ

δρ
ρδρ

=











+

−
++∇− ∫ ][

]['
'
)'()(

2
2

2

rr
h ,

ahol v(r) a magok jelenlétéből származó külső potenciált, '
'
)'( dr

rr
r

∫ −
rr

ρ  az elektron-

elektron kölcsönhatás klasszikus Coulomb tagját, Exc az ún. kicserélődési-korrelációs

funkcionált jelöli, és a rendszer ρ(r) elektronsűrűsége a )(riϕ  Kohn-Sham pályák

segítségével állítható elő (nbet a betöltött pályák számát jelenti):

∑
=

=
betn

i
i rr

1

2)()( ϕρ

A Kohn-Sham egyenletek a Hartree-Fock egyenletekhez hasonlóan, iteratív módon

megoldhatóak, azzal a közelítéssel, hogy mivel az Exc[ρ] funkcionál nem ismert, helyette

valamilyen közelítő funkcionált kell alkalmazni. A kicserélődési-korrelációs funkcionál

felbontható egy kicserélődési és egy korrelációs tagra, amelyekre különböző közelítő

funkcionálokat fejlesztettek ki:

][][][ ρρρ cxxc EEE +=

Lokális közelítésben (LDA, local density approximation) az Exc[ρ] funkcionált a

homogén elektron gáz fajlagos (térfogategységre vonatkozó) kicserélődési-korreláxiós

energiájának ( ][ρε xc ) segítségével írják fel:

drrE xc
LDA
xc ∫= ][)(][ ρερρ
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A GGA (generalized gradient approximation) típusú funkcionálok előállításakor a ρ-

tól való függés mellett figyelembe veszik az elektronsűrűség gradiensétől ( ρ∇ )való

függést is, vagyis

drfE xc
GGA
xc ∫ ∇= ),(][ ρρρ

Munkám során néhány esetben ilyen GGA típusú funkcionálokat alkalmaztam,

konkrétan a BP86 és a BPW91 funkcionálokat, melyek a Becke-féle kicserélődési

(B88)13, valamint a Perdew- (P86)14 és Perdew-Wang-féle (PW91)15 korrelációs

funkcionált jelölik.

A számítások nagy részét azonban a B3LYP hibrid funkcionállal végeztem,

amelyben a kicserélődési funkcionál a Hartree-Fock módszerből kapott egzakt

kicserélődést is tartalmazza,16,17 a korrelációs tagot pedig a Lee-Yang-Parr-féle18

funkcionállal közelíti:

LYP
cc

B
xx

LDA
x

HF
x

LDA
xc

LYPB
xc EaEaEEaEE ++++= 88

0
3 )(][ρ ,

ahol a0, ax és ac empirikus úton (kísérleti adatokhoz történő illesztéssel)

meghatározott paraméterek.

Néhány esetben (ahol ezt a modellek mérete megengedte) magas szintű ab initio

módszerrel is ellenőriztem a DFT számítások pontosságát. Erre az ún. csatolt klaszterek

(coupled cluster) módszercsaládba tartozó CCSD(T) módszert alkalmaztam. A csatolt

klaszterek módszerének lényege, hogy az egzakt hullámfüggvényt exponenciális

formában fejtik sorba: 0
ˆΦ=Ψ Te , ahol a nTTTTT ˆˆˆˆˆ

321 +⋅⋅⋅+++=  operátor az összes

gerjesztést előállítja ( nT̂ az n-edik elektrongerjesztésnek megfelelő operátor). Az Te ˆ -t

hatványsorba fejtve a következő kifejezést kapjuk:
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Az operátorok különböző hatványai a többszörös gerjesztéseknek felelnek meg. Ez

azt jelenti, hogy pl. a egyszeres gerjesztéseknek megfelelő 1̂T  operátor négyzete a

kétszeres gerjesztéseket állítja elő:

∑∑ Φ=Φ
i a

a
i

a
itT1̂  és ∑∑∑∑ Φ=Φ

i j a b

ab
ij

b
j

a
i ttT 2

1̂

Ha a T̂  operátor indexei szerint válogatjuk szét az egyes konfigurációkat, akkor pl. a

2̂T  operátorra az ⋅⋅⋅++++= 3
2

2
22

ˆ ˆ
!3

1ˆ
2
1ˆ12 TTTeT  kifejezést kapjuk, amely tartalmazza a

kétszeres, négyszeres, hatszoros, stb. gerjesztéseket is. A módszer nagy előnye, hogy így

a t koefficienseket nem kell minden gerjesztésre külön kiszámítani. Munkámban a

CCSD(T) módszert alkalmaztam, amelyben a 1̂T  és 2̂T  operátorokkal előállított

gerjesztéseket veszik explicite figyelembe, míg a háromszoros gerjesztésekhez tartozó

koefficienseket pedig nem iterációs úton, hanem a 2̂T  koefficienseiből származtatják.

A számításokban az atomi pályák báziskifejtésére általában polarizációs

függvényekkel kiegészített dupla-zéta vagy tripla-zéta báziskészleteket használtam, és a

fématomokat legtöbbször effektív törzspotenciálokkal (ECP) ellátott bázisfüggvényekkel

írtam le. A kvantumkémiai számításokat a Gaussian 9819 és az ADF20

programcsomagokkal végeztem.

A kvantumkémiai számítások során geometriaoptimálással illetve átmeneti állapot

kereséssel azonosítjuk az adott reakcióhoz rendelhető energiafelületen a legfontosabb

stacionárius pontokat. Az átmeneti állapot elmélet értelmében, a reakciókban az

energiaminimumokat összekötő elsőrendű nyeregpontok relatív energiájából becsülhető

meg az elemi lépésekhez tartozó energiagát. A stacionárius pontok jellegéről

normálkoordináta analízis segítségével győződhetünk meg: az energiaminimumoknak az

összes rezgési frekvenciája pozitív, míg az átmeneti állapotok rendelkeznek egy

imaginárius frekvenciával. Az imaginárius frekvenciához tartozó normálrezgés alakjából

következtetni lehet arra, hogy az adott átmeneti állapot milyen minimumokat köt össze.

Ellenőrzésképpen ún. Intrinsic Reaction Coordinate (IRC) számítást végzünk,21 amely

megmutatja, hogy valóban a feltételezéseknek megfelelő minimumokat köti-e össze az

adott átmeneti állapot. A rezgési számításokból a zéruspont-energia is megbecsülhető,
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melyet energiakorrekcióként használunk fel a relatív energiák kiszámításánál (M az

atomok száma):

∑
−

=

=
63

1 2

M

i

i
ZPE

hE ν

A stacionárius pontokhoz tartozó szerkezetek atomi populációit (töltések,

elektronkonfiguráció, stb.) az ún. természetes pálya (NBO – Natural Bond Orbital)22

analízis alapján határoztam meg.

A munkám során több olyan reakciót is vizsgáltam, amelyek a valóságban szerves

oldószerben mennek végbe, ezért több esetben fontosnak tartottam az oldószerek

stabilizáló hatásának figyelembevételét. Vizsgálataimban elsősorban az ún. PCM23

(Polarizable Continuum Model) módszert alkalmaztam, melynek lényege, hogy a

gázfázisú molekulát egy dielektromos állandóval jellemezhető homogén, polarizálható

közegbe helyezzük, és ez alapján becsüljük meg a szolvatációs energiát. Ez a hatás

különösen töltött vagy erősen polarizált molekulák esetében lehet jelentős, amelyek az

általam vizsgált reakciók esetében is előfordultak.

A dolgozatban bemutatott munka során egy esetben alkalmaztam az ún. hibrid

QM/MM módszert is.24 Ennek a módszernek az a lényege, hogy a vizsgált rendszer

elektronszerkezeti szempontból lényeges részét valamilyen kvantummechanikán (QM)

alapuló módszerrel, míg a főleg sztérikus hatású részeket molekulamechanikán (MM)

alapuló módszerrel írja le. Ez lehetővé teszi olyan nagyméretű rendszerek

tanulmányozását, amelyek tiszta kvantumkémiai számítása már túl nagy számítási

kapacitást igényelne. A módszernek különböző változatai léteznek, attól függően, hogy

hány rétegre bontják a rendszer, hogy milyen elméleti szintek alkalmazhatók az egyes

rétegekre, és hogy milyen módon oldják meg az egyes rétegek egymáshoz kapcsolását. A

számításokat az ADF programcsomagba beépített ún. IMOMM eljárás25 szerinti QM/MM

módszerrel végeztem.

A fém ligandum kölcsönhatás értelmezésénél hasznosnak bizonyult a kötési energia

komponensekre bontása. Ezt munkám során a Ziegler és Rauk által javasolt eljárás26

szerint végeztem el az ADF program segítségével. A módszer lényege, hogy egy rendszer
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két fragmense közötti ∆E kötési energiát ∆Eprep energiára és ∆Eint kölcsönhatási energiára

lehet felbontani. A ∆Eprep a fragmensek szabad állapotában és a komplexben felvett

geometriájában számolt teljes energiák különbségét jelenti. A ∆Eint kölcsönhatási energia

tartalmazza az összes többi elektronikus kölcsönhatást, amely további komponensekre

bontható:  ∆EPauli: a fragmensek betöltött pályái között fellépő Pauli-taszítás, ∆Eelsztat: a

perturbálatlan fragmensek töltéseloszlásából származó klasszikus elektrosztatikus

kölcsönhatás, valamint ∆Eorb: a pályák átfedéséből származó kölcsönhatás

A számítások további részletei a dolgozat IV. fejezetében illetve a kapcsolódó

közleményekben találhatók meg.
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IV. Az eredmények bemutatása

Az alábbiakban három témakörre bontva bemutatom elméleti vizsgálataim legfontosabb

eredményeit. Az egyes alfejezetek címében mindig hivatkozom az adott témában

megjelent közleményekre, melyek különlenyomatai a hivatkozási számoknak megfelelő

sorrendben a dolgozat függelékeként megtalálhatók.

A. A Sc + CO2 → ScO + CO reakció részletes mechanizmusa [1]

A vizsgált rendszerek közül első ránézésre ez a reakció tűnik a legegyszerűbbnek, hiszen

a CO2 egyetlen fématommal reagál, a termékek pedig egyszerű, kétatomos molekulák. Az

alábbi fejezetből azonban hamar kiderül, hogy a telítetlen (vagyis segédligandumokkal

nem stabilizált) fémkomplexek elektronszerkezetének leírása különös figyelmet igényel,

ugyanis a betöltetlen d-pályák jelenléte miatt több egymáshoz közeli energiájú

elektronkonfiguráció is szerepet játszhat a reakciókban.

Az M + CO2 típusú reakciókat már korábban is vizsgálták elméleti tanulmányokban.

Ezek többségében az egyes beékelődési és koordinációs termékek szerkezetének (lásd a

9. ábrát), relatív energiájának és spektroszkópiai jellemzőinek meghatározásával

foglalkoztak különböző elméleti szinteken. Néhány esetben (Sc, Ti, V, Ni) az M + CO2

energiafelületet részletesebben is megvizsgálták.2a,3a,3e,3f

M

O C

O

Beékelődési fémoxid-karbonil komplex:

Addíciós komplexek: M

O C
O

η2
CO

M

O O
C

η2
O,O

M

C
OO

η1
C

M

O

C
O

η1
O

9. ábra A szén-dioxid fématomokkal kialakuló koordinációs lehetőségei
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Egyetlen d-elektronjával az alapállapotú (s2d1) Sc atom az átmenetifém-centrumok

legegyszerűbb modelljének tekinthető. Munkám során a Sc + CO2 → ScO + CO

gázfázisú reakciót tanulmányoztam elméleti kémiai módszerekkel. A gázfázisú kinetikai

kísérletek szerint a reakció aktiválási energiája 2,9 kcal/mol.1a A termokémiai mérések

alapján a reakció exoterm, a reakcióentalpia -35,6 kcal/mol.27,28 A mátrixizolációs

kísérletek során az OScCO szerkezeti képlettel jellemezhető beékelődési komplexet

figyelték meg, mint legnagyobb mennyiségben keletkező terméket, emellett azonban kis

mennyiségben a Sc(CO2) szerkezetű η2
CO típusú koordinációs komplexet is

azonosították. A DFT-t alkalmazó korábbi elméleti munkák szerint azonban ennek a

kétféle terméknek az elektronikus alapállapota nem ugyanazon a potenciális

energiafelületen található.2a,3f A számítások azt mutatják, hogy az OScCO komplex

alapállapota a 2A'' felülethez, míg az η2
CO komplex alapállapota 2A' felülethez tartozik,

vagyis a (geometriájuk szerint) Cs szimmetriacsoportba sorolható rendszerek párosítatlan

elektronjai a' ill. a'' szimmetriájú molekulapályán találhatók. Mivel mindkét komplex

köztitermékként szerepelhet a Sc + CO2 → ScO + CO reakció során, célszerűnek láttuk

mindkét energiafelület részletes elméleti tanulmányozását.

A számításokat a következőkben bemutatott elméleti szinteken végeztem a Gaussian

98 programcsomaggal. Az optimálást DFT módszerrel, a B3LYP hibrid funkcionállal

végeztem. A Sc atomra Schäfer, Horn és Ahlrichs által javasolt (14,9,5)/[8,5,3]

kontrakciós séma szerinti báziskészletet alkalmaztam,29 két p típusú30 és egy d típusú

diffúz31 függvénnyel kiegészítve. A szén és oxigén atomokra a standard (6-311+G(2d)

báziskészletet alkalmaztam. Az optimált szerkezeteken az energiák pontosabb becslésére

egy nagyobb bázison (6-311+G(3df)) újraszámítottam az energiákat. A DFT módszerek

közelítéseiből adódó hibák becslésére az elektronkorrelációt explicite figyelembe vevő,

ún. csatolt klaszterek módszerét alkalmazva az energiákat a CCSD(T)/6-311+G(3df)

szinten is kiszámoltam.

A lehetséges reakcióutak feltérképezését a Sc-atom + CO2 reaktánsoktól kezdve

egészen a végső ScO + CO termékekig elvégeztem mindkét dublett felületen. A korábbi

elméleti tanulmányok szerint a rendszerek kvartett elektronállapotokhoz tartozó szintjei

jóval magasabb energiájúak, ezért csak a legalacsonyabb energiájú 2A' és 2A'' állapotokat

vizsgáltam meg.
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A reakció különböző utakon haladhat attól függően, hogy melyik potenciális energia-

felületet követjük. Míg a 2A' felületen az alapállapotú (2Σ+) ScO + CO termékeket

eredményező reakció exoterm, addig a 2A'' felületen ez a reakció endoterm a

reaktánsokhoz (Sc + CO2) képest, mivel ehhez a felülethez a végtermék magasabb

energiájú ScO (2∆) gerjesztett állapota tartozik.

A B3LYP/6-311+G(2d) szinten számított reakcióutak energiadiagramja a 10. ábrán

látható. Az ábrán feltüntetett energiaértékek a rezgési számítások alapján kapott

zéruspont-energia korrekciót is tartalmazzák.

10. ábra A Sc + CO2 → ScO + CO reakció energiadiagramja (a két felületen kívül azonosított
stacionárius pontokat zöld színnel jelöltem)

A 11. ábrán bemutatom a reakcióutak során azonosított stacionárius szerkezeteket és

a fontosabb geometriai paramétereiket.
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11. ábra A Sc + CO2 → ScO + CO reakció során azonosított köztitermékek (megjegyzés: a gerjesztett
2∆ állapotú ScO geometriáját nem optimáltam)

A továbbiakban részletesen tárgyalom a reakció főbb lépéseit, melyek mindkét

felületen az alábbiak szerint csoportosíthatók:

– A szén-dioxid koordinálódása (Sc + CO2 → TSent → η2
CO)
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– A Sc atom beékelődése a C-O kötésbe (η2
CO → TSins → OScCO)

– Az OScCO beékelődési komplex átrendeződése (OSc(CO) és TSbend)

– Az OScCO komplex disszociációja ScO és CO termékekre (OSc(CO) → ScO + CO)

A CO2 koordinálódása

A reaktánsokból mindkét felületen egy alacsony, kb. 1,5 kcal/mol magasságú gáton

keresztül az η2
CO típusú koordinációs komplex keletkezik. A reakció megindulásához ezt

az energiagátat kell leküzdenie a rendszernek. A gáthoz tartozó átmeneti állapotok (TSent)

szerkezete hasonló a két felületen: a szén-dioxid az egyik oxigénjével közelít a

fématomhoz, és a szabad molekula lineáris szerkezetéhez képest kissé behajlik (11. ábra).

Az NBO analízis alapján megállapítható, hogy a TSent átmeneti állapotban a fématom és a

szén-dioxid között töltésátvitel még nem történik, de a Sc atom elektronszerkezete

mindkét felületen a 4s1,83d1,2 elektronkonfigurációnak felel meg, jelezve, hogy

kismértékű s-d hibridizáció már ebben a kezdeti átmeneti állapotban is megfigyelhető.

A szén-dioxid koordinációja nagy energianyereséggel jár. A stabilizációs energia 2A'

és 2A'' felületeken rendre 26,5 kcal/mol és 17,9 kcal/mol. A koordináció során

bekövetkező elektronszerkezet-változás nyomon követése céljából a 12. ábrán ábrázoltam

a töltést, az atomi populációkat, valamint a Sc-atom spinsűrűségét a TSent és a Sc(CO2)

stacionárius pontokat összekötő IRC reakcióút mentén, a 2A' felületen. Az ábrán jól

látható, hogy a szén-dioxid koordinálódása során a Sc töltése 0-ról kb. 1-re növekszik,

ami ionos jellegű koordinációs komplexre, azaz a Sc+(CO2)- szerkezetre jellemző. Míg a

Sc atom 3d pályájának populációja nagyjából állandó az IRC reakcióúton, a 4s pálya

betöltöttsége már a koordinálódási folyamat kezdeti szakaszán elkezd meredeken

csökkenni. Ezen a szakaszon a Sc atomon számolt spinsűrűség is nagymértékben

megváltozik, mert a Sc → CO2 elektronátmenet a kisebb betöltöttségű spinpályák terében

megy végbe. Az IRC út második felében a spinsűrűség lecsökken a Sc atomon, ami azt

mutatja, hogy a koordináció során kialakuló fém-ligandum kötésnek némi kovalens

jellege is van.
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12. ábra A töltés, az atomi populációk és a spinsűrűség változása a CO2 koordinálódása során a 2A'
felületen

A 2A'' felületen is hasonló mechanizmus szerint koordinálódik a szén-dioxid, azzal a

különbséggel, hogy az atomok síkjából kifelé mutató a'' (3d) pálya, szimmetria okokból

nem vesz részt az s-d hibridizációban, így csak a 4s→3d elektronátrendeződés során

stabilizálódhat a molekula. A különbség a Sc atom Sc(CO2) komplexben számított

elektronkonfigurációján is megmutatkozik: 4s0,53d1,5 a 2A'' felületen, és 4s0,93d1,1 a 2A'

felületen. Ennek következtében a Sc(CO2) komplex kevésbé stabilizálódik a 2A''

felületen.

Az η2
CO komplexen kívül a korábbi elméleti munkákban azonosítottak egy C2v

szimmetriájú η2
O,O típusú komplexet is, amelynek energiája nagyon közel van az η2

CO

komplexéhez. Megpróbáltam megkeresni a reaktánsok és a η2
O,O komplex közötti

átmeneti állapotot, azonban ilyet nem sikerült találni. Ezek alapján az a legvalószínűbb,

hogy a két felületen azonosított TSent jelölésű átmeneti állapotok jelentik a

legalacsonyabb energiájú utat a potenciális energiafelületen.
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Sikerült viszont megtalálni az η2
O,O és az η2

CO típusú komplexeket összekötő

átmeneti állapotot, azonban az ehhez tartozó gátmagasság mintegy 24 kcal/mol. Mindez

azt mutatja, hogy ez az átrendeződés kinetikailag gátolt, ezért nem valószínű, hogy

jelentős szerepe lehet a reakció során.

A Sc atom beékelődése a C-O kötésbe

Az energiadiagram (11. ábra) alapján elmondható, hogy a koordinációs komplexből

mindkét felületen egy kicsi (kb. 1 kcal/mol nagyságú) gáton keresztül (TSins) a Sc atom

beékelődhet a szén-dioxid C-O kötésébe. Az is megfigyelhető, hogy a keletkező OScCO

beékelődési termék a 2A' felületen jóval kevésbé stabilizálódik, mint a 2A'' felületen, és

emiatt a reakcióút ezen részén a kétféle felület keresztezi egymást, a stabilitási sorrend

felcserélődik.

Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért cserélődik fel a két felület stabilitása, olyan

megszorított geometriaoptimálásokat végeztem, amelyben a felhasadó C-O kötés volt a

megkötött paraméter, feltételezve azt, hogy a beékelődés során ez a legfontosabb

reakcióparaméter. A C-O távolságot a Sc(CO2) komplexben kapott értékekhez képest

növelve, mindkét felületen végigkövethető a beékelődési lépés pontosabb energetikája és

hozzávetőlegesen azonosítani lehet azt a pontot, ahol a két energiagörbe metszi egymást,

azaz ahol a két rendszer stabilitása felcserélődik. Az így kapott energiagörbék a 13. ábrán

láthatók. Megfigyelhető, hogy a C-O távolság növelésével a 2A'' felületen az energia

sokkal meredekebben csökken, és hozzávetőlegesen 2,7 Å-ös távolságnál a két görbe

metszi egymást. Ez arra vezethető vissza, hogy a kialakuló ScO elektronszerkezete eltérő

a két felületen. A 2A' felületen a beékelődés során képződő ScO (2Σ+) alapállapotban van,

és a párosítatlan elektron a Sc tiszta 4s pályáján található. A 4s pálya szimmetria okok

miatt nem tud részt venni a fém és a CO közötti π−típusú fém-ligandum stabilizációs

kölcsönhatásban, mely során a fém felől elektronátvitel történik a CO felé. Ezzel

szemben a 2A'' felületen a beékelődés a ScO gerjesztett 2∆ állapotához vezet, amelyben a

párosítatlan elektron a Sc atomon lokalizált δ-típusú pályán található, és így ez a pálya

kölcsönhatásba léphet a CO π* betöltetlen pályájával, ezáltal stabilizálva a beékelődési

terméket. Ezt az OScCO beékelődési termékek CO fragmenseire számított töltés
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nagysága is jól mutatja, hiszen a 2A'' felületen QCO = -0,43, míg a 2A' felületen

QCO = -0,08.

13. ábra A Sc atom szén-dioxidba történő beékelődésének energetikája a két felületen

Az OScCO beékelődési komplex átrendeződése

A 2A' felületen a TSins átmeneti állapotból először egy nyeregpontként jellemezhető

szerkezethez jutunk (TSoop). Ehhez a szerkezethez egy olyan imaginárius frekvencia

tartozik, amely a molekula Cs szimmetria síkjából való kimozdulásának irányába mutat.

A szimmetriát kismértékben megbontva megpróbáltam azonosítani az ehhez a

szerkezethez tartozó globális minimumot, de minden próbálkozás a stabilabb 2A''

felületen lévő beékelődési terméket adta eredményül. Ennek az lehet az oka, hogy ez a

pont a két felület keresztezéséhez közel helyezkedik el. A C-O távolság változtatásával

még két stacionárius pontot sikerült azonosítani a 2A' felületen. Az első a TSbend jelű,

amelyben az imaginárius frekvenciához tartozó mozgás a beékelődési termék CO és ScO

fragmenseinek síkbeli hajlításához rendelhető. Sikerült találni egy valódi minimumot is

(OScCO), amely 4,4 kcal/mollal kevésbé stabil, mint a hasonló szerkezetű OScCO

beékelődési komplex a 2A'' felületen.

Az 2A'' felületen a TSins nyeregpontból a reakció az OScCO beékelődési komplexbe

vezet, amely ennek a felületnek a globális energiaminimumát jelenti. Ez a komplex egy
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9,6 kcal/mol nagyságú gáton (TSiso) keresztül átalakulhat az OSc(CO)-val jelölt immár

nem síkbeli komplexszé, amely 5,1 kcal/mollal kevésbé stabil, mint a Cs szimmetriájú

komplex. A mátrixizolációs vizsgálatok során ezt a terméket is azonosították.2a

A ScO - CO disszociáció

A reakció utolsó szakaszában az OScCO komplex ScO-ra és CO-ra szakad szét. Ez, mint

ahogy azt a 11. ábrán található energiadiagram is mutatja, csak a 2A' felületen mehet

végbe, mivel a 2A'' felületen a gerjesztett állapotú ScO (2∆) keletkezéséhez szükséges

disszociációs energia mintegy 40 kcal/mol. A 2A' felületen a disszociációs energia

mindössze 3,1 kcal/mol és a disszociáció során a rendszer energiája aszimptotikusan tart

a termékek energiájához, azaz átmeneti állapot nem rendelhető hozzá.

Emellett sikerült találni egy olyan viszonylag alacsony energiájú gátat (TSOO-diss),

amelyen keresztül a 2A' felületen kapott alapállapotú ScO + CO termékekhez a C2v

szimmetriájú η2
O,O típusú ScCO2 koordinációs komplexből lehet eljutni. Elképzelhető,

hogy ezen az úton, magasabb hőmérsékleten a ScO + CO reakcióból a két oxigénatomon

keresztül kapcsolódó komplex képződjön.

A reakció energetikája magasabb elméleti szinteken

Mivel korábbi elméleti munkákban megmutatták, hogy a DFT módszerek hibája jelentős

lehet az atomi gerjesztési energiák számításánál, ezért magasabb elméleti szinten is

végeztem energiaszámításokat a reakcióút stacionárius pontjain. Ennek azért lehet

jelentősége, mert a reakció során, a két felületen a Sc atom 4s és 3d pályáinak

populációja meglehetősen különbözik egymástól. Egyrészt megvizsgáltam a báziskészlet

növelésének hatását, másrészt pedig a csatolt klaszterek módszerével is kiszámoltam az

energetikát, hogy így meg tudjam becsülni a DFT módszerek hibáját.

A három különböző számítási szinten kapott relatív energiaértékek a 1. táblázatban

találhatók. Az összes energiaértékeket a B3LYP/6-311+G(2d) szinten kapott zéruspont-

energiával korrigáltam.
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1. táblázat A stacionárius pontok relatív energiája különböző elméleti szinteken (kcal/mol)

B3LYP/SHA+
6-311+G(2d)

B3LYP/
6-311+G(3df)

CCSD(T)/
6-311+G(3df)

2A' felület
Sc(s2d1)+CO2 0,0 0,0 0,0
TSent(2A') 1,4 0,7 1,8
η2

CO-Sc(CO2)(2A') -26,5 -25,4 -19,0
TSins(2A') -25,9 -25,6 -20,4
TSoop(2A') -34,3 -34,6 -34,6
TSbend(2A') -33,5 -33,1 -33,9
OScCO(2A') -33,5 -33,9 -32,5
ScO(2Σ+)+CO -30,4 -30,6 -30,6
2A'' felület
Sc(s2d1)+CO2 0,0 0,0 0,0
TSent(2A") 1,5 1,9 2,3
η2

CO-Sc(CO2)(2A") -17,9 -18,0 -7,7
TSins(2A") -16,7 -16,4 -6,7
OScCO(2A") -37,9 -36,5 -29,1
TSiso -28,3 -26,6 -22,0
OSc(CO) -33,2 -33,6 -26,5
ScO(2∆)+CO 3,0 1,7 13,5
További stacionárius pontok
η2

O,O-Sc(CO2)(2A1) -26,0
TSCO-OO(2A') -2,4
TSOO-diss(2A') -21,7

A B3LYP/6-311+G(3df) szinten végzett energiaszámítások azt mutatják, hogy a DFT

módszerek nem nagyon érzékenyek a bázis méretére. A nagyobb bázissal kapott relatív

energiák közül a legnagyobb eltérés is kisebb volt 1,5 kcal/molnál, az átlagos eltérés

pedig csak 0,6 kcal/mol volt. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy a B3LYP funkcionál

alkalmazásakor már a kisebb bázissal is konvergáltnak tekinthető eredményeket kapunk.

A CCSD(T)/6-311+G(3df) szinten végzett számítások viszont némileg eltérő képet

adnak az energetikáról. Bár a reakciók lefutása hasonló a DFT módszerrel kapott

eredményekhez, a reakcióút egyes pontjainak energiája eltér attól. Amint azt a 14. ábra is

szemlélteti, a két felület sokkal jobban elkülönül egymástól, és emiatt a Sc atom

beékelődése közelében található kereszteződés sem jelentkezik ezen a szinten. Ezt az

okozza, hogy a 2A'' felületen a Sc atom nagyobb 3d populációval jellemezhető, mint a 2A'

felületen, és a B3LYP funkcionál túlbecsüli az átmenetifém-atomok és ionok d-

elektronokban gazdag elektronkonfigurációinak stabilitását. 32
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14. ábra A CCSD(T)/6 311+G(3df) elméleti szinten kapott energiadiagram

Az elméleti eredmények összevetése a kísérlettel

A Sc (s2d1)+ CO2 → ScO (2Σ+)+ CO reakció exotermicitása a kísérleti adatok alapján

35,6 kcal/mol.27,28 A B3LYP/6-311+G(3df)' és a CCSD(T)/6-311+G(3df)' szinteken

kapott reakcióenergia mindkét esetben 30,6 kcal/mol, azaz mind a két módszer egy kissé

alábecsüli az exotermicitást.

A reakció sebességmeghatározó lépése egyértelműen a kezdeti koordinációs

komplexhez vezető átmeneti állapot. A TSent szerkezetekhez tartozó energiagát

magasságát így viszonyítani lehet a gázfázisú kinetikai mérésekből kapott aktiválási

energiához. A kísérleti adatok alapján a gát 2,9 kcal/mol nagyságú, míg az alkalmazott

legmagasabb szintű számítási szinten (CCSD(T)/6-311+G(3df)' zéruspont-energiával

korrigálva) a gát 1,8 kcal/molnak (2A'), ill. 2,3 kcal/molnak (2A'') adódott. A számított

energiagátak tehát viszonylag jó egyezést mutatnak a kísérletileg meghatározott

aktiválási energiákkal.

A kétféle dublett felület vizsgálata lehetőséget nyújt a mátrixizolációs kísérleti

eredmények újszerű értelmezésére. A reakció mindkét felületen végbemehet, mivel
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mindkét esetben nagyjából ugyanakkora gát tartozik a reakció sebességmeghatározó

lépéséhez. A lézerablációs kísérletekben valóban megfigyelték mind az alapállapotú

(2A'') OScCO komplexet, mind a ScO (2Σ+) és CO termékeket. A számítások szerint az

OScCO (2A'') és az OSc(CO) intermedierek között létezik egy kis energiájú gáton

keresztül vezető út, ami alátámaszthatja a két forma kísérletileg megfigyelt reverzibilis

fotoizomerizációját. Arra is magyarázatot kaphatunk, hogy azért nem észleltek a

kísérletekben η2
O,O típusú komplexet, mert ez a komplex egy kis gáton keresztül ScO

(2Σ+) és CO termékekké disszociál. Érdekes módon viszont az η2
CO típusú komplexet kis

mennyiségben megfigyelték a kísérletekben, holott a számítások szerint ezek mindkét

felületen egy-egy rendkívül sekély és nem túlságosan stabil minimumot képviselnek.
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B. Ródium- és palládium-hidridokomplexek szerkezete és reakciói [2-4]

Az olaszországi Bari egyetemének munkatársaival együttműködésben közös kísérleti-

elméleti munkákban vizsgáltuk újonnan előállított ródium- és palládium-

hidridokomplexek szerkezetét és reakcióit. A kísérletek során előállított fémhidrideken

nem sikerült röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározást végrehajtani, ezért DFT

számításokkal kerestük meg a legalacsonyabb energiájú szerkezeteket. Néhány esetben

megbecsültük a fémhidridek reakciói során feltételezett lépések energiaviszonyait, ami

elősegítheti a reakciók kvalitatív értelmezését.

B.1. Ródium-dihidridokomplexek szerkezetének vizsgálata [2]

Az első közös munkánk egy olyan kísérletsorozathoz kapcsolódik, melynek során első

alkalommal sikerült szén-dioxid és allén katalitikus kapcsolásával négytagú laktont (3-

metilén-2-oxetanon) előállítani (15. ábra). Számításaink alapvető célja a reakcióban

alkalmazott katalizátor aktív formájának szerkezeti azonosítása volt.

H2C C CH2 O C O
CH2

O
O

H2C

+
[RhCl(PiPr3)(C2H4)]2

15. ábra Allén és szén-dioxid ródium-katalizált kapcsolási reakciója

Allén és szén-dioxid különböző katalizátorok segítségével történő kapcsolási

reakcióit számos tanulmányban vizsgálták.33,34,35,36 A vizsgált rendszerek esetében az

allén-allén kapcsolás mindig könnyebben ment végbe, mint az allén CO2-dal történő

kapcsolási reakciója. A megfigyelések szerint az allén-CO2 kapcsolást az összes

reakcióban megelőzte az allén dimerizációja. Az ún. '2+2' kapcsolást, azaz amikor két

molekulából négy atom részvételével keletkezik egyetlen dimer, korábban csak két allén

esetében figyelték meg, négytagú laktont csak más módon, akrilátok átalakításával

sikerült előállítani.37
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A 15. ábrán látható reakció sikeres katalizátoraként működő [RhCl(PiPr3)(C2H4)]2

komplexet korábban szilárd- és oldatfázisban is jellemezték.38,39 A dimerben a

fématomokat klórhíd köti össze, és az etilének transz-pozícióban találhatók (16. ábra).

16. ábra A transz-[RhCl(PiPr3)(C2H4)]2 szerkezete

A kísérletek során kiderült, hogy a komplexet sztöchiometrikus mennyiségű allénnel

reagáltatva a koordinált etilén allénre cserélődik. Ha az így keletkezett komplexet CO2-

dal kisnyomású H2 gáz jelenlétében reagáltatták, akkor fő termékként a négytagú lakton

keletkezett.

A hidrogén szerepének tisztázására olyan kísérletet is végeztek, ahol a katalizátort

csak hidrogénnel reagáltatták a következő egyenlet szerint:

[RhCl(PiPr3)(C2H4)]2 + 4 H2 → [RhH2Cl(PiPr3)]2 + 2 C2H6

Ebben az esetben, a reakcióban etán és Rh-hidrid keletkezett. Az infravörös és NMR

spektroszkópiai mérések alapján a hidrid RhH2Cl(PiPr3) összegképletű. Ez a 14

elektronos rendszer dimert képezve könnyen stabilizálódhat. A dimer szerkezetét nem

sikerült röntgendiffrackiós úton meghatározni, ezért sűrűségfunkcionál-elméleti

számítások segítségével próbáltuk megtalálni a legkedvezőbb konformációt.

Mindenekelőtt a hidrogénnel való reakcióban kapott ródiumhidrid monomer

geometriáját optimáltuk. A számítások során a kísérletben felhasznált trisz(izopropil)-
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foszfin helyett az egyszerűbb PH3 modell ligandumot alkalmaztuk. A [RhH2Cl(PH3)]

monomer szingulett állapotában két energiaminimumot azonosítottunk. Az egyikben a

Cl-Rh-P rész közel lineáris, a másikban pedig nagyjából derékszögű (lásd a 17. ábrát). A

lineáris szerkezet 7 kcal/mollal stabilabb a behajlítottnál.

17. ábra A RhH2(PR3)Cl komplex két lehetséges szerkezete

Ezek a 14 elektronos telítetlen ródium-hidridokomplexek dimerizáció útján

stabilizálódhatnak. A dimerképződés többféle módon is elképzelhető (lásd 18. ábra)

annak megfelelően, hogy a fémcentrumokat Cl-Cl, Cl-H, vagy H-H hidak kapcsolják

össze. A számítások szerint a Cl-Cl hidas szerkezetek a legstabilabbak.

H

HH

H P

P Cl

Cl

Rh Rh

H

ClH

H P

P Cl

H

Rh Rh

H

H P

P

Cl

HCl

H

Rh Rh

18. ábra Az RhH2(PR3)Cl komplex dimerizációs lehetőségei

A PH3 modell ligandummal végzett számítások szerint a dimer stabilizációja 33

kcal/mol a lineáris monomerekhez viszonyítva. Ez olyan mértékű stabilizáció, amely

alapján valószínűsíthető, hogy a komplex valóban dimer formában van jelen. A

klórhíddal összekapcsolt dimerből kétféle konformációt találtunk: az egyikben a
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foszfinok cisz-, a másikban transz-helyzetben találhatók. (19. ábra). A két konformer

közül a transz-szerkezetű mindössze 0,3 kcal/mollal stabilabb, azonban ebben a

számításban a PH3 modell ligandum alkalmazásával elhanyagoltuk, a valódi PiPr3

ligandumok sztérikus hatását, így feltételezhető, hogy a valódi ligandumok esetében ez a

különbség nagyobb, és emiatt a transz-konformer jóval kedvezőbb energiájú lesz.

19. ábra A [RhH2(PR3)Cl]2 dimer legstabilabb izomerjei

A dimer molekulapályáinak elemzéséből kiderült, hogy a két monomer átfedő

molekulapályái között nincsenek olyanok, amelyek a fémcentrumok közötti közvetlen

átfedést jellemeznék. A monomerek kölcsönhatása klórhidakon keresztül történik, azaz

klasszikus értelemben vett fém-fém kötésről nem beszélhetünk. Ezt az is alátámasztja,

hogy a ródium centrumok egymástól viszonylag távol, mintegy 3,5 Å-re helyezkednek el.

B.2. Pentakoordinált palládium-hidridokomplex szerkezete [3]

A Bari Egyetem kutatóival végzett másik közös munkánkban egy újonnan előállított

pentakoordinált palládium-hidridokomplex szerkezetét határoztuk meg.

A 20. ábrán felvázolt [MH(dppe)2]+X- típusú komplexek (M=Ni, Pd, Pt; dppe=1,2-

bisz-difenilfoszfanil-etán) közül a nikkel40 és platina41 centrumot tartalmazó komplexeket

már korábban szintetizálták. Az analóg palládiumvegyületet azonban a korábbi

próbálkozások során nem sikerült előállítani.
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20. ábra [MH(dppe)2]+ komplexek sematikus szerkezete

Az új eljárás szerint [Pd(dppe)2]-t vízmentes tetrahidrofuránban feloldva, és

sztöchiometrikus mennyiségű vízmentes CF3SO3H hozzáadásával sárga csapadék

formájában sikerült leválasztani a [PdH(dppe)2]+CF3SO3
–⋅1/8THF összetételű komplexet.

Az infravörös spektrum kiértékeléséből arra következtettek, hogy a CF3SO3
– ellenion

nem koordinálódik a fémcentrumhoz, és a fématom körül torzult tetraéderes

elrendeződésben helyezkednek el a ligandumok. Mivel a komplex szerkezetét

röntgendiffrackióval nem sikerült meghatározni, kvantumkémiai számításokkal próbáltuk

alátámasztani a komplex feltételezett geometriáját.

A számításokat BP86/TZP szinten végeztem el az ADF programmal, és a

komplexnek csak az ellenion nélküli kationos részét vettem figyelembe. Először egy

olyan egyszerűbb modellvegyületen hajtottam végre a geometriaoptimálást, amelyben a

dppe ligandumok helyett egyszerűsített dpe ligandumokat alkalmaztam (lásd a 21. ábrát),

vagyis a dppe ligandumban található fenilcsoportokat hidrogénekkel helyettesítettem.
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21. ábra A dppe és dpe ligandumok szerkezeti képlete

A 22. ábrán látható háromféle feltételezett kiindulási geometriából indított

optimálások mindegyike a b jelű szerkezethez vezetett.
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22. ábra A pentakoordinált palládiumhidrid lehetséges térbeli izomerjei

A geometriaoptimálást ezután a QM/MM módszer alkalmazásával elvégeztem a dppe

ligandummal is. A [PdH(dppe)2]+ molekulát a 23. ábrán látható séma szerint két részre

osztottam: mivel a fém-ligandum kölcsönhatásokat csak kvantumkémiai módszerrel lehet

pontosan leírni, ezért a fématom közvetlen környezetét a QM régióba vettük, a nyolc

fenilcsoportot pedig az MM régióba helyeztem.

A 23. ábrán feltüntettem az optimált szerkezet legfontosabb kötéstávolságait is. A

korábban előállított analóg Ni- és Pt-hidridek szerkezetét ugyan röntgendiffrakciós

mérésekkel meghatározták, azonban a hidrogének helyzetéről ezzel a módszerrel nem

mutathatók ki. Elméleti számításainkkal sikerült egyértelműen tisztázni, hogy milyen

elrendeződésben találhatók a ligandumok: a komplex szerkezete torzult trigonális

bipiramisos jellegű. Az egyik kétfogú dppe ligandum a Pd-H kötéssel nagyjából egy

síkban helyezkedik el, míg a másik erre merőlegesen.

23. ábra A [PdH(dppe)2]+ szerkezete és a QM/MM felosztás
(QM régió: színes atomok, MM: fehér színű atomok, a kötéshosszak Å-ben vannak megadva)
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A 23. ábrán látható, hogy a Pd-P kötések nem egyenlő hosszúak. Az ekvatoriálisan

elhelyezkedő ligandum Pd-P kötéstávolságai majdnem 0,1 Å-mel nagyobbak. Ez az

eltérés a dpe ligandumok esetében is megfigyelhető, tehát nem a fenilek közötti

kölcsönhatás okozza. Ha a [PdH(dpe)2]+ szerkezetét összehasonlítjuk a nem kelátos

[PdH(PH3)4]+ modellrendszerrel (24. ábra), akkor megfigyelhetjük, hogy mi okozhatja ezt

az eltérést: A C3v szimmetriájú modellrendszer trigonális bipiramisos szerkezetű,

amelyben a fématom és három PH3-csoport egy síkban helyezkedik el, a H és a negyedik

PH3 ligandum pedig a sík alatt és felett. Ebben az esetben a három, egy síkban lévő

ligandum egymással ekvivalens és a P-Pd-P szögek 120 fokosak, míg az axiális és

ekvatoriális foszfinok egymással kb. 100 fokos szöget zárnak be. A dpe ligandum

esetében a P-Pd-P „harapási szög” kb. 86 fok. A 24. ábrán látható, hogy az ekvatoriális

dpe ligandum P-Pd-P szögének jóval nagyobb mértékben kell torzulnia a nem kelátos

formához képest, és ez okozhatja a Pd-P kötések megnyúlását.
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24. ábra Az [MH(dpe)2]+ és [MH(PH3)4]+ szerkezetének összehasonlító ábrája

B.3. A [PdH(dppe)2]+ kettős természete [4]

Különböző reakciókat hajtottak végre az újonnan előállított palládiumhidriddel,

amelyek során kiderült, hogy a [PdH(dppe)2]+X- (X = CF3SO3
-, SbF6

-, BF4
-) típusú

fémhidridek egyaránt képesek hidrid-donorként és proton-donorként is viselkedni.

A PdH(dppe)2
+X- komplexek oldatban labilisak, és a következő egyenlet szerint

hidrogén fejlődése közben diszproporcionálódási reakcióban elbomlik:

2 [PdH(dppe)2]+X- → [Pd(dppe)2] + [Pd(dppe)2]X2 + H2
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Korábban már sikerült megvalósítani különböző fémhidridek között hasonló

reakciót:42

[RhH(dppb)2] + [PtH(dmpp)2]+ → [Rh(dppb)2]+ + [Pt(dmpp)2] + H2

Ez volt azonban az első eset, amikor a reakció egy amfoter jellegű fémhidriden ment

végbe. A hidrogénfejlődés mechanizmusa nem ismert, de több lehetőség is elképzelhető.

A palládiumhidridből a Pd-H kötés homolitikus felhasadásával [Pd(dppe)2]+•

gyökkation és H atom keletkezhet, és ez katalizálhatja egy másik palládiumhidrid

bomlását. Ezt a mechanizmust kísérleti úton sikerült kizárni, mivel a reakcióelegyhez

gyökmegkötőt adva sem változott a hidrogénfejlődés sebessége.

Végbemehet egy olyan intramolekuláris átrendeződés is, amely során a hidrides

hidrogén reagálhat az egyik foszforral, és így a 25. ábrán látható foszfónium jön létre.

Pd
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P

P

P

H

Pd
P

PP
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25. ábra Foszfónium kation kialakulása

Acetonitril oldószerben végzett NMR mérésekből a fenti belső átrendeződésre nem

lehet következtetni, viszont sikerült kimutatni egy újfajta hidrid jelenlétét. Feltételezhető,

hogy a kétfogú difoszfin ligandumok egyikében a 26. ábrán sematikusan bemutatott

módon felhasad az egyik Pd-P kötés, és egy telítetlen, tetrakoordinált palládiumhidrid jön

létre.
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26. ábra Az egyik Pd-P kötés felszakadása
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A foszfor-fém kötés felnyílásának lehetőségét az ADF programmal, BP86/TZP

szinten végzett számításokkal vizsgáltuk meg. Geometriaoptimálást végeztünk a telített

és a telítetlen formán, valamint sikerült megtalálni a kettő közötti átmeneti állapotot is.

A számítások szerint a hidrid telített, pentakoordinált formája gázfázisban 7,2

kcal/mollal stabilabb a telítetlen, tetrakoordinált formánál. A két szerkezet közötti

átmeneti állapot energiája 9,5 kcal/molos gázfázisú gátat jelent a telített formához képest.

Az oldószerhatást is figyelembe véve a gát 5,4 kcal/molra csökken, a két forma

stabilitásbeli különbsége pedig 2,9 kcal/molra. Ez azt mutatja, hogy az oldószer jobban

képes stabilizálni a telítetlen hidridet, mint a telítettet.

A 27. ábrán a telített és a telítetlen forma szerkezete látható a fém-ligandum

kötéstávolságokkal.
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27. ábra A telített és telítetlen Pd-komplexek szerkezete

Az eredmények alapján elmondható, hogy a kétfogú foszfin ligandum felnyílása

kinetikailag és termodinamikailag is megengedett, ezért valószínűsíthető, hogy a

hidrogénfejlődéssel járó diszproporcionálódási reakció során egy ilyen köztitermék is

szerepet játszik.

A kétféle forma atomi töltéseit megvizsgálva az is látható, hogy a kelátos ligandum

felnyílásával keletkező tetrakoordinált komplexben nagyobb lesz a Pd-H kötés

polarizáltsága, ami megváltoztathatja a hidridokomplex viselkedését. A Pd atomi töltése a

felnyílás során -0,09-ről +0,24-re változik. A hidrides H atomi töltése mindkét esetben
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-0,09. A kötésfelnyílás során lecsökken az elektronsűrűség a fématomon, mivel a felnyíló

dppe ligandum σ-donor hatása lecsökken. A számítások során az egyszerűbb dpe

ligandumot alkalmaztuk a kísérletben alkalmazott dppe ligandumok helyett. Ez a csere

azonban eltérést okoz a ligandumok elektronikus hatásában. Ahhoz, hogy

megbecsülhessük az elhanyagolásból adódó hibát, a hidrogéneket fenilekkel

helyettesítettük és energiaszámításokat végeztünk ezeken a modelleken is. A

várakozásoknak megfelelően a fenilcsoportok megnövelték a foszforok π-akceptor

jellegét, és ezáltal csökkent a kelát kötés felnyílásával járó polarizációs hatás a

fémhidriden: a palládium atomi töltése -0,10-ről -0,03-ra változik, míg a hidrides

hidrogén atomi töltése mind a két esetben -0,04 körüli érték.



39

C. A CO2 és C2H4 között lejátszódó C–C kapcsolás mechanizmusa [5-7]

A szén-dioxid reakciói között különös jelentőségűek azok, amelyekben a szén-dioxid

szénatomja valamilyen telítetlen szénhidrogén szénatomjával hoz létre új kötést. Az ilyen

átmenetifém által katalizált reakciók kifejlesztése új szintetikus eljárásokat

eredményezhet, amelyek részben a szén-dioxidot használják fel szénforrásként. Ehhez a

témához kapcsolódóan részletesen tanulmányoztam a szén-dioxid és az etilén C-C

kapcsolásos reakcióinak mechanizmusát.

C.1. A Mo(PMe3)4(C2H4)2 szerkezete [5]

Carmona és munkatársai több tanulmányban is vizsgálták a [M(C2H4)2(PR3)4] (M = Mo,

W; R = H, Me) típusú, nulla oxidációs állapotú, foszfin segédligandumokat tartalmazó

bisz-etilén komplexeket és ezek reakcióit.43,44,45 A bisz-etilén komplexek sokféle

reakcióban részt vesznek, melyek közül figyelemreméltó a szén-dioxiddal történő

reakció.46,47 Korábban ugyanis etilén-komplexeken olyan reakciót még nem figyeltek

meg, ahol a fématomhoz kötődő egyik etilén a szén-dioxiddal reagálva karboxileződik. A

következőkben bemutatom a komplexek szerkezetének megismerésére, valamint a

[Mo(C2H4)2(PMe3)4] + CO2 reakció lépéseinek feltárására végzett elméleti vizsgálataink

eredményeit.

A megfigyelések szerint a transz-[M(C2H4)2(PR3)4] típusú komplexek szerves

oldószerben végbemenő reakcióinak első lépése az egyik foszfinligandum disszociációja

(28. ábra). A szabaddá váló koordinációs hely változatos kémiai reakciók lejátszódását

teszi lehetővé a telítetlen fémkomplexen.

Mo
PR3R3P

R3P PR3

Mo
-PR3

R3P

R3P PR3

28. ábra Foszfin disszociációja [Mo(PR3)4(C2H4)2] komplexben
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Elméleti munkámban a tetrafoszfin és az egyik foszfin ligandum disszociációja után

létrejövő trifoszfin komplexek szerkezetét vizsgáltam, valamint a fém-foszfin kötést

elemeztem a kötési energia különböző komponensekre történő felbontásával. A

számításokat a kísérleti munkák során alkalmazott PMe3 ligandumok mellett, a kisebb

PH3 modell ligandumokkal is elvégeztem, ami lehetőséget adott arra, hogy megbecsüljem

a számítástechnikailag könnyebben kezelhető PH3 ligandumokkal végzett elméleti

vizsgálatok hibáját. Ezt az egyszerűsítést gyakran alkalmazzák az elméleti munkákban.

A számításokat a BPW91 funkcionál alkalmazásával végeztem el a Gaussian 98 és az

ADF programcsomagokkal. A Gaussian 98 programmal végzett számításokban

LANL2DZ dupla-zéta típusú effektív törzspotenciált tartalmazó bázist48 használtam. Az

ADF programban a Mo és W atomokra TZP bázist, a többi atomra pedig DZP bázist

alkalmaztam (röviden TZP+DZP bázis). A foszfin kötési energiájának felbontását a

Ziegler és Rauk által kidolgozott eljárás szerint végeztem el.

Az [M(C2H4)2(PR3)4] komplexek szerkezete

A korábbi kísérleti és elméleti adatok alapján a VI. B csoportba tartozó, nulla oxidációs

állapotú fémek bisz-etilén komplexei oktaéderes elrendeződésűek (29. ábra). A foszfinok

a fémcentrummal nagyjából egy síkban helyezkednek el, az etilének pedig a sík felett és

alatt – transz-helyzetben – egymásra merőlegesen találhatók.

29. ábra Az [M(C2H4)2(PR3)4] vázlatos szerkezete
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A PMe3 ligandumokat tartalmazó komplexeket mindkét fémmel (Mo, W)

előállították, és röntgendiffrakciós módszerrel jellemezték a szerkezetüket.43,44 A

kísérletileg meghatározott szerkezetekből geometriaoptimálásokat indítottam. A

számításokból és a röntgendiffrackiós mérésekből kapott fontosabb geometriai

paraméterek a 2. táblázatban találhatók.

2. táblázat Kötéstávolságok és kötésszögek a [M(C2H4)2(PR3)4] komplexekben

Számított
R = H

Számított
R = Me

Kísérleti
(R = Me)

M = Mo M =W M =
Mo M = W M = Mo M = W

M-P 2,42 2,41 2,53 2,52 2,49 2,48
M-C 2,29 2,28 2,29 2,28 2,27 2,26

P-M-P 173,2 172,5 164,8 163,5 164,4 163,6
C-C 1,44 1,46 1,44 1,46 1,40 1,42

H-C-C-H 141,9 139,1 140,6 137,3 - -

A PMe3 → PH3 csere leginkább a fém-foszfor (M-P) kötéstávolságot és a transz-

helyzetű foszforok foszfor-fém-foszfor kötésszögét (P-M-P) módosítja. Az M-P

távolságok mintegy 0,1 Å-mel hosszabbak a PMe3 ligandumokat tartalmazó

rendszerekben. A kísérleti adatokból és a valódi rendszeren végzett számításokból is az

látszik, hogy a P-M-P szög az ideális oktaéderes 180 fok helyett, csak 164 fok körül van

(29. ábra). Ez a jelenség a PH3 ligandumokat tartalmazó modellen sokkal kisebb

mértékben figyelhető meg, itt a P-M-P szög 173 fok. Az M-P és a P-M-P paraméterek

megváltozását a kétféle ligandum eltérő térigénye okozza.

A táblázat utolsó sorában feltüntettem a koordinált etilénmolekulák transz-helyzetű

hidrogénatomjainak H-C-C-H diéderes szögét, amely tulajdonképpen a koordinálódó

etilén molekulák sík szerkezettől való eltérését mutatja. Minél kisebb ez a szög (azaz

minél inkább eltér az etilén szerkezete a sík szerkezettől), annál kisebb a koordinálódó C

atom sp2 jellege, azaz annál erősebb a fém-ligandum kölcsönhatás. A diéderes szög a

volfrám esetében néhány fokkal kisebb, ami a viszontkoordináció jelenségével

magyarázható. A volfrám ugyanis nagyobb mértékben képes elektronokat küldeni az

etilén eredetileg betöltetlen π∗ lazító pályájára, ami megnöveli a fém-ligandum kötés

erősségét.
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Az [M(C2H4)2(PR3)3] komplexek szerkezete

Geometriaoptimálást végeztem a [M(C2H4)2(PR3)3] összetételű komplexeken is, és a

szerkezeti adatokat a 3. táblázatban foglaltam össze. Az optimálás során megváltozott a

ligandumok elhelyezkedése, hiszen az egyik koordinációs hely szabaddá válik, és a

sztérikus zsúfoltság csökken (30. ábra). A nagyobb térkitöltésű PMe3 esetében a változás

nagyobb mértékű.

30. ábra Az [M(C2H4)2(PR3)3] komplexek vázlatos szerkezete

3. táblázat Kötéstávolságok és kötésszögek a [M(C2H4)2(PR3)3] komplexekben

R = H R = Me

M = Mo M =W M = Mo M = W
M-P 2,33 / 2,41 2,33 / 2,41 2,37 / 2,48 2,37 / 2,47

M-C(I) 2,26 2,24 2,26 2,24
M-C(II) 2,24 / 2,31 2,22 / 2,30 2,23 / 2,31 2,21 / 2,29

transz-P-M-P 169,7 169,7 163,7 163,1
C-C 1,45 / 1,45 1,46 / 1,46 1,45 / 1,45 1,46 / 1,47

D1-M-D2 166,5 157,1

A foszfindisszociáció során az eredeti tetrafoszfin komplex szimmetriája csökken,

ezért az eredetileg egymással ekvivalens geometriai paraméterek közül némelyik

számottevően megváltozik. A leszakadó foszfinnal transz-helyzetben található foszfin M-

P kötéstávolsága pl. mintegy 0,1 Å-mel megrövidül. A kötés rövidülését a transz-
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befolyás megszűnése okozza: a PR3-csoport disszociációjával a vele eredetileg transz-

helyzetben lévő foszfinra már nem hat az eltávozó ligandum kötéslazító hatása. A távozó

ligandumhoz képest cisz helyzetben lévő foszfinok kötéstávolságai a PH3 esetében alig

változnak, viszont a PMe3 esetében a sztérikus zsúfoltság csökkenése miatt mintegy 0,05

Å-mel rövidülnek.

A foszfin kötési energiája

Kiszámítottam, hogy mekkora egyetlen foszfin kötési energiája a különböző

rendszerekben. A ligandumok cseréje lényegesen nagyobb változást okoz a kötési

energiában, mint a fémcentrumok megváltoztatása. A PH3 jóval erősebben kötődik a

fémhez, mint a PMe3. A kétféle ligandum eltérő kötéserősségének megértéséhez

elvégeztem a kötési energia Ziegler és Rauk által javasolt felbontását. A 4. táblázatban

bemutatom a kötési energiákat, valamint a felbontásból kapott különböző

energiakomponenseket.
4. táblázat A foszfinok kötési energiájának felbontása (kcal/mol)

M = Mo M=W

R = H R = Me R = H R = Me

∆E=∆Eprep+∆Eint -25,8 -11,2 -30,8 -13,6

∆Eprep 3,6 17,4 4,9 21,5

∆Eprep([M(C2H4)2(PR3)3]) 3,4 16,8 4,7 20,7

∆Eprep(PR3) 0,2 0,6 0,2 0,8

∆Eint -29,4 -28,6 -35,7 -35,1

∆EPauli 112,4 116,5 136,0 140,3

∆Eelsztat -84,0 -88,8 -103,7 -109,3

∆Eorb -57,8 -56,3 -68,0 -66,1

Az energiafelbontásból két fontos következtetés vonható le:

– A ∆Eint kölcsönhatási energia csak kicsit tér el egymástól a kétféle ligandum

esetében, tehát a kötési energia különbsége főleg sztérikus okokra vezethető vissza. A

∆Eprep deformációs energiában megmutatkozó jelentős különbség szintén erre utal.
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– A volfrám esetében erősebb a fém-foszfin kötési energia, ami főként a ∆Eint

kölcsönhatási energia különbségéből adódik. A kölcsönhatási energia további

felbontásából az látszik, hogy ennél a fémnél mindkét vonzó kölcsönhatás (az

elektrosztatikus és a pályaátfedési kölcsönhatások) megerősödik (összesen mintegy 30

kcal/mollal), míg a Pauli taszítás csak mintegy 23-24 kcal/mollal növekszik, és emiatt

összességében kedvezőbb a kölcsönhatás a volfrám és a foszfin között.

Az energiafelbontásból kapott eredmények összhangban vannak azzal a kísérleti

feltételezéssel, hogy a foszfindisszociáció főleg sztérikus okokra vezethetők vissza. A

transz-helyzetű etilének és a négy foszfinon található metilcsoportok közötti taszítás nagy

zsúfoltságot okoz az ekvatoriális síkban. Ez a zsúfoltság kisebb olyan transz-

[M(X)2(PMe3)4] komplexek esetében, ahol az etilént olyan X ligandum helyettesíti, ami

az M-X vektor körüli forgatásra szimmetrikus. A PMe3 disszociációra vonatkozó

számítások alapján az M-P kötés viszonylag gyenge, ami összhangban a kísérletileg

megfigyelt foszfindisszociációval és a rendszerek reaktivitásával. Ez azonban csak a

transz-[M(C2H4)2(PMe3)4] típusú rendszerekre igaz mert, ha például a kísérletekben két

foszfint az elektronszerkezetileg hasonló, kelátos Me2PCH2CH2Me2 ligandumra

cseréltek, akkor sem a PMe3 disszociációját, sem kémiai reakciót nem figyeltek meg.

C.2. Akrilát képződés vizsgálata a [Mo(C2H4)2(PMe3)4] + CO2 reakcióban [6]

Carmona és munkatársai az imént tárgyalt [Mo(C2H4)2(PMe3)4] komplex és CO2

reagáltatásával olyan reakciót valósítottak meg, amelyben első ízben sikerült szén-

dioxidból és etilénből akrilátot előállítani (31. ábra). A reakció nem katalitikus, azaz a

keletkező koordinált akrilátot nem lehet kinyerni a végtermékből. A későbbiekben

számos másik fémkomplexeken is megpróbálkoztak hasonló, esetlegesesen katalitikus

reakciók kivitelezésével, viszont eddig ilyet még nem sikerült találni.
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31. ábra Hidrido-akrilát dimer keletkezése [Mo(C2H4)2(PMe3)4] és CO2 reakciójában

A reakciótermékként keletkező hidrido-akrilát dimert sikerült kikristályosítani, és

röntgendiffrakciós vizsgálattal a kristályszerkezetét is meghatározták. A kísérleti

megfigyelések alapján a legvalószínűbb reakciómechanizmust a 32. ábrán vázoltam fel.

32. ábra A hidrido-akrilát képződés feltételezett mechanizmusa

A reakció kezdeti lépéseként az egyik foszfinligandum leszakad, melyet az

előzőekben részletesen tárgyaltam. Ezáltal szabaddá válik az egyik koordinációs hely a

molibdénatom koordinációs szférájában. A reakcióelegyben jelen lévő CO2 molekula

képes erre a helyre kötődni, majd a CO2 szénatomja az egyik etilén egyik szénatomjához

kapcsolódva egy öttagú metallaciklust hoz létre. A metallaciklus átrendeződését

követően, a β-hidrogénatom vándorlásával fémhidrido-akrilát komplex keletkezik, amely

egy újabb foszfin ligandum elvesztése után dimerizációval stabilizálódik.

Az erre vonatkozó elméleti vizsgálataim alapvető célja a reakció elemi lépéseinek

részletes megismerése volt, és a számításokkal megpróbáltam alátámasztani a kísérleti

eredmények alapján feltételezett reakcióutat. Azért választottam ezt a reakciót, mert
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bőséges kísérleti tapasztalat állt rendelkezésre: mind a kiindulási, mind a végterméket

röntgendiffrakcióval vizsgálták, és a kristályszerkezetek jó kiindulási geometriaként

szolgáltak a számításokhoz. Az előző alfejezetben bemutatott [M(C2H4)2(PR3)4] típusú

komplexek foszfin disszociációjának tárgyalásából az a következtetés vonható le, hogy a

PMe3 ligandum PH3-mal való helyettesítése ugyan jelentős eltérést okoz a disszociációs

energiában, de ennek sokkal inkább sztérikus okai vannak, mint elektronikusak. Ezért

először a kisebb modellvegyületen végeztem a számításokat, ami jelentősen

megkönnyítette a stacionárius pontok megkeresését a reakcióhoz rendelhető

energiafelületen. Ezután a PH3 modell foszfinokat PMe3 ligandumra cserélve a

számításokat megismételtem a valódi rendszeren is.

A PH3 ligandumokat tartalmazó modell vegyületeken a Gaussian 98 programmal,

B3LYP/SDDP szinten végeztem számításokat. Az így kapott szerkezetekből kiindulva a

ligandumokat PH3-ról PMe3-ra cserélve, BP86/(TZP+DZP) szinten újabb

geometriaoptimálásokat végeztem az ADF programmal, mivel ezzel a programmal

könnyebben kezelhetőek a nagyobb méretű rendszerek. Annak érdekében, hogy a kétféle

modellen kapott energiák összevethetők legyenek, a valódi rendszerre kapott

geometriákra kiszámítottam az energiákat a Gaussian 98 programmal B3LYP/SDDP

szinten is. Az oldószerhatás modellezésére szolgáló PCM számításokat, a kísérleti

munkákban alkalmazott dietil-éterre jellemző ε = 4.33 dielektromos állandó mellett

végeztem el.

Az alábbiakban részletesen ismertetem a reakció elemi lépéseit a PMe3 ligandumok

esetére. A geometriai adatok a BP86/(TZP+DZP) szintre vonatkoznak, az energiaértékek

pedig ezeken a geometriákon B3LYP/SDDP szinten kapott eredményekből származnak.

CO2 – PR3 ligandumcsere

A feltételezett mechanizmus szerint a reakció első lépése az egyik foszfin ligandum

leszakadása és szén-dioxid megkötődése a szabaddá vált koordinációs helyen. A sztérikus

zsúfoltság miatt az valószínűsíthető, hogy ez a folyamat két lépésben megy végbe. A

kiindulási tetrafoszfin (1), valamint az egyik foszfin leszakadásával keletkező trifoszfin

(1') szerkezetét és a foszfin kötési energiáját az előző részben ismertettem részletesen. A
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következő lépésben egy CO2 molekula könnyen koordinálódhat a telítetlen trifoszfin

vegyülethez, és számításaink szerint az így keletkező komplexben (2) a szén-dioxid η2
CO

típusú koordinációval kötődik a három foszfinnal egy síkban (33. ábra).

33. ábra A CO2-komplex szerkezete

A CO2 kötési energiája 6,2 kcal/mol, amely gyakorlatilag megegyezik a leszakadó

foszfin kötési energiájával (6,4 kcal/mol). A hasonló nagyságú fém-ligandum

kölcsönhatás alapján könnyen elképzelhető, hogy oldatban a két ligandum kicserélődhet

egymással, és így a szén-dioxid a fémcentrumhoz kötődve közel kerülhet az etilén

molekulákhoz.

A szén-szén kapcsolás

A trifoszfin komplexhez (2) koordinálódott szén-dioxid elhelyezkedése alapján kétféle

szén-szén kapcsolási út képzelhető el a szén-dioxid szénatomja és a két koordinálódott

etilénmolekula egyik szénatomja között (34. ábra). Az egyik reakcióút során (A), a CO2 a

rá merőleges etilén molekulával, a másik út során (B) a vele párhuzamos etilénnel reagál.

Bár a szobahőmérsékleten végzett NMR mérések eredményei alapján a koordinált

etilének szabadon foroghatnak a saját tengelyük körül, a számítások alapján kapott

statikus kép mégis nagy segítséget nyújthat a lehetséges átmeneti állapotok

feltérképezésében.
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34. ábra Átmeneti és végállapotok a lakton (A) és az agosztikus komplex (B) felé vezető utakon

Az A úton a szén-szén kapcsolás eredményeképpen egy öttagú, közel síkszerkezetű

metallaciklus (3) jön létre, amely közel azonos energiájú a szén-dioxid komplexszel (2).

A kapcsoláshoz tartozó átmeneti állapot (TS2-3) 12 kcal/molos gátnak felel meg. A B úton

szintén egy öttagú gyűrűs metallaciklus (4) keletkezik, amelynek azonban eltérő a

szerkezete. A fématomhoz képest β helyzetben lévő szénatom egyik hidrogénje ún.

agosztikus kölcsönhatásba kerül a fématommal, és ezért a sík szerkezethez képest

jelentősen torzul a gyűrű szerkezete (35. ábra). A 4 intermedier 5 kcal/mollal kevésbé

stabil, mint a síkbeli 3.
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35. ábra A lakton (3) és az agosztikus (4) komplexek szerkezetének összehasonlítása

A TS2-4 átmeneti állapot 22 kcal/molos gátnak felel meg, amely majdnem a

kétszerese a TS2-3 gátnak. A két különböző reakcióút mentén található átmeneti állapotok

szerkezete erősen eltér egymástól.

Az A úton egy ötcentrumú átmeneti állapoton (TS2-3) keresztül megy végbe a

kapcsolás. Az átmeneti állapotot jellemző imaginárius rezgési frekvenciához tartozó

normálvektorok (36. ábra) azt mutatják, hogy a szén-szén kötés kialakulása erősen

csatolódik a fém-szén kötés felszakadásával.

36. ábra A TS2-3 átmeneti állapot imaginárius rezgési frekvenciájához tartozó normálvektorok

A B úton található átmeneti állapotban (TS2-4) a két reagáló ligandum négy atomja

nagyjából egy síkban, a fémcentrum pedig a síkon kívül helyezkedik el. Ez az

elrendeződés egészen addig megmarad, amíg a szén-szén kapcsolás végbe nem megy,

majd ezt követően a C-C kötés mentén elfordul a karboxilcsoport, és végül a β-helyzetű
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CH2-csoport egyik hidrogénje és a fématom között kialakuló agosztikus kölcsönhatás

stabilizálja a metallaciklust (4).

Az A út TS2-3 átmeneti állapotát a harmadik legmagasabb energiájú (HOMO-2)

betöltött molekulapálya jellemzi a legjobban (37. ábra). Látható, hogy jelentős átfedés

van a fématom és a ligandumok molekulapályái között. A molibdén elektront küld a 4dπ

pályájáról a ligandumok eredetileg betöltetlen π* pályáira, valamint a két kapcsolódó

szénatom között is átfedés van. A populációs analízis szerint a kapcsolás során jelentős

töltés vándorol a fémről a ligandumok irányába, ami összhangban van az olefin-szén-

dioxid kapcsolásokra általánosan elfogadott "oxidatív kapcsolás" képpel.

37. ábra A C-C kapcsolásra jellemző molekulapálya a TS2-3 átmeneti állapotban

Alternatív út az agosztikus komplex (4) felé

A reakció végtermékét jelentő hidrido-akrilát kialakulásához a metallaciklusból az egyik

hidrogénnek a fématomra kell vándorolnia. Ez az agosztikus komplexből (4) kiindulva

könnyen elképzelhető, a 2 → 4 közvetlen átalakulás azonban nem nagyon valószínű, mert

ehhez 22 kcal/mol nagyságú gát (TS2-4) tartozik. Számításaink során olyan utat

kerestünk, ahol kis gáttal rendelkező lépésekben eljuthatunk az A úton keletkezett
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síkszerkezetű metallaciklusból (3) az agosztikus metallaciklus (4) felé. A következőkben

a 3 → 4 átalakulás egyik lehetséges útjának lépéseit mutatom be.

A síkszerkezetű 3 metallaciklusból a (C2H4)Mo(CH2CH2COO) egység formális belső

elforgatásával a foszfinok ekvatoriális síkjában, kaphatunk egy másik síkszerkezetű

metallaciklust (3''). A számítások szerint ez egy jól definiált minimum a potenciális

energiafelületen, és majdnem olyan stabil, mint a 3 metallaciklus. A 3'' metallaciklusból

egy alacsony energiájú gáton (TS3''-4) keresztül el lehet jutni a 4 agosztikus komplexhez

(38. ábra).

38. ábra A 3 → 4 átalakulás egyik lehetséges útja

A 3 → 3'' átalakulás kétféle lehetséges mechanizmusát is megvizsgáltuk. A 3

metallaciklusból az egyik foszfin viszonylag könnyen leszakadhat (disszociatív út), mivel

a kötési energiája mindössze 10 kcal/mol. A foszfindisszociációval keletkező telítetlen

komplexből (3d') egy másik foszfin megkötésével létrejöhet a 3'' komplex. A másik

lehetőség, hogy a 3 metallaciklushoz egy negyedik foszfin is koordinálódhat (asszociatív

út), és ebből az oktaéderes szerkezetű komplexből (3a') az egyik foszfin leszakadásával

szintén kialakulhat a 3'' komplex. Az asszociatív út során létrejövő 3a' oktaéderes

szerkezetű, 18 elektronos komplex a számítások szerint nagyon sekély minimumot
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képvisel az energiafelületen, és a negyedik foszfin csak nagyon gyengén kötődik a

fémhez, ezért ennek az útnak kisebb a valószínűsége, mint a disszociatív útnak.

A 3 → 3'' átalakuláshoz egy olyan utat is megpróbáltunk találni, amely belső

átrendeződéssel történik. A komplexet alkotó fragmensek egymáshoz viszonyított

helyzetét megszorított optimálással változtattuk, és átmeneti állapotot kerestünk a kétféle

forma között, ami azonban nem vezetett sikerre.

A 3 → 4 átalakulás legvalószínűbb útja a disszociatív út, amely során az egyik foszfin

kicserélődése után viszonylag alacsony gáton (TS3''-4) keresztül létrejön az agosztikus

komplex. A 3 → 4 átalakulás energetikája azt mutatja, hogy ez az út kinetikailag

kedvezőbb, mint a közvetlen 2 → 4 átalakulás a TS2-4 átmeneti állapoton keresztül.

A β-hidrogénvándorlás

A reakció következő lépése, a hidrido-akrilát komplex (5) kialakulása. A 4 komplex β-

helyzetű, agosztikus kölcsönhatásban lévő hidrogénatomja, a 39. ábrán bemutatott

átmeneti állapoton keresztül (TS4-5) a szénatomról a molibdénre vándorolhat és így

létrejöhet a hidrido-akrilát komplex. Ez a termék 5 kcal/mollal stabilabb, mint az

agosztikus komplex, tehát ez a reakciólépés termodinamikailag kedvező. A

hidrogénvándorláshoz szükséges gát magassága 9 kcal/mol az agosztikus komplexhez

viszonyítva.

39. ábra A hidrogénvándorlás lépései
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A hidrogénvándorlás során keletkező hidrido-akrilát komplex szerkezete torzult

pentagonális bipiramisos. A három foszfin, a karboxilátcsoport egyik oxigénje és a hidrid

az ekvatoriális síkban helyezkednek el, míg az etilén, valamint a koordinált akrilát

olefines csoportja a csúcsokon találhatóak. Az akrilát a kettős kötésével π-koordináció

révén kapcsolódik a fémhez, az egyik oxigénjével pedig kovalens jellegű fém-oxigén

kötést alakít ki. A foszfinok T-alakban történő elrendeződése nem változik számottevően

a hidrogén vándorlása során, azonban a hidrid transz-hatása miatt, a hidriddel nagyjából

szemközt található foszfin kötődése jóval meggyengül a többi foszfinéhoz képest.

A hidrido-akrilát dimerizációja

A reakció kísérletileg meghatározott végterméke dimer szerkezetű. Két 5 hidrido-akrilát

monomer egy-egy foszfin disszociációja után létrehozhat egy dimert. Az 5 hidrido-

akrilátban a hidridhez képest transz-helyzetű fellazult foszfin 10 kcal/molos energiával

kötődik, amely közel azonos a 3 → 3d' foszfindisszociációs lépéshez szükséges

energiával. A disszociáció után egy [HMo(CH2=CH-COO)(C2H4)(PMe3)2] (5')

szerkezetű telítetlen komplex keletkezik, amely 1 kcal/mol nagyságú gáton keresztül

könnyen átalakulhat a hasonló szerkezetű, csak más elrendeződésű 5'' komplexszé (40.

ábra).

40. ábra A foszfinok átrendeződése
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Az 5'' komplex nem koordinálódó oxigénatomja kölcsönhatásba léphet egy analóg

szerkezetű másik komplex fémcentrumával, és így kialakul a kísérletileg is megfigyelt

kétmagvú hidrido-akrilát komplex (6) (41. ábra). A számított dimerizációs energia

meglehetősen nagy, 38 kcal/mol, ezért feltételezhetjük, hogy ez a reakció fő hajtóereje.

41. ábra A termékként keletkező kétmagvú hidrido-akrilát dimer szerkezete. Szögletes zárójelben a
röntgendiffrakciós mérés adatai

A keletkező dimer heterokirális, mert sztérikus okokból csak úgy jöhet létre, ha az

egymáshoz kapcsolódó 5'' monomerek enantiomer párt alkotnak. A monomerek

kiralitása a 3 komplexből történő foszfin disszociációja során dől el. A dimer számított

szerkezeti paraméterei jó egyezést mutatnak a kísérletből kapott röntgendiffrakciós

paraméterekkel.

A teljes reakcióút energetikája és jellegzetes pontjai

A reakció teljes gázfázisú energiadiagramját ábrázolva (42. ábra) jól látható, hogy a TS2-4

átmeneti állapoton keresztül lejátszódó lépés megvalósulása a magas gát miatt

kinetikailag nem valószínű, továbbá az is, hogy a termékként keletkező 6 dimer

stabilitása igen nagy.
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42. ábra A teljes reakció gázfázisú energiadiagramja

Mivel a reakció során jelentős mértékű a töltésszétválás, ezért célszerű az

oldószerhatást is figyelembe venni. A PCM módszerrel kapott eredmények szerint az

oldószerhatás 4-9 kcal/mollal stabilizálja az egyes stacionárius pontokat. A stabilizáció

hatására gyakorlatilag az összes köztitermék energiája az 1 + CO2 kiindulási energia szint

alá kerül, és a legmagasabb gátnak megfelelő átmeneti állapot (TS4-5) is csak 9

kcal/mollal van a nullszint felett (43. ábra).

43. ábra A reakció oldószerhatással korrigált energiadiagramja
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Az 5. táblázatban összefoglaltam a számított relatív energiákat a PMe3 és a PH3

ligandummal számított reakcióutakra. Az első oszlopban azok a gázfázisú PR3 = PMe3

ligandummal kapott eredmények találhatók, melyeket a 43. ábrán energiadiagramon

ábrázoltam.

5. táblázat A reakció lépéseinek relatív energiája a kétféle ligandummal (kcal/mol)

PR3 = PMe3 PR3 = PH3

∆Eg ∆Es ∆Eg
1+CO2 0,0 0,0 0,0
1+PR3+CO2 6,4 5,4 22,8
2+PR3 0,2 -4,3 13,8
TS2-3+PR3 12,0 6,9 27,2
TS2-4+PR3 22,5 18,8 35,8
3+PR3 0,9 -5,8 15,2
3'd+2PR3 11,0 4,5 28,7
3''+PR3 4,7 0,7 22,3
TS3''-4+PR3 10,9 3,2 29,7
4+PR3 6,0 -1,2 27,1
TS4-5+PR3 14,9 9,0 38,9
5+PR3 0,6 -6,3 23,8
5'+2PR3 10,7 2,0 36,6
5''+2PR3 8,1 -0,9 33,5
(1/2)6+2PR3 -1,4 -13,5 10,0

∆Eg: gázfázisú energia, ∆Es,: szolvatációval korrigált relatív energia,

Amint azt már korábban is láthattuk, a PMe3 ligandumok PH3-ra történő cseréje a

számított energetikában nagymértékű eltéréseket okozhat. Ezt a közelítést az elméleti

számításokban gyakran alkalmazzák, mert nagyobb méretű rendszerek gyakran csak így

kezelhetőek. Az általunk vizsgált rendszer mérete akkora volt, hogy rezgési számításokat

csak a kisebb modellen tudtunk elvégezni. A 44. ábrán a kétféle ligandummal kapott

gázfázisú reakció energiadiagramját mutatom be. Mivel az első disszociációs lépés

energiájában igen nagy az eltérés, ezért a jobb összehasonlíthatóság kedvéért az

energiadiagram nullszintjét a CO2-komplexnek megfelelő 2 + PR3 ponthoz tartozó

energiához helyeztem.
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44. ábra Teljes gázfázisú energetika a PH3 (...) és a PMe3 (---) ligandumok esetében

A kétféle ligandum összehasonlításából jól látható, hogy az egymást követő lépések

relatív energiái ugyan nem nagyon változnak, viszont a gátak magasságát a PH3

ligandummal végzett számítások kissé túlbecsülik. Az egyes lépések gátjának túlbecslése

összeadódik, és emiatt a végtermék erősen destabilizálódik. A foszfindisszociációval járó

lépések gátja a PMe3 ligandum esetében főleg a sztérikus taszítás megnövekedése miatt

lesz alacsonyabb. A valódi ligandum esetében a C–C kapcsolási lépés és a hidrogén

vándorlási lépés gátja is kisebb, amit a PMe3-csoport erősebb σ-donor képessége

okozhat, mivel mindkét lépés elektronátvitellel jár.
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C.3. Szén-dioxid és etilén kapcsolása nikkel-komplex segítségével [7]

Az előző fejezetben bemutatott reakció egyik legfontosabb elemi lépése a molibdén

centrumhoz koordinálódott szén-dioxid etilénnel történő kapcsolása volt, melyben egy

metallaciklus jellegű komplex keletkezett. Hoberg és munkatársai hasonló reakciót

valósítottak meg nikkel centrumon, azonban ez a kapcsolási reakció a metallaciklus

szerkezetű komplexet adta végtermékként (45. ábra).

Ni(cdt) + L2 + CO2 + C2H4 Ni
O O

L

L

N N

PCy2Cy2P

vagy

L

L

≡

-cdt

≡cdt

1,5,9-ciklododekatrién

bpy = 2,2'-bipiridin

dcpe = 1,2-bisz(diciklohexil-foszfino)etán

45. ábra CO2 és C2H4 kapcsolási reakciója nikkel-centrumon

Elméleti vizsgálatunkban feltártuk a reakció elemi lépéseit, és megpróbáltunk választ

adni arra a kérdésre, hogy ebben az esetben is szükséges-e a szén-dioxid előzetes

koordinálódása a fémcentrumhoz.

A számítások során feltételeztük, hogy a reakció végig a szingulett alapállapotú

potenciális energiafelületen játszódik le (a számítások szerint a reaktánsok, illetve a

végtermékek alapállapota egyértelműen a szingulett felülethez társítható). Erről úgy

győződtünk meg, hogy minden stacionárius pontban ellenőriztük a HOMO-LUMO

felhasadást, amely minden esetben legalább 50 kcal/mol nagyságú volt. Néhány pontban
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a triplett állapot energiájának kiszámításával számszerűen is ellenőriztük a szingulett-

triplett felhasadás nagyságát. A számításokat B3LYP/6-311++G(d,p)//B3LYP/SDDP

szinten végeztük. Az oldószerhatást modellező PCM számításokat a kísérletekben

alkalmazott toluolra jellemző ε = 2,83 dielektromos állandó mellett végeztük.

Az alkalmazott DFT módszer pontosságának ellenőrzése

A vizsgálandó reakció kulcslépése a szén-dioxid és az etilén fématom segítségével

bekövetkező C-C kapcsolása. E lépés legegyszerűbb modellje a Ni + CO2 + C2H4 →

Ni(CH2CH2COO) rendszer, amely elég kicsi ahhoz, hogy akár viszonylag nagy bázison,

CCSD(T) módszerrel energiaszámításokat végezhessünk el. A rendszerhez rendelhető

energiafelületen a 46. ábrán látható három stacionárius pontot azonosítottuk, és

összehasonlítottuk a különböző elméleti szinteken kapott relatív energiákat.

46. ábra Az elméleti szint pontosságának vizsgálatára alkalmazott modellreakció stacionárius pontjai

A tesztszámításokat három bázissal végeztük el: B1: SDDP, B2: 6–311++G(d,p),

B3: 6–311++G(3df,3pd). A geometriákat B3LYP/B1 és B3LYP/B2 szinteken optimáltuk.

A kétféle bázissal kapott geometriákon különböző szintű energiaszámításokat végeztünk.

A Ni(CO2)(C2H4) komplexhez viszonyított relatív energiákat a 6. táblázatban foglaltam

össze.

6. táblázat A modellreakció energetikája különböző elméleti szinteken (kcal/mol)

energia//geometria Ni(CH2CH2COO) TS
B3LYP/B1//B3LYP/B1 12,6 45,0
B3LYP/B2//B3LYP/B1 18,5 49,0
B3LYP/B2//B3LYP/B2 18,7 49,1
B3LYP/B3//B3LYP/B2 19,4 49,7
CCSD(T)/B2//B3LYP/B2 17,0 39,9
CCSD(T)/B3//B3LYP/B2 18,1 41,2
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A táblázatból látható, hogy a B3LYP/B2//B3LYP/B1 szint viszonylag jól megközelíti

a legmagasabb szintű eredményeket, ezért ezt az elméleti szintet választottuk a további

számítások elvégzésére. Ez a szint a termék stabilitását néhány tized kcal/mol

pontossággal becsüli, míg a gátmagasságra mintegy 20%-kal magasabb értéket ad.

Természetesen a fémcentrumhoz kapcsolódó ligandumok a relatív energiát

nagymértékben befolyásolhatják, azonban feltételezhető, hogy az itt kapott hibahatárok a

nagyobb rendszerre is érvényesek.

A [Ni(cdt)] + bpy + CO2 + C2H4 → [Ni(bpy)(CH2CH2COO)] + cdt reakció elemi lépései

A 47. ábra vázlatosan bemutatja a kísérleti eredmények alapján feltételezett lépéseket.

47. ábra A kapcsolási reakció feltételezett mechanizmusa

A reakció kezdeti lépése a bpy ligandum koordinálódása a Ni(cdt) (1) komplexhez. A

számítások szerint ez a lépés termodinamikailag megengedett, ugyanis a [Ni(cdt)(bpy)]

(2) komplex 12 kcal/mollal stabilabb a [Ni(cdt)] + bpy reaktánsokhoz viszonyítva. A két

komplex optimált szerkezete és néhány jellemző geometriai paramétere a 48. ábrán

látható. Ennek a lépésnek a lehetőségét az is alátámasztja, hogy hasonló addíciós reakciót

kísérletileg is megfigyeltek a [Ni(cdt)] (1) és (tBu)2PCH2CH2P(tBu)2 között,49 valamint

[Ni(ciklooktadién)2] és bpy között.50
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48. ábra A [Ni(cdt)] és [Ni(cdt)(bpy)] komplexek szerkezete a legfontosabb kötéstávolságokkal.
Szögletes zárójelben a röntgendiffrackiós mérés eredményei51

A feltételezett mechanizmus szerint a következő lépésben egy olyan ligandumcsere

játszódik le, amelyben a cdt ligandum etilénre vagy szén-dioxidra cserélődik, majd ezt

követően egy 18 elektronos, telített Ni(0) vegyes szén-dioxid-etilén komplex keletkezik.

Mindezek alapján meghatároztuk a [Ni(bpy)(C2H4)] (3), a [Ni(bpy)(CO2)] (4), a

[Ni(bpy)(C2H4)(CO2)] (5) és a [Ni(bpy)(C2H4)2] (6) komplexek szerkezetét (49. ábra) és

azok relatív stabilitását.
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49. ábra A Ni(cdt)(bpy) komplexből ligandumcsere során származtatható lehetséges intermedierek

A 3 és 4 komplexek 16 elektronos telítetlen Ni(0) vegyületek, melyek torzult

síktrigonális szerkezetűek. Hasonló típusú [Ni(PCy3)2(CO2)]52 és [Ni(PPh3)2(C2H4)]53

komplexek kristályszerkezetét korábbi munkákban sikerült meghatározni, és a számított

szerkezeti paraméterek jó egyezést mutatnak a kísérleti adatokkal.

A számítások szerint a 2 komplexben a cdt ligandum etilénnel való helyettesítése

termodinamikailag kedvező, és az így keletkező komplex stabilizációja 8,4 kcal/mol.

Ezzel szemben a cdt ligandum szén-dioxidra történő lecserélődése nem túl valószínű,

mivel a 2 + CO2 → 4 + cdt reakció endoterm, a termékek energiában 1,4 kcal/mollal a

reagensek felett helyezkednek el. Ez összhangban van azzal a kísérleti tapasztalattal is,

hogy a koordinált szén-dioxid könnyen lecserélődhet olefinre.54 A feltételezett

köztitermékként szereplő vegyes etilén-szén-dioxid (5) komplexről megállapítható, hogy

a potenciális energiafelületen egy metastabil állapotot képvisel, hiszen 7,1 kcal/mollal a 3

+ CO2 szint felett helyezkedik el, és a CO2 disszociációjához mindössze 0,8 kcal/molos

gát szükséges. Az 5 vegyes komplex kialakulása tehát nem túl valószínű. A 3 etilén-

komplexhez elvileg egy másik etilén is koordinálódhat, amely során egy bisz-etilén

komplex (6) keletkezik, de a számítások arra utalnak, hogy a második etilén kötési

energiája mindössze 0,9 kcal/mol, ami azt jelenti, hogy a reakcióelegyben a 3 és 6 etilén-

komplexek valószínűleg egyensúlyban vannak.

A szén-szén kapcsolás

Az 50. ábrán a 3 + CO2 reakció átmeneti állapotaként (TSC-C) azonosított szerkezet és az

átmeneti állapothoz tartozó imaginárius sajátfrekvenciához társítható normálrezgés

vektor-reprezentációja látható.
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50. ábra A szén-szén kapcsolásnak megfelelő átmeneti állapot

Az átmeneti állapot hasonlít az előző fejezetben bemutatott molibdén komplexen

lejátszódó C-C kapcsolás átmeneti állapotához (36. ábra). Ebben az esetben is egy

ötcentrumú szerkezet alakul ki, és a C-C kapcsolás során a szén-szén kötés kialakulása,

valamint a fém-szén kötés felszakadása egyszerre történik meg.

A reakció számított gátja 22,7 kcal/mol a 3 + CO2 szinthez képest. A fejezet elején

azonban megmutattuk, hogy az alkalmazott DFT módszer ilyen jellegű rendszerekre a

pontosabb CCSD(T) számításhoz képest kb. 20%-kal túlbecsüli a gátmagasságot. Az

oldószerhatás PCM módszerrel való becslése alapján a gát további 3,6 kcal/mollal

csökken. Mindezeket figyelembe véve a becsült gátmagasság kb. 15 kcal/mol.

Az átmeneti állapothoz tartozó két minimum azonosításához IRC számításokat

végeztünk. A TSC-C átmeneti állapot összetettségéből kifolyólag (e lépés során a C–C

kötésen túlmenően más kötések is keletkeznek/felhasadnak; pl. Ni–C, Ni–O) az

alkalmazott IRC algoritmus két geometria közötti oszcillációhoz vezetett, melyet az

okozhat, hogy az átmeneti állapotban meghatározott reakciókoordináta iránya a reakció

későbbi szakaszában már nem érvényes. Az oszcilláció elkerülésére az IRC számítások

során kapott utolsó értelmezhető geometriákból további geometriaoptimálásokat

indítottunk el. Az optimálások során a termék irányában a várt [Ni(bpy)(CH2CH2COO)]

(7) metallaciklushoz jutottunk, míg a másik irányban az optimálás nem a szén-dioxid-

etilén vegyes komplexhez (5) konvergált, hanem bekövetkezett a CO2 disszociációja, és a

3 + CO2 reaktánsok keletkeztek. Mindezek alapján elmondható, hogy a reakció

végbemeneteléhez nem szükséges a szén-dioxid koordinálódására, hanem a
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reakcióelegyben található szén-dioxid molekula egyetlen lépésben képes a koordinált

etilénhez kapcsolódni. A fenti eredmények alátámasztására az optimálásokat az IRC út

több korábbi pontjából is megismételtük. A különböző utakhoz tartozó energiagörbéket

az 51. ábrán ábrázoltam.

51. ábra A különböző optimálási utak energiagörbéi a TSC-C átmeneti állapotból a szén-dioxid
disszociációjának irányába.

Az energiagörbék lefutásából látszik, hogy minden út a disszociált szén-dioxidhoz

vezet, azonban a potenciális energiafelületnek az összes úton van egy lapos része kb. 5

kcal/mollal a termék felett. A felületnek ez a része egy olyan szerkezetnek felel meg, ahol

az erősen behajlott CO2 már viszonylag közel van a nikkel atomhoz (2,1 Å), és az 52.

ábrán látható módon az η1
C koordinációnak megfelelően helyezkedik el.

52. ábra Az η1
C koordinációnak megfelelő szerkezet
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Eredményeink tehát arra utalnak, hogy a korábbi feltételezésekkel ellentétben, a

vizsgált reakcióban a C-C kapcsoláshoz nincs szükség a szén-dioxid előzetes

koordinációjára. Azonban az is világosan látszik, hogy a fémcentrumnak fontos szerepe

van a reakció elősegítésében. A kötések kialakulását és felszakadását jól nyomon

követhetjük, ha ábrázoljuk a Cszén-dioxid-Cetilén és a Ni-Cszén-dioxid atomok közötti

kötésrendeket a 3 + CO2 → TSC-C → 7 reakció során (53. ábra). A kötésrend

számításokat a Mayer és Salvador által nemrégiben kifejlesztett ún. "Fuzzy" algoritmus

szerint végeztük el.55

53. ábra A kötésrendek változása a C-C kötés kialakulása során

A kötésrendek változásai megmutatják, hogy a reakció kezdeti szakaszán a Ni–C

kötés megerősödik, majd elér egy maximumot. Hozzávetőlegesen ez a maximum felel

meg az 52. ábrán bemutatott η1
C koordináció jellegű szerkezetnek. A reakció további

részén a Ni–C kötésrend csökkenni kezd, a C–C kötésrend pedig növekszik. Az átmeneti

állapotban a C–C kötésrend hozzávetőlegesen 0,5, azaz a termékben található C–C kötés

már részben kialakult. A kapcsolási reakció végső szakaszában gyakorlatilag megszűnik
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a Ni-C kölcsönhatás, és kialakul a metallaciklus, amely síknégyzetes Ni(II) komplexként

jellemezhető, és 12,8 kcal/mollal stabilabb a 3 + CO2 szinthez viszonyítva. Az optimált

szerkezet az 54. ábrán látható, és a geometriai paraméterek jó egyezést mutatnak a

kísérletben előállított terméken elvégzett röntgendiffrackiós mérés eredményével.56

54. ábra A végtermék szerkezete és néhány számított geometriai paraméter, szögletes zárójelben a
röntgendiffrackiós mérés eredményei.

A[ Ni(cdt)] + bpy + CO2 + C2H4 → [Ni(bpy)(CH2CH2COO)] + cdt reakció energetikája

A reakció összes lépésére és a köztitermékekre számolt relatív energiákat a 7. táblázatban

gyűjtöttem össze.

7. táblázat A reakció egyes stacionárius pontjaihoz tartozó relatív energiák (kcal/mol)

∆Eg δEs ∆Es
[Ni(cdt)] + bpy + CO2 + C2H4 0,0 -1,6 0,0
[Ni(η2-cdt)(bpy)] + CO2 + C2H4 -12,0 -0,4 -7,4
[Ni(bpy)(C2H4)] + cdt + CO2 -20,4 -2,4 -19,6
[Ni(bpy)(CO2)] + cdt +C2H4 -10,6 -5,5 -12,9
[Ni(bpy)(C2H4)(CO2)] + cdt -13,3 -2,7 -13,6
[Ni(bpy)(C2H4)2] + CO2 + cdt -21,3 +0,5 -18,4
TSC-C + cdt +2,3 -5,3 -0,6
[Ni(bpy)(CH2CH2COO)] + cdt -32,8 -5,8 -36,2

∆Eg: relatív energia gázfázisban
δEs: az adott intermedier szolvatációs energiája
∆Es: relatív energia az oldószerhatással korrigálva

A táblázat adataiból kitűnik, hogy az oldószerhatás nem változtatja meg jelentősen a

reakció egyes lépéseinek relatív energiáját. A csatolás során azonban megnövekedik a



67

töltésszétválás, és így az oldószer a terméket és az átmeneti állapotot is jobban

stabilizálja, mint a kezdeti etilén-komplexet, ami a gát csökkenéséhez és az exotermicitás

növekedéséhez vezet.

Az 55. ábrán a reakció teljes energiadiagramja látható az oldószerhatás

figyelembevételével. Szürke színnel van feltüntetve a termék felé vezető út, feketével

pedig a korábban már bemutatott további lehetséges köztitermékeket jelöltem.

55. ábra A reakció energiadiagramja az oldószerhatás figyelembevételével

A reakcióút globális minimumához a metallaciklus rendelhető. A 2 etilén-komplex

kialakulása előtti ligandumcserék gátjait számításokkal ugyan nem határoztuk meg,

azonban a kísérleti eredmények azt mutatják, hogy az ilyen típusú cserereakciók már 0°C

alatt is könnyen végbemennek.57 Valószínűsíthető tehát, hogy a TSC-C átmeneti állapot a

reakció sebességmeghatározó lépése. A metallaciklus nagyfokú stabilitása okozhatja azt,

hogy ez a reakció, ellentétben az előző fejezetben bemutatott molibdénen lejátszódó

akrilátképződéssel, nem megy tovább a β-hidrogén vándorlásának irányába.

Azonosítottuk a megfelelő [NiH(bpy)(CH2=CHCOO)] hidrido-akrilát terméket is, ám az

ehhez vezető gát több, mint 50 kcal/mol nagyságú, ellentétben a molibdénnel, ahol

mindössze kb. 10 kcal/mol volt.

A segédligandumok hatása

Mivel az oxidatív C-C kapcsolási reakciókban a fématom nukleofil ágensként viselkedik,

várható, hogy a fémhez kapcsolódó segédligandumok hatása jelentős lehet az átmeneti
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állapot és a termékek stabilizálása szempontjából. Az effektus vizsgálatára a bpy

ligandum kibővítésével, valamint a kísérletileg is alkalmazott dcpe ligandummal is

kiszámítottuk a reakció legfontosabb lépéseit (8. táblázat).

8. táblázat Relatív energiák különböző segédligandumok esetében (kcal/mol)

L2 segédligandum
bpy dcpe mbpy nbpy

[Ni(L2)(C2H4)] + cdt + CO2 -20,4 -23,8 -19,6 -20,9
Ni(L2)(CO2) + cdt + C2H4 -10,6 -12,9
[Ni(L2)(C2H4)(CO2)] + cdt -13,3 -11,4
TSC-C + cdt +2,3 -0,9 +1,0 +6,3
[Ni(L2)(CH2CH2COO)] + cdt -32,8 -28,3 -34,3 -27,4

Először a bpy ligandum dcpe-vel való helyettesítését vizsgáltuk meg. A gázfázisú

energetika alapvetően nem változik, azonban ebben az esetben a vegyes etilén-szén-

dioxid komplex (3) még kevésbé stabil, ezért kialakulása igen valószínűtlen. A TSC-C gát

magassága 22,9 kcal/mol, amely hasonló a bpy esetében számolthoz, azonban a keletkező

metallaciklus 2 + CO2 szinthez viszonyított stabilitása már csak 4,5 kcal/mol (a bpy

esetében 12,4 kcal/mol). Mindezek összhangban vannak azzal a kísérleti megfigyeléssel,

hogy dcpe ligandum esetében az oxidatív C-C kapcsolási reakció reverzibilis.

A segédligandumok elektronikus hatásának további vizsgálatára az 56. ábrán

feltüntetett módon elektronszívó nitrocsoportokkal és elektronküldő metoxicsoportokkal

egészítettük ki a bpy ligandumot, és megvizsgáltuk, hogy ennek milyen hatása van az

energetikára.

N N

NO2O2N

N N

OCH3CH3O

4,4'-dinitro-[2,2']bipiridin
(nbpy)

4,4'-dimetoxi-[2,2']bipiridin
(mbpy)

bpy

56. ábra Az elektronikus hatás vizsgálatára alkalmazott paraszubsztituált bipiridin származékok

Feltételezhető, hogy a reakció során lejátszódó töltésátvitel miatt elektronküldő

szubsztituensek esetében a gát csökken, és az exotermicitás növekszik, hiszen mind az

átmeneti állapot, mind a termék stabilizálódik. Elektronszívó szubsztituensek
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alkalmazásakor pedig pontosan az ellenkező hatás várható. A számításokból kapott

eredmények ezzel teljes összhangban vannak. A gátmagasság az mbpy < bpy < nbpy

trendet követi, és a termék stabilitása szintén az elektronküldő metoxicsoportok esetében

a legnagyobb.

A segédligandumok változtatásával kapott eredmények azt mutatják, hogy a

fémcentrumon lejátszódó CO2-C2H4 kapcsolások ezekre a hatásokra igen érzékenyek,

ami bizonyítja a segédligandumok jelentőségét az ilyen típusú reakciókban.



70

V. Összefoglalás

Munkám során átmenetifém-centrumok és szén-dioxid reakcióit, valamint CO2-aktiválás

szempontjából jelentős fémkomplexek szerkezetét vizsgáltam elméleti módszerekkel. A

dolgozatomban ismertetett új eredmények a következő tézispontokban foglalhatók össze:

[1] Részletesen megvizsgáltam a Sc + CO2 → ScO + CO reakció mechanizmusát a 2A' és
2A'' elektronállapotokhoz tartozó potenciális energiafelületeken. A reakció mindkét

felületen a szén-dioxid koordinálódásával indul. A koordinált szén-dioxidba szinte

spontán (csekély energiagáton át) beékelődik a fématom, majd a keletkezett komplex

szerkezete átrendeződik, majd ScO + CO fragmensekre disszociál. A számításokkal

magyarázatot adtam a reakcióra vonatkozó mátrixizolációs kísérletek eredményeire,

továbbá sikerült jó közelítéssel megbecsülni a gázfázisú reakció aktiválási energiáját. Az

elméleti vizsgálatokkal bemutattam, hogy ez a látszólag egyszerű reakció valójában több

potenciális energiafelületen is végbemehet, és mindkét felületen összetett lépések

sorozata vezet a termékekhez. Az eredmények alapján elmondható, hogy az M + CO2

típusú gázfázisú reakciók elméleti vizsgálatánál mindig különös körültekintéssel kell

eljárni a kísérleti eredmények értelmezésénél.

[2] Meghatároztam az allén és szén-dioxid '2+2' katalitikus kapcsolását elősegítő

[RhCl(PiPr3)(C2H4)]2 komplex feltétezett aktív [RhH2Cl(PiPr3)]2 formájának szerkezetét

PH3 modell ligandumokkal, és megbecsültem a dimerizációs energiát. Ebben az esetben

azért volt szükség az elméleti szerkezet-meghatározásra, mert a reakcióban

köztitermékként szereplő hidridokomplex szerkezetéről nem sikerült egyértelmű kísérleti

adatokat nyerni.

[3] A QM/MM módszer segítségével kiszámítottam az újonnan előállított [PdH(dppe)2]+

komplex szerkezetét. A kísérletileg előállított komplexet nem sikerült kristályosítani,

ezért röntgendiffrakciós szerkezeti adatok sem álltak rendelkezésre. Az analóg Ni- és Pt-

komplexek kristályszerkezetét ugyan meghatározták, azonban a fématomhoz kapcsolódó
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hidrogén helyzetéről a röntgendiffrakciós módszer nem ad felvilágosítást. Az elméleti

számításokkal sikerült a pentakoordinált komplex szerkezetét egyértelműen azonosítani.

[4] A kísérletek szerint a [PdH(dppe)2]+ komplex oldatban labilis, és a 2[Pd(dppe)2]+X-

→ [Pd(dppe)2] + [Pd(dppe)2]2+[X-]2 + H2 diszproporcionálódási reakcióban könnyen

átalakulhat. Ez a palládium-hidridokomplex kettős – hidrid- és protondonor – jellegére

utal. NMR mérések szerint a pentakoordinált palládium-hidridokomplex egyik fém-

foszfor kötése oldatban felszakadhat, és egy telítetlen, tetrakoordinált hidridokomplex

keletkezhet. Számításaimmal sikerült alátámasztani a telítetlen komplex létezését, és

azonosítottam a fém-foszfor kötés felszakadásához tartozó olyan átmeneti állapotot is,

melyhez kis gátmagasság rendelhető.

[5] Meghatároztam az [M(C2H4)2(PR3)n] (M = Mo, W; R = H, Me; n = 3, 4) komplexek

szerkezetét, és a fém-foszfin kötési energia komponensekre bontásával elemeztem a fém-

ligandum kölcsönhatást. A korábbi kísérleti vizsgálatokban azt találták, hogy az egyik

foszfinligandum könnyen leszakadhat, és az így keletkező telítetlen komplex különböző

reakciókban vehet részt. A számítások megmutatták, hogy az elméleti munkákban

gyakran alkalmazott PH3 modell foszfinligandumhoz jóval nagyobb disszociációs energia

tartozik, mint a kísérletileg alkalmazott PMe3 ligandumhoz. Az energia felbontásából

megmutatható, hogy a két ligandum kötési energiájának különbsége főleg sztérikus

okokra vezethető vissza.

[6] Részletesen vizsgáltam a 2 [Mo(C2H4)2(PMe3)4] + 2 CO2  →

[MoH(CH2CHCOO)(PMe3)2]2 + 4 PMe3 reakció mechanizmusának elemi lépéseit. A

reakció kísérleti adatok alapján feltételezett mechanizmusát sikerült elméleti

számításokkal is alátámasztani. Megvizsgáltam a PMe3 → PH3 egyszerűsítés hatását, és

azt találtam, hogy nemcsak a foszfindisszociációval járó lépésekben, de a reakció többi

lépésében is jelentős különbséget okoz a modell ligandum alkalmazása. Az oldószerhatás

figyelembevétele további korrekcióval szolgált a számított energetikára. A

reakciómechanizmus részleteinek feltárásával lehetőség nyílhat hasonló reakciók

energiaviszonyainak előrejelzésére.
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[7] Azonosítottam a [Ni(cdt)] + L2 + CO2 + C2H4 → [Ni(L2)(CH2CH2COO)] + cdt (L2 =

bpy, dcpe, mbpy, nbpy) reakció elemi lépéseit. Megmutattam, hogy ebben az esetben a

reakciónak nem előfeltétele a szén-dioxid koordinálódása a fémcentrumhoz, és a reakció

nem folytatódhat a keletkező metallaciklus nagy stabilitása miatt. Megmutattam, hogy a

ligandumok változtatásával szabályozható a reakció sebesség-meghatározó lépésének

tekinthető szén-szén kapcsolási lépés gátja. Ez lehetőséget ad arra, hogy előre

megbecsülhessük egy másik ligandum, vagy egy másfajta fémcentrum hatását. Az

alkalmazott DFT módszer pontosságát magas szintű CCSD(T) számításokkal is

ellenőriztem, és az oldószerhatást is megbecsültem.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a kvantumkémiai számítások a szén-dioxid

szintetikus kémiai felhasználásával kapcsolatos kutatásokhoz több területen is sikeresen

hozzájárulhatnak:

− A reakciók elemi lépéseinek azonosításával feltárhatók a kísérleti eredmények

alapján feltételezett reakciómechanizmus részletei.

− Azonosíthatók a reakció sebesség-meghatározó lépései, és a reakciógátakat

befolyásoló tényezők (segédligandumok, oldószer hatása).

− Meghatározható az újonnan előállított vegyületek, potenciális katalizátorok,

köztitermékek térszerkezete, melyek kísérleti úton történő azonosítása sokszor

nehézségekbe ütközik.

A dolgozatban ismertetett munkában mindvégig a potenciális energiafelület stacionárius

pontjai alapján, statikus modell alkalmazásával tárgyaltam a reakciómechanizmusokat. A

valóságos folyamatok mechanizmusának pontos leírása csak dinamikus modellek

(szimulációk) segítségével értelmezhetőek, ezért terveim között szerepel Car-Parrinello

molekuladinamikai számítások elvégzése hasonló reakciókra.
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