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1. Bevezetés 

A számításos kémia segítségével manapság a gyorsan lejátszódó 

reakciók mechanizmusa is feltérképezhetővé vált, továbbá vizsgálhatjuk a 

reakció során létrejövő intermedierek, átmeneti állapotok szerkezetét, a 

molekulában létrejövő stabilizációs és destabilizációs kölcsönhatásokat. 

A kémiai kötéseket erősségük szerint két csoportra lehet osztani: az 

elsőrendű kötésekre és a másodrendű kötésekre. Az első- és másodrendű 

kötések erőssége között egy-két nagyságrend különbség van (50-

200 kcal/mol1 vs. <10 kcal/mol2). Az elsőrendű kötések két vagy több atom 

között alakulhatnak ki, megkülönböztetünk kovalens, ionos és a fémes 

kötést. Kovalens kötésnél a résztvevő atomok (legtöbb esetben kettő) 

megosztják elektronjait egymás közt, és így alakítják ki az atomok közötti 

kötést. Előfordulhat olyan eset is mikor az egyik atom egy elektronpárt ad a 

kötésbe, ilyenkor datív kötésről, vagy más néven koordinatív kötésről 

beszélünk. A datív kötés kialakulása Lewis sav-bázis elmélet lényege. 

A másodrendű kötések kialakulhatnak molekulák között vagy 

molekulán belül is. Habár a másodrendű kötések energetikai szempontból 

általában gyenge kötéseknek számítanak, nagyon fontos szerepük lehet 

molekulák szerkezetének kialakulásában, továbbá molekulák között 

lejátszódó reakciókban. A másodrendű kötések közé tartozik például a 

hidrogénkötés, amely egy a hidrogénnél elektronegatívabb 

molekularészhez kapcsolódó parciálisan pozitívan töltött hidrogénatom és 

egy nagy elektronegativitású nemkötő elektronpárral rendelkező atom 
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között jöhet létre. Ide tartozik továbbá a leggyengébb diszperziós 

kölcsönhatás, amely apoláris molekulák (vagy atomok) között alakul ki és 

szinte minden nagyobb kémiai rendszerben jelen van. Ilyen esetekben 

elhanyagolása nagy hibát okozhat kvantumkémiai számítások során. 

Az első és másodrendű kölcsönhatások önkényesen felállított 

erősségi sorrendjét felülírhatja a ténylegesen kialakuló kötés energiája, 

például datív kötéseknél is előfordulhat, hogy a kötésenergia alapján a 

másodrendű kötések közé esnek, vagy különlegesen erős hidrogénkötések 

is megközelíthetik az elsőrendű kötések energiatartományát. 

Habár egy kémiai reakció során (a reakciók egyik lehetséges 

definíciója szerint) elsőrendű kötések bomlanak és keletkeznek, a reakciók 

lefutását alapvetően befolyásolhatja a menet közben kialakuló gyenge 

kölcsönhatások száma és erőssége. Ilyen másodrendű kölcsönhatások 

segítik például a hidrogénmolekula átmenetifémekkel vagy 

foszfinoboránokkal történő aktiválását, vagy például nukleofil 

szubsztitúciókban, amikor egy donor-akceptor kölcsönhatás keletkezik, 

miközben egy másik megszűnik meg a reakció során.  

Vizsgálataim eredményeképpen gyenge donor-akceptor 

kölcsönhatások szerepét szeretném bemutatni különböző reakciókban. 

Munkám során vizsgáltam egyrészt difoszfinoboránok hidrogénaktiválási 

reakcióját, melyben a reakció során keletkező komplexben illetve a 

termékben is jelentős stbilizációs szerepe van a másodrendű 

kölcsönhatásoknak. Foglalkoztam továbbá egy hidroszililezési reakció 

feltérképezésével, mely során szintén azt tapasztaltam, hogy a gyenge 
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kölcsönhatásoknak jelentős szerepe van a reakció lefutásában. Dolgozatom 

végén pedig egy szokatlan benzazafoszfol átmenetifém komplexét 

mutatom be, melyben szintén a kialakuló gyenge datív kötések határozzák 

meg a komplex szerkezetét. 

  



 Használt módszerek áttekintése  

4 

2. Használt módszerek áttekintése 

Az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején számos fizikai 

jelenséget nem tudtak megmagyarázni a klasszikus fizikai elméletekkeli, így 

Max Planck egy levezetés során alkalmazott felfedezése, miszerint az 

elektromágneses energia kvantált3, egy új fizikai szemléletnek rakta le az 

alapjait, amit manapság kvantummechanikának, vagy kvantumfizikának 

hívnak. Az 1900-as évek elején főleg elméleti munkák jelentek meg. Viszont 

az 50-es évektől kezdődően - a számítógépek gyors fejlődésével 

párhuzamosan - az elméleti kémikusok már kis kétatomos rendszerek, 

majd többatomos rendszerek energiáját is ki tudták számolni. A számításos 

kémia igazán elterjedni az 1970-es évektől kezdődően tudott, amikor a 

számítástechnika folyamatos fejlődése mellett megjelentek a különböző 

kvantumfizikai elméleteket implementáló számítógépes programok. 

2.1 Kvantumkémiai közelítések 

Egy kvantummechanikai rendszer állapotát a Dirac-egyenlettel tudjuk 

leírni, mely egy sajátérték egyenlet, és magába foglalja a relativisztikus 

hatásokat. Ezt az egyenletet még kis molekulák esetén is rendkívül 

bonyolult megoldani, ezért különböző közelítéseket kell alkalmazni 

megoldásához. 

Az első közelítés során a relativisztikus hatásoktól eltekintünk, és az 

időfüggetlen Schrödinger-egyenletet oldjuk meg (1. egyenlet). A periódusos 

                                       

i Ilyen jelenség például a fekete test sugárzás, a fényelektomos jelenség. 



 Használt módszerek áttekintése  

5 

rendszer első 3 periódusában lévő könnyű elemek esetén ezt az 

elhanyagolást kis hibával megtehetjük, a nagyobb rendszámú elemek 

esetén a számításainkat korrigálnunk kell. 

�̂�(𝜏)𝛹(𝜏) = [𝑉(𝜏) + 𝑇(𝜏)]𝛹(𝜏) = 𝐸𝛹(𝜏) 

1. egyenlet: Időfüggetlen Schrödinger-egyenlet. 

�̂�(𝝉): Hamilton-operátor, 𝜳(𝝉): hullámfüggvény, �̂�(𝝉): potenciális energia operátor, 

�̂�(𝝉): kinetikus energia operátor, 𝑬: rendszer energiája, 𝝉: helykoordináták 

A következő közelítés a Born-Oppenheimer-tétel, mely a mag- és 

elektronmozgások szétválasztását teszi lehetővé. Mivel sokkal kisebb az 

elektronok tömege az atommagok tömegénél (3-5 nagyságrenddel), ezért 

általában feltételezhetjük, hogy az atommagok mozgása elhanyagolható az 

elektronokéhoz képest, így a Schrödinger-egyenletet két különálló 

sajátérték problémára bonthatjuk (2. egyenlet). 

�̂�𝑒(𝜏)𝛹𝑒(𝜏) = 𝐸𝑒𝛹𝑒(𝜏)           𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛𝑚𝑜𝑧𝑔á𝑠 𝑆𝑐ℎ𝑟ö𝑑𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 − 𝑒𝑔𝑦𝑒𝑛𝑙𝑒𝑡𝑒 

(𝑇𝑛(𝜏) + 𝐸𝑒)𝛹𝑛(𝜏) = 𝐸𝛹𝑛(𝜏)        𝑚𝑎𝑔𝑚𝑜𝑧𝑔á𝑠 𝑆𝑐ℎ𝑟ö𝑑𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 − 𝑒𝑔𝑦𝑒𝑛𝑙𝑒𝑡𝑒 

2. egyenlet: Born-Oppenheimer közelítés  

�̂�(𝝉): Hamilton-operátor, 𝜳(𝝉): hullámfüggvény, �̂�(𝝉): potenciális enyergia operátor, 

𝑬: rendszer energiája, 𝝉: helykoordináták, e: elektron, n: mag 

Ezen két egyenlet segítségével különböző magkoordináták mellett 

meghatározhatjuk a rendszer potenciális energiáját, így feltérképezhetjük a 

rendszer potenciális energia hiperfelületét. Ezen a hiperfelületen bizonyos 

stacionárius pontokhoz kémiai tartalmat rendelhetünk, a minimumok a 

rendszer stabil konformációit jelentik, az elsőrendű nyeregpontok pedig két 

stabil konformer közötti átmeneti állapotok. 
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A következő közelítés az egyelektron közelítés, amivel a probléma 

jelentősen leegyszerűsödik, ugyanis a közelítés során az elektronok 

hullámfüggvényét szétválasztjuk az egyes elektronok hullámfüggvényeinek 

megfelelő szorzatára (3. egyenlet). Ezen egyelekronos hullámfüggvények 

csak az adott elektron koordinátáitól függnek. 

𝛹𝑒(𝜏) = 𝛹𝑒1(1)𝛹𝑒2(2) … 𝛹𝑒𝑛(𝑛) 

3. egyenlet: Az elektronokra vonatkozó hullámfüggvény szétválasztása egyelektronos 

hullámfüggvények szorzatára. 

𝜳𝒆𝒊(𝒊): egyelektronos hullámfüggvény 

Az így felírt szorzat alakú hullámfüggvény nem tesz eleget a Pauli 

elvnek, ezért a hullámfüggvényt determináns alakban kell kifejezni (Slater-

determináns, 4. egyenlet). 

Φ =
1

√𝑛!
|
𝜑1(1) ⋯ 𝜑1(𝑛)

⋮  ⋮
𝜑𝑛(𝑖) … 𝜑𝑛(𝑛)

| 

𝜑𝑖(𝑖) = 𝛹𝑒𝑖(𝑖) ∗ 𝜂𝑖 

4. egyenlet: Slater-determináns 

𝜳𝒆𝒊(𝒊): egyelektronos hullámfüggvény, 𝜼𝒊: egyelektronos spinfüggvény 

Az így szétválasztott hullámfüggvényhez a Hamilton-operátort is fel 

kell bontani egyelektronos operátorok összegeként, ami elhanyagolásokkal 

jár, mivel a Hamilton-operátorban van olyan tag, ami két elektron 

koordinátájától függ. 

Így a rendszer energiáját igen nagy hibával tudjuk csak kiszámolni, 

mivel azt feltételezzük, hogy az elektronok között nincs kölcsönhatás. Ezért 

ezt a kölcsönhatást egy effektív potenciállal vesszük figyelembe - mely 

effektív potenciál tulajdonképpen a többi elektron átlagos potenciálja - és a 
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potenciális energia operátort korrigáljuk vele. Az így létrejövő Hartree-Fock 

(HF) módszer segítségével a sokelektronos Hamilton-operátort 

felbonthatjuk egyelektronos operátorok összegére, továbbá a Schrödinger-

egyenletet fel lehet írni az elektronok számával megegyező Hartree-Fock-

egyenletre (5. egyenlet). 

�̂� =  ∑ (ℎ̂𝑖(𝑖) + 𝑉𝑖
𝑒𝑓𝑓(𝑖)) =  ∑ �̂�(𝑖)

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

�̂�(𝑖)𝜑𝑖 = 𝜀𝑖𝜑𝑖 

5. egyenlet: Hamilton-operator felbontása egyelektronos operátorok (Fock-operátor) 

összegére 

�̂�𝒊(𝒊): egyelektronos Hamilton-operátor, 𝑽𝒊
𝒆𝒇𝒇(𝒊): effektív potenciál, �̂�(𝒊): Fock-operátor, 

𝝋𝒊: egyelektronos hullámfüggvény (spinnel), 𝜺𝒊: pályaenergia 

 Ezen egyenletek megoldásához a variációs elvet használhatjuk, ami 

tulajdonképpen egy iterációs feladat, amelyet addig folytatunk, míg sem a 

hullámfüggvény sem az energia nem változik számottevően (self consistent 

field). 

A Hartree-Fock-Roothaan módszerben a hullámfüggvényeket 

atompályaszerű bázisfüggvények lineáris kombinációjával közelítik. Így a 

számolás során ahelyett, hogy bonyolult függvényeket helyettesítünk be a 

Hartree-Fock egyenletekbe csak a lineárkoefficienseket variáljuk az 

iterációs módszer során. A módszer pontossága a bázisfüggvények 

nagyságától jelentősen függ; minél több bázisfüggvényt használunk, annál 

pontosabb eredményt kaphatunk, viszont annál tovább tart megoldani a 

problémát. Kezdetben Slater típusú bázisokat4 (STO, Slater type orbital) 

használtak, melyekben a bázisfüggvények a hidrogén atompályáihoz 

hasonlóak. Manapság igen elterjedt a STO-k közelítésére alkalmazott Gauss 
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típusú függvények (GTO, Gauss type orbital) használata, mert ezekkel a 

függvényekkel jelentősen egyszerűsödik a számolás. 

A minimális bázis annyi függvényből áll ahány atompálya tartozik a 

molekulát alkotó atomokhoz. Aszerint hogy hányszor több a minimális 

bázisnál a báziskészlet megkülönböztetünk egyszeres zéta, kétszeres zéta 

(DZ), háromszoros zéta (TZ), és így tovább báziskészletet. Munkám során 

három féle báziskészletet használtam: 

 Pople és munkatársai kifejlesztették az úgynevezett felhasított 

vegyértékű (split valence) báziskészletet5. Ebben az esetben az 

atomtörzs héjaira egyszeres zéta bázist, míg a vegyértékhéjra 

két vagy háromszoros zéta bázist raknak. Kiegészíthetjük a 

báziskészletet további függvényekkel: (i) polarizációs 

függvénnyel, ami a báziskészletet kiegészíti az atom 

főkvantumszámánál eggyel nagyobb kvantumszámú 

függvényekkel (jele *) és (ii) diffúz függvénnyel, ami a 

báziskészletet egy széles Gauss-függvénnyel egészíti ki (jele 

+). 

 A Dunning-féle korreláció konzisztens báziskészlet6 

paramétereit a későbbiekben tárgyalt korrelációs 

módszerekhez illesztették, és nagy hangsúlyt fektettek a 

báziskészlet kiegyensúlyozására is. Ennek egy változata az 

Ahlrichs és munkatársai által kifejlesztett báziskészlet7 is. 

A Hartree-Fock módszer elsőrendű erős kötések és ezen keresztül 

molekulák szerkezetének leírására alkalmas gyors módszer, viszont gyenge 
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kölcsönhatások modellezéséhez az elektronok közötti kölcsönhatást 

pontosabban kell tudni becsüli. 

2.2 Post Hartree-Fock módszerek 

A Hartree-Fock-Roothaan módszer még végtelen nagy bázis esetén 

is magában foglalja azt a hibát, hogy az elektronok közötti pillanatnyi 

kölcsönhatásokat elhanyagoljuk. Ezt nevezzük korrelációs energiának, 

amely a nemrelativisztikus Schrödinger-egyenlet egzakt megoldásából és a 

Hartree-Fock-egyenletekből kapott energiák különbsége. A post Hartree-

Fock módszerek célja a korrelációs energia minél pontosabb számítása. A 

Hartree-Fock módszerhez képest ezek a módszerek már viszonylag jól 

leírják a gyenge kölcsönhatásokat a molekulán belül, illetve molekulák 

között. Mivel kutatásaim során a gyenge kölcsönhatások szerepét 

vizsgáltam, eredményeim ellenőrzéséhez ilyen módszereket (CCSD(T), MP2) 

is használtam. 

A csatolt klaszter módszer8 (coupled clusters, CC) lényege, hogy a 

Hartree-Fock módszer esetén használt egy determinánssal felírt 

hullámfüggvény helyett több determinánst használnak, melyeket az 

elektronok virtuális pályákra történő gerjesztésével kapunk. A módszerben 

egy exponenciális alakú klaszter operátor generálja a referencia 

determinánsból a gerjesztett determinánsokat. Attól függően, hogy 

hányszoros gerjesztést tartalmaz a hullámfüggvény, beszélhetünk CCS, 

CCSD, CCSDT, stb. módszerről. Általában a kétszeres gerjesztéseket 

tartalmazó CCSD módszerrel már viszonylag jól lehet kompenzálni a 

korrelációs hibát, de sok esetben jelentőséggel bírnak a háromszoros 
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gerjesztéseket tartalmazó determinánsok is, melyeket a CCSD(T) módszer 

szerint az egyszeres és kétszeres gerjesztések pontos számítása mellett a 

perturbációs úton becsült háromszoros gerjesztéseket is tartalmazza. 

A több-test perturbációs módszer9 (many-body perturbation theory, 

MBPT; vagy más néven Møller-Plesset, MP) nem variációs, hanem 

perturbációs elven alapuló módszer. 

A módszer alapját itt is a Hartree-Fock módszer adja, amit egy λ 

perturbációs paraméterrel és egy V perturbációs operátorral módosítunk. 

�̂� = �̂�0 + 𝜆𝑉 

Ψ = Ψ0 + 𝜆Ψ1 + 𝜆2Ψ2 … 

E = E0 + 𝜆E1 + 𝜆2E2 … 

6. egyenlet: Perturbációs módszer 

�̂�: egzakt Hamilton-operátor, 𝚿: egzakt hullámfüggvény, 𝐄: energia 

Aszerint hogy λ hányadik hatványáig megyünk el, beszélhetünk első, 

másod, …, stb. rendű perturbációról. A másodrendű közelítést tartalmazó 

módszer (MP2) esetén általában a korrelációs energia jelentős részét (90%-

át) megkapjuk. Ezen módszert továbbfejlesztette Grimme10, úgy hogy a 

korrelációs energia tagot felosztotta két részre: egy azonos spinű és az 

ellentétes spinű tagra, amelyeket külön-külön skálázott: SCS-MP2.  

A fent említett két post Hartree-Fock módszerrel megfelelően nagy 

bázist alkalmazva már jól leírhatóak a molekulán belüli és molekulák közötti 

másodrendű kötések, viszont nagy a számítási idejük, így csak viszonylag 

kis rendszereket lehet ilyen módszerekkel modellezni. 
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2.3 Sűrűségfunkcionál-elmélet (DFT) 

Az utóbbi időben a hullámfüggvény helyett az elektronsűrűségen 

alapuló sűrűségfunkcionál-elmélet11 (density functional theory, DFT) igen 

nagy népszerűségre tett szert. A DFT módszerek mérsékelt számítási 

igényükhöz képest meglehetősen pontos eredményt adnak viszonylag nagy 

rendszerek esetén is. Az első Hohenberg-Kohn tétel12 az alapja a 

módszernek, miszerint a rendszer tulajdonságai (pl. energiája) 

egyértelműen felírhatóak az alapállapotú elektronsűrűség funkcionáljaként. 

Az alapállapotú elektronsűrűséget egymástól független egyelektronos 

függvényekkel írjuk le, a megoldáshoz a HF módszerhez eszköztára, így a 

variációs elv is használható. A rendszer energiáját az elektronsűrűségből 

megadó funkcionált a következő formában szokás felírni:  

E𝐷𝐹𝑇(ρ) = 𝑇(𝜌) + 𝑉𝑛𝑒(𝜌) + 𝐽(𝜌) + 𝐸𝑥(𝜌) + 𝐸𝑐(𝜌) 

7. egyenlet: Sűrűségfunkcionál elmélet 

𝑻(𝝆): kinetikus energia-funkcionál, 𝑱(𝝆): elektrontaszítási funkcionál, 𝑽𝒏𝒆(𝝆): külső 

potenciál, 𝑬𝒙(𝝆): kicsrélődési funkcionál, 𝑬𝒄(𝝆): korrelációs funkcionál 

Ebből a kicserélődési és korrelációs tagot nem ismerjük, leírására 

számos közelítés létezik. A gyakorlatban legtöbbször az úgynevezett hibrid 

módszereket használjuk, ahol a kicserélődési-korrelációs tag tiszta DFT 

funkcionálok és HF kicserélődési funkcionál lineáris kombinációja. Ilyen 

például az általános célokra és igen széles körben használt B3LYP13, amiben 

a kicserélődési tagra a Becke féle 3 paraméteres funkcionált használjuk, míg 

a korrelációs rész a Lee, Yang és Parr által kidolgozott funkcionált használja. 

Továbbá a reakciókinetikai számításokhoz kidolgozott mPW1K14, amely 

Perdew és Wang által kidolgozott egyparaméteres egyenletet tartalmaz. A 
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fentebb leírt DFT módszerek különböző empirikus paramétereket 

tartalmaznak, amiket általában magasabb szintű számítások 

eredményeihez igazítanak, ezért ezeket a módszereket már nem 

tekinthetjük szigorúan véve ab initio módszereknek. 

A DFT számítások általában alábecsülik a diszperziós 

kölcsönhatásokat. Grimme és munkatársai15 a diszperziós kölcsönhatások 

pontosabb modellezésére kifejlesztettek egy módszert, melyben további 

empirikus paraméterekkel egészítették ki az elméletet. Ezt a korrekciót 

használja például Head-Gordon és munkatársai által kifejlesztett ωB97xD16 

funkcionál is, ami a távoli kölcsönhatások jobb leírása érdekében is 

tartalmaz korrekciókat. 

Munkám során több alkalommal szükség volt az oldószer hatásának 

figyelembevételére is, amit az úgynevezett PCM (polarizable continuum 

model) modell segítségével végeztem. Ebben a modellben az oldószer 

molekulák együttes hatását egy a molekula külső határfelületét körülvevő, 

polarizálható dielektrikummal írható le. 

2.4 AIM és NBO analízis 

Az elektronsűrűség és annak topológiai analízise fontos 

információkat adhat a molekula elektronszerkezetéről. Az elektronsűrűség 

topológiai analízisét AIM (Atoms In Molecules), vagy más néven Bader 

analízisnek hívjuk17. Ahol az elektronsűrűség gradiense nulla, ott kritikus 

pontok vannak. Azokban a kritikus pontokban, ahol a második derivált 

mátrix sajátértékei (3 db) mind negatívak - tehát az elektronsűrűségnek 

maximuma van - találhatóak az atommagok. Bizonyos atommagokat 
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maximális elektronsűrűségű út (ez tulajdonképpen a kémiai kötéshez 

rendelhető) köt össze. Ezeknek az utaknak a minimumában találhatók a 

kötéskritikus pontok (A második derivált mátrix sajátértékei két negatív és 

egy pozitív értéket vesznek fel). Ahol a második derivált mátrix sajátértékei 

egy negatív és két pozitív értéket vesznek fel, ott találhatók a gyűrű kritikus 

pontok. Három pozitív érték esetén kalitka kritikus pontokat találhatunk. 

Az AIM analízis segítségével definiálni tudunk atomi medencéket (egy 

medencén belül az elektronsűrűség gradiense mindig ugyan azon atom fele 

mutat), és az egyes atomi medencékben integrálva az elektronsűrűséget 

megkapjuk az egyes atomokhoz tartozó elektronok számát, amiből az 

atomok töltését (Bader töltés) számolhatjuk. 

Az NBO (Natural Bond Orbital) analízis18 esetében egy vagy két 

(esetleg három) centrumra lokalizált molekulapályákkal írjuk le a molekula 

hullámfüggvényét. Ideális esetben a betöltött pályákon pontosan két 

elektron található, míg a betöltetlen pályákon nincs elektron. Az NBO 

számítás során megkeressük azt az optimális Lewis szerkezetet, ahol az 

elektronok a legkevésbé delokalizálódnak. Minden természetes kötő pálya 

ΩAB felírható két hibrid vegyértékpálya (hA és hB A és B atomon) 

kombinációjaként: 

𝛺𝐴𝐵 = 𝐶𝐴ℎ𝐴 + 𝐶𝐵ℎ𝐵 

|𝐶𝐴|2 + |𝐶𝐵|2 = 1 

8. egyenlet: Természetes kötő pálya felírása természetes hibrid atompályák segítségével 

(hA és hB hibrid pályákat természetes atompályákból alkotjuk.) 
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Minden kötő pályához tartozik egy nemkötő pálya is: 

𝛺𝐴𝐵
∗ = 𝐶𝐴ℎ𝐴 − 𝐶𝐵ℎ𝐵 

9. egyenlet: Természetes nemkötő pálya 

A betöltött és betöltetlen (kötő és nemkötő) molekulapályák között 

kialakuló kölcsönhatások mértéke számolható másodrendű perturbációs 

számítással, így megbecsülhető a molekulában kialakuló stabilizációs 

kölcsönhatás. 

𝛥𝐸𝑖→𝑗∗
(2)

= −2
⟨𝛺𝑖|𝐹|𝛺𝑗∗⟩

2

𝜀𝑗∗ − 𝜀𝑖
 

10. egyenlet: Donor – akceptor kölcsönhatások által létrejövő energetikai stabilizáció 

�̂�: Fock-operátor; 𝜺: donor és akceptor pályaenergiája 

 Az NBO populáció analízissel határoztam meg munkám során az 

egyes atomok töltését, illetve a stabilizáló kölcsönhatások energiáját.  

Az így számolt stabilizáló kölcsönhatás közelítő energiájánál 

pontosabb becslést ad, ha a Fock-mátrixban az adott kölcsönhatáshoz 

tartozó elemek értékeit zérusnak vesszük, és az így kapott sűrűségmátrixon 

elvégzett SCF ciklusból számítjuk a molekula energiáját. Így egy molekula 

két részegysége közötti kölcsönhatás jellemezhető az NBO analízis 

segítségével is. 
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2.5 Használt programcsomagok 

Doktori munkám során a Gaussian programcsomag 0319 és 0920 

verzióját, továbbá a TURBOMOLE 5.921 programot használtam. Az NBO 

számításokat a Gaussian 09 programcsomagba implementált NBO 5.9-

es22 programmal végeztem, míg az AIM számításokhoz AIMAll 

programot23 használtam. A molekulák megjelenítése Molden24 

programmal történt. 

  



 Hidrogénaktiválás nemfémes elemek vegyületeivel  

16 

3. Hidrogénaktiválás nemfémes elemek vegyületeivel 

3.1 Irodalmi áttekintés 

A hidrogén az egyik legfontosabb molekula az iparban, így tárolása 

és gazdaságos felhasználása központi kérdés a kémiában. A hidrogén 

disszociációs energiája nagy, és ennek következtében a hidrogénezési 

reakciók aktiválási gátja jelentős. A természetben számos példa van arra, 

hogy – általában vasat vagy nikkelt tartalmazó – enzimek képesek aktiválni 

a hidrogént25, így nem meglepő, hogy számos hidrogénezési reakcióban 

átmenetifém katalizátorokat használnak a H-H kötés bontásához. Ezt a 

felfedezést Paul Sabatier tette 1897-ben, amikor észrevette, hogy olefinek 

hidrogénezési reakcióját kis mennyiségű nikkel képes felgyorsítani26. 

Később ezért a munkájáért 1912-ben megosztott kémiai Nobel-díjjal 

jutalmaztáki. Alapvetően két különböző reakciómechanizmus szerint 

játszódhat le átmenetifémek hidrogén aktiválása (1. ábra), mely két 

mechanizmus a reakcióban résztvevő/részt nem vevő külső bázis 

jelenlététől függ. Külső bázis nélkül az átmenetifém katalizátor 

homolitikusan bontja a H-H kötést (1. ábra, a), míg külső bázis mellett 

heterolitikus hidrogénaktiválás megy végbe (1. ábra, b). Bár a két 

                                       

i A Nobel-bizottság az odaítélés indoklásában a következőt írta a felfedezésről: 

„for his method of hydrogenating organic compounds in the presence of finely 

disintegrated metals whereby the progress of organic chemistry has been greatly 

advanced in recent years". 

www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1912/ 
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reakciómechanizmus különbözik, mindkét esetben egy η2-H2 komplex vagy 

más néven a hidrogénmolekula σ-komplexei keletkezhet az első lépésben27. 

[M] [M]
H

H

a

b

[M]
H

H

[M]
H

H

bázis

[M]
H

H

[M]
H

H

bázis

H

H

M

donálás

H

H

M

visszadonálás  

1. ábra: Átmenetifémek hidrogén aktiválása. a) Homolitikus bontás, b) heterolitikus 

bontás 

A komplex stabilitása két kölcsönhatás szuperpozíciójából ered (1. 

ábra bal alsó sarok): egyrészt a hidrogénmolekula σ kötése elektront küld a 

fém üres d-pályájára (donálás), másrészt a fém egyik d-típusú nemkötő 

elektronpárja elektront küld a hidrogén σ* lazító pályájára (visszadonálás). 

A komplexstabilitás nem csak a donálás, hanem a visszadonálás mértékétől 

is nagyban függ, minél erősebb a visszadonálás, annál több elektron kerül 

a hidrogénmolekula σ* lazító pályájára, így a két hidrogén atom eltávolodik 

egymástól és kialakulhat a dihidrides szerkezet. 

Sajnos katalitikus hidrogénezéshez az átmenetifém komplexek ipari 

szintű alkalmazása nem minden esetben lehetséges, egyrészt 

                                       

i Sok esetben nincs köztitermék a reakcióúton, viszont az átmeneti állapot 

geometriája megegyezik az η2-H2 komplex geometriájával. 
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környezetvédelmi szempontok miatt, másrészt gyakran nagyon nehéz 

előállítani ezeket a komplexeket, illetve a nemesfém tartalmuk miatt 

meglehetősen drágák. Az átmenetifémek mellett elkezdték vizsgálni, hogy 

főcsoportbeli elemekből álló rendszerekkel lehet-e H-H kötést aktiválni. Ez 

a feladat nem egyszerű, mivel a legtöbb főcsoportbeli elem esetén hiányzik 

az üres elektronpálya, amire a hidrogénmolekula σ-pályája elektront 

donálhat. Bertrandnak és munkatársainak sikerült szinglett karbén 

segítségével hidrogént aktiválni28 szobahőmérsékleten, légköri nyomáson. 

Ebben az esetben a karbén pont úgy viselkedik, mint egy átmenetifém. 

Egyrészt van egy üres elektronpályája ahova a σ-donálás történhet, valamint 

van egy nemkötő elektronpárja, ami visszadonál a σ* H-H lazító pályára (2. 

ábra). Ez a visszadonálás az átmenetifémektől eltérően aszimmetrikusan 

történik, így a hidrogénmolekula polarizálódik a reakció során. Hasonló 

módon viselkednek a karbén analogonok is: szililének29, germilének30 és 

sztannilének31. 

 

2. ábra: Karbének és Ar–E═E–Ar rendszerek (E = Ge, Sn) hidrogén aktiválása 

A fenti ábrán (2. ábra jobb oldala) az eddigi példáktól kicsit különböző 

hidrogén aktiválás látható. Ebben az esetben nem egy, hanem két atom vesz 

részt a hidrogénkötés aktiválásban32,33. Elméleti számításokkal 

megmutatták, hogy a digermén és disztannén betöltetlen molekulapályájára 
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donál elektront a hidrogénmolekula, valamint a két heteroatom között lévő 

π-kötés elektront küld a hidrogén σ* lazító pályájára34. 

A nemfémes reverzibilis hidrogén aktiválás kutatásának nagy lökést 

adott a Stephan és munkatársai által leírt kísérlet, melyben egy 

foszfinoborán - (C6H2Me3)2P(C6F4)B(C6F5)2 - segítségével sikerült H-H kötést 

reverzibilisen felbontani35. Ezen reakciók a megértésével több elméleti 

munka is foglalkozott Pápai Imre és kutatócsoportjának intenzív 

részvételével36, melyekből kiderül, hogy a reakcióban résztvevő 

foszfinoborán úgynevezett frusztrált Lewis párt (FLP) alkot, így képes kis 

molekulákat aktiválni. A Lewis-féle sav-bázis elmélet alapjait 1923-ban 

Gilbert N. Lewis fektette le37. Az elmélet szerint Lewis-savnak nevezünk egy 

molekulát, ha az elektronpár akceptor, Lewis-bázisnak pedig ha az 

elektronpár donor. Egy Lewis-sav és Lewis-bázis reakciójakor létrejövő 

termékben egy datív kötés jön létre, viszont ez a kötés nem tud kialakulni, 

ha a savon illetve a bázison nagy térkitöltésű csoportok vannak. Jelen 

esetben a bóratomon lévő üres pálya a foszforatomon lévő nemkötő 

elektronpárral a nagy térkitöltésű csoportok miatt nem tud datív kötést 

létesíteni (frusztrált állapotba kerül), viszont gyenge kölcsönhatások 

segítségével kialakul egy reaktív centrum, ahol a hidrogén könnyen 

polarizálódik, és kialakul egy ikerionos szerkezet (3. ábra). Ezt a reaktív 

centrumot kihasználva a hidrogénaktiválás mellett az FLP-k alkalmazhatóak 

többcentrumú katalizátorként38, molekuláris szondaként39 vagy nemlineáris 

optikai anyagként40 is. 
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3. ábra: Frusztrált Lewis párok hidrogénaktiválásának sematikus rajza 

A Stephan által vizsgált hidrogénaktiválási reakcióban egy olyan para-

foszfinoborán35 vesz részt, amiben egy fluorozott benzol gyűrűn para 

helyzetben helyezkedik el egymáshoz képest egy dimezitil-foszfino-

csoport és egy trisz-pentaflourofenil-boril-csoport. A hidrogénezési 

reakció során (4. ábra) a para-foszfinoborán megköti a hidrogéngázt, és 

kialakul egy ikerionos foszfónium-borohidrid, ami 100°C-ra történő 

melegítés hatására leadja a hidrogénmolekulát. 

 

4. ábra: Para-foszfinoboránok hidrogénaktiválási reakciója (intramolekuláris út)35 

Stephanék szerint a reakció két mechanizmus szerint játszódhat le: 

egyrészt a hidrogénmolekula a C-B kötésre addícionálódik, és egy 
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intramolekuláris proton vándorlás után jut el a szénről a foszforatomra a 

proton, másrészt lehet, hogy a hidrogénmolekula a C-P kötésre 

addícionálódik, és egy intramolekuláris hidrid vándorlás után kerül a szénről 

a bóratomra a hidridion. A reakció kinetikájával részletesen Guo és Li 

foglakoztak41, megvizsgálták mindkét út reakcióprofilját, továbbá egy 

harmadik intermolekuláris reakcióutat is, és azt tapasztalták, hogy az 

utóbbi a legkedvezőbb kinetikailag. Ebben az esetben két para-

foszfinoborán kialakít egy frusztrált Lewis párt, ami képes heterolitikusan 

felhasítani a H-H kötést (5. ábra). 

 

5. ábra: Para-foszfinoboránok hidrogénaktiválási reakciója (intermolekuláris út)41 

Stephanék hidrogénaktiválási reakciójából kiindulva további 

különböző foszfint és boránt tartalmazó FLP-kel is sikerült a H-H kötést 

bontani42. Sikerült továbbá különböző összekötő csoportok segítségével 

olyan intramolekuláris FLP-ket előállítani, melyek szintén képesek a H2 

molekulát aktiválni42. 

Számos elméleti munka foglalkozik FLP-k hidrogénaktiválási 

reakciójának feltérképezésével, e munkák szerint az FLP-k az 
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átmenetifémekéhez hasonló mechanizmus szerint hasítják a H-H kötést36, 

de minden esetben a heterolitikus aktiválási módhoz hasonlítottak az FLP-

k aktiválási mechanizmusát, ugyanis az átmenetifémekre jellemző η2-H2 

komplex az FLP-k esetén nem volt megtalálható a reakcióúton (6. ábra). 

 

6. ábra: Átmenetifémekkel és FLP-kel lejátszódó hidrogén aktiválás sematikus 

energiaprofilja 

Az FLP-k átmenetifémekétől eltérő hidrogénaktiválási reakció 

mechanizmusa azzal magyarázható, hogy a boránok elektronszerkezetéből 

hiányoznak az átmenetifémekre jellemző d-típusú nemkötő elektronpárok, 

így a σ-donálás mellett nem lehetséges a visszadonálás, illetve ha létre is 

jön a visszadonálás egy külső bázis segítségével, az aszimmetrikusan 

történik, így nem jöhet létre az η2-H2 komplex. Doktori munkám során egy 

érdekes reverzibilis hidrogénaktiválási reakciót vizsgáltam, melyben a 

reakcióúton gyenge kölcsönhatások miatt kialakul egy η2-H2 komplex 

köztitermék. Továbbá a szubsztituensek hatását vizsgáltam η2-H2/BR3 

rendszerekben. 

3.2 Orto-foszfinoboránok reverzibilis hidrogén aktiválási reakcióinak 

vizsgálata 

Az eddig vizsgált foszfinoborán rendszerek hidrogén aktiválása során 

olyan FLP-ket használtak, amiben egy Lewis-sav és egy Lewis-bázis volt, 
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továbbá a legtöbb esetben a sav és a bázis két külön molekula, amit gyenge 

másodrendű kölcsönhatások tartanak össze. A fentebb bemutatott para-

foszfinoborán molekula esetén - habár egy molekulán belül van a foszfino- 

és a borilcsoport - nem egy molekula aktiválja a H-H kötést, hanem két 

para-foszfinoborán kialakít egy FLP-t, és így valósul meg a 

hidrogénaktiválás36. 

Buorissou és munkatársai 2007-ben előállítottak orto helyzetben 

szubsztituált foszfinoboránokat43, és látható hogy ezekben a molekulákban 

egy Lewis-sav mellett két vagy három Lewis-bázis található. (7.ábra). 

iPr2P

Br
2

1) 2 nBuLi

2) PhBCl2

70%
iPr2P

B

Ph PiPr2
 

7. ábra: Orto-foszfinoboránok előállítási reakciója43 

Ezeket a molekulákat leginkább átmenetifémek komplexálására 

használták43,44, kihasználva a molekula ambifil jellegét, azaz azt, hogy 

egyszerre van bennük elektron donor és akceptor csoport (8. ábra). 

 

8. ábra: Orto-foszfinoboránok átmenetifém komplexei44 

Mivel korábban nem vizsgálták kísérletileg és elméleti úton sem az 

orto-foszfinoborán molekulák hidrogén aktiválási képességét, doktori 
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munkám során feltérképeztem a hidrogénaktiválás potenciális energia 

hiperfelületét, továbbá vizsgáltam különböző szubsztituensek hatását az 

aktiválási reakcióra45. 

3.2.1 Di(orto-foszfinofenil)fenilborán hidrogénaktiválási reakciójának 

feltérképezése 

Elméleti számításokkal és NMR mérésekkel igazolták, hogy ha az 

orto-foszfinoboránon megfelelő csoportok vannak, akkor csak egy nagyon 

gyenge datív kötés tud kialakulni a foszfincsoport és a bóratom között, azaz 

több energetikailag hasonló szerkezet jöhet létre (9. ábra 1cisz és 1transz 

molekula). 

 

9. ábra: Di(orto-foszfinofenil)fenilborán hidrogénaktiválásának reakcióprofilja (MPW1K/6-

31+G(d,2p), PCM=THF, R2: iPr, energiák kcal/mol-ban) 

Az orto-foszfinoborán hidrogénaktiválási reakciójának energiaprofilja 

a fenti ábrán (9. ábra) látható. A reakcióprofilt számos módszerrel 
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kiszámolva azt tapasztaltam, hogy a MP2/def2-TZVPP, ωB97xD/6-

31+G(d,2p) és MPW1K/6-31+G(d,2p) módszerek hasonló geometriákat és 

relatív energiákat adtak (1. táblázat). Megvizsgáltam az átmeneti állapot 

multikonfigurációs jellegét CAS-SCF(10,7)/6-31+g* számítással, amiben az 

egyik determináns együtthatójára 0,99999 értéket kaptam, mutatva, hogy a 

probléma egy determinánssal leírható. 

Az MPW1K/6-31+G(d,2p) módszert választottam a mechanizmus 

leírásához, továbbá az oldószer hatását is figyelembe vettem a PCM46 

(Polarizable Continuum Model) modell segítségével. IEFPCM modellt 

használtam THF oldószerrel az optimalizálások során, mert a kísérletek 

során is általában ilyen oldószert használtak.  
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1. táblázat: Di(orto-foszfinofenil)fenilborán hidrogénaktiválási reakciójának relatív energiái 

különböző módszerekkel számolva. (energiák kcal/mol-ban) 
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A fenti táblázatban jól látható, hogy a kiindulási orto-

foszfinoboránnak több hasonló energiájú konformere van. Transz 

konformerből egy, míg cisz konformerből kettő található a potenciális 

energia hiperfelületen (10. ábra). A transz konformer energiája a 

legmélyebb, ami egybevág azzal is, hogy korábban43b ezt a szerkezetet 

sikerült kikristályosítani. A két cisz konformer között az a különbség, hogy 

a nyitott esetén nem alakul ki datív kötés az egyik foszfincsoport és a 

bóratom között, míg a zárt esetén kialakul. Érdekes megjegyezni, hogy a 

zárt konformer relatív energiája nagyobb, mint a nyílté, vagyis a sztérikus 

zsúfoltság gátolja a datív kötés kialakítását. A rotációs gát a cisz (nyílt 

szerkezet) és a transz konformer között relatíve kicsi (9,0 kcal/mol), így 

könnyen egymásba alakulhatnak. 

transz cisz zárt cisz nyitott 

   

0,0 6,9 3,3 

10. ábra: Di(orto-foszfinofenil)fenilborán cisz és transz konformerei (MPW1K/6-

31+G(d,2p), PCM=THF, energiák kcal/mol-ban) 

A 9. ábrán bemutatott reakcióprofilt megvizsgálva látható, hogy a 

transz geometriájú kiindulási difoszfinoborán hasonlóan egy lépésben 

aktiválja a hidrogént, mint a monofoszfinoboránok. A keletkező 

foszfónium-borát, melyben kialakul egy P+−H⋯H−B- dihidrogén kötés, 

relatív energiája −7,6 kcal/mol (11. ábra jobb oldala). A reakció egylépéses, 
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mely során az átmeneti állapotban (relatív energiája 15,7 kcal/mol) kialakul 

egy négycentrumú P⋯H⋯H⋯B kölcsönhatás (11. ábra bal oldala). 

TS3 termék 

  

15,7 −7,6 

11. ábra: Di(orto-foszfinofenil)fenilborán egylépéses hidrogénaktiválásának potenciális 

energia hiperfelületén talált átmeneti állapot (TS3) és a reakció végén kapott termék 

(termék) geometriája (MPW1K/6-31+G(d,2p), PCM=THF, energiák kcal/mol-ban) 

A klasszikus FLP mechanizmustól eltérő reakcióutat tapasztalunk, ha 

a cisz konformer reakcióját vizsgáljuk. Ebben az esetben egy alacsonyabb 

energiagát (11,5 kcal/mol) választja el a termékeket a kiindulási anyagoktól, 

de ami még érdekesebb, létrejön egy köztitermék a reakció során. A 

köztitermék egy viszonylag sekély lokális minimumban található. A 

köztiterméket kiindulási anyagoktól egy 1,9 kcal/mol-os gát, a termékektől 

egy 2,9 kcal/mol-os gát választja el a köztitermék energiájához képest (9. 

ábra,12. ábra).  
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TS1 TS2 

  

10,5 11,5 

12. ábra: Di(orto-foszfinofenil)fenilborán kétlépéses hidrogénaktiválásának potenciális 

energia hiperfelületén talált két átmeneti állapot (TS1, TS2) geometriája (MPW1K/6-

31+G(d,2p), PCM=THF, energiák kcal/mol-ban) 

A köztitermék geometriáját megvizsgálva (13. ábra) látható, hogy a 

hidrogénmolekula viszonylag közel helyezkedik el a bóratomhoz, továbbá 

mindkét foszforatomtól közel egyenlő távolságra van. A hidrogénatomok 

távolsága a bóratomtól 1,471 Å és 1,484 Å, ami kisebb a van der Waals 

rádiuszuk összegénél (3,1 Å)47. Továbbá a H-H kötés megnyúlása 0,739 Å-

ről 0,800 Å-re azt mutatja, hogy a köztitermék egy η2-hidrogén komplex 

(más néven szigma komplex). A foszforatomok távolsága a 

hidrogénatomoktól 2,366 Å és 2,427 Åi, ami arra utal, hogy gyenge 

kölcsönhatás alakul ki a molekulán belül a foszforatomok és a 

hidrogénatomok között. 

                                       

i Mindkét távolság kisebb a van der Waals rádiuszuk összegénél (3,15 Å) 47. 
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13. ábra: Di(orto-foszfinofenil)fenilborán kétlépéses hidrogénaktiválásának potenciális 

energia hiperfelületén talált köztitermék geometriája (MPW1K/6-31+G(d,2p), PCM=THF) 

A stabilizáló kölcsönhatások feltérképezése céljából AIM (atoms in 

molecules) analízist végeztem a köztitermék geometriáján. Az AIM analízis 

szerint (14. ábra és 2. táblázat) a köztitermékben kialakul egy úgynevezett 

„side-on” kölcsönhatási a hidrogénmolekula és a bóratom között. 

 

14. ábra: Köztitermék elektronsűrűségének topológiai analíziséből (AIM analízis) kapott 

kötésszerkezet 

                                       

i H-H kötésre merőlegesen alakul ki kölcsönhatás a bóratom és a 

hidrogénmolekula között. 
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Ezt a kölcsönhatást összehasonlítva egy referencia η2-H2/BH3 

komplexben lévő kölcsönhatásokkal (H-H kötés és a B-H kötések erőssége) 

látható, hogy az elektronsűrűség a két hidrogénatom közötti kötéskritikus 

pontban 0,239 au, ami megegyezik a referencia molekulában lévő értékkel 

(0,238 au). A H−H kötés kritikus pontjában számolt elektronsűrűség értéke 

jól mutatja, hogy a komplexben a H−H kötés gyengült, mivel a szabad 

hidrogénmolekulában az elektronsűrűség nagyobb (0,274 au), mint a 

komplexekben. 

2. táblázat: Di(orto-foszfinofenil)fenilborán kétlépéses hidrogénaktiválásának potenciális 

energia hiperfelületén talált köztitermék és modellvegyületeinek NBO és AIM analízise R’: 

fenil, R2: iPr (NBO kölcsönhatások kcal/mol-ban, eletronsűrűségek au-ban) 

2

B

R2P

R'

PR2
H H

2a

B

R2P

R'

H H

2b

B

R'

H H

H
B

H
H

H H

 

   2 2a 2b η2-H2/BH3 

A
IM

  ρ(H−H) 0,239 0,240 0,242 0,238 

 ρ(B−H) 0,083i 0,080i 0,076i 0,092i 

 ρ(P−H) 0,023i 0,027 - - 

N
B
O

 ΔEint 
σ(H−H)→2p(B) 329,2 314,3 296,0 400,9 

n(P)→σ*(H−H) 9,2i 10,3 - 19,4iii 

ΔEdel 
B / H2 212,3 197,2 172,2 269,3 

P / H2 25,6 20,7 - - 

Az AIM analízis talált egy kötés kritikus pontot a bóratom és a 

hidrogén atomok között is. Ebben a pontban számolt elektronsűrűség 

értékeket összehasonlítva látható, hogy a kölcsönhatás mértéke a referencia 

                                       

i Két kölcsönhatás átlagos értéke. 

ii Donor-akceptor kölcsönhatás a σ(B−H) pálya és σ*(H–H) pálya között. 
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BH5 molekulában (0,092 au) kicsit nagyobb, mint a fenti ábrán (14. ábra) 

látható köztitermékben (0,083 au). Továbbá az AIM analízis szerint kötés 

kritikus pontok vannak a foszfor- és a hidrogénatomok között. Ezekben a 

pontokban az elektronsűrűség 0,023 au, ami azt mutatja, hogy a 

foszforatomok és a hidrogénmolekula között is létrejön egy gyenge 

kölcsönhatás. 

Ezt a kötési szerkezetet az NBO (natural bond orbital) analízis is 

alátámasztja (2. táblázat), miszerint viszonylag erős kölcsönhatás van a 

σ(H−H) kötő pálya és az üres 2p(B) pálya között. A kölcsönhatási energia, 

ami ΔEint = 329,2 kcal/mol, megközelíti a referencia komplexben lévő 

kölcsönhatási energiát (ΔEint = 400,9 kcal/mol). Ha kitöröljük az összes 

stabilizációs kölcsönhatást a hidrogénmolekula és a bóratom között, akkor 

a komplex energiája 212,3 kcal/mol-lal emelkedik, ami szintén egy kicsit 

elmarad a referencia BH5 komplexhez képest (ΔEdel = 269,3 kcal/mol). Az 

NBO analízis további két gyenge stabilizáló kölcsönhatást mutat a 

komplexben a hidrogénmolekula σ* lazító pályája és a két foszforatom 

magános elektronpárja között. Ezen kölcsönhatások mértéke 9,5 és 

9,0 kcal/mol, ami sokkal kisebb, mint a fentebb említett σ-donálás. 

Kitörölve a stabilizáló kölcsönhatásokat a hidrogénmolekula és a két 

foszforatom között, a komplex energiája 25,6 kcal/mol-lal emelkedett. 

A köztitermékben kialakuló stabilizáló kölcsönhatások Lewis sav-

bázis elméletével való szemléltetése alapján ez a fajta kötésszerkezet 

nagyon hasonlít az átmenetifémek η2-H2 komplexeiben tapasztalt 

kötésszerkezetre (1. ábra). A donálás mindkét esetben a hidrogén szigma 

kötéséről történik a központi atom üres pályájára (bór esetén ez egy p-
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típusú, átmenetifémek esetén egy d-típusú pálya). A különbség az 

úgynevezett „visszadonálásban” mutatkozik: míg az átmenetifémek esetén 

a visszadonálás a fém egyik d-típusú üres pályájáról történik a hidrogén 

lazító pályájára, a nemfémes esetben ezt a donor szerepet a foszforatomok 

magános elektronpárjai töltik be. A hidrogének NBO-val számolt parciális 

töltése a komplexben (-0,008 és -0,026) alig változik a szabad molekulához 

képest, a hidrogén nem polarizálódik. A köztitermék kötésszerkezete 

nagyon hasonlít az átmenetifémek komplexeihez, mivel az 

átmenetifémekben a donálás-visszadonálás szimmetrikusan történik, így a 

hidrogéneken nem történik töltéseltolódás. 

A foszfincsoportok hatásának további vizsgálatához, a 2. táblázatban 

található két modellvegyület (2a, 2b) AIM és NBO analízisét is elvégeztem. A 

modellvegyületek a foszfincsoportok számában különböznek a kiindulási 

molekulától. Mivel ezek a modellvegyületek nem komplexálják a molekuláris 

hidrogént, ezért úgy állítottam elő őket, hogy a B-H távolságokat rögzítve 

optimáltam a molekulák többi részét. A táblázatban szereplő adatok alapján 

kijelenthető, hogy a foszfincsoportok számának növelésével egyre erősebb 

lesz a σ(H−H)→2p(B) kölcsönhatás. Ezt bizonyítja egyrészt az NBO 

kölcsönhatási energiák növekedése - a szubsztituálatlan borán esetén ez 

296,0 kcal/mol, míg a monoszubsztituált modellvegyület esetén 

314,3 kcal/mol. Ez a trend az NBO del számításokban is jól látszik. Továbbá 

a B−H kötés kritikus pontjában számolt elektronsűrűség is növekedik 

(szubsztituálatlan: 0,076 au, monoszubsztituált: 0,080 au, diszubsztituált: 

0,083 au). Ezek mellett a H−H kötés egyre jobban aktiválódik, az 

elektronsűrűség csökken a kötés kritikus pontban (szubsztituálatlan: 
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0,242 au, monoszubsztituált: 0,240 au, diszubsztituált: 0,239 au). Fontos 

megjegyezni viszont, hogy a P⋯H kötés kritikus pontjában számolt 

elektronsűrűség 0,027 au és a n(P)→σ*(H−H) kölcsönhatási energia 

10,3 kcal/mol a monoszubsztituált esetben, ami nagyobb, mint a 

diszubsztituáltnál kapott 0,023 au és 9,2 kcal/mol érték. A két helyettesítőt 

tartalmazó esetben ebből a „visszadonáló” kölcsönhatásból kettő van, így a 

hidrogénmolekula lazító pályájára több elektron kerül, azaz jobban 

aktiválódik a hidrogénkötés. A hidrogénmolekula a köztitermékben úgy 

viselkedik, mintha egy „elektronközvetítő” lenne az egymástól távollevő 

Lewis sav és Lewis bázisok között. Mint már említettem a monoszubsztituált 

esetben nem sikerült stabil η2-H2 adduktot találni a potenciális energia 

hiperfelületen, ami azzal magyarázható, hogy ebben az esetben a 

visszadonálás az átmenetifémektől és a két foszfincsoportot tartalmazó 

borántól eltérően aszimmetrikusan történik. Ezt az aszimmetrikus 

környezet a hidrogénmolekula polarizáltsága is jól mutatja (hidrogén töltése 

0,023 és -0,043). 

A foszfincsoportok „visszadonálásának” szerepe az η2-H2 komplex 

kialakulásában jól látható a következő ábrán (15. ábra), ahol a H−H 

kötéstávolság függvényében ábrázoltam a rendszer potenciális energiáját 

(oldószerhatást nem vettem figyelembe számítási igénye miatt). A 

diagramon relatív energiákat ábrázoltam, ahol nullának a transz konformer 

és a végtelen távolban levő H2 molekula összenergiáját vettem. 
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15. ábra: H−H kötéstávolság függvényében a transz és cisz addukt potenciális energiája 

MPW1K/6-31+G(d,2p) 

A transz konformer esetén a második foszfincsoport nem vesz rész a 

reakcióban, így ahogy a hidrogénmolekula közelít a bóratomhoz a H−H 

kötés elkezd megnyúlni és polarizálódni. Az átmeneti állapotban a H−H 

kötés 0,961 Å. A cisz konformer esetén is megtalálható ez az átmeneti 

állapot (H−H kötés 0,947 Å), ahol a hidrogén már polarizált, viszont itt van 

egy újabb, korábbi átmeneti állapot (H−H kötés 0,761 Å). Tehát a második 

foszfincsoport hatására a potenciális energia hiperfelület ellaposodik, és 

kialakul rajta egy sekély minimum. 

Ebben a sekély minimumban található az η2-H2 komplex köztitermék, 

melyben a két foszfincsoport nemkötő elektronpárja úgy stabilizálja a 

komplexet, mint az átmenetifémeknél a d-pálya visszadonálása. Felmerül a 

kérdés, hogy lehet-e a szubsztituensek változtatásával stabilizálni a 

köztiterméket. Két helyen lehetséges változtatni: egyrészt a foszfincsoport 
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helyettesítőivel (16. ábra, R) a foszfor elektrondonor képességét, másrészt 

a bóratomon lévő helyettesítőkkel (16. ábra R’) a bóratom elektronszívó 

képességét. 

1cisz köztitermék

B

R2P

R'

PR2
H

B

R2P

R'

PR2

B

R2P

R'

PR2
H H

termék

H

+ H2

 

16. ábra: R és R’ helyettesítők a komplex és a termék relatív energiájára gyakorolt 

hatásának vizsgálata 

Először a foszfincsoporton lévő helyettesítők hatását vizsgáltam meg 

(R: CH3, iPr, tBu, SiH3). A 3. táblázatban látható az η2-H2 komplex 

köztitermék a kiindulási anyagokhoz képest számolt relatív energiája, 

továbbá a fontosabb geometriai adatai. Metil helyettesítő használatával a 

komplex destabilizálódik (ΔErel = 9,83 kcal/mol), míg a nagyobb terc-butil 

esetén stabilizálódik (ΔErel = 2,89 kcal/mol) a komplex az izopropil 

szubsztituenshez képest (ΔErel = 4,68 kcal/mol), ami a sztérikus hatásukkal 

magyarázható. Trimetilfoszfin esetén a C−P−C kötésszög 98,3°, ami azt 

jelenti, hogy a foszforatom kevéssé hibridizálódik és a C−P kötés 

kialakításában a foszforatom egyik 3p pályája vesz részt, így a nemkötő 

elektronpárnak nagy lesz az s karaktere ezáltal rossz az elektrondonor 

képessége. Ha a metil helyett nagyobb helyettesítőket alkalmazunk például 

tercbutilt (ahol a C−P−C kötésszög már 109,7°), akkor sztérikus zsúfoltság 

miatt a foszforatom nemkötő elektronpárjának a p-karaktere megnő, így a 

donálásban is jobban részt tud venni. Szililcsoport alkalmazásakor jelentős 

a destabilizáció mind a komplex mind a termék estén. 
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3. táblázat: Az R helyettesítők a komplex és a termék relatív energiájára és geometriájára 

gyakorolt hatása (MPW1K/6-31+G(d,2p), energiák kcal/mol-ban, távolságok Å-ben) 

R CH3 iPr tBu SiH3 

ΔEkomplex 9,83 4,68 2,89 8,73 

ΔEtermék −1,17 −3,04 −7,00 11,3 

B−H 

távolság 
1,50 1,48 1,46 1,56 

H−H 

távolság 
0,793 0,801 0,809 0,784 

Ezután megvizsgáltam a bóratomon lévő helyettesítő hatását (R’: H, 

CH3, Cl, Ph, CF3, SiH3, Si(CH3)3). A 4. táblázat relatív energiáit megvizsgálva 

látható, hogy a Si(CH3)3-csoporton kívül az összes esetben jelentősen 

destabilizálódik a komplex. Viszont, ha a kötéstávolságokat nézzük, 

feltűnik, hogy a szililcsoportoknak jelentős hatása van a molekuláris 

hidrogén aktiválásában. A H−H távolság ~0,04 Å-mel megnövekszik. 

4. táblázat: Az R’ helyettesítők a komplex és a termék relatív energiájára és geometriájára 

gyakorolt hatása (MPW1K/6-31+G(d,2p), energiák kcal/mol-ban, távolságok Å-ben) 

R’ H CH3 Cl Ph CF3 SiH3 Si(CH3)3 

ΔEkomplex 10,9 7,80 18,1 4,68 12,9 9,42 5,76 

ΔEtermék 1,99 −2,99 2,7 −3,04 −7,39 −4,15 −6,55 

B−H 

távolság 
1,44 1,51 1,51 1,48 1,44 1,38 1,37 

H−H 

távolság 
0,811 0,792 0,811 0,801 0,818 0,844 0,843 

A két legjobban stabilizáló szubsztituenst egyszerre alkalmazva (R: 

tBu, R’: Si(CH3)3) az alábbi ábrán (17. ábra) látható η2-H2 komplex 

köztiterméket kapjuk. A komplex relatív energiája −2,03 kcal/mol-lal 

kisebb, mint a kiindulási anyagok energiája. 
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17. ábra: Di(orto-foszfinofenil)trimetilszililborán geometriája (MPW1K/6-31+G(d,2p), 

PCM=THF) 

A geometriát jobban megvizsgálva látszik, hogy ebben az esetben a 

bóratomhoz koordinálódó molekuláris hidrogén nem a foszforatomok fele 

orientálódik, hanem arra merőlegesen a B−Si kötés felett helyezkedik el. 

NBO analízist végezve a komplexen kiderül, hogy számottevő kölcsönhatás 

(23,3 kcal/mol) van B−Si kötés és a σ*(H−H) lazító pálya között, ami jól 

magyarázza az itt tapasztalt jelentős stabilizációt. 

3.3 η2-H2/BR3 komplex 

Eddig az irodalomban nagyon kevés példa található boránok σ 

komplexeire. Bár nem tudták bizonyítani, hogy a komplexben hogyan 

helyezkedik el a H2 egységi, először a tetrahidroborát (BH4-) anion 

hidrolízisének vizsgálatakor említik az η2-H2/BH3 komplexet, mint 

lehetséges köztiterméket a hatvanas évek elején48. Korai kvantum kémiai 

                                       

i Két lehetséges geometriát feltételeztek: a) úgynevezett „end-on” elhelyezkedést, 

amikor a hidrogénmolekula és a bóratom egy tengelyen helyezkedik el; b) „side-

on” elrendeződést, ami a σ-komplex. 
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számítások szerint az η2-H2/BH3 komplex nem lokális minimum49, vagy 

csak egy nagyon sekély50 minimum a BH5 potenciális energia hiperfelületén. 

Később magasabb szintű számításokkal bebizonyították, hogy a BH5 

molekula létezhet alacsony hőmérsékletű körülmények között, és a 

komplexben a H2 molekula σ kötése elektront donál a bóratom üres 

pályájára51. Ezt később 1994-ben Andrewsnak és munkatársainak 

kísérletileg is sikerült igazolniuk52, ugyanis argonmátrixban sikerült 

felvenniük a BH5 molekula infravörös spektrumát. Az irodalom szerint 

ezidáig nem sikerült a BH5 komplexhez hasonló η2-H2/BR3 komplexet 

előállítani, valamint az elméleti kémiai számításokkal alátámasztott hasonló 

szerkezetből is nagyon kevés létezik45,53,54. 

η2-H2/BR3 komplexek stabilitásvizsgálatához az egyetlen ismert 

borán-H2 komplexet vettem referenciaalapnak. BH5 molekula esetén a 

legmagasabb szintű számítások (CCSDTQ/CBS limit) szerint51d,e a bóratom 

és a hidrogének közötti távolság 1,399 ± 0,002 Å,  míg a HA−HB távolság 

megnyúlik 0,05 Å-mel 0,800 ± 0,004 Å-re a molekuláris hidrogén 

kötéstávolságához képest (18. ábra). A komplex CS geometriája miatt két 

különböző hosszúságú B−H kötés található a BH3 alegységben. BH3 

molekulában található 1,186 Å-ös B−H kötéshosszhoz képest mindkét 

kötés meghosszabbodott, de a legjobban a B−H2 kötés nyúlt meg 

(1,192 ± 0,004 Å). 
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18. ábra: η2-H2/BH3 komplex 

A komplex képződési energia a BH3 + H2 = BH5 reakcióban −6,151d 

illetve −6,651e kcal/mol a legmagasabb szintű számítások szerint 

(CCSDTQ/CBS limit), a reakció szabadentalpia (298 K) pedig már pozitív, ami 

azt jelzi, hogy ez a komplex csak alacsony hőmérsékleten létezhet. Ezek az 

adatok azt mutatják, hogy a molekuláris hidrogén és a BH3 molekula között 

gyenge kölcsönhatás alakul ki. Korábbi kutatások egy 3c-2ei kötést 

feltételeznek a H2 molekula és a BH3 között50a,51a,b, mely feltételezést a 

komplex geometriája is alátámasztja: a BH3 alegység piramidális, a HA−HB 

kötés megnyúlik. Schleyer és munkatársai molekulapálya és NBO számítások 

alapján kimutatták, hogy töltéstranszfer jön létre a hidrogénmolekula 

szigma kötése és a bóratom üres pályája között51b. Továbbá Bartlett és 

munkatársai a B−H kötés megnyúlását egy lehetséges elektron 

„visszadonálással” magyarázták a B−H kötésről a H−H kötésre51a, viszont 

nem vizsgálták alaposan ezt a feltételezésüket. Wang és munkatársai 

                                       

i 3c-2e: három centrum két elektron kötés. Legismertebb példája a diboránban 

(B2H6) található két B−H−B híd. 
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kimutatták, hogy a CyB(C6F6)2 hidrogénezése során az átmeneti állapotot ez a 

fajta visszadonálás stabilizálja55. Hasonló átmeneti állapotokat találtak borán 

származékok hidrogénnel53a,b és triflourometanollal (CF3OH)53d történő 

reakciójában. 

A 3.2.1 alfejezetben bemutattam, hogy egy bizonyos borán esetén a 

bóratomon lévő szililcsoport segít az η2-H2 komplex stabilizálásában. 

Ugyanis a difenilborán σ*(H−H) lazító pályájára történő „visszadonálásban” 

a foszfincsoportok nemkötő elektronpárja mellett a B−Si kötés is részt vesz. 

NBO számításokból az is kiderült, hogy a σ(B−Si)→σ*(H−H) kölcsönhatás 

nagyobb, mint az LP(P)→σ*(H−H) kölcsönhatás. Tehát nem szükséges egy 

(vagy több) nemkötő elektronpárnak a rendszerben lennie, ahhoz hogy 

stabilizáljuk a komplexet, elég ha a B−R kötés  képes elektront donálni a 

σ*(H−H) pályára. Munkám során azt vizsgáltam, hogy η2-H2/BR3 

komplexekben a különböző szubsztituenseknek milyen hatása van a 

komplex stabilitására56. 

3.3.1 η2-H2/BR3 komplexek stabilitásvizsgálata 

A BH3 + H2 = BH5 reakció energiáját két különböző DFT módszerrel 

és számos báziskészlettel meghatároztam (5. táblázat). A kapott energiákat 

magasabb szintű számítások eredményeivel összehasonlítva látható, hogy 

az ωB97xD funkcionál aug-cc-pVTZ szinten már nagyon hasonló energiát 

ad az Allen és munkatársai által számolt energiához (CCSDTQ/CBS limit), 

ezért a továbbiakban ezt a módszert alkalmaztam. 
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5. táblázat: BH3 + H2 = BH5 reakció komplex képződési energiája (E) különböző MP2 és DFT 

módszer és bázisok esetén. (energiák kcal/mol-ban) 

Módszer E 

MPW1K 

6-31+G(d) −5.4 

6-31+G(d,p) −7.7 

6-31+G(d,2p) −8.4 

6-311+G(d,2p) −8.5 

aug-cc-pVDZ −9.3 

aug-cc-pVTZ −8.9 

aug-cc-pVQZ −8.9 

ωB97xD 

6-31+G(d) −3.9 

6-31+G(d,p) −6.1 

6-31+G(d,2p) −6.8 

6-311+G(d,2p) −6.8 

aug-cc-pVDZ −7.8 

aug-cc-pVTZ −7.2 

aug-cc-pVQZ −7.2 

MP2 aug-cc-pVTZ −5.9 

Kim et al.51d −6.1 

Allen et al.51e −6.6 

Korábbi számítások során a geometriai paramétereket használták a 

BH3 és a H2 molekula közötti kölcsönhatás jellemzésére. Manapság az ilyen 

típusú kölcsönhatásokat az NBO analízissel is lehet jellemezni. Habár 

Schleyer és munkatársai51b NBO számítások alapján bemutatták, hogy egy 

viszonylag erős kölcsönhatás alakul ki a H2 molekula szigma kötése és a 

borán molekula üres p-típusú pályája között, nem tesznek utalást a 

„visszadonálásra”. Korábbi számításaim alapján viszont feltételezhető, hogy 

ennek a kölcsönhatásnak is lehet szerepe a komplex stabilitásában45. Mivel 

a korábbi számítások más módszert alkalmaztak, mint én, ezért elvégeztem 

a BH5 molekula, továbbá a hidrogén egység bóratom feletti forgásához 

tartozó átmeneti állapotának NBO analízisét ωB97xD/aug-cc-pVTZ szinten. 

Az eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza (6. táblázat). 
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6. táblázat: η2-H2/BH3 komplex és a H2 rotáció átmeneti állapotának NBO analízise. CA2 (B) 

a bóratom százalékos arányát mutatja a 3c-2e kötésben (ωB97xD/aug-cc-pVTZ, energiák 

kcal/mol-ban) 

 η2-H2/BH3 TSROT 

CA
2 (B) 23,6% 23,1%  

σ(B−H2)→σ*(B−HA−HB) 22,4 - 

σ(B−H1)→σ*(B−HA−HB) 3,5 13,5 

σ(B−H3)→σ*(B−HA−HB) 3,5 13,5 

A legjobb Lewis szerkezeti, amivel le lehet írni az η2-H2/BH3 

komplexet, tartalmaz egy 3c-2e kötést a bóratom és a H2 molekula között. 

A 6. táblázatban szereplő CA2 (B) koefficiens a bóratom százalékos arányát 

mutatja a 3c-2e kötésben. Mindkét esetben (komplex és átmeneti állapot) 

szignifikáns mértékben – egyaránt kb. 23%-ban - jelen van a 3c-2e 

kötésben a bóratom, ami azt mutatja, hogy a komplexben és a forgási 

átmeneti állapotban is hasonló erősségű a kötés. Az NBO számítás a 3c-2e 

kötés mellett, ami tulajdonképpen a molekuláris hidrogén σ-donálása, egy 

másik szignifikáns - 22,4 kcal/mol mértékű - kölcsönhatást is mutat. A 

σ(B−H2) kötés elektront donál a 3c-2e kötés σ*(B−HA−HB) lazító pályájára. 

A rotációs átmeneti állapot esetén ez a „visszadonálás” kisebb 

(13,5 kcal/mol), mint a komplexnél, viszont ebben az esetben a hidrogén 

elhelyezkedése miatt, egy további B−H kötés is képes elektront donálni a 

                                       

i Az elektronsűrűség 99,1%-át lefedi ez a Lewis szerkezet.  
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lazító pályára, így ezen két kölcsönhatás mértéke együttesen már hasonló 

nagyságrendű, mint a komplexben egy kölcsönhatásé. Ez az észrevétel 

megmagyarázza az alacsony, 0,063 kcal/mol-os rotációs gátat51e. Ahogy a 

hidrogénmolekula kezd kitérni a fedő állásból, és így csökken a 

σ(B−H2)→σ*(B−HA−HB) kölcsönhatás mértéke, úgy kezd a másik két B−H 

kötés elektron donáló képessége megnőni. Ez azt eredményezi, hogy a 

hidrogénmolekula könnyen forog a BH3 egység felett. 

Ahogy azt a „3.1 ” részben említettem, az átmenetifém-hidrogén 

komplexekben a stabilitást a σ(H−H)→LP*(M) donálás és a LP(M)→σ*(H−H) 

„visszadonálás” egyensúlya határozza meg. Ebből a gondolatmenetből 

kiindulva, feltételezem azt, hogy szubsztituált boránok esetén is a stabilitást 

a σ(H−H)→LP*(B) donálás és a σ(B−R)→σ*(H−H) „visszadonálás” egyensúlya 

határozza meg. Mindkét kölcsönhatás erősségét a bóratomon lévő R 

csoport(ok) segítségével lehet hangolni, így ha megértjük a különböző 

szubsztituensek hatását, akkor megnyílhat a lehetőség az η2-H2/BR3 

komplexet stabilizálására, ami esetleg egy előállítható molekula 

megjóslására vezethet. 

A helyettesítők hatásának vizsgálatához először a következő 

komplexképződési reakció energiáját számoltam ki: H2 + BH2R = η2-

H2/BH2R. 7. táblázat tartalmazza a számolt energiaértékeket, melyek 

megmutatják a szubsztituens összes stabilizációs járulékát. A 

komplexképződési energia három fő stabilizáló hatás eredője: (i) elektron 

donálás a HA−HB kötésről a bóratom üres pályájára, (ii) elektron 

„visszadonálás” a B−R kötésről a komplexált hidrogén lazító pályájára, (iii) 

elektron „visszadonálás az R csoportról a komplexált hidrogén lazító 
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pályájára. Az első esetben elektron szívó csoportok növelik a bóratom 

Lewis-savasságát (ezáltal az akceptor képességét), míg π-küldő csoportok 

csökkentik a bóratom elektron akceptor képességét. A második 

kölcsönhatás nagyban függ a B−R kötés energiájától és a geometriájától, a 

harmadik pedig csak akkor lehetséges, ha az R csoporton található 

megfelelő helyzetben lévő magános elektronpár.  

Habár arra számítottam, hogy elektronszívó csoportok növelik a 

borán elektron akceptor képességét, nem találtam η2-H2 komplexet az 

R = F, Cl, OH, SH, NH2 esetekben. Pedig a bór parciális töltése a fent említett 

helyettesítők esetében mindig pozitívabb, mint a BH3 molekulában, viszont 

mind tartalmaz legalább egy nemkötő elektronpárt is, ami datív kötés hoz 

létre a bóratom üres pályájával. Ezt a kötésképet a BH2R-ben az NBO 

számítás is alátámasztja, egy π-típusú datív kötést mutatva a B és az R 

között, ami megakadályozza az η2-H2 komplex képződését.  

A 7. táblázatban látható energiaértékekből megállapíthatjuk, hogy az 

R = CH3, CCl3, PH2 csoportok esetén találtam η2-H2 komplexet a potenciális 

energia hiperfelületen, de ezen komplexek stabilitása kisebb, mint a BH5 

komplexé. Érdemes itt megjegyezni, hogy a PH2-csoport helyett P(O)H2-

csoportot használva jelentősen megnő a komplex stabilitása, ami azzal 

magyarázható, hogy az utóbbiban nincs nemkötő elektronpár a 

foszforatomon, így nem alakulhat ki a BH2P(O)H2 molekulában datív kötés. 
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7. táblázat: η2-H2/BH2R komplex képződési energia, és jellemző geometriai adatok 

(ωB97xD/aug-cc-pVTZ, energiák kcal/mol-ban, távolságok Å-ben) 

BH2R+H2 ΔE 
H−H 

távolság 

B−H2 

távolsági 

H −7,2 0,816 1,287 

CH3 −0,2 0,792 1,403 

CF3 −8,9 0,813 1,292 

CCl3 −3,3 0,804 1,331 

SiH3 −11,1 0,876 1,173 

SiF3 −13,9 0,862 1,186 

PH2 2,4 0,811 1,312 

P(O)H2 −10,5 0,828 1,250 

A BH5 komplex képződési energiájához viszonyítva (−7,2 kcal/mol) az 

R = CF3, P(O)H2, SiH3, SiF3 esetekben stabilizálódik a komplex, energiájuk 

rendre −8,9, −10,5, −11,1 és −13,9 kcal/mol. A jellemző geometriai 

adatokat megvizsgálva hasonló trendet figyelhetünk meg. Azokban az 

esetekben, ahol a komplex képződési energia negatívabb, mint a BH5 

esetében a HA−HB kötéstávolság megnő és a B−H2 kötéstávolság lecsökken. 

Mivel a komplex stabilitása nem magyarázható tisztán a bóratomon 

lévő szubsztituensek elektron szívó vagy küldő képességével, ezért NBO 

analízist is végeztem a különböző η2-H2/BH2R komplexeken, és a kapott 

eredményeket összehasonlítottam a BH5 molekulában lévő 

kölcsönhatásokkal (8. táblázat). Hasonlóan a BH5 komplexhez minden 

esetben a legjobb Lewis-szerkezet a monoszubsztituált borán hidrogén 

komplexeben tartalmaz egy 3c-2e kötést a bóratom és a hidrogénmolekula 

                                       

i A B−H2 távolságot a bóratom és a H−H kötés kötéskritikus pontja között 

mértem. 
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között. Habár a fent említett leírásban az elektronsűrűség több mint 99%-a 

ebben a Lewis szerkezetben található én egy másik Lewis szerkezetben is 

vizsgáltam, hogy mérhetővé tegyem a kölcsönhatás mértékét a molekuláris 

hidrogén és a bóratom között. Ez a fajta megkötés – csak két centrumú 

kötések vannak a komplexben – kicsit rosszabbul írja le a rendszert, de 

minden esetben az elektronsűrűség több, mint 97%-a megtalálható ebben 

a Lewis-leírásban is. 

8. táblázat: η2-H2/BH2R komplexek NBO számításainak eredményei. Bal oldalon a 3c-2e 

kötést tartalmazó számítások eredményei, a jobb oldali utolsó oszlopban pedig a csak két 

centrumú kötéseket tartalmazó számítások eredményei láthatóak. CA2 (B) a bóratom 

százalékos arányát mutatja a 3c-2e kötésben (ωB97xD/aug-cc-pVTZ, energiák kcal/mol-

ban) 

 3c-2e 2c 

R CA
2 (B) 

σ(B−R)→ 

σ*(B−H−H) 

σ(B−H)→ 

σ*(B−H−H) 

σ(H−H)→ 

2p(B) 

H 23.6% 22.4 
3.5 

389.4 
3.5 

CH3 19.3% 0.0 
10.1 

265.2 
10.1 

CF3 24.2% 0.0 
12.2 

426.0 
12.2 

CCl3 22.9% 3.5 
10.2 

380.5 
10.3 

SiH3 29.4% 36.9 
5.1 

625.5 
5.1 

SiF3 29.4% 34.9 
3.9 

628.8 
5.8 

PH2 23.6% 2.1 
4.0 

391.0 
20.7 

P(O)H2 26.7% 3.6 
2.7 

501.5 
23.6 

A két centrumú NBO számításokban kapott σ(H−H)→2p(B) 

kölcsönhatás mértéke jól korrelál (R2 = 0,99) a 3c-2e kötésekben kapott CA2 
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(B) koefficienssel. Ez szintén megerősíti azt, hogy mindkét Lewis leírás 

használható, és felcserélhető a komplexek esetén. Ha összevetjük a 7. 

táblázatban található energia értékeket a 8. táblázatban található 

kölcsönhatási energiákkal, akkor látható, hogy elég kicsi a korreláció 

(R2 = 0,66) a két adatsor között, ami azt mutatja, hogy a σ-donálás mellett 

más stabilizáló kölcsönhatásoknak is lennie kell. A 8. táblázatban 

feltüntettem a B−R és B−H kötésről történő „visszadonálás” mértékét is, és 

jól látszik, hogy ezeknek a kölcsönhatásnak is szignifikáns szerepe van az 

η2-H2/BH2R komplexek kialakulásában. 

B−R és B−H kötésről történő „visszadonálás” a hidrogénmolekula 

relatív helyzetét is jelentősen befolyásolja a borán felett. A 9. táblázatban 

sematikus ábrákon ábrázoltam a hidrogén relatív helyzetét különböző R 

csoportok esetén a borán felett. Ha a bóron lévő helyettesítő R = CH3, CF3, 

CCl3, P(O)H2, akkor a H−H kötés merőleges a B−R kötésre, így a B−R kötés 

nem tud elektront donálni a hidrogén lazító pályájára. Viszont az R = SiH3, 

SiF3 esetekben a két kötés fedő állásban található. 
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9. táblázat: H2 molekula elhelyezkedése a komplexben, továbbá a monoszubsztituált 

boránok Kohn-Sham HOMO−1, HOMO és LUMO pályái (ωB97xD/aug-cc-pVTZ, 

pályaenergiák Hartree-ban) 

R H2 helyzete HOMO-1 HOMO LUMO 

H 

 
−0,438 −0,438 −0,003 

CH3 

 
−0,419 −0,404 0,021 

CF3 

 
−0,471 −0,444 −0,029 

SiH3 

 
−0,415 −0,380 −0,020 

SiF3 

 
−0,471 −0,424 −0,049 

PH2 

 
−0,429 −0,345 −0,001 
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Ahhoz, hogy megértsük a hidrogénmolekula különböző 

elhelyezkedésének okát a monoszubsztituált boránokon, megvizsgáltam a 

kiindulási BH2R molekula molekulapályáit. A fenti táblázatban (9. táblázat) 

látható, hogy minden szubsztituens esetében a LUMOi tulajdonképpen a 

bóratom üres pályája, aminek fontos szerepe van a σ(H−H)→2p(B) 

kölcsönhatás kialakításában. A HOMOii és a HOMO−1iii alakja továbbá 

energiakülönbsége is különbözik, attól függően, hogy milyen helyettesítő 

található a bóratomon. A Fukui féle határmolekulapálya (FMO) elmélet 

alapján, egy addíciós reakció során az egyik molekula HOMO-ja és a másik 

molekula LUMO-ja között jön létre kölcsönhatás, és fordítva. Jelen esetben 

a hidrogénmolekula HOMO-ja a borán LUMO-jával, míg a H2 LUMO-ja a 

borán HOMO-jával hat kölcsön (19. ábra). Ezért nagyon fontos megvizsgálni 

ezen pályák alakját. 

 

19. ábra: A kiindulási molekulák Kohn-Sham HOMO-ja és LUMO-ja (ωB97xD/aug-cc-

pVTZ) 

                                       

i Legalacsonyabb betöltetlen molekulapálya (Lowest Unoccupied Molecular 

Orbital). 

ii Legmagasabb betöltött molekulapálya (Highest Occupied Molecular Orbital). 

iii A második legmagasabb betöltött molekulapálya. 
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Abban az esetben mikor szilíciumatom (R = SiH3, SiF3) van a bóratom 

mellett akkor a HOMO alakja miatt látszik, hogy a legnagyobb kölcsönhatás 

akkor alakulhat ki a HOMO és a LUMO pályák között, ha a H−H kötés 

párhuzamos a B−Si kötéssel. Metil helyettesítő esetén a HOMO alakját 

megvizsgálva látható, hogy a merőleges elhelyezkedés preferált. Meg kell 

jegyezni, hogy ez a fajta leírás nem mindig alkalmazható, például a 

trifluorometil helyettesítő esetén a HOMO alakjából arra következtetnénk, 

hogy a hidrogénmolekula párhuzamosan fog állni a komplexben a B−C 

kötéssel, viszont a valóságban ez nem így van. A merőleges helyzet azért 

kedvezőbb ebben az esetben, mert a szénen lévő egyik fluoratom közelsége 

meggátolja a párhuzamos beállást, továbbá a HOMO és a HOMO-1 

energiakülönbsége is nagyon kicsi. 

A BH5 molekulában a HOMO és HOMO−1 degenerált, ami szintén 

megerősíti, hogy miért alacsony a hidrogén forgási gátja A 

hidrogénmolekula forgása közben mindkét esetben (párhuzamos és 

merőleges) kedvező a legfelső pályák szimmetriája a stabilizáló 

kölcsönhatás kialakulásához. 

Az NBO analízis alapján a CF3-, SiH3- SiF3- és a P(O)H2-csoportok 

estén jelentős kölcsönhatás van a bóratom üres pályája és a 

hidrogénmolekula szigma kötése között (8. táblázat). Viszont a 

komplexképződési energiák alapján a CF3-csoport hatása minimális a 

többihez képest (7. táblázat), illetve a monoszubsztituált boránok HOMO-

ját megvizsgálva látható, hogy a CF3- és a P(O)H2-csoportok esetén nem 
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alakulhat ki kölcsönhatás a hidrogénmolekula és a B−R kötés közötti (9. 

táblázat). Ezért a legjobb választás az η2-H2 BH2R komplexek 

stabilizálásához a SiH3- vagy SiF3-csoport. 

Továbbiakban megvizsgáltam, hogy több szubsztituens esetén 

hogyan változik az η2-H2 komplex alakja, és hogy a kiindulási di- és 

triszubsztituált boránokban milyen a határmolekulapályák szimmetriája 

(10. táblázat). Ezekben a számításokban a monoszubsztituált 

komplexekben a legnagyobb stabilizációt biztosító SiH3- és SiF3-

csoportokat vizsgáltam. 

A diszubsztituált BHR2 esetben látható, hogy a LUMO alakja nem 

változott, és maradt a bór üres pályája. A HOMO szimmetriája azt mutatja, 

hogy a B−H kötésre merőleges állás lehet kedvező a hidrogénmolekula 

számára. A komplex geometriáját megvizsgálva látható, hogy ez a 

feltételezés helytálló. Három azonos helyettesítőt tartalmazó esetben a 

HOMO és a HOMO−1 energiája degenerált, így ezek alapján nem lehet 

megjósolni, hogyan fog az η2-H2 komplexben a hidrogénmolekula 

elhelyezkedni. Itt érdemes megjegyeznem, hogy a triszililborán hidrogénnel 

történő komplexálásának potenciális energia hiperfelületén az η2-H2 

komplex nem globális minimum. A triszililborán aktiválja a H−H kötést egy 

penakoordinált bórt tartalmazó molekula kialakulása közben. 

 

                                       

i Ez az NBO számításokban is jól látszik. 
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10. táblázat: H2 molekula elhelyezkedése a komplexben, továbbá a di- és triszubsztituált 

boránok Kohn-Sham HOMO−1, HOMO és LUMO pályái (ωB97xD/aug-cc-pVTZ, 

pályaenergiák Hartree-ban) 

R H2 helyzete HOMO-1 HOMO LUMO 

BHR2 

SiH3 
 

−0,395 −0,361 −0,034 

SiF3 
 

−0,464 −0,429 −0,085 

BR3 

SiH3 - 

−0,361 −0,360 −0,047 

SiF3 

 

−0,442 −0,441 −0,114 

A többi esetben (BH2R, BHR2, BR3, ahol R = SiH3, SiF3) is kiszámoltam 

ezt a pentakoordinált szerkezetet, és azt tapasztaltam, hogy a 

monoszubsztituált boránt kivéve minden esetben van ilyen szerkezet a 

potenciális energia hiperfelületen. Az η2-H2 komplex továbbá a 

pentakoordinált borán molekula képződési energiái (félkövér) valamint 

képződési szabadentalpiái (dőlt) az alábbi táblázatban láthatóak (11. 

táblázat). 
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11. táblázat: Mono-, di és triszubsztituált boránok η2-H2 komplex és a hozzá tartozó 

pentakoordinált bóratomot tartalmazó molekula képződési energiája (félkövér) és 

képződési szabadentalpiája (dőlt) (ωB97xD/aug-cc-pVTZ, energiák kcal/mol-ban) 

 
SiH3  SiF3  

komplex pentavalens komplex pentavalens 

BH2R −11,1/2,5 −/− −13,9/−1,9 −/− 

BHR2 −14,3/−1,9 −25,2/−12,0 −19,7/−6,6 −31,5/−17,2 

BR3 −/− −28,4/−13,0 −23,6/−11,2 −34,3/−21,1 

A fenti táblázat alapján látható, hogy az η2-H2 komplexnél a 

pentakoordinált vegyület mindig stabilabb, ha létezik. Az alábbi ábrán (20. 

ábra) látható egy példa a pentakoordinált borán molekula szerkezetére 

(R = SiH3). A hidrogénmolekula teljesen aktiválódott, hidrogénatomjai 

eltávolodtak egymástól, és ekvatoriális helyzetben helyezkednek el a borán 

eredeti hidrogénatomjával együtt. A szililcsoportok axiális helyzetben 

vannak a Si−B−Si kötésszög közel 180°-os. 

 

20. ábra: Pentavalens bóratomot tartalmazó diszubsztituált (R=SiH3) molekula 

(ωB97xD/aug-cc-pVTZ) 



 Hidrogénaktiválás nemfémes elemek vegyületeivel  

55 

Az irodalomban eddig nagyon kevés példa van ötös koordinációjú 

borán vegyületekre57, továbbá ezekben a bóratom kényszerítve van a 

hipervalens szerkezetre, rögzített geometriája és az elektronpárban gazdag 

ligandumok miatt (21. ábra). 

 

21. ábra: Yamamoto és munkatársai által előállított pentavalens boránok57c 

A fent említett pentavalens H2B(SiH3)3 és H2B(SiF3)3 molekulák 

energetikailag nagyon stabilak, képződési szabadentalpiájuk 

−13,0 kcal/mol és −21,1 kcal/mol (11. táblázat). Sajnos preparatív 

szempontból ezek a helyettesítők nyílván nehezen alkalmazhatóak - nagyon 

reaktívak - ezért megvizsgáltam egy kevésbé reaktív helyettesítővel 

(R = SiMe3) is a pentakoordinált borán relatív energiáját. 
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22. ábra: Pentakoordinált bóratomot tartalmazó triszubsztituált (R=SiMe3) molekula 

(ωB97xD/aug-cc-pVTZ) 

A fenti ábrán (22. ábra) látható trisz(trimetilszilil)borán hidrogén 

addukt geometriája ugyanúgy torzult trigonális bipiramis, mint a korábban 

már leírt szililborán vegyületek. Továbbá e szerkezet képződési energiája 

−32,8 kcal/mol, képződési szabadentalpiája −19,0 kcal/mol, így ezen 

molekula laboratóriumi előállítása lehetségesnek látszik. 
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4. Alkoholok reakciója hidroszilánokkal 

4.1 Bevezetés 

Számos szervetlen és szerves reakcióban használnak különböző 

alkoxiszilánokat védőcsoportként. A legtöbb esetben a védőcsoport 

kialakításakor valamilyen klórszilánt reagáltatnak alkohollal vagy annak 

alkoxid származékával, így védve az hidroxilcsoportot a további 

reakciókban. Ezen reakciók esetén sokszor okozhat gondot a túl savas 

környezet, ezért egy alternatív megoldás lehet hidroszilánok dehidrogenatív 

kondenzációja alkoholokkal (11. egyenlet). A reakciónak egyik legnagyobb 

előnye az az, hogy a melléktermék hidrogéngáz, amit nagyon könnyű 

elválasztani a reakcióelegyből. Viszont a Si−H kötést ellenáll alkoholok 

nukleofil támadásának, így azt aktiválni kell. 

𝑹𝑶𝑿 + 𝑪𝒍𝑺𝒊𝑹′
𝟑 = 𝑹𝑶𝑺𝒊𝑹′

𝟑 + 𝑿𝑪𝒍 

𝑿 = 𝑯, 𝑳𝒊, 𝑵𝒂, 𝑲 

𝑹𝑶𝑯 + 𝑺𝒊𝑯𝑹′𝟑 = 𝑹𝑶𝑺𝒊𝑹′𝟑 + 𝑯𝟐 

11. egyenlet: Alkoholok reakciója klórszilánokkal, hidroszilánokkal 

A Si−H kötést háromféleképpen is lehet aktiválni. Az egyik 

legtöbbször használt módszer az átmenetifém aktiválás58. Ebben az első 

lépés során kialakul egy σ-komplex59, amiben a Si−H kötés aktiválódik, 

esetleg felbomlik, majd ez az aktivált komplex reagál az alkohollal (23. 

ábra). 
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23. ábra: Si−H kötés aktiválása átmenetifémekkel61a 

A másik lehetőség belső vagy külső csoportok koordinálódása a 

sziliciumatomhoz, létrehozva egy pentakoordinált szilíciumatomot, 

amelyben a Si−H kötés megnyúlik60 (24. ábra). 

Si

NMe2

Ph

H

H
Si

NMe2

Ph

H

OMe

+ MeOH + H2

 

24. ábra: Si−H kötés aktiválása pentakoordinált szilíciumatom létrehozásával60 

Végül a harmadik lehetőség szerint a kötést egy erős Lewis-savval 

lehet aktiválni, például egy B(C6F5)361 molekulával. Az erős elektrofil 

bóratom kölcsönhatásba lép a Si−H kötésben lévő hidriddel, és a hidrogén 

eltávolodik a szilíciumatomtól. Az így kialakult komplexben lévő szilíciumot 

már könnyen támadhatja az alkohol oxigénje (25. ábra). 
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25. ábra: Si−H kötés aktiválása B(C6F5)3 katalizátorral61a 

Kawachi és munkatársai 2007-ben szintetizálták az orto-

[(dimezitilboril)fenil]metoxidimetilszilánt metanol és az  orto-

[(dimezitilboril)fenil]dimetilszilán szobahőmérsékleten lejátszódó 

reakciójával62 (26. ábra) A dehidrogenatív kondenzáció érdekessége, hogy a 

reakció katalizátor hozzáadása nélkül is gyorsan lejátszódott.  

SiMe2H

BMes2

+ ROH

SiMe2OR

BMes2

+ H2

 

26. ábra: Orto-[(dimezitilboril)fenil]dimetilszilán reakciója alkoholokkal 

Kawachiék egy „push-pull” reakciómechanizmust feltételezetek, 

melyben az orto-borilcsoport aktiválja a Si−H kötést így az alkohol 
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támadhatja a szilíciumatomot az ellenkező oldalról. A kísérletek során 

többféle alkohollal is elvégezték a reakciót és azt tapasztalták, hogy az R 

csoport méretének növekedésével csökken a reakciósebesség, továbbá ha a 

dimezitilborilcsoport helyett pinakolboráncsoportot alkalmaztak, akkor a 

reakció nem játszódott le. 

Doktori munkám során számításos kémiai módszerek segítségével 

részletesen feltártam a fenti ábrán (26. ábra) látható reakció 

mechanizmusát, továbbá vizsgáltam a reakcióban a különböző 

szubsztituensek hatását63. 

4.2 Reakciómechanizmus feltérképezése 

Pápai és kutatócsoportja részletes vizsgálatai alapján az SCS-MP2 

módszerrel nagyon jól lehet modellezni hidrogénátmenettel járó 

reakciókat64, ezért munkám során én is ezt a módszert választottam a fent 

látható (26. ábra) reakció mechanizmusának alapos feltérképezéséhez. 

Sajnos ez a módszer nagyon nagy számítás igényű, ezért átmeneti állapotok 

keresésére nem alkalmas nagy rendszerek esetén. Ezért a számítási igény 

csökkentése miatt SCS-MP2 módszerrel csak szimpla-pont (single-point)i 

számításokat végeztem DFT módszer segítségével optimált szerkezetekre. 

A potenciális energia hiperfelület megfelelő leírásához ki kell választani egy 

alkalmas DFT módszert. Ahhoz hogy megtaláljam először az alábbi ábrán 

                                       

i Szimpla-pont számítások során egy rögzített geometriához tartozó energiát 

számolunk ki. 
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(27. ábra) látható modellreakciót számoltam ki különböző DFT 

funkcionálokkal és bázissal. 

SiH3

BMe2

+ CH3OH

SiH2

BMe2

+ H2

O

SiH2

BMe2

O

HH3C

H

H3C

TS1 TS2

 

27. ábra: Orto-[(dimetilboril)fenil]szilán metanollal történő modellreakciója, a számítási 

módszer kiválasztásához 

A modellreakcióban szereplő kiindulási borilszilán a bór- és a 

szilíciumatomon lévő szubsztituensekben különbözik Kawachi és 

munkatársai által használt borilszilántól. A bóron lévő mezitilcsoportok 

helyett metilcsoportokat használtam, míg a szilíciumon lévő 

metilcsoportokat hidrogénre cseréltem). A hidroszililezési reakció egy 

kétlépéses reakció, melynek köztiterméke egy pentavalens szilícium 

molekula. A számítások során kapott aktiválási gátak és reakcióenergiák a 

12. táblázatban láthatóak. 
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12. táblázat: Orto-[(dimetilboril)fenil]szilán metanollal történő modellreakciójának 

potenciális energia hiperfelületén található stacionárius pontok relatív energiái (energiák 

kcal/mol-ban) 

 TS1 köztitermék TS2 termék 

B3LYP/631+G* 20,0 -i -i −15,1 

B971/631+G* 15,2 15,2 16,3 −14,3 

MPW1K/631+G* 14,5 14,1 15,2 −13,8 

MPW1K/aug-cc-pVTZ 14,9 13,2 14,0 −13,7 

SCS-RI-MP2/def2-

TZVPP 
-ii 11,0 -ii −19,0 

SCS-RI-MP2/def2-

TZVPP// 

MPW1K/631+G* (SP) 

13,3 11,4 10,9 −19,0 

MP2/631+G*// 

MPW1K/631+G* (SP) 
12,1 11,4 9,7 −22,5 

MP2/cc-pVDZ// 

MPW1K/631+G* (SP) 
9,6 8,8 8,6 −14,6 

MP2/aug-cc-pVDZ// 

MPW1K/631+G* (SP) 
10,3 9,2 7,8 −13,0 

RI-MP2/aug-cc-pVDZ// 

MPW1K/631+G* (SP) 
10,2 9,1 7,8 −13,1 

RI-MP2/def2-TZVPP// 

MPW1K/631+G* (SP) 
9,2 6,9 6,2 −20,1 

B3LYP/631+G*// 

MPW1K/631+G* (SP) 
18,9 19,3 20,0 −15,1 

B971/631+G*// 

MPW1K/631+G* (SP) 
15,3 15,4 16,4 −14,2 

CCSD(T)/cc-pVDZ// 

MPW1K/631+G* (SP) 
11,1 10,6 10,6 −12,9 

RI-PBE-d/def2-TZVPP// 

MPW1K/6-31-G* (SP) 
6,9 6,0 6,0 −15,0 

RI-PBE/def2-TZVPP// 

MPW1K/6-31+G* (SP) 
10,5 9,8 10,7 −13,8 

                                       

i B3LYP módszerrel nem találtam köztiterméket a potenciális energia 

hiperfelületen. 

ii SCS-RI-MP2 átmeneti állapot keresés nem történt.  
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A potenciális energia hiperfelület stacionárius pontjainak relatív 

energiáit különböző DFT funkcionálokkal meghatározva látható, hogy az 

MPW1K funkcionál adja a legjobb eredményeket az SCS-RI-MP2 számítások 

eredményeihez viszonyítva. Továbbá a bázisnövelés - 6-31+G* bázisról 

aug-cc-pVTZ bázisra – hatására nem változik jelentősen a stacionárius 

pontok relatív energiája. A 13. táblázat geometriai adatai is megerősítik azt, 

hogy a két báziskészlet hasonló eredményt adi, ezért munkám során az 

MPW1K/6-31+G* módszerrel optimáltam a nagyobb rendszerek 

geometriáját, majd ezen „single-point” energiákat számoltam SCS-RI-

MP2/def2-TZVPP szinten. 

13. táblázat: Orto-[(dimetilboril)fenil]szilán metanollal történő modellreakciójának 

potenciális energia hiperfelületén található stacionárius pontok fontosabb geometriai 

paraméterei (távolságok Å-ben) 

 
TS1 köztitermék TS2 termék 

H−Si Si-O H−Si Si-O H−Si Si−O Si−O 

MPW1K/ 

631+G* 
1,627 2,084 1,749 1,915 2,341 1,821 1,706 

MPW1K/ 

aug-cc-pVTZ 
1,621 2,071 1,833 1,848 2,321 1,795 1,691 

SCS-RI-MP2/ 

def2-TZVPP 
  1,915 1,845   1,702 

Egy másik lehetőség a számítási módszer pontosságának 

ellenőrzésére az eredmények kísérleti adatokkal való összevetése. A 14. 

táblázatban a kiindulási orto-[(dimezitilboril)fenil]dimetilszilán molekula 

                                       

i A két különböző báziskészlettel optimált köztitermék H-Si és Si-O távolságai 

eltérnek egymástól. Viszont a köztitermék energiája nagyon kicsit változik a 

bázisnöveléssel, ami arra utal, hogy a potenciális energia hiperfelület lapos ezen 

két reakciókoordináta mentén. 
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kristályszerkezeti paramétereit hasonlítottam az általam választott 

MPW1K/631+G* módszerrel optimált geometriai adatokhoz, és látható, 

hogy a számolt kötéstávolságok jó egyezést mutatnak a mért 

kötéstávolságokkal. 

14. táblázat: Orto-[(dimezitilboril)fenil]dimetilszilán molekula fontosabb kötéseinek mért 

és számolt kötéstávolságai (távolságok Å-ben) 

 Mért62 Számított 

Si−B 3,44 – 3,47 3,42 

C−Si 1,87 – 1,87 1,89 

C−B 1,57 – 1,58 1,57 

Si−H 1,47 – 1,55 1,48 

H−B 3,22 – 3,25 3,06 

A Si−H és H−B kötéstávolságokból következtettek Kawachi és 

munkatársai a már korábban említett „push-pull” mechanizmusara, ugyanis 

a Si−H kötés nem mutat jelentős meghosszabbodást egy normál 

hidroszilánban mérthez képest, továbbá a H−B kötéstávolság nagyobb a van 

der Waals rádiuszuk összegénél (3,00 Å)47, így szerinte nincs kölcsönhatás 

a bóratom és a Si−H kötés között. 

A kiindulási orto-[(dimezitilboril)fenil]dimetilszilán molekulának és 

orto-[(dimezitilboril)fenil]metoxidimetilszilán terméknek három főbb 

konformerét találtam a potenciális energia hiperfelületen. Ezek a 

konformerek az orto helyzetben található szililcsoport C−Si kötés körüli 

elforgatásból származnak. A 15. táblázatban láthatóak a konformerek 

geometriái, továbbá a hozzájuk tartozó relatív energiák (mindig a 

legalacsonyabb energiájú konformerhez viszonyítottam). A kiindulási 

molekula esetén 2,5 kcal/mol a legnagyobb különbség az energiákban, míg 

a terméknél ez az energiakülönbség 3,6 kcal/mol, ami azt mutatja, hogy a 
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konformerek relatív energiái közel vannak egymáshoz. A forgási gátakat is 

kiszámoltam az egyes konformerek között, a legnagyobb gát 6,2 kcal/mol, 

ami azt jelenti, hogy a szililcsoport szobahőmérsékleten gyakorlatilag 

szabadon forog a kiindulási és termék molekulákban. 

15. táblázat: A kiindulási Orto-[(dimezitilboril)fenil]dimetilszilán és a termék Orto-

[(dimezitilboril)fenil]metoxidimetilszilán konformerei és a konformerek közötti átmeneti 

állapotok (SCS-RI-MP2/def2-TZVPP//MPW1K/6-31+G*, energiák kcal/mol-ban) 

Kiindulási szilán konformerei 

a b c 

   

Erel ETSa|b Erel ETSb|c Erel ETSc|a 

2,5 5,8 0,0 2,9 1,9 4,9 

Termék metoxiszilán konformerei 

a b c 

 
 

 

Erel ETSa|b Erel ETSb|c Erel ETSc|a 

2,2 5,8 0,0 4,8 3,6 6,2 

Ez a szabad forgás szintén alátámasztja azt a feltételezést, miszerint 

nincs jelentős kölcsönhatás a Si−H kötés és a bóratom között. 
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Az orto-[(dimezitilboril)fenil]dimetilszilán molekulában két Lewis-

savas rész található, így a hidroszililezési reakció során a metanol nukleofil 

oxigénatomja (Lewis-bázis) két helyen támadhatja azt. Az egyik lehetséges 

célpont a bóratom a másik a szililcsoport, aminek három lehetséges 

kiindulási térállása van, így összesen négy különböző reakcióúton 

játszódhat le a hidroszililezés (28. ábra). 

 

28. ábra: Orto-[(dimezitilboril)fenil]dimetilszilán metanollal történő reakciójának 

mechanizmusa (SCS-RI-MP2/def2-TZVPP//MPW1K/6-31+G*, energiák kcal/mol-ban) 

A fent látható ábra Ia reakcióútja során a metanol az elektrofil 

bóratomot támadja. A reakció egy koncertikus reakció, melynek az átmeneti 

állapotában a metanol oxigénje a bóratomtól a szilíciumatom felé mozdul, 

miközben a hidroxicsoport hidrogénje a hidroszilil hidrogénjéhez közelít. 

Az átmeneti állapot relatív energiája viszonylag magas 37,7 kcal/mol, ami 
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azzal magyarázható, hogy a bóratomon nagy térkitöltésű csoportok 

találhatóak, melyek nem engedik közel az alkoholt. 

A másik lehetőség az alkohol nukleofil támadása a szilíciumatomon. 

Három különböző reakcióutat találtam attól függően, hogy a szililcsoport 

hidrogénje milyen irányba mutat. 

Az Ib reakcióúton (28. ábra) egy átmeneteti állapoton keresztül jutunk 

el a termékig. Az átmeneti állapot relatív energiája 40,2 kcal/mol, ami nem 

meglepő hiszen ebben az esetben a szililcsoport hidrogénje nem a bór felé 

mutat, így nem tud kialakulni közöttük kölcsönhatás. Ez a reakció 

tulajdonképpen megmutatja, hogy mekkora gátja van a hidroszililezési 

reakcióknak katalizátor nélkül. Az Ib és Ia reakcióúton található átmeneti 

állapotok relatív energiája közel azonos, így látható, hogy milyen nagy 

jelentősége van a nagy térkitöltésű csoportoknak az Ia reakcióút esetén. Ezt 

a két relatív magas gátmagasságot (Ia és Ib) a kísérletek során kapott 

reakciósebességekkel összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy kis 

valószínűséggel játszódik le ezeken az átmeneti állapotokon keresztül a 

hidroszililezési reakció. 

Az Ic reakcióút esetén szintén egy egylépéses mechanizmust találtam, 

melynek a reakciógátja 22,1 kcal/mol. Ebben az esetben kiinduláskor a 

szililcsoporton lévő hidrogén a bóratom felé mutat, így kialakulhat egy 

gyenge kölcsönhatás a Lewis-sav bór és a hidrid között. Ez a kölcsönhatás 

az 1,841 Å Si−H távolságban is megmutatkozik, ugyanis a referenciának 

tekinthető TSIb-ben a Si−H távolság 1,832 Å. Továbbá kialakul a B−H kötés 

is (hossza: 1,346 Å), melynek a kötés kritikus pontjában az elektronsűrűség 
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0,104 au. A lecsökkent elektronsűrűség a Si−H kötések kötés kritikus 

pontjaiban (0,062 au a TSIb-ben, míg 0,055 au a TSIc-ben) szintén 

alátámasztja a bóratom polarizáló hatását. Az Ic reakcióúton található 

22,1 kcal/mol-os gát 18,1 kcal/mol-lal alacsonyabb, mint a referenciának 

tekinthető Ib reakcióút (28. ábra), továbbá az átmeneti állapot geometriáját 

megvizsgálva látható, hogy ebben az esetben valósul meg Kawachi és 

munkatársai által javasolt „push-pull” mechanizmus. 

A negyedik reakcióösvény (Id) két átmenetiállapoton és a köztük lévő 

köztiterméken keresztül halad (16. táblázat). Itt a metanol az Ic-hez képest 

másik szögből támad, a mezitil gyűrű felől. Az átmeneti állapotok (1TSId és 

2TSId) és a köztitermék relatív energiája alacsonyabb, mint az előző három 

reakciómechanizmus energiagátja, viszont magasabb, mint a modellreakció 

átmeneti állapota. Ez azzal magyarázható, hogy itt a bóratomon nagy mezitil 

csoportok vannak, melyek nem engedik olyan könnyen közel az alkoholt a 

reakciócentrumhoz. A reakciósebességet meghatározó első átmeneti 

állapot relatív energiája 16,8 kcal/mol, ami sokkal jobban egyezik a kísérleti 

eredményekkel melyek szerint a reakció gyorsan lejátszódik 

szobahőmérsékleten. A 16. táblázatban láthatóak az Id reakcióúton 

található stacionárius pontok geometriái és B−H és H−Si kötéstávolságai. 

Az első átmeneti állapotban (1TS1d) a Si−H kötés kevésbé polarizált, mint a 

TS1c–ben, ami a kötéstávolságból és az elektronsűrűség nagyságából 

következik. A Si−H távolság 1,736 Å (TSIc-ben 1,832 Å), míg az 

elektronsűrűség a kötés kritikus pontban 0,067 au (TSIc-ben 0,055 au). 

Továbbá a B−H távolság hosszabb 1,416 Å a TSIc-hez képest. Ezek a 
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geometriai adatok azt mutatják, hogy az első átmeneti állapot (1TSId) egy 

korábbi átmeneti állapot, mint a TSIc. 

16. táblázat: Az Id reakcióúton található stacionárius pontok geometriái és fontosabb 

kötéstávolságai (SCS-RI-MP2/def2-TZVPP//MPW1K/6-31+G*, távolságok Å-ben) 

1TS1d köztitermék 2TS1d 

   

B−HSi HSi−Si B−HSi HSi−Si B−HSi HSi−Si 

1,416 Å 1,736 Å 1,233 Å 2,731 Å 1,265 Å 2,963 Å 

O−HO Si−O O−HO Si−O O−HO Si−O 

0,967 Å 2,100 Å 1,021 Å 1,801 Å 1,052 Å  1,779 Å 

Az 1TSId átmeneti állapot geometriáját jobban megvizsgálva látható, 

hogy a hidroxilcsoport hidrogénje (HO) viszonylag közel (2,029 Å) 

helyezkedik el a közelben lévő mezitilcsoport egyik szénatomjához (C2). Az 

O−HO kötés kicsit meghosszabbodik (MeOH: 0,957 Å–ről 0,967 Å-re), 

továbbá az AIM analízis kötés kritikus pontot mutat HO és C2 között a 

kötéskritikus pontban 0,026 au elektronsűrűséggel. Ez azt jelenti, hogy a 

hidroxilcsoport protonja és a mezitilcsoport π-rendszere között egy gyenge 

kölcsönhatás van, amihez hasonlót korábban már számos publikációban 

megemlítettek65. Ez a kölcsönhatás megfigyelhető az átmeneti állapot 
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elektrosztatikus potenciáltérképéni is (29. ábra). A kék színnel jelölt 

parciálisan pozitív HO kölcsönhatásba lép a piros (és zöld) színnel jelölt π-

rendszerrel. 

 

29. ábra: 1TSId átmeneti állapot elektrosztatikus potenciáltérképe. Kék körrel a HO helyét, 

míg pirossal a bóratom helyét jelöltem. (MPW1K/6-31+G*) 

A köztitermékben hasonló kölcsönhatások ébrednek, mint az első 

átmeneti állapotban (1TSId). Sőt ebben az esetben a fenilcsoport stabilizáló 

hatása még erősebb, a távolság a HO proton és a gyűrű között 1,746 Å-re 

csökken, és az elektronsűrűség a kötés kritikus pontban 0,048 au-re nő, 

                                       

i Az elektrosztatikus potenciáltérképen adott elektronsűrűségű burkolófelületen 

jelöljük a molekulában lévő elektrosztatikus potenciált. 
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továbbá az O-HO kötéstávolság is meghosszabbodik 1,021 Å-re. Mivel itt a 

metanol már közelebb van a szilíciumhoz, ezért a mezitilcsoport második 

szénatomja (C2) helyett itt már a C1-es a közeli szénatom. A Si−H kötés 

felbomlik, a szilíciumatom hidrogén távolság 2,731 Å-re nő és a kötés 

kritikus pont eltűnik, míg a B-H távolság tovább rövidül 1,233 Å-re. Itt a két 

hidrogénatom már viszonylag közel helyezkedik el egymáshoz, a 

kötéstávolság 2,157 Å, ami már elég közeli az úgynevezett dihidrogén kötés 

kialakulásához66, habár az AIM analízis nem talált kötéskritikus pontot a két 

hidrogén között. 

Az utolsó lépés az Id reakciómechanizmusban a hidrogén elimináció, 

egy nagyon alacsony gátmagasságú (3,3 kcal/mol) átmeneti állapoton 

keresztül. A B−HSi és a Si−HO kötések megnyúlnak (16. táblázat), míg a 

HSi−HO kötés kialakul (HSi−HO kötéstávolság 1,240 Å). 

 

30. ábra: Metanol lehetséges nukleofil támadása az orto-

[(dimezitilboril)fenil]dimetilszilán szililcsoportján (MPW1K/6-31+G*) 

A fenti 30. ábra magyarázza, a három reakcióút különböző 

gátmagasságát. Az Ib esetben nincs semmilyen stabilizáló kölcsönhatás a 

molekulában, míg az Ic-ben jelentősen lecsökkenti az átmeneti állapot 
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energiáját a bóratom és a Si−HSi között kialakuló kölcsönhatás. A harmadik, 

legalacsonyabb gáttal rendelkező esetben (Id) a B−HSi⋯Si kölcsönhatás 

mellett kialakul a proton és a fenilgyűrű π-rendszere között egy gyenge 

kölcsönhatás – mely kölcsönhatás a köztitermékben is megfigyelhető – 

tovább stabilizálva az átmeneti állapotot. 

Ha ellenkező irányból vizsgáljuk a hidroszililezési reakciót 

(R′−O−SiR3 + H2 → R′−OH + H−SiR3), akkor láthatjuk, hogy az 

tulajdonképpen egy nemfémes hidrogénaktiválás. A korábban már 

bemutatott FLP elmélet (3. Hidrogénaktiválás nemfémes  című fejezet) 

szerint frusztrált Lewis sav-bázis párok képesek aktiválni reverzibilisen a 

molekuláris hidrogént. Habár a fordított reakció nagyon endoterm, azért jól 

látszik ebben az esetben is, hogy mennyit számítanak a nagy térkitöltésű 

csoportok a rendszerben. Ebben az esetben a metanol oxigénatomja és a 

fenilgyűrű π-rendszere a Lewis-bázis (elektron donor), míg a bóratom és a 

szilíciumatom a Lewis-sav. Az így kapott frusztrált sav-bázis rendszer már 

szignifikánsan könnyebben aktiválja a hidrogént, mint a modellreakcióban 

keletkező orto-[(dimetilboril)fenil]metoxiszilán (energiagát 25,5 kcal/mol-

ra csökken 29,9 kcal/mol-ról). 

Kawachi és munkatársai a 2007-es cikkükben nemcsak a 

dimezitilborilcsoportot tartalmazó hidroszilánt próbálták reagáltatni 

különböző alkoholokkal és aminokkal, hanem a pinakolborán származékot 

is62. Kísérleteik során azt tapasztalták, hogy a pinakolborán származékkal 

nem játszódik le a hidroszililezési reakció, amit azzal magyaráztak, hogy a 

pinakolboránban a bóratom kevésbé Lewis-savas, mint a dimezitilboránban. 

Az alábbi ábrán (31. ábra) látható a pinakolborán származék 
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reakciómechanizmusa (Ipin), összehasonlítva az Id reakciómechanizmussal. 

A pinakolborán csoportot tartalmazó esetben szintén egy kétlépéses 

reakcióutat találtam, melyen a köztiterméket két relatív magas energiájú 

átmenetiállapot fog közre. Az elméleti megfontolások – miszerint kisebb a 

Lewis-savassága a pinakolboránnak, ezért nem játszódik le reakció - jól 

látszanak az első átmeneti állapot relatív energiájának 7,2 kcal/mol-lal 

történő megnövekedésében. Továbbá a köztiterméket megvizsgálva 

látható, hogy a B−HSi⋯Si kölcsönhatás mellett kialakul egy további 

stabilizáló kölcsönhatás az egyik bór melletti oxigén és az alkoholon lévő 

HO proton között. A második átmeneti állapot relatív energiája jelentősen 

megnövekedik a referencia Id reakcióhoz képest, ami azzal magyarázható, 

hogy az O−HO kölcsönhatás jóval erősebb, mint a π-rendszer HO 

kölcsönhatás. 

 

31. ábra: Az orto-[(dimezitilboril)fenil]dimetilszilán (Id) és az orto-

[(pinakolboril)fenil]dimetilszilán (Ipin) metanollal történő reakciójának mechanizmusa 

(MPW1K/6-31+G*//SCS-RI-MP2/def2-TZVPP, energiák kcal/mol-ban) 
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Az előbbi példából jól látszik, hogy a központi bóratom Lewis-

savassága jelentősen befolyásolja a reakció kinetikáját, ezért 

megvizsgáltam további – a dimezitilborilcsoportnál erősebb - Lewis-savak 

reakciómechanizmusra gyakorolt hatását (32. ábra). A Lewis-savasságot 

egyrészt úgy lehet növelni, ha a mezitil csoportokat elektronszívó 

pentafluorofenilcsoportokra cseréljük (Ipf), vagy a bóratom helyett például 

alumíniumatomot alkalmazunk (IAl). 

 

32. ábra: Az Id, Ipf és IAl reakciómechanizmus összehasonlítása (MPW1K/6-31+G*//SCS-

RI-MP2/def2-TZVPP, energiák kcal/mol-ban) 

Mindkét esetben jelentősen csökkent az első átmeneti állapot relatív 

energiája. A kevésbé Lewis-savas alumínium származék esetén kisebb 

mértékben csökken (8,3 kcal/mol), mint a perfluorofenil származék esetén 
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(13,5 kcal/mol). Fontos megemlíteni továbbá azt, hogy ez a jelentős 

energiacsökkenés nemcsak a Lewis-savasság különbség miatt van, hanem 

azért is, mert az átmeneti állapotban a szililcsoporton lévő hidrogén 

kölcsönhatásba lép az egyik fluoratommal. Mindkét esetben jelentősen 

csökken a termék szililéter relatív energiája, ami azzal magyarázható, hogy 

a termékek nem annyira zsúfoltak, így kialakulhat egy datív kötés a Lewis-

sav és a metoxicsoport oxigénatomja között. 

5. 1,3-benzazafoszfol szokatlan koordinálódása 

átmenetifémekhez 

5.1  Bevezetés 

Különböző foszfinokat már 194867 óta használnak katalitikus 

reakciókban átmenetifémek ligandumaként, az egyik legjelentősebb 

felfedezés Wilkinson és munkatársainak köszönhető, ugyanis 1965-ben 

sikerült szobahőmérsékleten alkéneket hidrogénezni RhCl(PPh3)3 katalizátor 

segítségével68. Míg az átmenetifémek foszfin komplexeinek katalitikus 

hatásáról számos publikáció született, a dikoordinált foszfort (σ2P) 

tartalmazó (például P=C kettős kötés) rendszerek komplexei - a 

foszfabenzolon69 és a foszfaeténen70 kívül - alig ismertek, és a 

heteroatomot tartalmazó foszfolok fém komplexei is kevéssé ismertek az 

irodalomban71. 

Heinicke és munkatársai 2008-ban egy új eljárást dolgoztak ki, 

mellyel 1-neopentil-1,3-benzazafoszfolt állítottak elő pár lépésben jó 

kitermeléssel72, majd 2013-ban a kettes helyzetben helyettesített 1-H-1,3-



 1,3-benzazafoszfol szokatlan koordinálódása átmenetifémekhez  

76 

benzazafoszfol származékot is előállították73. Az 1-neopentil-1,3-

benzazafoszfol ligandummal sikerült AgCl-dal képzett komplexekből 

röntgenszerkezet meghatározására alkalmas egykristályt74 előállítani az 

alábbi 33. ábra szerint. 
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33. ábra: 1-neopentil-1,3-benzazafoszfol AgCl komplex előállítása 

A kapott szerkezet jellegzetessége, hogy a ligandumok síkjához 

képest a P−Ag kötés 12,2 és 32,4°-kal tér ki a síkból (34. ábra), holott a 

foszfor magányospárjának síkbeli elhelyezkedése miatt azt várnánk, hogy a 

ligandum és a P−Ag kötés egy síkban helyezkedik el. 

 

 

1,3-benzazafoszfol AgCl 

komplexe 

1,3-benzazafoszfol HgCl2 

komplexe 

34. ábra: 1,3-benzazafoszfol AgCl és HgCl2 komplexe74 
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Higanykomplexet nem sikerült a fent említett reakcióval előállítani, 

viszont a 35. ábrán látható reakcióban használt kettes helyzetben 

helyettesített 1-H-1,3-benzazafoszfollal sikerült sárga kristályokat izolálni 

THF oldatból. A kapott szerkezetben a higany egy korábban ismeretlen 

módon a gyűrű síkjára majdnem teljesen merőlegesen koordinál a 

benzazafoszfolhoz. 

P

N

H

+HgCl2

Ph2P

P

N

H

PHPh2Hg

Cl Cl

THF

 

35. ábra: 1-H-1,3-benzazafoszfol HgCl2 komplex előállítása 

Célom annak megvizsgálása és megértése volt, hogy mi okozza a fent 

említett 1,3-benzazafoszfol AgCl és HgCl2 komplexeinek érdekes 

geometriáját és milyen hatások alakítják ezt a nem várt kötésszerkezetét74. 

5.2 1,3-benzazafoszfol AgCl és HgCl2 komplexeinek vizsgálata 

A komplexekben lévő kölcsönhatások feltérképezéséhez NBO 

analízist végeztem a mért kristályszerkezeti geometrián ωB97xD 

funkcionállal, az ezüst- és a higanyatomon def2-TZVP bázist és Def2-ECPi 

pszeudopotenciált, a többi atomon 6-31G* bázist alkalmaztam. Az 

                                       

i „Effective core potential”, effektív mag potenciál. 
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eredményeket megvizsgálva az ezüst komplex esetén a várt LP(P)→LP*(Ag)i 

kölcsönhatáson (60,5 kcal/mol) kívül megjelenik egy másik kölcsönhatás is. 

Ez a másik stabilizáló kölcsönhatás a 32,4°-kal kiforduló ligandum P=C 

kettőskötése és az ezüst egyik üres d-típusú pályája között alakul ki, és 

energiája 6,4 kcal/mol, ami kb. tizede a fent említett LP(P)→LP*(Ag) 

kölcsönhatás energiájának. A higanykomplex esetén a π-elektronok 

részvétele a datív kötésben sokkal jelentősebb, ezt mutatja a ligandumra 

majdnem merőleges koordinálódáson és a C=P távolságnak a ligandumban 

mérthez képesti megnyúlásán túl a stabilizáló kölcsönhatások értéke is. A 

higanykomplex esetén a ligandum két foszforatomot tartalmaz, az egyik 

három szénhez koordinálódó (σ3P), míg a másik egy kettős kötésben van 

(σ2P). Az NBO analízis alapján a σ3P-t tartalmazó foszfin csoport 

129,0 kcal/mol stabilizáló kölcsönhatással donál elektront a 

higanyatomnak, míg a C=P kettőskötésben lévő foszforatom nemkötő 

elektronpárja alig vesz részt a datív kötés létrehozásában (LP(P)→LP*(Hg) 

kölcsönhatás energiája: 12,1 kcal/mol). Ezzel szemben a π-donálás 

jelentősen megnő – a merőleges elhelyezkedésnek köszönhetően – 

40,0 kcal/mol-ra. 

                                       

i NBO program formalizmusa szerint: a foszfor nemkötő (Lone Pair) elektronpárja 

(63% s és 37% p karakterű) és az ezüst üres s-pályája (LP*) között. 
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36. ábra: Kettes helyzetben helyettesített 1,3-benzazafoszfol HgCl2 komplexének Kohn-

Sham HOMO pályája (ωB97xD/ Hg def2-TZVP és def2-ECP pszeudopotenciál a többi 

atomon 6-31G*) 

Ezen két kölcsönhatás megléte jól látható a komplex HOMO pályáján 

is (36. ábra). A higany üres d-típusú pályájára egyrészt a foszfincsoport 

σ3P-atom nemkötő elektronpárja, másrészt a C=P kettőskötés π rendszere 

is donál elektront. A π-donálást segíti továbbá az is, hogy a ligandumban a 

σ2P-atom nemkötő elektronpárjában az s-karakter jelentősen megnő (66%) 

a σ3P-atoméhoz viszonyítva (49%), így kevésbé tud a nemkötő elektronpár 

részt venni a datív kötés kialakításában. 

Ahhoz, hogy megértsük, hogy a higany(II)-ion miért a C=P kettős 

kötés π-rendszerével és nem a magános elektronpárral lép kölcsönhatásba 

további modellszámításokat végeztem. NBO analízis segítségével 

vizsgáltam a következő modellkomplexek szerkezetét és a kölcsönhatási 

energiáját: L(PMe3)HgCl2, L = foszfaetén, propén, foszfolin, foszfabenzol, 

oxafoszfolin, tiafoszfolin, 2-aminofoszfaetén, 1,3-benzazafoszfol és 1,3-

azafoszfolin. A kapott eredményeket a 17. táblázat tartalmazza. 
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A ligandum fém távolságot megvizsgálva látható, hogy az NBO 

kölcsönhatás jelentősen függ a P – Hg távolságtól. Kb. 2,8  Å távolságnál 

kisebb P – Hg távolság esetén már minden esetben merőlegesen koordinál 

a ligandum C=P kötése a higanyhoz, továbbá az NBO analízis során kapott 

π(C=P) → LP*(Hg) kölcsönhatási energia is ezekben az esetekben már 

jelentős. 

17. táblázat: L ligandum geomatriája, P – Hg távolsága (Å), Kohn-Sham HOMO energiája 

(eV), π(C=P) → LP*(Hg) kölcsönhatás energiája (kcal/mol) 

L L(PMe3)HgCl2 
P – Hg 

távolság 

L ligandum 

HOMO 

energiája 

NBO 

kölcsönhatás 

π → LP* 

HP CH2  

foszfaetén 

 

3,49 -9,50 8,6 

 

propén 

 

2,99i -8,93 9,6ii 

P   

foszfolin  

3,28 -8,51 12,3 

                                       

i C – Hg távolság 

ii π(C=C) → LP*(Hg) 
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P

foszfabenzol  
 

2,95 -8,65 21,5i 

P

O

 

oxafoszfolin 
 

2,87 -7,85 34,6 

P

S

 

tiafoszfolin 
 

3,08 -7,70 15,4 

PH

H2N  

2-aminofoszfaetén 

 

2,79 -7,46 62,1 

P

N

1,3-benzazafoszfol  

3,11 -7,40 33,2 

P

H
N

 

1,3-azafoszfolin 
 

2,57 -7,08 149,2 

A ligandum HOMO-ja minden esetben a C=P kettőskötés π-pályája, 

aromás gyűrűk esetén delokalizálódva a π-rendszer többi részével. A fenti 

                                       

i LP(P) → LP*(Hg) 
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táblázatban látható, hogy az NBO analízisben kapott π-donálás 

kölcsönhatási energiája jelentősen függ a ligandum HOMO energiájától. 

Minél magasabb a HOMO energiája annál nagyobb a komplexet stabilizáló 

π(C=P) → LP*(Hg) kölcsönhatás energiája. Kivételt képez a kondenzált 

aromás rendszer, amely nem kedvez a kölcsönhatásnak, mivel ezekben az 

esetekben a C=P kettős kötés π elektronjai delokalizálódnak, így nem tud 

olyan erős datív kötés kialakulni, hiszen a kölcsönhatás helyén (P és C 

atomok) részvétele a donor pályában lecsökken. Összességgében 

elmondható, hogy az elektronban gazdag N−C=P egység jobban preferálja 

a π-donálást a foszforatom nemkötő elektronpár donálása helyett. A fent 

említett elektron donálás mértéke jól látszik a komplex geometriáján is (17. 

táblázat), a foszforatom és a higany közötti távolság arányosan csökken, ha 

a kölcsönhatás mértéke megnő. 
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6. Összefoglalás 

Doktori munkám során számításos kémiai módszerek segítségével 

vizsgáltam hidrogénátmenettel járó reakciók mechanizmusát. Vizsgáltam 

továbbá a fent említett reakciókban található molekulák és átmeneti 

állapotok szerkezete mellett a helyettesített 1,3-benzazafoszfol késői 

átmenetifémekhez történő szokatlan koordinálódását. Új tudományos 

eredményeimet tézispontokba szedve az alábbiakban foglalom össze.  

1. Feltártam a  di(orto-foszfinofenil)fenilborán valószínű 

hidrogénaktiválási reakciómechanizmusát, melynek során a 

legalacsonyabb reakciógát a kiindulási di(orto-

foszfinofenil)fenilborán „cisz” elrendeződésétől kiindulva adódik. 

A reakció kétlépéses, köztitermékében kialakul egy a d-elemek 

katalizálta reakciókban mindennapos, ám a frusztrált Lewis sav-

bázis párok kémiájában mindezidáig ismeretlen η2-H2 komplex. 45 

2. Megállapítottam, hogy az η2-H2/di(orto-foszfinofenil)fenilborán 

komplexet a H2 egység σ pályája és a borán üres p pályája közötti 

datív kölcsönhatáson kívül a hidrogénmolekula közelében lévő 

foszfincsoportok nemkötő elektronpárjai stabilizálják, azáltal, 

hogy egyforma mértékben donálnak elektront a hidrogénmolekula 

lazító pályájára. Ezt a köztiterméket tovább lehet stabilizálni a 

boránhoz kapcsolódó fenilcsoport trimetilszililcsoportra történő 

cserélésével.45 

3. Megmutattam, hogy a potenciális energia hiperfelületen az η2-

H2/B(TMS)3 komplexnél létezik termodinamikailag stabilabb 
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molekula, melyben a központi bóratomhoz öt további atom 

koordinálódik és szerkezete torzult trigonális bipiramis.56 

4. Feltártam az alkoholok orto-[(dimezitilboril)fenil]dimetilszilánnal 

történő reakciójának mechanizmusát. Továbbá megállapítottam, 

hogy az orto helyzetben található szililcsoport C−Si kötés körüli 

elforgatásból eredően négy lehetséges reakcióúton játszódhat le a 

hidroszililezési reakció, melyek közül a legalacsonyabb gáttal 

rendelkező egy kétlépéses reakció.63 

5. Megállapítottam, hogy a kétlépéses reakcióúton található 

köztiterméket és a hozzá tartozó átmeneti állapotokat gyenge 

elektrosztatikus kölcsönhatások stabilizálják. Hogy az orto-

[(dimezitilboril)fenil]dimetilszilán hidroszililezési reakciójának a 

reakciógátja jelentősen lecsökken alumínium és perfluorofenil 

származék esetén63.  

6. Megállapítottam, hogy az 1,3-benzazafoszfol származékok késői 

átmenetifém komplexeiben az elektronban gazdag N−C=P egység 

jobban preferálja a π-donálást a foszforatom nemkötő elektronpár 

donálása helyett.74 
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