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1. Bevezetés 

Számításos kémia segítségével 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 kötésenergiája 

között egy-két nagyságrend különbség van (50-200 kcal/mol vs. <10 kcal/mol). 

A másodrendű kötések fontos szerepük lehet molekulák szerkezetének kialaku-

lásában, továbbá molekulák között lejátszódó reakciókban. Így elhanyagolásuk nagy hi-

bát okozhatnak kvantumkémiai számítások során. 

Az első és másodrendű kölcsönhatások önkényesen felállított erősségi sorrendjét 

felülírhatja a ténylegesen kialakuló kötés energiája, például datív kötéseknél is előfor-

dulhat, hogy a kötésenergia alapján a másodrendű kötések közé esnek, vagy különlege-

sen erős hidrogénkötések is megközelíthetik az elsőrendű kötések energiatartományát. 

Egy reakciós során elsőrendű kötések bomlanak és keletkeznek, viszont a reak-

ciók lefutását alapvetően befolyásolhatja a menet közben kialakuló gyenge kölcsönhatá-

sok száma és erőssége. 

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 köl-

csönhatásoknak. Foglalkoztam továbbá egy hidroszilanizációs reakció feltérképezésével, 

mely során szintén azt tapasztaltam, hogy a gyenge kölcsönhatásoknak jelentős szerepe 

van a reakció lefutásában. Dolgozatom végén pedig egy szokatlan benzazafoszfol átme-

netifém komplexét mutatom be, melyben szintén a kialakuló gyenge datív kötések hatá-

rozzák meg a komplex szerkezetét. 

2. Használt számítási módszerek 

Munkám során először mindig kiválasztottam az adott probléma leírásához alkal-

mas DFT módszert és báziskészletet, úgy hogy a kapott eredményeket kísérleti eredmé-

nyekhez vagy magas szintű (például MP2 vagy CCSD(T)) modellszámításokhoz hason-

lítottam. 

Munkám során két különböző elven alapuló analízis segítségével vizsgáltam a 

molekulában létrejövő stabilizáló kölcsönhatásokat. Egyrészt az AIM analízis segítségé-



vel vizsgáltam a molekula elektronsűrűségének topológiáját, így feltérképezhető a mole-

kula kötésszerkezete. Másrészt az NBO analízis segítségével megbecsülhető a moleku-

lában kialakuló stabilizációs kölcsönhatások nagysága. 

3. Eredmények 

3.1 Hidrogénaktiválás nemfémes elemek vegyületeivel 

Számos hidrogénezési reakcióban átmenetifémek segítségével aktiválják a mole-

kuláris hidrogént. A hidrogénaktiválás alapvetően két különböző mechanizmus szerint 

játszódhat le, mely két reakciómechanizmus a résztvevő/részt nem vevő külső bázis je-

lenlététől függ. Bár a két mechanizmus különbözik, mindkét esetben egy η2-H2 komplex 

vagy más néven a hidrogénmolekula σ-komplexe keletkezik az első lépésben. A komplex 

stabilitása két kölcsönhatás szuperpozíciójából ered: egyrészt a hidrogénmolekula σ kö-

tése elektront küld a fém üres d-pályájára (donálás), másrészt a fém egyik d-típusú 

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

Sajnos az átmenetifém komplexek alkalmazása nem minden esetben lehetséges, 

egyrészt környezeti szempontok miatt, másrészt gyakran nagyon nehéz előállítani ezeket 

a komplexeket, így meglehetősen drágák. Az átmenetifémek mellett elkezdték vizsgálni, 

hogy főcsoportbeli elemekből álló rendszerekkel lehet-e H−H kötést aktiválni. Ez a fel-

adat nem egyszerű, mivel a legtöbb főcsoportbeli elem esetén hiányzik az üres elektron-

pálya, amire a hidrogénmolekula σ-pályája elektront donálhat. 

A nemfémes reverzibilis hidrogén aktiválás kutatásának nagy lökést adott a 

Stephan és munkatársai által leírt kísérlet, melyben egy para-foszfinoborán - 

(C6H2Me3)2P(C6F4)B(C6F5)2 - segítségével sikerült H−H kötést reverzibilisen felbontanii. 

Ennek a reakciónak a megértésével több elméleti munka is foglalkozottii. Frusztrált Le-

wis párok, olyan Lewis sav-bázis párok, melyekben nem tud kialakulni datív kötés a sav 

és a bázis között a rajtuk lévő nagy térkitöltésű csoportok miatt. Viszont a köztük lévő 

gyenge kölcsönhatásoknak köszönhetően kialakul egy reaktív centrum, ahol a hidrogén 

könnyen polarizálódik, és kialakul egy ikerionos szerkezet. 

 

Frusztrált Lewis párok hidrogénaktiválásának sematikus rajza 



Számos elméleti munka foglalkozik FLP-k hidrogénaktiválási reakciójának fel-

térképezésével, e munkák szerint az FLP-k az átmenetifémekétől eltérő mechanizmus 

szerint hasítják a H−H kötéstii. A legfontosabb különbség az, hogy az átmenetifémekre 

jellemző η2-H2 komplex az FLP-k esetén nem található meg a reakcióúton. 

Buorissou és munkatársai 2007-ben előállítottak orto helyzetben subsztituált 

foszfinoboránokatiii, melyekben egy Lewis-sav mellet két vagy három Lewis-bázis talál-

ható. Az orto-foszfinoborán ambifil jellege miatt átmenetifémek komlexálására használ-

ható, viszont hidrogénaktiválási képességét ezidáig nem vizsgálták. Doktori munkám so-

rán a fent említett orto-foszfinoborán hidrogénaktiválási reakcióját vizsgáltam. 

Az orto-foszfinoborán hidrogénaktiválási reakciójának energiaprofilja az alábbi 

ábrán látható. 

 

Di(orto-foszfinofenil)fenilborán hidrogénaktiválásának reakcióprofilja. 

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

A reakció két mechanizmus szerint játszódhat le, attól függően, hogy milyen volt 

a kiindulási molekula szerkezete. A fenti ábrán látható hogy az alacsonyabb aktiválási 

gáttal rendelkező reakcióúton kialakul egy közti termék, mely közti termék geometriája 

nagyon hasonlít az átmenetifémek estén tapasztalt η2-H2 komplex geometriájára. 

A köztitermék AIM és NBO analízise alapján látható, hogy mindkét 

foszfincsoport kölcsönhatásba lép a hidrogén molekula lazító pályájával, valamint a H2 

kötő pályája elektront donál a bóratom üres pályájára. Így az η2-H2 komplex köztitermé-

ket hasonló, az átmenetifémek komplexeiben található donáló-visszadonáló kölcsönha-

tások stabilizálják. 

Munkám során vizsgáltam, hogy lehet-e helyettesítőkkel tovább stabilizálni a fent 

említett η2-H2 komplex köztiterméket. A számítások eredményeiből kiderült, hogy a 

foszfincsoporton nagy térkitöltésű, továbbá a bóratomon szililcsoportot alkalmazva je-

lentősen csökken a köztitermék relatív energiája. 

A bóron lévő szililcsoport hatására a köztitermék geometriája megváltozott, eb-

ben az esetben a bóratomhoz koordinálódó molekuláris hidrogén nem a foszforatomok 



fele orientálódik, hanem arra merőlegesen a B−Si kötés felett helyezkedik el. NBO szá-

mítás jelentős kölcsönhatást mutat a B−Si kötés és a hidrogénmolekula lazító pályája 

között, míg a foszfincsoportok szerepe elhanyagolható a stabilizációban. 

Ezek alapján felmerül a kérdés, hogy lehetséges-e stabilizálni η2-H2/BR3 komp-

lexeket. Az irodalom alapján eddig egy stabil η2-H2/BR3 komplexet sikerült előállítani, 

a BH5 molekula kripton mátrixban történő rögzítéséveliv. Doktori munkám során külön-

böző R helyettesítők hatását vizsgáltam a következő komplexképződési reakcióban: 

H2 + BH2R = η2-H2/BH2R. A számítási eredmények alapján látható, hogy a 

szilicsoportok (SiH3, SiF3) stabilizálják a keletkező komplexet a BH5 molekulához ké-

pest. Továbbá ez a stabilizáció tovább növekedik, ha egy helyet további SiH3-csoportal 

cserélem le a BH3 molekula hidrogénjeit. Viszont ezekben az esetekben (BH(SiH3)2, 

B(SiH3)3)) az η2-H2 komplexnél mélyebb energiájú, pentakoordinált bóratomot tartal-

mazó, adduktot is találtam a potenciális energia hiperfelületen, mely addukt szerkezete 

torzult trigonális bipiramis. Az irodalomban eddig nagyon kevés példa van semleges öt-

szörösen koordinált borán vegyületekre. 

  

Pentakoordinált bóratomot tartalmazó diszubsztituált (BH(SiH3)2) molekula. 

(ωB97xD/aug-cc-pVTZ) 

3.2 Alkoholok reakciója hidroszilánokkal 

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

módszer az átmenetifém aktiválás. A másik lehetőség belső vagy külső csoportok koor-

dinálódása a sziliciumatomhoz, létrehozva egy pentakoordinált szilíciumatomot, amiben 

a Si−H kötés megnyúlik. Végül a harmadik lehetőség szerint a kötést egy erős Lewis-

savval lehet aktiválni, például B(C6F5)3, így az erős elektrofil bóratom kölcsönhatásba 

lép a Si−H kötésben lévő hidriddel, és a hidrogén eltávolodik a szilíciumatomtól. Az 

aktivált Si-H kötés így már könnyen reakcióba léphet például alkohollal alkoxiszilánt 

hozva létre. Kawatchi és munkatársai 2007-ben szintetizálták az orto-

[(dimezitilboril)fenil]metoxidimetilszilánt különböző alkohol és az  orto-

[(dimezitilboril)fenil]dimetilszilán szobahőmérsékleten lejátszódó reakciójávalv. A 

dehidrogenatív kondenzáció érdekessége, hogy a reakció további katalizátor hozzáadása 

nélkül is gyorsan lejátszódott.  



SiMe2H

BMes2

+ ROH

SiMe2OR

BMes2

+ H2

 

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

Doktori munkám során számításos kémiai módszerek segítségével részletesen 

feltártam a fenti ábrán látható reakció mechanizmusát, továbbá vizsgáltam a reakcióban 

a különböző szubsztituensek hatását. 

Az orto-[(dimezitilboril)fenil]dimetilszilán molekulában két Lewis-savas rész ta-

lálható, 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 külön-

böző reakcióúton játszódhat le a hidroszililezés. 

 

Orto-[(dimezitilboril)fenil]dimetilszilán metanollal történő reakciómechanizmusa.  

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

A fenti ábrán látható négy reakcióút során kialakuló átmeneti állapotokat (és közti 

terméket) stabilizáló gyenge kölcsönhatások számban és erősségben különböznek egy-

mástól. Az Ia és Ib esetben nincsen semmilyen stabilizáló kölcsönhatás a kialakult átme-

neti állapotban. Az Ic reakcióúton kialakuló átmeneti állapotban látható, hogy a 

szililcsoport hidrogénje a bóratom fele mutat, így kialakulhat egy stabilizáló kölcsönha-

tás a Lewis-sav bór és a hidrid között. Az Id esetben már egy kétlépéses reakciót kapunk, 

ugyanis ebben az esetben egy további gyenge kölcsönhatás stabilizálja a rendszert. Mind 

az átmeneti állapotban mind a köztitermékben megtalálható a már fent említett bór-hidrid 

kölcsönhatás, viszont itt a támadó metanol oxigénatomján lévő parciálisan pozitív töltésű 



hidrogén közel kerül a mezitil gyűrű π elektronrendszeréhez tovább stabilizálva a rend-

szert. 

 

Metanol lehetséges nukleofil támadása az orto-[(dimezitilboril)fenil]dimetilszilán 

szililcsoportján (MPW1K/6-31+g*) 

A központi atom Lewis-savassága jelentősen befolyásolja a fenti reakció kineti-

káját, ezért megvizsgáltam további – a dimezitilborilcsoportnál erősebb - Lewis-savak 

reakciómechanizmusra gyakorolt hatását. A Lewis-savasságot egyrészt úgy lehet nö-

velni, ha a mezitil csoportokat jobb elektronszívó pentafluorofenilcsoportokra cseréljük, 

vagy a bóratom helyett például alumíniumatomot alkalmazunk. Mindkét esetben jelen-

tősen csökkent az első átmeneti állapot relatív energiája. A kevésbé Lewis-savas alumí-

nium származék esetén kisebb mértékben csökken, mint a perfluorofenil származék ese-

tén. Fontos megemlíteni továbbá azt, hogy ez a jelentős energiacsökkenés nemcsak a 

Lewis-savasság különbség miatt van, hanem azért is, mert az átmeneti állapotban a 

szilicsoporton lévő hidrogén kölcsönhatásba lép az egyik fluoratommal. Mindkét esetben 

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

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

metoxicsoport oxigénatomja között. 

3.3 1,3-benzazafoszfol szokatlan koordinálódása átmenetifé-

mekhez 

Heinicke és munkatársai 2008-ban egy új eljárást dolgoztak ki, mellyel 1-

neopentil-1,3-benzazafoszfolt állítottak elő pár lépésben jó kitermelésselvi, majd 2013-

ban a kettes helyzetben helyettesített 1-H-1,3-benzazafoszfol származékot is előállítot-

tákvii. Az 1-neopentil-1,3-benzazafoszfol ligandummal AgCl-dal továbbá az 1-H-1,3-

benzazafoszfol ligandummal HgCl2-dal képzett komplexekből sikerült röntgenszerkezet 

meghatározására alkalmas egykristályokatviii előállítani. 



 

 

1,3-benzazafoszfol AgCl 
komplexe 

1,3-benzazafoszfol HgCl2 komp-
lexe 

1,3-benzazafoszfol AgCl és HgCl2 komplexe 

A fenti két kristályszerkezetet megvizsgálva látható, hogy az ezüst komplex ese-

tén a ligandumok síkjához képest a P−Ag kötés 12,2 és 32,4°-kal tér ki a síkból, míg a 

higanyos komplexben a gyűrű síkjára majdnem teljesen merőlegesen koordinál a 

benzazafoszfolhoz a higanyatom. Holott a foszfor magányospárjának síkbeli elhelyezke-

dése miatt azt várnánk, hogy a ligandum a síkban helyezkedik el. Célom annak megvizs-

gálása és megértése volt, hogy mi okozza a fent említett 1,3-benzazafoszfol AgCl és 

HgCl2 komplexeinek érdekes geometriáját és kötésszerkezetét. 

A komplexekben lévő kölcsönhatások feltérképezéséhez NBO analízist végeztem 

a mért kristályszerkezeti geometrián. Az eredményeket megvizsgálva az ezüst komplex 

esetén a várt LP(P)→LP*(Ag)1 kölcsönhatáson 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 kb. tizede a fent 

említett LP(P)→LP*(Ag) kölcsönhatás energiájának. A higanykomplex esetén a π-elekt-

ronok részvétele a datív kötésben sokkal jelentősebb, ezt mutatja a ligandumra majdnem 

merőleges koordinálódáson és a C=P távolságnak a ligandumban mérthez képesti meg-

nyúlásán túl a NBO analízissel számolt stabilizáló kölcsönhatások értéke is. 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-rend-

szerével és nem a magános elektronpárral lép kölcsönhatásba megvizsgáltam a követ-

kező modellkomplexek szerkezetét és kölcsönhatási energiáit. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 NBO program formalizmusa szerint: a foszfor nemkötő (Lone Pair) elektronpárja (63% s és 37% 

p karakterű) és az ezüst üres s-pályája (LP*) között. 



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 tá-

volság 

L ligandum 

HOMO ener-

giája 

NBO kölcsön-

hatás 

π → LP* 

HP CH2  
foszfaetén 

 

3,49 -9,50 8,6 

  
propén 

 

2,992 -8,93 9,63 

P  
foszfabenzol 

 

3,28 -8,51 12,3 

P

 
foszfabenzol  

 

2,95 -8,65 21,54 

P

O

 
oxafoszfolin  

2,87 -7,85 34,6 

                                                 
2 C – Hg távolság 
3 π(C=C) → LP*(Hg) 
4 LP(P) → LP*(Hg) 



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 

 

NBO analízisben kapott π-donálás kölcsönhatási energiája jelentősen függ a fent 

felsorolt ligandumok HOMO energiájától. Minél magasabb a HOMO energiája annál 

nagyobb a komplexet stabilizáló π(C=P) → LP*(Hg) kölcsönhatás energiája. Kivételt 

képez az aromás rendszer, amely nem kedvez a kölcsönhatásnak, mivel ezekben az ese-

tekben a C=P kettős kötés π elektronjai delokalizálódnak, így nem tud olyan erős datív 

kötés kialakulni. Összességgében elmondható, hogy az elektronban gazdag N−C=P egy-

ség jobban preferálja a π-donálást a foszforatom nemkötő elektronpár donálása helyett. 

4. Tézisek 

1) Feltártam a di(orto-foszfinofenil)fenilborán valószínű hidrogénaktiválási reak-

ciómechanizmusát, melynek során a legalacsonyabb reakciógát a kiindulási 

di(orto-foszfinofenil)fenilborán „cisz” elrendeződésétől kiindulva adódik. A re-

akció kétlépéses, köztitermékében kialakul egy a d-elemek katalizálta reakciók-

ban mindennapos, ám a frusztrált Lewis sav-bázis párok kémiájában mindez-

idáig ismeretlen η2-H2 komplex.4 



2) Megállapítottam, hogy az η2-H/di(orto-foszfinofenil)fenilborán komplexet a H2 

egység σ pálya és a borán üres p pálya közötti datív kölcsönhatáson kívül a hid-

rogénmolekula közelében lévő foszfincsoportok nemkötő elektronpárjai stabili-

zálják, azáltal, hogy egyforma mértékben donálnak elektront a hidrogénmole-

kula lazító pályájára. Ezt a köztiterméket tovább lehet stabilizálni a boránhoz 

kapcsolódó fenilcsoport trimetilszililcsoportra történő cserélésével.4 

3) Megmutattam, hogy B(TMS)3 molekula erős adduktot képez a hidrogén mole-

kulával, és ennek az adduktnak a szerkezete az η2-H2 komplex helyett egy sta-

bilabb pentakoordinát bóratomot tartalmazó szerkezet, mely torzult trigonális 

bipiramis.1 

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

ciójának mechanizmusát. Továbbá megállapítottam, hogy az orto helyzetben ta-

lálható szililcsoport C−Si kötés körüli elforgatásból eredően négy lehetséges re-

akcióúton játszódhat le a hidroszililezési reakció, melyek közül a legalacso-

nyabb gáttal rendelkező egy kétlépéses reakció.3 

5) Megállapítottam, hogy a kétlépéses reakcióúton található köztiterméket és a 

hozzá tartozó átmeneti állapotokat gyenge kölcsönhatások stabilizálják. Hogy 

az orto-[(dimezitilboril)fenil]dimetilszilán hidroszililezési reakciójának a reak-

ciógátja jelentősen lecsökken aluminium és perfluorofenil származék esetén3. 

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.2 
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